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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
1300128/2021

Interessado (1)

Nome / Nome Fantasia:

MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA
Registro:

00000000022714

Endereço:

RUA JACOB WAGNER SOBRINHO, 939 - CENTRO - NOVA BOA VISTA

Informações do Protocolo

EDITAL

Assunto: 

Emissão: 

27/04/2021
Cadastro: 

27/04/2021
Situação: 

ARQUIVADO

PROTOCOLO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 24/2021

MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE ARQUITETURA E
URBANISMO PARA O MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA

Descrição: 

Demanda recebida por e-mail em 27/04/2021

Certame em 30/04/2021
Limite para impugnação em 28/04/2021
Licitante: MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA 
Edital: PREGÃO PRESENCIAL 24/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE ARQUITETURA E
URBANISMO PARA O MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA

Observações: 

Documentos

Tipo: Data: Situação: Observação: 
Outros 30/04/2021 Inclusão 001 EDITAL PP 24-2021 NOVA BOA VISTA
Outros 30/04/2021 Inclusão 002 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - PREGÃO
Ofício 30/04/2021 Inclusão 003 OFICIO FIS-CAU-RS-020-2021 - PM NOVA BOA VISTA
E-mail 30/04/2021 Inclusão 004 E-MAIL IMPUGNAÇÃO PREGÃO COM EXIGÊNCIA

PRESENCIAL

E-mail 30/04/2021 Inclusão 005 ENTREGA IMPUGNAÇÃO
E-mail 13/05/2021 Inclusão 006 CONFIRMAÇÃO LEITURA NOVA BOA VISTA
Outros 13/05/2021 Inclusão 007 PARECER JURÍDICO PM
Outros 13/05/2021 Inclusão 008 ATA DE REVOGAÇÃO
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Movimentos

Data Envio Data Recebimento Origem Destino
27/04/2021 27/04/2021 FISC-SEDE-LIC - Fiscalização de Licitações - RS FISC-SEDE-LIC - Fiscalização de Licitações - RS
13/05/2021 13/05/2021 FISC-SEDE-LIC - Fiscalização de Licitações - RS FISC-SEDE-AP - Fiscalização Apoio - RS

Protocolos vinculados
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Detalhes do movimento 

Usuário:

Rodrigo Jaroseski
Número passo:

1

Data cadastro: 

27/04/2021
Hora passo: 

11:12:44
Origem: 

FISC-SEDE-LIC - Fiscalização de Licitações - RS

Destino:

FISC-SEDE-LIC - Fiscalização de Licitações - RS

Descrição: 

PROTOCOLO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 24/2021

MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE ARQUITETURA E
URBANISMO PARA O MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA

Despachos do Movimento
Sem Despachos Vinculados ao Movimento.
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MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 PROCESSO LICITATÓRIO 059/2021 
PREGÃO PRESENCIAL 024/2021 

 
Abertura: 05/05/2021  
Horário:13h30min   

 
“Contratação de empresa 
especializada para a prestação de 
serviços de arquitetura e urbanismo 
para o Município de Nova Boa 
Vista/RS” 

 

1.  PREÂMBULO:   
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA BOA VISTA, RS, no uso de suas atribuições, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que às 13h30min do dia 05 de maio de 2021, na 
Sala do Setor de Licitações, se reunirá o Pregoeiro (a) e sua equipe de apoio, com a finalidade 
de receber propostas e documentos de habilitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 
do TIPO MENOR PREÇO, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E 
URBANISMO, conforme especificações descritas no ANEXO I deste edital, processando-se 
essa licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2.002, e subsidiariamente 
pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelo Decreto Municipal nº 1902/2017 de 06 
de novembro de 2017, e demais condições previstas no Edital e seus anexos, mediante as 
seguintes condições: 
 
JUSTIFICATIVA PARA A REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL  

           a). Como se sabe, ao promover pregão presencial à Administração proporciona aos 
interessados, na sessão, a oportunidade de discutir, sanar dúvidas e esclarecer pontos importantes 
e controversos à licitação e impossíveis de serem debatidos no curso de uma sessão eletrônica. 

b). No tocante ao objeto licitado, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E 
URBANISMO, faz-se necessário o pregão pois torna-se precípuo esclarecer e questionar 
dúvidas quanto as especificações mínimas do objeto do certame, a fim de evitar desnecessários 
e imensuráveis prejuízos futuros. A possibilidade do exame e análise da documentação exigida 
e que credencia os participantes, é outra questão fundamental e que dá segurança ao Pregoeiro e 
Equipe de Apoio. Assim, realizando esta sessão na forma presencial, terá o Pregoeiro a 
oportunidade de permitir e proporcionar os esclarecimentos e questionamentos, momento em 
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MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

que poderão ser sanadas dúvidas, discutidas divergências, firmados pontos fundamentais, além 
de outras questões necessárias à contratação em pauta.   

2.  OBJETO:  
2.1. Constitui o objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para a 
prestação em serviços de arquitetura e urbanismo para o Município de Nova Boa Vista, 
conforme especificações e quantidades contidas no Anexo I deste Edital.  
2.2. As quantidades prefixadas dos itens objeto deste Contrato, poderão sofrer acréscimos ou 
supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, sem que isso implique 
alterações dos preços cotados, de acordo com o estabelecido no § 1.º do art. 65 da Lei n.º 
8.666/93. 

  3.  DA ABERTURA:  
3.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, a ser realizada conforme 
indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital:   
DATA DA ABERTURA: 05/05/2021  
HORA: 13h30min  
LOCAL: SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NOVA BOA VISTA   
AVENIDA JACOB WAGNER SOBRINHO, 939, NOVA BOA VISTA/RS 
  
3.2. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia de início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário.   
3.3. Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, 
automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal, subsequente ao ora fixado, 
no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do 
Pregoeiro em contrário.   
3.4. Não será aceito protocolo de entrega em substituição aos documentos requeridos no 
presente Edital.   
3.5. Será divulgado no site do Município, no endereço eletrônico 
http://www.novaboavista.com.br, qualquer alteração que importe em modificação de seus 
termos, que venha a ocorrer nele ou em seus anexos, devendo aos interessados monitorarem tais 
alterações.  
3.6. Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes de Documentação Complementar e 
Propostas fora do prazo estabelecido neste Edital.   
4.  DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  
4.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos, 
providências ou impugnar este edital, desde que encaminhada com antecedência de até 2 (dois) 
dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.   
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4.2. Caberá ao Pregoeiro e Assessoria Jurídica, decidir sobre a petição interposta no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, contadas da data do recebimento da petição.   

4.3. Quando acolhida a petição contra este edital, será designada nova data para a realização 
deste Pregão.   

4.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração do Município 
de Nova Boa Vista a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data prevista 
para a abertura dos envelopes "Proposta" e "Documentação", apontando as falhas ou 
irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.   

4.5. Toda impugnação deverá ser realizada por escrito, de maneira clara, contendo os dados do 
impugnante, seus apontamentos, fundamentações, assinatura do impugnante e protocolada junto 
ao Setor de Licitações do Município.   

4.5.1. Não serão aceitas impugnações de maneira diversas a prevista no item anterior.  

4.5.2. Toda solicitação feita via eletrônico, será considerada apenas como pedido de informação.  

5.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA APRESENTAÇÃO DOS 
ENVELOPES:  

5.1. Poderão participar da presente licitação pessoas legalmente autorizadas a atuarem no ramo 
pertinente ao objeto desta licitação e que apresentarem a documentação solicitada no local, dia 
e horário informados no preâmbulo deste Edital.  

5.2. Como condição para a participação neste certame, a licitante deverá apresentar fora dos 
envelopes de habilitação e propostas, no momento do credenciamento:  

5.2.1.  Declaração firmada por seu contador, sob as penas da Lei, quando beneficiária 
da Lei Complementar nº 123/2006, conforme modelo ANEXO V; e  

5.2.2.  Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, 
na condição de empresa do ramo compatível com o objeto ora licitado, conforme modelo 
contido no ANEXO II deste edital.  

5.3. As microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei Complementar 
123/2006, e devido à necessidade de identificação pela Pregoeira e pela Equipe de apoio, 
deverão comprovar o enquadramento como "ME" ou "EPP" conforme solicitação do item 5.2.1.  

5.3.1. A não comprovação de enquadramento da empresa como "ME" ou "EPP", 
significa renúncia expressa e consciente, desobrigando a Pregoeira, dos benefícios da Lei 
Complementar 123/2006, aplacáveis ao presente certame. 

5.4. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências 
legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 
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5.5. Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº. 123/06, após a classificação final dos 
preços propostos, como critério de desempate, será dada preferência à contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, desde que o menor preço ofertado não seja de uma 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 

5.6. O empate mencionado no item 5.5 será verificado na situação em que a proposta apresentada 
pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior 
à proposta mais bem classificada, ocasião na qual se procederá da seguinte forma: 

5.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, poderá, no prazo de 5 
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em 
seu favor o objeto licitado. 

5.8. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
subitem 5.5, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação 
definida no subitem 5.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

5.9. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

5.10. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, na própria 
sessão pública, após verificação da documentação de habilitação. 

5.11. A não apresentação da comprovação da ME, não caracteriza desclassificação do certame.  

5.12. Se a licitante não apresentar as declarações escritas, previstas no item 5.2 seu representante 
poderá fazê-las, de próprio punho, no momento do credenciamento.  

5.13. Se a licitante encaminhar sua proposta, e não se fizer representar no momento do 
credenciamento, deverá encaminhar as declarações exigida no item 5.2 deste edital fora dos 
envelopes de habilitação e de propostas.  

5.14.. A licitante, além de atender ao disposto nos itens 5.2 e item 10 deste edital, deverá 
apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, 
não transparentes, identificados, respectivamente, como de ENVELOPE n° 1 e ENVELOPE n° 
2, para o que se sugere a seguinte inscrição:  

AO MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 024/2021  
ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA  
PROPONENTE (NOME COMPLETO)  
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AO MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 024/2021  
ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTAÇÃO   
PROPONENTE (NOME COMPLETO)  

 

6.  DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:  
6.1. O licitante, para credenciamento, deverá apresentar-se junto ao Pregoeiro, diretamente ou 
através de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por meio legal 
(autenticação do documento em cartório), será o único admitido a intervir no procedimento 
licitatório, no interesse do representado. 

6.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de cópia do 
documento oficial com foto.  

6.1.2. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na 
presente licitação.   

6.2. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes.  

