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Informações do Protocolo

EDITAL

Assunto: 

Emissão: 

07/05/2021
Cadastro: 

07/05/2021
Situação: 

ARQUIVADO

PROTOCOLO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 091/2021

MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE SPDA PARA IMPLANTAÇÃO NO CENTRO DE
DISTRIBUIÇÃO DA SME

Descrição: 

Prezado Rodrigo, 
Encaminho protocolo para análise do Pregão Eletrônico 91/2021. 
Certame em 19/05/2021
Limite para impugnação em 17/05/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

OBJETO: Contratação de empresa para elaboração do projeto de SPDA para implantação no centro
de distribuição da SME.

Observações: 

Documentos

Tipo: Data: Situação: Observação: 
Outros 13/05/2021 Inclusão 001 EDITAL PE 091_2021 CAPÃO DA CANOA
Outros 13/05/2021 Inclusão 002 MEMORIAL DESCRITIVO
Outros 13/05/2021 Inclusão 003 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - PREGÃO
Ofício 13/05/2021 Inclusão 004 OFICIO FIS-CAU-RS-026-2021 - PM CAPÃO DA CANOA
Outros 13/05/2021 Inclusão 005 IMPUGNAÇÃO PREGÃO PORTAL
Outros 19/05/2021 Inclusão 006 CONSULTA IMPUGNAÇÕES PORTAL 19-05-2021
Outros 19/05/2021 Inclusão 007 RESPOSTA IMPUGNAÇÃO
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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 1/59

Impresso em: 21/05/2021  às 12:01:38 por: Thaís Cristina da Luz , ip: 201.37.108.195 - Protocolo: 1306701/2021



Página 2/59

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
1306701/2021

Data Envio

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 2/59

Impresso em: 21/05/2021  às 12:01:38 por: Thaís Cristina da Luz , ip: 201.37.108.195 - Protocolo: 1306701/2021



Página 3/59

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
1306701/2021

Data Recebimento

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 3/59

Impresso em: 21/05/2021  às 12:01:38 por: Thaís Cristina da Luz , ip: 201.37.108.195 - Protocolo: 1306701/2021



Página 4/59

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
1306701/2021

Origem

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 4/59

Impresso em: 21/05/2021  às 12:01:38 por: Thaís Cristina da Luz , ip: 201.37.108.195 - Protocolo: 1306701/2021



Página 5/59

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
1306701/2021

Destino
07/05/2021 07/05/2021 FISC-SEDE-AP - Fiscalização Apoio - RS FISC-SEDE-LIC - Fiscalização de Licitações - RS
19/05/2021 19/05/2021 FISC-SEDE-LIC - Fiscalização de Licitações - RS FISC-SEDE-AP - Fiscalização Apoio - RS

Protocolos vinculados

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 5/59

Impresso em: 21/05/2021  às 12:01:38 por: Thaís Cristina da Luz , ip: 201.37.108.195 - Protocolo: 1306701/2021



Página 6/59

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
1306701/2021

Detalhes do movimento 

Usuário:

Luciane Delgado Capitão
Número passo:

1

Data cadastro: 

07/05/2021
Hora passo: 

14:57:26
Origem: 

FISC-SEDE-AP - Fiscalização Apoio - RS

Destino:

FISC-SEDE-LIC - Fiscalização de Licitações - RS

Descrição: 

Prezado Rodrigo, 
Encaminho protocolo para análise do Pregão Presencial 91/2021. 
Certame em 19/05/2021
Limite para impugnação em 17/05/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

OBJETO: Contratação de empresa para elaboração do projeto de SPDA para implantação no centro
de distribuição da SME.

Despachos do Movimento
Sem Despachos Vinculados ao Movimento.
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LICITAÇÃO EXCLUSIVA DAS BENEFICIÁRIAS DA LEI COMPLEMENTAR 
Nº 123/2006 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2021 
 
 

EDITAL Nº 157/2021 
 
 

O MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA (RS), em conformidade com a Lei 
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e Lei Federal n° 
10.520, de 17 de julho de 2002, torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que o recebimento das propostas e documentos será até as 
14h00min do dia 19 de maio de 2021. Junto ao Setor de Licitações, o 
pregoeiro e equipe de apoio se reunirão com a finalidade de realizar este 
Pregão Eletrônico do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é a 
Contratação de empresa para elaboração do projeto de SPDA para 
implantação no Centro de Distribuição da SME, atendendo as das 
necessidades do Município, em conformidade com as especificações e 
quantidades estabelecidas no Termo de Referência (Anexo 2), processando-se 
essa licitação nos termos pelo Decreto Municipal nº 042, de 17 de abril de 
2006, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decretos 
Municipais n° 066 e nº 067, de 31 março de 2017. 
 

Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis na 
página inicial do sítio do Portal de Compras Públicas: 
www.portaldecompraspublicas.com.br 

 
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será 
considerado o horário de Brasília-DF. 
 
 
1 – DO OBJETO 
 
1.1. A presente licitação tem por objeto Contratação de empresa para 
elaboração do projeto de SPDA para implantação no Centro de 
Distribuição da SME, conforme o Termo de Referência do anexo 02 deste 
edital. 
 
 
2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
2.1. Poderão participar da presente licitação empresas legalmente autorizadas 
a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação e que apresentarem a 
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documentação solicitada no local dia e horário informados no preâmbulo deste 
edital. 
 
 
3 – DO CREDENCIAMENTO 

 
3.1. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 
do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade 
técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. O licitante 
responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora 
da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais 
de acesso, ainda que por terceiros. 

 
 

4 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
4.1.Os licitantes poderão encaminhar, por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o 
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

 
4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

 
4.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
 
4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente 
da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
4.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 
a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
 
4.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização 
dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
 
4.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do 
Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
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5 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 
sistema eletrônico, dos seguintes campos: 
 
5.1.1. Valor unitário e global; 
 
5.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável: modelo, 
prazo de validade ou de garantia; e número do registro ou inscrição do bem no 
órgão competente, quando for o caso. 
 
5.2. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes nos 
preços totais ofertados até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula. 
 
5.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à 
Contratada.  
 
5.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer 
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou 
serviços. 
 
5.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 
 
5.6. O prazo de validade da proposta é fixado em 60 (sessenta) dias, a contar 
da data de sua apresentação. 
 
 
6 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
 
6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 
 
6.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
 
6.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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6.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
 
6.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances. 
 
6.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
 
6.8. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no 
preâmbulo. 
 
6.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 
6.10. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual 
de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
 
6.11. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 
disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 
sucessivos, com prorrogações. 
 
6.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após 
isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 
ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 
 
6.13. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item 
anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver 
lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários. 
 
6.14. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 
sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 
 
6.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática 
pelo sistema, poderá o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, 
justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço. 
 
6.16. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 
anteriores deverão ser desconsiderados pelo Pregoeiro. 
 
6.17. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 
aquele que for recebido e registrado primeiro. 
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6.18. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, 
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 
licitante.  
 

6.19. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 
licitantes para a recepção dos lances. 
 
6.20. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir 
por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 
somente depois de decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato 
pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
 
6.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 
proposta.  
 
6.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema 
identificará as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, 
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 
aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, regulamentada 
pelo Decreto nº 8.538/2015. 
 
6.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima 
da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada.  
 
6.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor 
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo 
sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
 
6.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor 
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 
convocadas as demais licitantes microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 
subitem anterior. 
 
6.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos 
nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
6.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos 
critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre 
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propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase 
fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
 

6.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 
desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, 
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

 
6.28.1. Produzidos no país; 
 
6.28.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
 
6.28.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa 
e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
 
6.28.4. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem 
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 
regras de acessibilidade previstas na legislação. 

 
6.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 
eletrônico dentre as propostas empatadas. 
 
6.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro 
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
 
6.31. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 
 
6.32. O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 
após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 
Edital e já apresentados. 
 
6.33. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 

 
 
7 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 
7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação 
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do 
artigo 7º e no § 9º do artigo 26 do Decreto nº 10.024/2021. 
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7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço 
final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 
 
7.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as 
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 
 
7.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão 
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, 
no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata. 
 
7.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 
 
7.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 
formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
 
7.7. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como: marca, 
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 
a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 
sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 
aceitação da proposta. 
 
7.8. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo 
quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos 
meios previstos nos itens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado 
em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, 
no local a ser indicado e dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da solicitação. 
 
7.9. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de 
realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será 
facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 
 
7.10. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem 
no sistema. 
 
7.11. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, 
sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das 
especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 
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7.