6.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:  

6.3.1. Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou 
assemelhado, deverá apresentar:  

a) Cópia do estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;   

b) Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, 
no caso de sociedade civil;   

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;  

d) Registro comercial, se empresa individual;   

e) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, quando for 
o caso;   
f) Cartão de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídica (CNPJ); 
 

6.3.2. Se representada por procurador, além dos documentos solicitados no subitem 6.3.1, 
deverá apresentar:  
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a) Instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do 
outorgante reconhecida, em que constem os requisitos mínimos previstos no art. 
654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as 
pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a 
indicação de amplos poderes para dar lance (s) em licitação pública; ou  

b) Carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, 
comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e 
para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.   

6.3.3. Em ambos os casos (“a” e “b”), o instrumento de mandato deverá estar 
acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa.  

6.3.4. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva 
assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer 
uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.  

6.3.5. Declarações solicitadas no item 5.2;  

6.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório 
a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.  

6.5. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por tabelião de notas ou publicações em órgão de imprensa oficial. No caso de 
apresentação de cópias, deverão ser autenticados por tabelião ou apresentados os respectivos 
originais ou cópia autenticada para conferência pelo pregoeiro ou por membro da equipe de 
apoio, no momento do credenciamento.   

6.6. A não apresentação da documentação de credenciamento relacionada acima, não 
desclassificará ou inabilitará a licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar e 
responder em nome da mesma.   

7.  DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:  
7.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e 
demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os 
envelopes n.º 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO.  
7.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 
participação de nenhuma licitante retardatária.  

7.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão comprovar, por 
meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como 
para a prática dos demais atos do certame.  

 8.  PROPOSTA DE PREÇO:  
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8.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias, 
corridos, contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da 
Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002 e deverá ser apresentada em folhas 
sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo representante 
legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e 
deverá conter:  

a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail (se 
houver), e-mail e nome da pessoa indicada para contatos; 

8.2. Deve ser indicado preço líquido unitário, em moeda nacional, contendo ainda, descrição 
completa dos serviços prestados e demais dados técnicos. No referido preço deverão estar 
incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação; 
ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta do licitante vencedor. 

8.3. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, 
duas casas decimais após a vírgula. 

9.  DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:  
9.1. O critério de Julgamento será o Menor Preço e o pregoeiro e equipe de apoio analisarão a 
aceitabilidade das propostas;  

9.2. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta 
de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela poderão 
fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da 
vencedora.  

9.3. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 
poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, 
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.  

9.4. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e 
sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do maior preço, até a proclamação da 
vencedora.  

9.5. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances.  

9.6. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 
licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 9.4 e 9.5.  

9.7. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.  
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9.7.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 1% (um por cento) do 
valor do último lance.  

9.8. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente 
às penalidades constantes no item 15 deste edital.  

9.9. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na 
exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar 
novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para 
efeito de ordenação das propostas.  

9.10. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o 
pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.  

9.11. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.  

9.12. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 
apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 
comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a 
respeito.  

9.13. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 
declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço, desde que a proposta tenha sido 
apresentada de acordo com as especificações deste edital.  

9.14. Serão desclassificadas as propostas que:  

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

b) Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;  

c) Afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem 
aos requisitos do item 8;  

d) Contiverem opções de preços alternativos ou manifestamente inexequíveis.  

9.15. 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.  

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

9.17. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 
outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na 
ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos 
interpostos.  
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9.18. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 
informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Setor de licitações, 
conforme subitem 16.1 deste edital.  

9.19. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.  

 10.  DA HABILITAÇÃO:  
10.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE 
Nº 02, os seguintes documentos:  

 10.1.1.  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) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);  

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

10.1.1.1. Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, os documentos 
referidos no item 10.1.1, caso a empresa já tenha os apresentados no momento do 
credenciamento, previsto item 6 deste edital.  

 10.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  
a) 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);  

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

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

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

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.  
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f) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para 
a apresentação do documento;  

g) Prova de Inscrição no cadastro de contribuinte, ICMS/ISS: Inscrição 
Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação. A Inscrição 
Estadual é emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento. 

h) Declaração de que não está descumprindo o disposto no art. 7°, inciso XXXIII, 
da Constituição Federal, assinada pelo representante legal da licitante, conforme 
ANEXO IV. 

      10.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

a) Prova de registro da empresa e/ou do responsável técnico no CAU -  Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo com jurisdição sobre o domicílio da sede do licitante. 

b) Prova de que a empresa possui no quadro permanente, ou contratado profissional de 
nível superior com registro no CAU/RS, e quando se tratar de sócio ou proprietário da 
empresa, far-se-á por intermédio da apresentação do contrato social e no caso de 
empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e ou 
contrato de trabalho registrado com data anterior a abertura do certame. 

10.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída pelo 
seu Certificado de Registro Cadastral, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado 
e o registro cadastral esteja no prazo de validade.  

10.3. Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro esteja com o prazo 
de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-
lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação.  

10.4. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo 
de sessenta (60) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após 
aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização dos mesmos.  

10.5. As empresas participantes, beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, que possuírem 
restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, previstos neste edital, 
será assegurado o prazo de cinco (5) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a 
critério da administração pública municipal.   

10.6. Benefício de que trata o item anterior não eximirá a licitante, da apresentação de todos os 
documentos, ainda que apresentem alguma restrição.  
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10.7. O prazo de que trata o subitem 10.5 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.  

10.8.  A não regularização da documentação, no prazo fixado no subitem anterior, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
contratação, ou revogar a licitação.  

 11.  DA ADJUDICAÇÃO:  
11.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor 
preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.  

11.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro (a) inabilitará a 
licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de 
classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a 
respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar 
diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.  

11.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a 
vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção 
de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, 
importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante.  

12.  DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias 
úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados 
para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, a não ser que todos os 
participantes aceitem que conste em ata a renúncia de interposição de recurso, pois somente 
assim poderá ser homologado o vencedor no mesmo dia da realização do Pregão Presencial.  

 12.1.1. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.  

12.2. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão 
reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias corridos, contados da lavratura da ata, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos.  

12.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência do direito 
de recurso.  
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12.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou faze-lo 
subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele 
que houver dado causa à demora.  

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

12.6. O resultado do recurso será comunicado a todos os licitantes via postal ou correio 
eletrônico, e publicadas do site oficial do município.  

13.  DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
13.1. O pagamento será efetuado num prazo de até 10(dez) dias, após a entrega das mercadorias, 
e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a despesa nas seguintes dotações:  

SECRETARIA MUNIICPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 

RUBRICA: 0301 04 122 0016 2005 33903900000000 0001 – Manutenção Administração – 

Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica.  

13.2. As notas fiscais deverão ser emitidas ao Município de Nova Boa Vista –RS e deverão 
conter o número do processo licitatório.  

13.3. De acordo com o§ 1º do Decreto nº 7.507 de 27 de julho de 2011, que “Dispõe sobre a 
movimentação financeira de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e 
Municípios, os pagamentos serão realizados exclusivamente por meio eletrônico, mediante 
crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores vencedores da Licitação.  

13.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
de qualquer obrigação que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual.  

13.5. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores poderão ser corrigidos monetariamente pelo 
IGPM/FGV 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.  

14.  DO PRAZO PARA ENTREGA E DO FORNECIMENTO  
14.1. O objeto da presente licitação será realizado através do atendimento personalizado, junto 
à Prefeitura Municipal, com carga horária mínima de 12 (doze) horas semanais;  

14.2. O prazo de prestação dos serviços contratados é de 12(doze) meses, a contar da assinatura 
do presente instrumento, podendo ser prorrogado por igual período, até completar 60 (sessenta), 
sem interrupção, a critério da Administração e com a anuência da contratada, nos termos do art. 
57, inciso II da Lei nº 8.666-93; 
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14.3. O valor contratual será reajustado anualmente, pela variação acumulada do IGPM (índices 
Gerais de Preços Médios), a contar da data da apresentação da proposta até o mês da prestação 
dos serviços, sendo que o primeiro período de reajustamento deverá ser adequado ao mês civil, 
se for o caso. 

14.4. A empresa adjudicada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões, nos limites e nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei 8.666/93, 
com as alterações dela decorrentes.  

14.5. A Administração Municipal se reserva no direito de paralisar ou suspender, a qualquer 
tempo a execução do objeto do contrato, no caso de conveniência Administrativa e/ou 
financeira, devidamente autorizada e fundamentada. 

14.6. Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, 
securitários e outros advindos da execução do objeto, de forma a eximir a Secretaria Requisitante 
de quaisquer ônus e responsabilidades. 

14.7 - Responder por quaisquer danos ou prejuízos que venha, direta ou indiretamente, por sua 
culpa ou dolo, a causar à Secretaria Requisitante ou a terceiros, durante a execução do contrato 
de fornecimento, inclusive por atos praticados por seus funcionários, ficando, assim, afastada 
qualquer responsabilidade da Secretaria Requisitante, podendo este, para o fim de garantir 
eventuais ressarcimentos, adotar as seguintes providências: 

 a) Dedução de créditos da licitante vencedora;  

b) Medida judicial apropriada, a critério da Secretaria Requisitante. 

 15.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
15.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a administração municipal pelo prazo de até 5 
(cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a empresa que 
praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.  

15.1.1. A sanção de que trata o item anterior será aplicada juntamente com as multas 
previstas garantido o exercício de prévia e ampla defesa.  

15.2. Contratada, ao deixar de cumprir quaisquer das obrigações assumidas, ficará também 
sujeita a multa com os seguintes percentuais e condições:   

15.2.1. de 0,3% por dia de atraso, sobre o valor total do contrato, nos casos de atraso 
injustificado na assinatura do mesmo ou em razão de atraso injustificado na prestação do 
serviço licitado;   

15.2.2. de 5% sobre o valor total do contrato, nos casos de interrupção ou suspensão 
injustificada dos serviços; descumprimento parcial de qualquer dos encargos previstos, 
assim como outras hipóteses de não atendimento das condições estabelecidas no presente 
edital, contrato ou na Lei 10.520;   
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 15.2.3. de 10% sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução total do Contrato.   

15.3. As penalidades previstas serão aplicadas no caso de atraso máximo de 30 (trinta) dias, a 
partir do qual será considerado como inexecução total, podendo ensejar a rescisão do Contrato, 
independente da aplicação das demais penalidades;   

15.4. Esgotados os meios administrativos para a cobrança do valor devido pela Contratada à 
Contratante e não tendo sido pago o valor em até 5 dias úteis a contar da notificação, este será 
encaminhado para a inscrição em dívida ativa, devendo ser cobrado judicialmente;   

15.5. A aplicação da multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
Contrato, e aplique outras sanções;  

15.6. As multas e outras penalidades aplicáveis só poderão ser relevadas nos casos fortuitos ou 
de força maior, devidamente comprovado e mediante decisão administrativa motivada e 
fundamentada;   

15.7. O valor da multa poderá ser descontado quando dos próximos pagamentos devidos em 
razão da execução do contrato, cobrada extrajudicialmente ou, ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente;  

15.8. As multas serão independentes, sendo aplicadas cumulativamente, não tendo caráter 
compensatório e, portanto, não eximem a licitante vencedora da reparação de eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que vierem a acarretar.  

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

15.10. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual.  

16.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
16.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 
interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município De Nova Boa Vista, 
sito a Avenida Jacob, Wagner Sobrinho,939, CEP: 99.580-000 ou pelo telefone (54)3360-3000 
ou no endereço eletrônico administrativo@novaboavista.rs.gov.br, no horário compreendido 
entre as 08hrs as 12hrs e das 13:30 as 17:30 horas, preferencialmente, com antecedência mínima 
de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes.   

16.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pregão 
encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, junto ao Setor de Licitações. 

16.3. Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos, ou retificações aos documentos, 
após sua apresentação.  

16.4. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas como dos Documentos 
de Habilitação apresentados na sessão.  
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16.5. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento, 
suspender a sessão pública para promover diligências e consultas destinadas a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos 
competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões, marcando 
nova data e horário para prosseguimento dos trabalhos, comunicando a decisão aos Licitantes.  

16.6. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.  

16.7. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual, o valor poderá ser alterado, para restabelecer a relação que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa 
remuneração do produto, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial.  

16.8. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 
documentação referente ao presente edital.  

16.9. No caso de alteração deste edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento dos 
documentos e classificação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas.  

16.10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro designado, dentro dos seus limites 
legais.  

16.11. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser 
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada ou, ainda, publicação 
em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) 
ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração.  

16.12. A proponente que vier a ser vencedora, (contratada ou empenhada) ficará obrigada a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, 
da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado.  

16.13. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.  

16.14. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo 
anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da 
Lei Federal nº 8.666-93), não cabendo às licitantes direito a indenização.  
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16.15. Fica eleito o Foro da Comarca de Sarandi, RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos da 
licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais 
privilegiado que seja.   

16.16. Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:  

Anexo I – Termo de Referência  

Anexo II – Declaração referente à habilitação;  

Anexo III – Modelo de declaração Art. 7º da CF;  

Anexo IV - Modelo de Proposta de Preço.  

Anexo V – Declaração da Lei Complementar 123/2006  

Anexo VI – Modelo de Credenciamento.  

Anexo VII – Minuta de Contrato 

Nova Boa Vista/RS, 23 de abril de 2021. 

 

Daniel Thalheimer 

Prefeito Municipal   

 

 

 

 

Responsável pela elaboração  

do edital 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Este edital se encontra examinado e aprovado 
por esta Assessoria Jurídica. 

 Em ________/_________/___________. 

      ________________________ 

            Assessor(a) Jurídico(a) 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO N° 024/2021 

  
DO OBJETO:  

Constitui o objeto da presente licitação a Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de arquitetura e urbanismo para o Município de Nova Boa Vista/RS.  

Validade mínima não inferior a 60 dias a contar da data de entrega;  
N° 

Item 
Descrição Qtde Unit. (R$) Total (R$) 

01 Serviços profissionais de Arquitetura e 
Urbanismo a serem prestados ao município 
de Nova Boa Vista, de acordo com o descrito 
abaixo: 

- Concepção e execução de projetos de 
Arquitetura e Urbanismo; 

-  Arquitetura de Interiores e Paisagística; 

- Projeto de soluções tecnológicas para o 
restauro, conservação e reabilitação de obras 
do Patrimônio Histórico, Culturas e 
Artístico; 

- Planejamento Urbano; 

- Tecnologia e resistência dos materiais; 

- Conforto ambiental; 

- E demais atividades inerentes a área de 
Arquitetura e urbanismo para o município de 
Nova Boa Vista, conforme solicitadas pelo 
Contratante. 

12 meses  

 

R$ 1.950,00  
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE QUE PREENCHE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(Modelo sugerido) 

 
  
Referente Licitação, Pregão Presencial nº 024/2021.   
  
Ao:   
Município de Nova Boa Vista/RS  
  
  

A empresa..................................................., CNPJ nº.................................., declara, sob as penas 

da Lei, que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do 

Pregão Presencial nº 024/2021, como empresa do ramo, compatível com o objeto licitado e que 

não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública 

Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal. 

Declaramos também que a empresa não está temporariamente suspensa de participar em 

licitação e impedida de contratar com a Administração do Município de Nova Boa Vista – RS, 

bem como não foi declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública, não 

estando sofrendo processo de falência ou recuperação judicial, que não foi declarada inidônea 

para licitar ou contratar com a administração pública, e está ciente e concorda com todos os itens 

do edital.  

  
______________________, ____ de __________________ de 2021. 

 
 

____________________________________ 
Representante legal Empresa: 

CNPJ: 
RG: 
CPF: 

  
“CARIMBO DA EMPRESA”  
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART 
7º DA CF 

(Modelo sugerido) 

 
  
Referente Licitação, Pregão Presencial nº 024/2021.   
  
Ao:   
Município de Nova Boa Vista/RS  
  
A empresa _________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 
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 XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, 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   

(   ) Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.   

  
  
    ______________________, ____ de __________________ de 2021.  
  
  

_______________________________  
Representante legal Empresa: 
CNPJ: 
RG: 
CPF: 
  

“CARIMBO DA EMPRESA”  
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ANEXO IV 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

(Modelo sugerido) 

 
Referente Licitação, Pregão Presencial nº 024/2021.   
Ao:   
Município de Nova Boa Vista/RS  
  
RAZÃO SOCIAL:                     
ENDEREÇO:    
 CNPJ:             
Fone:                                                                 E-mail:      
  

DO OBJETO:  
Constitui o objeto da presente licitação a Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de arquitetura e urbanismo para o Município de Nova Boa Vista/RS.  

Validade mínima não inferior a 60 dias a contar da data de entrega;  

N° 
Item 

Descrição Qtde Unit. (R$) Total (R$) 

01 Serviços profissionais de Arquitetura e 
Urbanismo a serem prestados ao 
município de Nova Boa Vista, de 
acordo com o descrito abaixo: 

- Concepção e execução de projetos de 
Arquitetura e Urbanismo; 

-  Arquitetura de Interiores e 
Paisagística; 

- Projeto de soluções tecnológicas para 
o restauro, conservação e reabilitação 
de obras do Patrimônio Histórico, 
Culturas e Artístico; 

- Planejamento Urbano; 

- Tecnologia e resistência dos 
materiais; 

- Conforto ambiental; 

12 meses  
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- E demais atividades inerentes a área 
de Arquitetura e urbanismo para o 
município de Nova Boa Vista, 
conforme solicitadas pelo Contratante. 

 
Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos 
acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas 
para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.  
 Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta 
empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores.  
  
  ______________________, ____ de __________________ de 2021.  
   
  

___________________________  
Representante legal Empresa:  
CNPJ:  
RG:  
CPF:  
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE 

EMPRESA OU EQUIPARADO BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR 
Nº 123/2006. 

  
(Modelo)  

  
 Referente Licitação, Pregão Presencial nº 024/2021.  
  
  
ÀO:   
MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA-RS   
  
  
Dados do participante:  
Razão Social/nome:     

CNPJ/CPF:                       

  

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, 

que a Empresa acima qualificada se enquadra como beneficiário da Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, 

para fins de participação na Licitação Pregão Presencial nº 024/2021, realizado pelo Município 

de Nova Boa Vista/RS.   

  

   Cidade, Estado, em     de    de 2021.  

  

  

  
____________________________________   
Representante legal Empresa:  
CNPJ:  
RG:  
CPF:  
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 ANEXO VI 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

(Modelo sugerido) 

 

Referente Licitação, Pregão Presencial nº 024/2021.   

  

Ao:   

Município de Nova Boa Vista/RS  

  

  

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ......................................., portador(a) da  Cédula 

de Identidade n.º ........................., CPF n.º ..................., a participar da licitação instaurada pelo 

Município de Nova Boa Vista, RS, na modalidade de Pregão Presencial, sob o n.º 024/2021 na 

qualidade de Representante Legal, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome 

da empresa................, CNPJ n.º ............... bem como formular propostas e praticar todos os 

demais atos inerentes ao certame.  

   ______________________, ____ de __________________ de 2021.  

  

  

____________________________________ 

Representante legal Empresa: 

CNPJ: 

CPF: 

“CARIMBO DA EMPRESA”  

 

Obs.:  

1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva 
assinar o credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o 
documento para os fins deste procedimento licitatório.  
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ANEXO VII 
 

MINUTA DE CONTRATO 

 

MINUTA DE CONTRATO TERMO DE 
CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE NOVA BOA VISTA E A EMPRESA 
_______________, CUJO OBJETO É A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO 
PARA O MUNICIPIO DE NOVA BOA 
VISTA/RS. 

Contrato que entre si celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA, Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Av. Jacob Wagner Sobrinho, nº 939, inscrito 
no CNPJ nº 94.704.061/0001-83, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal Sr. DANIEL THALHEIMER, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado na Rua Felipe Werlang, nº 209, centro em Nova Boa Vista/RS, inscrito 
no RG nº 1065950816, CPF nº 951.856.900-20, designado CONTRATANTE, e de outro lado 
a Empresa....., inscrita no CNPJ nº, com sede na, Bairro, no município de, doravante denominada 
CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr........ (Qualificação), estabelecem o presente 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, em conformidade com a Lei nº 8.666/93, Lei 
nº 10.520/02 e condições estabelecidas no Pregão Presencial nº 023/2021, constante do Processo 
Licitatório nº 058/2021 e consoante as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:  

Clausula primeira – Da Fundamentação Legal 

  1.1 - O presente instrumento foi adaptado à Lei de Licitações n.º 8.666 e alterações, 
aceito incondicionalmente pelos contratantes como eficaz para os termos deste Contrato, e terão 
plena validade entre as partes o Processo Licitatório nº 059/2021, pregão presencial 024/2021 e 
que terá aplicabilidade também onde o Contrato for omisso. 

Clausula Segunda – Do Objeto 

2.1 – É objeto do presente contrato a prestação de serviços técnicos profissionais de 
arquitetura e urbanismo a serem prestados ao município de Nova Boa Vista, de acordo com o 
descrito abaixo: 

- Concepção e execução de projetos de Arquitetura e Urbanismo; 

-  Arquitetura de Interiores e Paisagística; 

- Projeto de soluções tecnológicas para o restauro, conservação e reabilitação de obras do 
Patrimônio Histórico, Culturas e Artístico; 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - RS
Rua Dona Laura 320, Rio Branco - Porto Alegre / RS, CEP: 90430091

		Tel: (51) 3094-9800 - E-mail: atendimento@caurs.gov.br
Página 27/54

Impresso em: 14/05/2021  às 14:54:56 por: Thaís Cristina da Luz , ip: 201.37.108.195 - Protocolo: 1300128/2021



Página 28/54

 

25 
 

“Teu Progresso Nosso Futuro” 
Av. Jacob Wagner Sobrinho, nº 939 Fone-Fax: (54) 3360.3000  / 3360.3018– e-mail: prefeitura@novaboavistars.com.br 

www.novaboavistars.com.br 

MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

- Planejamento Urbano; 

- Tecnologia e resistência dos materiais; 

- Conforto ambiental; 

- E demais atividades inerentes a área de Arquitetura e urbanismo para o município de Nova 
Boa Vista, conforme solicitadas pelo Contratante. 

Clausula Terceira – Do Preço e Pagamento 

3.1 - O preço total certo e ajustado entre as partes para os serviços é de ..... mensais.  

3.2 – O pagamento será efetuado sempre até o 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente 
ao da realização dos serviços, mediante a apresentação de fatura correspondente, com 
observância do estipulado pelo art. 5º da Lei n.º 8.666/93 e autorização da secretaria, através de 
depósito bancário na agencia e conta indicada pela Contratada.  

3.3. A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, 
a indicação do n.º do Pregão, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior 
liberação do documento fiscal para pagamento. 

3.4 - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 
IGPM/FGV 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. 

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

3.6 - A despesa correão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

 RUBRICA: xxxxxxxxx 

 Clausula Quarta – Do Contrato e Prazo 

4.1 - O prazo de contratação será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do presente 
instrumento, com possibilidade de renovação por iguais e sucessivos períodos, a critério da 
Contratante, nos termos do Art. 57 da Lei Federal 8.666/93; 

4.1.1 - O valor contratual será fixo e sem reajustes durante a vigência do mesmo; 

4.1.2 - Os valores contratados serão reajustados anualmente nos mesmos índices do 
IGPM-FGV ou de acordo com outro indexador que vier em sua substituição. 

4.2 - A execução dos serviços será fiscalizada pelo MUNICÍPIO, através do setor 
competente. 

4.2.1 - Caso os serviços não atendam às exigências constantes no Edital e seus anexos, a 
fiscalização poderá solicitar ao setor competente o início do Processo Interno de rescisão 
unilateral de contrato, garantido o contraditório e a ampla defesa; 
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4.3 - Quaisquer supressões ou acréscimos de serviços que porventura ocorram serão 
calculados pelos custos unitários da proposta inicial e no caso de acréscimos aditados. 

4.4 – Os serviços serão realizados através do atendimento personalizado, junto à 
Prefeitura Municipal, com carga horária mínima de 12 (doze) horas semanais;  

Clausula Quinta – Das Obrigações 

5.1 - Do Município: 

5.1.1 - Atestar nas notas fiscais/faturas o efetivo término da prestação de serviço do 
objeto deste contrato; 

5.1.2 - Aplicar à CONTRATADA penalidades, quando for o caso; 

5.1.3 - Prestar à CONTRATADA toda e qualquer informação, por esta solicitada, 
necessária à perfeita execução do Contrato; 

5.1.4 - Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota 
Fiscal no setor competente; 

5.1.5 - Notificar, por escrito, à CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção. 

5.1.6 - Fiscalizar através da Secretaria competente a execução do contrato, com o direito 
de impugnar tudo o que estiver em desacordo com estas instruções e a boa técnica de execução. 

5.2 - Da Contratada: 

5.2.1 - Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas, 
respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial; 

5.2.2 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, 
sobre os serviços; 

5.2.3 - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação; 

5.2.4 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite legal; 

5.2.5 - Executar o objeto contratado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta, no 
edital e seus anexos; 

5.2.6 - Executar o objeto com boa qualidade, dentro dos padrões exigidos no edital bem 
como neste contrato; 

5.2.7 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a 
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 

5.2.8 - Disponibilizar os equipamentos exigidos, pessoal devidamente habilitado, 
materiais e o que mais se fizer necessário para a execução do objeto; 
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5.2.9 - Responder pelo pagamento dos salários devidos pela mão-de-obra empregada nos 
serviços, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários respectivos, e por tudo mais que, 
como empregadora deve satisfazer, além de ficar sob sua integral responsabilidade e 
observância das leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim como os registros, seguros 
contra riscos de acidente do trabalho, impostos e outras providências e obrigações necessárias à 
execução dos serviços; 

5.2.10 - Arcar com os custos de combustível e manutenção dos equipamentos que 
porventura necessite utilizar; 

Clausula Sexta – Das Comunicações 

6.1 - As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento 
e controle do presente contrato, serão feitas sempre por escrito. 

Clausula Sétima – Das Penalidades 

7.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou 
de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

7.2 - O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5 (zero 
vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o 
valor total que lhe foi adjudicado. 

7.3 - O não-cumprimento de obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor total da obrigação. 

7.4 - Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo 
das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e 
descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de: 

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 

b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 

c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;  

d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

e) comportamento inidôneo; 

f) cometimento de fraude fiscal; 

g) fraudar a execução do contrato; 

h) falhar na execução do contrato. 

7.5 - Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, 
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou 
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contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que 
dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93; 

7.6 - As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso; 

7.7 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 

Clausula Oitava – Da Cessão 

8.1 - A CONTRATADA não poderá ceder o presente vínculo ou subcontratar o seu 
objeto para outra empresa, no todo ou em parte, sendo nulo de pleno direito qualquer ato neste 
sentido, alem de constituir infração passível de penalidade, salvo em caso de autorização 
expressa do MUNICÍPIO. 

Clausula Nona – Da Inexecução do Contrato  

9.1 - O CONTRATADO reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Clausula Décima – Da Rescisão 

10.1 - Este contrato poderá ser rescindido: 

a) por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da 
Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993; 

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzindo a termo, desde que haja 
conveniência para a Administração; e 

c) juridicamente, nos termos da legislação. 

A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até 
o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços pela 
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar. 

Cláusula Décima Primeira – Da Fiscalização 

11.1 - Fica designado através da Portaria nº xxxxx como Fiscal deste Contrato o 
Secretário xxxxxx, sendo que a mesma, irá atestar a realização dos serviços contratados, através 
de um Termo de Recebimento, obedecendo sempre os prazos estipulados no Art. 73 da Lei 
Federal nº 8.666/1993 

Clausula Décima Segunda – Da Eficácia 

12.1 - O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no 
órgão oficial de impressa do município de Nova Boa Vista. 

Clausula Décima Terceira – Do Foro 
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13.1 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, elegem as partes 
o Foro da Comarca de Sarandi, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 

E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes e as 
testemunhas abaixo em três vias de igual teor. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Boa Vista, em xxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

DANIEL THALHEIMER 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

  

Contratado (a) 
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CAU/RS

1000124735 / 2021

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
Data da Fiscalização: 27/04/2021

TIPO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA: DILIGÊNCIA

DADOS DA ATIVIDADE FISCALIZADA: SEM ATIVIDADE VINCULADA

IDENTIFICAÇÃO PESSOA FÍSICA OU JURIDICA FISCALIZADA
Nome: MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA

Logradouro: RUA JACOB WAGNER SOBRINHO Nº: 939

Complemento: Bairro: CENTRO CEP: 99580000

Município: NOVA BOA VISTA UF: RS

Telefone: (54) 33603000 e-mail: administrativo@novaboavista.rs.gov.br CPF/CNPJ: 94.704.061/0001-83

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE TÉCNICA FISCALIZADA
Logradouro: RUA JACOB WAGNER SOBRINHO Nº: 939

Complemento: Bairro: CENTRO CEP: 99580000

Município: NOVA BOA VISTA UF: RS Latitude: -27.994058824168924 Longitude: -52.98031300258417

CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE TÉCNICA FISCALIZADA
Descrição: Em ação de fiscalização de editais de licitações motivada por e-mail recebido pela Fiscalização do CAU/RS, observou-se em 27/04/2021
que o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 024/2021, do MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA, possui como OBJETO a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO PARA O MUNICÍPIO DE NOVA BOA
VISTA/RS, o que se enquadra no desempenho de atividades técnicas atribuídas ao arquiteto e urbanista pela Lei 12.378/2010.

Considerando que a modalidade PREGÃO destina-se a contratação de bens e serviços comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado.

Considerando que o objeto do edital se refere diversos Serviços profissionais de Arquitetura e Urbanismo, incluindo a Concepção e execução de
projetos de Arquitetura e Urbanismo, de Arquitetura de Interiores, Arquitetura Paisagística, Restauro, Conservação e Reabilitação de obras do
Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico, Planejamento Urbano, entre outras, atividades predominantemente intelectuais, com necessidades
significativas e especiais, envolvendo alto grau de exigências e especificações, o que descaracteriza a padronização na elaboração e execução de
tais serviços e, consequentemente, a natureza comum dos mesmos.

Constata-se, portanto, a incompatibilidade da modalidade de licitação definida pela Administração no Edital - PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR
PREÇO - em relação ao objeto, que se refere a serviços de natureza intelectual. A situação dá-se em desconformidade com o disposto na Lei nº
8.666/1993, que prescreve outras modalidades de licitação e outros critérios de seleção (tipos) para contratações destes serviços.

O recebimento das propostas ocorrerá no dia 05/05/2021, às 13h30min.

Impugnação enviada com assinatura digital em 30/04/2021 para o endereço administrativo@novaboavista.rs.gov.br.

Considerando a inexistência de indícios de infração de exercício profissional no caso concreto e, já tendo sido adotada a providência cabível pela
Unidade de Fiscalização, ao impugnar administrativamente o referido edital, ARQUIVA-SE o presente relatório de fiscalização como "AÇÃO
ORIENTATIVA OU NORMATIVA".

Permanece a tramitação do processo de impugnação através do Protocolo SICCAU nº 1300128.

NÃO FORAM CONSTATADOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NA DATA DA VISITA, PODENDO, A QUALQUER TEMPO, SER EFETUADA
NOVA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO.

FORAM CONSTATADOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA ATIVIDADE TÉCNICA ACIMA IDENTIFICADA. CONFIRMAR A PROCEDÊNCIA
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CAU/RS

1000124735 / 2021

DE TAIS INDÍCIOS JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
(SICCAU) E, SE O CASO, LAVRAR NOTIFICAÇÃO PARA A DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

CAPITULAÇÃO DA POSSÍVEL INFRAÇÃO:
REGULARIDADE MEDIANTE REGISTRO DA ATIVIDADE TÉCNICA DESENVOLVIDA NOS DITAMES DA LEI N° 12.378/2010 E RESOLUÇÕES
DO CAU/BR OU DA LEI N° 5.194/1966 E RESOLUÇÕES DO CONFEA.

Rodrigo Jaroseski ( Matrícula: 001040 )
Assinatura do Agente de Fiscalização
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Ofício FIS-CAU/RS nº 020/2021 
 

 
Porto Alegre, 30 de abril de 2021. 

 
 
A Sua Excelência o Senhor, 
Daniel Thalheimer 
Prefeito Municipal 
Município de Nova Boa Vista,  
Av. Jacob Wagner Sobrinho, nº 939 - Bairro Centro 
99580-000 | Nova Boa Vista | Rio Grande do Sul 
administrativo@novaboavista.rs.gov.br 

 

Assunto: Pregão Presencial nº 21/2021. 
 

1. O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL - 
CAU/RS, Autarquia Pública Federal, criado pela Lei nº 12.378/2010, neste ato representado pelo 
Agente de Fiscalização Rodrigo Jaroseski, no uso de suas atribuições legais, delegadas pela 
Portaria nº 18, de 19 de fevereiro de 2018, publicada na Seção nº 01, do Diário Oficial da União 
nº 34, de 20/02/2018, fl. 61, vem perante Vossa Excelência apresentar IMPUGNAÇÃO ao Edital 
da Licitação em epígrafe, com fulcro no art. 41, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, no art. 24, do Decreto 
nº 10.024/2019, e art. 12 do Decreto nº 3.555/2000, de acordo com as razões que seguem. 

DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO. 
2. A presente impugnação é adequada à espécie, porquanto visa corrigir vício de 
origem contido no instrumento convocatório, bem como é tempestiva, porque foi observado o 
prazo de 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, conforme 
disposição do art. 12 do Decreto nº 3.555/2000. 

3. Ademais, a presente impugnação respalda-se no direito de petição 
constitucionalmente assegurado, o qual permite a postulação da imediata suspensão da sessão 
de pregão designada, bem como a anulação do pregão em referência e do contrato 
eventualmente a ser firmado. 

DA UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA MODALIDADE PREGÃO PARA SERVIÇOS AFEITOS ÀS ÁREAS 
DE ATUAÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO. 
4. Inicialmente, destaca-se que o CAU/RS, conforme dicção da Lei nº 12.378/2010, 
tem como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e 
urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe, bem como 
pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo. Diante disso, tendo 
encontrado ilegalidade no Edital em questão, requer, desde já, que esta seja sanada. 
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5. Esta insurgência é contra a modalidade de licitação definida pela Administração 
no processo licitatório em comento, cujo objeto é a contratação de serviços de natureza 
intelectual por meio de PREGÃO PRESENCIAL, em que o critério de julgamento é o “menor 
preço”, em desconformidade com o disposto na Lei nº 8.666/1993, que prescreve outras 
modalidades de licitação e outros critérios de seleção (tipos) para contratações de serviços da 
natureza prevista no certame em tela. 

6. No que concerne à natureza do serviço a ser contratado, a Lei nº 10.520/2002, 
que “institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, 
inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição 
de bens e serviços comuns...”, estipula, de forma clara e cristalina, o que segue: 

“Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação 
na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. 

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos 
deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 
mercado” 

(...) 

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 
interessados e observará as seguintes regras: 

(...) 

X - para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de 
menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as 
especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade 
definidos no edital”; 

7. Inclusive, o art. 5º do Decreto nº 3.555/2000 sequer admite a possibilidade de 
utilizar o pregão para contratação de obras e serviços de engenharia de natureza comum, 
conforme segue: 

“Art. 5º A licitação na modalidade de pregão não se aplica às contratações de 
obras e serviços de engenharia, bem como às locações imobiliárias e alienações 
em geral, que serão regidas pela legislação geral da Administração”. 

8. Recentemente, entrou em vigor o Decreto nº 10.024/2019, que “regulamenta a 
licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação 
de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa 
eletrônica, no âmbito da administração pública federal”, em que se dispôs: 

“Art. 3º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 

(...) 

II - bens e serviços comuns - bens cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 
reconhecidas e usuais do mercado; 

III - bens e serviços especiais - bens que, por sua alta heterogeneidade ou 
complexidade técnica, não podem ser considerados bens e serviços comuns, nos 
termos do inciso II; 

(...) 
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VIII - serviço comum de engenharia - atividade ou conjunto de atividades que 
necessitam da participação e do acompanhamento de profissional engenheiro 
habilitado, nos termos do disposto na Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e 
cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos 
pela administração pública, mediante especificações usuais de mercado; 

(...) 

Art. 4º O pregão, na forma eletrônica, não se aplica a: 

I - contratações de obras; 

II - locações imobiliárias e alienações; e 

III - bens e serviços especiais, incluídos os serviços de engenharia enquadrados no 
disposto no inciso III do caput do art. 3º.” 

9. Por sua vez, a Lei nº 8.666/1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, ao instituir normas para licitações e contratos da Administração Pública, 
estabelece: 

“Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais 
especializados os trabalhos relativos a: 

I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; 

II - pareceres, perícias e avaliações em geral; 

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 

V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 

(...) 

Art. 46. Os tipos de licitação "melhor técnica" ou "técnica e preço" serão 
utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente 
intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, 
supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em 
particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos 
e executivos, ressalvado o disposto no § 4º do artigo anterior” 

10. Ou seja, para prestação de serviço técnico profissional especializado que, a partir 
das diretrizes gerais ditadas pela Administração, torna-se único quando concluído, cabe 
observância da Lei nº 8.666/1993, visto que resulta de um processo de criação particular, como 
indicado no Termo de Referência do presente Edital de Pregão Presencial: 

"DO OBJETO: 

Constitui o objeto da presente licitação a Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de arquitetura e urbanismo para o Município de Nova 
Boa Vista/RS. 

Validade mínima não inferior a 60 dias a contar da data de entrega; 

(...) 
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Descrição:  

Serviços profissionais de Arquitetura e Urbanismo a serem prestados ao 
município de Nova Boa Vista, de acordo com o descrito abaixo: 

- Concepção e execução de projetos de Arquitetura e Urbanismo; 

- Arquitetura de Interiores e Paisagística; 

- Projeto de soluções tecnológicas para o restauro, conservação e reabilitação 
de obras do Patrimônio Histórico, Culturas e Artístico; 

- Planejamento Urbano; 

- Tecnologia e resistência dos materiais; 

- Conforto ambiental; 

- E demais atividades inerentes a área de Arquitetura e urbanismo para o 
município de Nova Boa Vista, conforme solicitadas pelo Contratante." [Grifo 
nosso] 

11. A leitura dessas especificações já demonstra que não se trata de serviço comum 
de engenharia, padronizado e pouco complexo. Contrariamente, tratam-se de projetos técnicos, 
predominantemente intelectuais, com necessidades significativas e especiais, envolvendo alto 
grau de exigências e especificações, o que descaracteriza a padronização na elaboração e 
execução de tais serviços e, consequentemente, a natureza comum. 

12. Neste sentido, Joel de Menezes Niebuhr1 ensina: 
“O caput do artigo 1º da Lei nº 10.520/02 permite que o pregão seja utilizado 
em licitações cujos objetos constituam aquisição de bens ou prestação de 
serviços, ambos considerados comuns. Em vista disso, em princípio, excluía-se 
da incidência da modalidade pregão as obras e serviços de engenharia, que 
normalmente são, por natureza, complexas, demandando, de acordo com inciso 
I do § 1º do artigo 7º da Lei nº 8.666/93, a realização prévia de projeto básico. 

(...) 

Em síntese, por princípio, obras e serviços de engenharia não devem ser licitados 
por meio de pregão, porquanto costumam revestir-se de natureza complexa, 
dependente de projeto básico e outras especificações técnicas incompatíveis 
com conceito de serviço comum. 

(...) 

No entanto, admite-se, ainda que excepcionalmente, obras e serviços de 
engenharia de natureza comum, com características simples, que não 
demandam especificações técnicas demasiadamente complexas, por efeito do 
que é permitido utilizar o pregão em relação a elas, como ocorre, por exemplo, 
com o serviço de instalação de aparelhos de ar-condicionado, na esteira do 
Acórdão nº 817/2005 do Tribunal de Contas da União. 

(...) 

Reforça essa tese o fato de que o próprio Decreto Federal permitiu, no item 20 
do seu anexo II, a utilização do pregão para manutenção predial, o que, a todas 
as luzes, qualifica-se como serviço de engenharia. Logo, a proibição contida no                                                         

1 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 5. ed. Curitiba: Zênite, 2008. Páginas 74 e 81/82. 
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artigo 5º do Decreto Federal não é absoluta tanto que ele próprio prevê exceção. 
Tal exceção deve ser ampliada para todos os casos em que obra ou serviço de 
engenharia possa ser qualificado como espécie de serviço comum, prestigiando 
a Lei nº 10.520/02 em detrimento do Decreto Federal nº 3.555/00” 

13. Por sua vez, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes2 explica: 
“Mesmo que a lei ou decreto não venham estabelecer vedação ao uso do pregão 
para licitar serviço de engenharia, parece incorreto classificá-lo como comum. 
Serviço de engenharia é, nos termos da compreensão exposta – quando exigível 
profissional e essa atividade for preponderantemente em custo e complexidade 
–, serviço não-comum” 

14. No que diz respeito à vedação do pregão para contratação de obras e de serviços 
de engenharia, Jair Eduardo Santana3 refere: 

“A proibição expressa da contratação de obras por meio da seta modalidade 
licitatória, em princípio, seria dispensável, na medida em que a própria Lei nº 
10.520/02, ao estabelecer a finalidade do pregão, deixa claro seu uso para 
aquisição de bens e prestação de serviços comuns.” 

15. No tocante ao emprego do pregão para licitar obras e serviços afeitos à profissão 
de arquitetura e urbanismo, a Lei nº 10.520/2002 não proíbe expressamente a sua utilização, 
porém, devido ao fato de, em regra, as obras e serviços de engenharia e de arquitetura e 
urbanismo serem demasiadamente complexas, estas fogem do objeto do pregão que, conforme 
vimos, seria realizado apenas para contratação de serviços comuns. 

16. Vossa Excelência, giza-se que, apesar de o Tribunal de Contas da União ter o 
entendimento de que a contratação de serviços comuns de engenharia (em sentido amplo) 
encontra amparo na Lei nº 10.520/2002, a Administração assim deve enquadrar, descrever, 
parametrizar e qualificar o objeto, empregando especificações usuais de mercado; pois a 
modalidade licitatória pregão, que tem como critério de julgamento o menor preço, não deverá 
ser utilizada para serviços de natureza predominantemente intelectual, os quais requerem 
individualização ou inovação, podendo apresentar diferentes metodologias, tecnologias e níveis 
de desempenho e qualidade, sendo, portanto, necessário avaliar as vantagens e desvantagens 
de cada solução. A escolha do pregão somente se justifica quando o serviço puder ser executado 
mecanicamente ou segundo protocolos, métodos e técnicas pré-estabelecidos e conhecidos, 
bem como quando se trata de serviços de fácil caracterização, que não comportam variações de 
elaboração relevantes e que são prestados por uma gama muito grande de empresas. 

17. Nesse sentido, é firma a jurisprudência do Tribunal de Contas da União: 
“REPRESENTAÇÃO. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. MODALIDADE LICITATÓRIA 
INADEQUADA. PROVIMENTO CAUTELAR. OITIVA DA REPRESENTADA. 
JUSTIFICATIVAS INSUFICIENTES PARA ELIDIR A IRREGULARIDADE. 
PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÕES. ANULAÇÃO DO CERTAME. ARQUIVAMENTO. 
1. O pregão não deverá ser utilizado para a contratação de serviços de natureza 
predominantemente intelectual, assim considerados aqueles que podem 
apresentar diferentes metodologias, tecnologias e níveis de desempenho e                                                         

2 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Sistema de registro de preços e pregão presencial e eletrônico. 3. ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2009. Páginas 419. 
3 SANTANA, Jair Eduardo. Pregão presencial e eletrônico: sistema de registro de preços: manual de implantação, 
operacionalização e controle. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2009. Página 94. 
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qualidade, sendo necessário avaliar as vantagens e desvantagens de cada 
solução. 2. Se o projeto ou estudo a ser elaborado por um profissional ou 
empresa for similar ao que vier a ser desenvolvido por outro(a), o serviço pode 
ser caracterizado como comum. Caso contrário, se a similaridade dos produtos 
a serem entregues não puder ser assegurada, o objeto licitado não se enquadra 
na categoria de comum. 3. É possível a existência de soluções distintas para o 
objeto licitado, mas a consequência advinda da diferença entre elas não deverá 
ser significativa para o ente público que adota o pregão. Se, no entanto, os 
serviços comportarem variações de execução relevantes, a técnica a ser 
empregada pelos licitantes merecerá a devida pontuação no certame.” 
(ACÓRDÃO 601/2011 – PLENÁRIO. Relator JOSÉ JORGE. Processo nº 
033.958/2010-6. Data da sessão 16/03/2011). [Grifo Nosso] 

18. Da análise do Edital, percebe-se que não há informações suficientes aptas a 
caracterizar o objeto ora licitado como serviço de natureza comum. Dessa forma, tais elementos, 
que contemplam as demandas e as considerações necessárias para a realização do serviço, bem 
como a respectiva descrição, são apresentados de forma abrangente, proporcionando uma visão 
genérica do objeto a ser contratado e, por si só, não são suficientes para que as licitantes possam 
definir previamente os parâmetros dos serviços a serem executados, de maneira que se possa 
empregar o pregão como modalidade licitatória. 

19. Neste caso, impõe-se a aplicação de outras modalidades de licitação e outros 
critérios de julgamento, os quais estão previstos na Lei nº 8.666/1993.  

20. Por sua vez, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reiteradamente afasta a 
adoção do pregão para contratação de serviços afeitos à arquitetura e urbanismo, conforme se 
observa: 

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÕES. PREGÃO. SERVIÇO 
DE APOIO TÉCNICO. ENGENHARIA. SERVIÇO COMUM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA MODALIDADE. ILEGALIDADE DO ATO. 1. O 
mandado de segurança é o remédio cabível para proteger direito líquido e certo, 
não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou 
com abuso do poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver 
justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam 
quais forem as funções que exerça, segundo o art. 1º da Lei n. 12.016/2009. 2. 
A licitação na modalidade de pregão, na forma da Lei 10.520/02, destina-se à 
aquisição de bens e serviços comuns, considerando-os como "aqueles cujos 
padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo 
edital por meio de especificações usuais no mercado". 3. Hipótese em que o 
termo de referência contempla atividades que se sobrepõem àquelas admitidas 
para a licitude do procedimento licitatório por pregão, uma vez que demandam 
evidente qualificação técnica específica, o que acarreta o reconhecimento da 
ilegalidade do pregão promovido pelo impetrado.” (TRF4 5012156-
30.2017.4.04.7100, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, 
juntado aos autos em 24/08/2017). 
 
“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO. LEI 10.520/2002. AQUISIÇÃO DE 
SERVIÇOS E BENS COMUNS. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. 1. Nos termos do art. 
1º da Lei 10.520/2000, aplicável em âmbito nacional, o pregão somente é 
cabível para aquisição de 'bens e serviços comuns', conceituados por lei como 
'aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
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definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado'. 2. Há 
manifesta ilegalidade na utilização da licitação na modalidade pregão para 
contratação de supervisão de obras do Programa CREMA e demais Obras de 
Manutenção Rodoviária, eis que exigem serviços de engenharia.” (TRF4, 
APELREEX 5059812-56.2012.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relator CAIO 
ROBERTO SOUTO DE MOURA, juntado aos autos em 18/07/2013). 
 
“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO. LEI 10.520/2002. AQUISIÇÃO DE 
SERVIÇOS E BENS COMUNS. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS. 
INADEQUAÇÃO DA MODALIDADE. 1. Nos termos do art. 1º da Lei 10.520/2000, 
aplicável em âmbito nacional, o pregão somente é cabível para aquisição de 
'bens e serviços comuns', conceituados por lei como 'aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por 
meio de especificações usuais no mercado'. 2. Há manifesta ilegalidade na 
utilização da licitação na modalidade pregão para a realização dos serviços de 
execução de pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltico em vias urbanas, 
eis que exigem serviços de engenharia.” (TRF4, AC 5004807-37.2012.4.04.7104, 
QUARTA TURMA, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos 
autos em 26/06/2013). 
 
“MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PERANTE O JUÍZO ESTADUAL. 
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DA CAUSA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 
MODALIDADE LICITATÓRIA INADEQUADA AO OBJETO DO CERTAME. 
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. COMPETÊNCIA PARA APRECIAR O REEXAME 
NECESSÁRIO. O Mandado de Segurança que impugnou licitação promovida por 
sociedade de economia, nos termos da legislação vigente à época da impetração 
(art. 2º da Lei nº 1.533/51), era da competência Justiça Estadual. Sentença 
concessiva da segurança para anular o certame, vista a evidente inadequação 
da modalidade utilizada - Pregão Eletrônico - para licitar obras e serviços de 
engenharia (art. 5º do Decreto 3.555/00), mantida pelos próprios fundamentos. 
Vigente legislação nova no curso do processo (art. 2º da Lei nº 12.016/09) é de 
ser aplicada à causa, restando competente para apreciar a remessa oficial este 
Tribunal Regional Federal. Remessa Oficial improvida.” (TRF4, REOAC 0011803-
84.2012.4.04.9999, QUARTA TURMA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, D.E. 
11/01/2013). 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. PREGÃO. OBRA E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA. Na hipótese, em princípio, há ilegalidade na utilização da licitação 
na modalidade pregão para a realização de serviços destinados à edificação de 
um abatedouro de frangos (0322.745-03/2010) e à ampliação do Centro de 
Convivência do Idoso do Município de Salvador das Missões (348.896-89/2010). 
Tais serviços não são comuns, porque há complexidade na edificação dos 
mesmos.” (TRF4, AG 5010028-70.2012.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator 
CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 06/09/2012). 

DA RESPONSABILIDADE DO PREGOEIRO. 
21. Como é sabido, ao pregoeiro se comete o encargo de voltar toda a sua atividade 
para o alcance de resultados positivos na contratação de bens e serviços comuns, exigindo-se 
dele atenção aos princípios básicos que orientam toda a atividade público, dentre aqueles 
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inscritos no art. 37 da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência. 

22. Atuar com diligência, competência e eficiência é dever inafastável dessa condição 
que lhe foi por lei atribuída, sendo que seus atos que importem em lesão ao interesse público, 
por não se compatibilizarem com o encargo que a ele se imputa, podem submetê-lo à 
responsabilidade nos âmbitos das esferas administrativa, cível e criminal: a primeira implica em 
ter que avaliar no plano meramente funcional o cometimento de irregularidades que resultem, 
direta ou indiretamente, na afronta a normas e regulamentos que se prestem a orientar condutas 
que deva observar, podendo afetar a relação mantida com o ente ao qual se acha integrado; a 
segunda decorre da ocorrência de danos a serem reparados em razão de eventual irregularidade 
que se lhe possa imputar; e a terceira está adstrita ao exame acerca do cometimento de fato 
tipificado como crime pela legislação em vigor. 

23. Faz-se importante salientar que o pregoeiro, ainda que não possua competências 
decisórias no que tange à sistemática instituída pelo pregão, será responsável pelos atos e 
decisões próprios, como no caso de julgamento de eventuais impugnações. Neste sentido, segue 
julgado do Tribunal de Contas da União: 

“REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. VEDAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS E 
INFORMAÇÕES JÁ CONSTANTES DO SICAF. RESPONSABILIDADE DE PREGOEIRO 
PELAS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA ADOÇÃO DE 
PROVIDÊNCIAS. 

1. É vedada a exigência, em procedimentos licitatórios na modalidade pregão, 
da apresentação de documentos e informações que já constem do Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores ou de sistemas semelhantes 
mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios. 

2. O pregoeiro não pode ser responsabilizado por irregularidade em edital de 
licitação, já que sua elaboração não se insere no rol de competências que lhe 
foram legalmente atribuídas.” (Acórdão nº 2.389/2006 – Plenário – TCU) 

24. Deste modo, além de outras possíveis cominações, o pregoeiro estará sujeito às 
sanções previstas na Lei nº 8.443/1992, que seguem: 

“Art. 56. O Tribunal de Contas da União poderá aplicar aos administradores ou 
responsáveis, na forma prevista nesta Lei e no seu Regimento Interno, as sanções 
previstas neste capítulo. 

(...) 

Art. 57. Quando o responsável for julgado em débito, poderá ainda o Tribunal 
aplicar-lhe multa de até cem por cento do valor atualizado do dano causado ao 
Erário. 

Art. 58. O Tribunal poderá aplicar multa de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e dois 
milhões de cruzeiros), ou valor equivalente em outra moeda que venha a ser 
adotada como moeda nacional, aos responsáveis por: 

I - contas julgadas irregulares de que não resulte débito, nos termos do 
parágrafo único do art. 19 desta Lei; 

II - ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial; 
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III - ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resulte injustificado dano 
ao Erário; 

IV - não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, a diligência do 
Relator ou a decisão do Tribunal; 

V - obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias determinadas; 

VI - sonegação de processo, documento ou informação, em inspeções ou 
auditorias realizadas pelo Tribunal; 

VII - reincidência no descumprimento de determinação do Tribunal. 

§ 1° Ficará sujeito à multa prevista no caput deste artigo aquele que deixar de 
dar cumprimento à decisão do Tribunal, salvo motivo justificado. 

§ 2° O valor estabelecido no caput deste artigo será atualizado, periodicamente, 
por portaria da Presidência do Tribunal, com base na variação acumulada, no 
período, pelo índice utilizado para atualização dos créditos tributários da União. 

§ 3° O Regimento Interno disporá sobre a gradação da multa prevista no caput 
deste artigo, em função da gravidade da infração. 

(...) 

Art. 60. Sem prejuízo das sanções previstas na seção anterior e das penalidades 
administrativas, aplicáveis pelas autoridades competentes, por irregularidades 
constatadas pelo Tribunal de Contas da União, sempre que este, por maioria 
absoluta de seus membros, considerar grave a infração cometida, o responsável 
ficará inabilitado, por um período que variará de cinco a oito anos, para o 
exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da 
Administração Pública. 

Art. 61. O Tribunal poderá, por intermédio do Ministério Público, solicitar à 
Advocacia-Geral da União ou, conforme o caso, aos dirigentes das entidades que 
lhe sejam jurisdicionadas, as medidas necessárias ao arresto dos bens dos 
responsáveis julgados em débito, devendo ser ouvido quanto à liberação dos 
bens arrestados e sua restituição.” 

DA RESPONSABILIDADE DA AUTORIDADE COMPETENTE. 
25. No que diz respeito à Autoridade Competente, o nível de responsabilidade é ainda 
maior, uma vez que a esta compete tomar as decisões que culminam no lançamento do Edital. 

26. Deste modo, além de outras cominações legais, a Autoridade Competente estará 
sujeita não só às citadas sanções da Lei nº 8.443/1992, mas também às penalidades previstas por 
crime de responsabilidade, previstas no Decreto-Lei nº 201/1967, e/ou improbidade 
administrativa, disciplinadas pela Lei nº 8.429/1992, conforme as circunstâncias de cada caso. 

DA CONCLUSÃO. 
27. Diante do exposto, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul 
- CAU/RS, ora impugnante, zelando pela fiel observância da Lei Federal nº 12.378/2010, por 
entender que a Administração objetiva a contratação do melhor fornecedor possível para a 
elaboração do objeto, pugna pela adequação do tipo de critério de julgamento e da modalidade 
de licitação, em função do objeto do certame, para que seja empregada a modalidade adequada 
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aos valores envolvidos, sob o tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço”, a fim de que se preserve 
a legalidade no presente procedimento licitatório. 

28. Importa mencionar a disposição do § 1º, art. 24, do Decreto nº 10.024/2019: “... 
caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir 
sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da 
impugnação”. 

29. Na ausência de pronunciamento e de modificação da licitação em questão, caberá 
a esta autarquia as devidas providências em defesa da profissão, sendo que o fato poderá ser 
noticiado ao Tribunal de Contas competente ou, ainda, ser ajuizada uma ação judicial, 
objetivando a correção do notório vício constante no Edital publicado. 

30. Nestes termos, espera deferimento. 

 
 
 

Rodrigo Jaroseski 
Agente de Fiscalização – Arquiteto e Urbanista 

CAU A40993-6 
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Rodrigo Jaroseski

De: Rodrigo Jaroseski
Enviado em: sexta-feira, 30 de abril de 2021 13:32
Para: administrativo@novaboavista.rs.gov.br
Assunto: Impugnação do Edital de PREGÃO PRESENCIAL 21/2021
Anexos: OFICIO FIS-CAU-RS-020-2021 - PM NOVA BOA VISTA.pdf

Prioridade: Alta

 
Prezados, 
 
Em nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS), encaminha-se o Ofício FIS-CAU/RS 
nº 020/2021, anexo, referente à impugnação ao Edital de PREGÃO PRESENCIAL 21/2021 do MUNICÍPIO DE NOVA BOA 
VISTA.  
 
Em suma, requer-se a anulação do edital para que seja adotada a correta modalidade de licitação, tendo em vista o 
objeto de caráter predominantemente intelectual e sua incompatibilidade com licitações de menor preço. 
 
Não obstante haja previsão no item 4. do edital de que "4.5. Toda impugnação deverá ser realizada por escrito, de 
maneira clara, contendo os dados do impugnante, seus apontamentos, fundamentações, assinatura do impugnante 
e protocolada junto ao Setor de Licitações do Município", e "4.5.1. Não serão aceitas impugnações de maneira 
diversas a prevista no item anterior", tal restrição não encontra amparo legal.  
 
A leitura da Lei n.º 8.666/1993 permite perceber que não houve previsão legal acerca da forma com que devem ser 
praticados, restando silente sobre esse aspecto. Por conseguinte, a exigência de que tais documentos sejam 
entregues presencialmente não encontra lastro legal que embase a sua obrigatoriedade. 
 
Salienta-se que o artigo 41, §1º, da Lei n.º 8.666/93 estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para impugnar 
edital que esteja em desconformidade com a lei. Consoante Celso Antônio Bandeira de Mello, tal previsão existe como 
forma de assegurar a mais ampla fiscalização quanto à lisura do edital e está relacionada ao direito de petição 
(conforme BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 25. ed. São Paulo: Melhoramentos, 
2008. p. 574.), o qual é garantia constitucional consolidada no artigo 5º, XXXIV, ‘a’, da Carta Magna. De acordo com 
tal dispositivo, é assegurado a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes 
Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.  
 
Assim, a exigência da entrega de documentos originais presencialmente para impugnar um edital, proibindo-se 
qualquer outra forma para tanto, significa privilegiar os cidadãos do local onde será realizada a licitação, em 
detrimento de outros que, por morarem longe, não poderão exercer o seu direito de petição. Trata-se, pois, de afronta 
à isonomia, essa também uma garantia constitucionalmente protegida pelo artigo 5º, caput, da Constituição Federal, 
e que veda as diferenciações arbitrárias e absurdas, não justificáveis pelos valores constitucionais.  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, notadamente no processo TC 003.349/2011-0, 
considera que o art. 22, da Lei n.º 9.784/1999, dispõe que os atos processuais não dependem de forma determinada, 
senão quando a lei expressamente exigir. Em razão disso, se o legislador não estabeleceu a exigência de uma forma 
específica para se impugnar, tampouco pode a Administração fazê-lo. A fim de elucidar a questão, transcreve-se 
trecho do acórdão do TC 003.349/2011-0: 
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“Por outro lado, poder-se-ia pensar que o processo licitatório sendo um conjunto de atos administrativos formais, como reza o art. 4º, 
§ único, da Lei 8.666, de 1993, exigiria da Administração um rigor na forma de praticá-los, ou seja, seria ilegal que a Administração 
aceitasse impugnações de edital e recursos administrativos por meio de telegrama, fax ou via postal, pois os atos iriam de encontro a 
esse formalismo exigido pela lei. 
Mas essa não é a melhor interpretação. Recorrendo novamente ao CPC, em seu art. 154, os atos processuais não dependem de forma 
determinada, a não ser que a lei exija, e reputam-se como válidos os atos que atinjam sua finalidade essencial. O art. 22, da Lei 9.784, 
de 1999, é límpida ao proclamar que os atos processuais não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente 
exigir. Se o legislador não o fez, não cabe à Administração fazê-lo. 
Se fosse válida a exigência de que somente documentos originais seriam aceitos para impugnar editais ou impetrar recursos, a parte 
prejudicada seria o licitante que não tivesse estabelecimento na mesma cidade do órgão promotor do certame. No caso concreto,
empresas estabelecidas em Cuiabá teriam melhores condições de fazer uso do direito de petição (art. 5º, inciso XXXIV, 'a', da 
Constituição da República) do que aquelas estabelecidas em outro estado da Federação. Poder-se-ia ainda pensar nos custos que essas 
empresas teriam de suportar apenas para fazer uso desse direito. Haveria prejuízo para a Administração aceitar essas contestações 
por meio de telegrama, via postal ou fax? Haveria prejuízo de difícil reparação? Opina-se que não. 
Não faz sentido, no mundo atual, a Administração rejeitar a possibilidade de uso pelos licitantes do telegrama, do fax e de modernos 
meios de comunicação, como correio eletrônico e internet. Pelo contrário, isso agiliza o processo. O legislador, atento a isso, já 
positivou no art. 5º, inciso LXXVII, da Carta Magna, o respeito ao princípio da celeridade processual no âmbito dos processos judicial 
e administrativo”. (item 3.6.2. TC n.º 003.349/2011-0. Plenário do TCU). 

 
Dessa sorte, em razão da afronta do item 4. do edital às garantias constitucionais do direito de petição e da 
isonomia, requer-se o recebimento da presente impugnação, encaminhada por e-mail, com assinatura digital deste 
fiscal, válido como original. 
 
Ainda que a impugnação não seja considerada, tendo em vista os princípios norteadores da administração pública, 
solicitamos que, uma vez que agora a Prefeitura Municipal conhece a incompatibilidade da modalidade pregão pelo 
menor preço com o objeto da presente licitação, analise o mérito da questão e considere a anulação do presente 
certame. 
 
Solicitamos também a confirmação de recebimento deste e-mail, para registro em expediente interno. 
 
Sendo o que havia para o momento, colocamo-nos à disposição em caso de qualquer esclarecimento. 
Atenciosamente, 
 
Rodrigo Jaroseski 
Analista de Nível Superior – Arquiteto e Urbanista 
Agente de Fiscalização – Celular 51.99309.1446 
Rua Dona Laura nº 320, 14º e 15º andar, bairro Rio Branco 
Porto Alegre, RS – CEP 90430-090 – Telefone 51.3094-9800 
 
“Este endereço eletrônico destina-se exclusivamente para o trato de assuntos relacionados com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul e 
as informações aqui contidas destinam-se somente à pessoa ou entidade a que foi endereçado, podendo inclusive conter material confidencial e/ou de acesso 
restrito, de interesse desta Autarquia Federal. É vedada, sob as penas da lei, qualquer revisão, retransmissão, divulgação ou qualquer outro uso destas 
informações por pessoas ou entidades além do(s) destinatário(s). Caso você seja servidor do CAU/RS e receba esta mensagem fora de seu horário de trabalho, 
solicita-se que a análise do seu conteúdo e eventual resposta sejam efetuados posteriormente, durante sua jornada laboral”. 
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Rodrigo Jaroseski

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@arnie0122.email.locaweb.com.br>
Para: administrativo@novaboavista.rs.gov.br
Enviado em: sexta-feira, 30 de abril de 2021 13:32
Assunto: Retransmitidas: Impugnação do Edital de PREGÃO PRESENCIAL 21/2021

This is the mail system at host arnie0122.email.locaweb.com.br. 
 
Your message was successfully delivered to the destination(s) 
listed below. If the message was delivered to mailbox you will 
receive no further notifications. Otherwise you may still receive 
notifications of mail delivery errors from other systems. 
 
                   The mail system 
 
<administrativo@novaboavista.rs.gov.br>: delivery via 127.0.0.1[127.0.0.1]:24: 

    250 2.0.0 <administrativo@novaboavista> QFYdC+0wjGCDGwAAtd4J5Q Saved  
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Rodrigo Jaroseski

De: administrativo@novaboavista.rs.gov.br
Enviado em: sexta-feira, 30 de abril de 2021 17:20
Para: Rodrigo Jaroseski
Assunto: Re: Impugnação do Edital de PREGÃO PRESENCIAL 21/2021

Prezado,  
 
Encaminharei ao Setor Jurídico e tão logo obtenha a resposta enviaremos via e-mail e publicaremos junto ao site 
Municipal.  
 
  
 
 
 
 
Att, 
 
Em 30/04/2021 13:31, Rodrigo Jaroseski escreveu: 
 
  
 
 Prezados, 
 
   
 
 Em nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS), encaminha-se o Ofício 
FIS-CAU/RS nº 020/2021, anexo, referente à impugnação ao Edital de PREGÃO PRESENCIAL 21/2021 do MUNICÍPIO 
DE NOVA BOA VISTA.  
 
   
 
 Em suma, requer-se a anulação do edital para que seja adotada a correta modalidade de licitação, tendo em 
vista o objeto de caráter predominantemente intelectual e sua incompatibilidade com licitações de menor preço. 
 
   
 
 Não obstante haja previsão no item 4. do edital de que "4.5. Toda impugnação deverá ser realizada por 
escrito, de maneira clara, contendo os dados do impugnante, seus apontamentos, fundamentações, assinatura do 
impugnante e protocolada junto ao Setor de Licitações do Município", e "4.5.1. Não serão aceitas impugnações de 
maneira diversas a prevista no item anterior", tal restrição não encontra amparo legal.  
 
   
 
 A leitura da Lei n.º 8.666/1993 permite perceber que não houve previsão legal acerca da forma com que 
devem ser praticados, restando silente sobre esse aspecto. Por conseguinte, a exigência de que tais documentos 
sejam entregues presencialmente não encontra lastro legal que embase a sua obrigatoriedade. 
 
   
 
 Salienta-se que o artigo 41, §1º, da Lei n.º 8.666/93 estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para 
impugnar edital que esteja em desconformidade com a lei. Consoante Celso Antônio Bandeira de Mello, tal previsão 
existe como forma de assegurar a mais ampla fiscalização quanto à lisura do edital e está relacionada ao direito de 
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petição (conforme BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 25. ed. São Paulo: 
Melhoramentos, 2008. p. 574.), o qual é garantia constitucional consolidada no artigo 5º, XXXIV, ‘a’, da Carta 
Magna. De acordo com tal dispositivo, é assegurado a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito 
de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.  
 
   
 
 Assim, a exigência da entrega de documentos originais presencialmente para impugnar um edital, 
proibindo-se qualquer outra forma para tanto, significa privilegiar os cidadãos do local onde será realizada a 
licitação, em detrimento de outros que, por morarem longe, não poderão exercer o seu direito de petição. Trata-se, 
pois, de afronta à isonomia, essa também uma garantia constitucionalmente protegida pelo artigo 5º, caput, da 
Constituição Federal, e que veda as diferenciações arbitrárias e absurdas, não justificáveis pelos valores 
constitucionais.  
 
   
 
 Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, notadamente no processo TC 
003.349/2011-0, considera que o art. 22, da Lei n.º 9.784/1999, dispõe que os atos processuais não dependem de 
forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir. Em razão disso, se o legislador não estabeleceu a 
exigência de uma forma específica para se impugnar, tampouco pode a Administração fazê-lo. A fim de elucidar a 
questão, transcreve-se trecho do acórdão do TC 003.349/2011-0: 
 
   
 
 “Por outro lado, poder-se-ia pensar que o processo licitatório sendo um conjunto de atos administrativos 
formais, como reza o art. 4º, § único, da Lei 8.666, de 1993, exigiria da Administração um rigor na forma de praticá-
los, ou seja, seria ilegal que a Administração aceitasse impugnações de edital e recursos administrativos por meio de 
telegrama, fax ou via postal, pois os atos iriam de encontro a esse formalismo exigido pela lei. 
 
 Mas essa não é a melhor interpretação. Recorrendo novamente ao CPC, em seu art. 154, os atos processuais 
não dependem de forma determinada, a não ser que a lei exija, e reputam-se como válidos os atos que atinjam sua 
finalidade essencial. O art. 22, da Lei 9.784, de 1999, é límpida ao proclamar que os atos processuais não dependem 
de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir. Se o legislador não o fez, não cabe à Administração 
fazê-lo. 
 
 Se fosse válida a exigência de que somente documentos originais seriam aceitos para impugnar editais ou 
impetrar recursos, a parte prejudicada seria o licitante que não tivesse estabelecimento na mesma cidade do órgão 
promotor do certame. No caso concreto, empresas estabelecidas em Cuiabá teriam melhores condições de fazer 
uso do direito de petição (art. 5º, inciso XXXIV, 'a', da Constituição da República) do que aquelas estabelecidas em 
outro estado da Federação. Poder-se-ia ainda pensar nos custos que essas empresas teriam de suportar apenas para 
fazer uso desse direito. Haveria prejuízo para a Administração aceitar essas contestações por meio de telegrama, via 
postal ou fax? Haveria prejuízo de difícil reparação? Opina-se que não. 
 
 Não faz sentido, no mundo atual, a Administração rejeitar a possibilidade de uso pelos licitantes do 
telegrama, do fax e de modernos meios de comunicação, como correio eletrônico e internet. Pelo contrário, isso 
agiliza o processo. O legislador, atento a isso, já positivou no art. 5º, inciso LXXVII, da Carta Magna, o respeito ao 
princípio da celeridade processual no âmbito dos processos judicial e administrativo”. (item 3.6.2. TC n.º 
003.349/2011-0. Plenário do TCU). 
 
   
 
 Dessa sorte, em razão da afronta do item 4. do edital às garantias constitucionais do direito de petição e da 
isonomia, requer-se o recebimento da presente impugnação, encaminhada por e-mail, com assinatura digital deste 
fiscal, válido como original. 
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 Ainda que a impugnação não seja considerada, tendo em vista os princípios norteadores da administração 
pública, solicitamos que, uma vez que agora a Prefeitura Municipal conhece a incompatibilidade da modalidade 
pregão pelo menor preço com o objeto da presente licitação, analise o mérito da questão e considere a anulação do 
presente certame. 
 
   
 
 Solicitamos também a confirmação de recebimento deste e-mail, para registro em expediente interno. 
 
   
 
 Sendo o que havia para o momento, colocamo-nos à disposição em caso de qualquer esclarecimento. 
 
 Atenciosamente, 
 
  
 Rodrigo Jaroseski 
 
 Analista de Nível Superior – Arquiteto e Urbanista 
 
 Agente de Fiscalização – Celular 51.99309.1446 
 
 Rua Dona Laura nº 320, 14º e 15º andar, bairro Rio Branco 
 
 Porto Alegre, RS – CEP 90430-090 – Telefone 51.3094-9800 
 
   
 
 “Este endereço eletrônico destina-se exclusivamente para o trato de assuntos relacionados com o Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul e as informações aqui contidas destinam-se somente à pessoa ou 
entidade a que foi endereçado, podendo inclusive conter material confidencial e/ou de acesso restrito, de interesse 
desta Autarquia Federal. É vedada, sob as penas da lei, qualquer revisão, retransmissão, divulgação ou qualquer 
outro uso destas informações por pessoas ou entidades além do(s) destinatário(s). Caso você seja servidor do 
CAU/RS e receba esta mensagem fora de seu horário de trabalho, solicita-se que a análise do seu conteúdo e 
eventual resposta sejam efetuados posteriormente, durante sua jornada laboral”. 
 
   
 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - RS
Rua Dona Laura 320, Rio Branco - Porto Alegre / RS, CEP: 90430091

		Tel: (51) 3094-9800 - E-mail: atendimento@caurs.gov.br
Página 50/54

Impresso em: 14/05/2021  às 14:54:58 por: Thaís Cristina da Luz , ip: 201.37.108.195 - Protocolo: 1300128/2021



Página 51/54

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - RS
Rua Dona Laura 320, Rio Branco - Porto Alegre / RS, CEP: 90430091

		Tel: (51) 3094-9800 - E-mail: atendimento@caurs.gov.br
Página 51/54

Impresso em: 14/05/2021  às 14:54:58 por: Thaís Cristina da Luz , ip: 201.37.108.195 - Protocolo: 1300128/2021



Página 52/54

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - RS
Rua Dona Laura 320, Rio Branco - Porto Alegre / RS, CEP: 90430091

		Tel: (51) 3094-9800 - E-mail: atendimento@caurs.gov.br
Página 52/54

Impresso em: 14/05/2021  às 14:54:58 por: Thaís Cristina da Luz , ip: 201.37.108.195 - Protocolo: 1300128/2021



Página 53/54

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - RS
Rua Dona Laura 320, Rio Branco - Porto Alegre / RS, CEP: 90430091

		Tel: (51) 3094-9800 - E-mail: atendimento@caurs.gov.br
Página 53/54

Impresso em: 14/05/2021  às 14:54:58 por: Thaís Cristina da Luz , ip: 201.37.108.195 - Protocolo: 1300128/2021



Página 54/54

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
1300128/2021

Detalhes do movimento 

Usuário:

Rodrigo Jaroseski
Número passo:

2

Data cadastro: 

13/05/2021
Hora passo: 

09:05:08
Origem: 

FISC-SEDE-LIC - Fiscalização de Licitações - RS

Destino:

FISC-SEDE-AP - Fiscalização Apoio - RS

Descrição: 

Em 13/05/2021, em consulta ao site da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BOA VISTA, localizou-se a publicação Da Ata de
Revogação do Edital em questão (anexo 008 do protocolo), encerrando o certame em questão por incompatibilidade entre o objeto e
a modalidade escolhida, deferindo assim a impugnação encaminhada pelo CAU/RS.

Desta forma, encaminho o respectivo expediente para arquivamento por ter atingido seu objetivo.

Despachos do Movimento
Sem Despachos Vinculados ao Movimento.
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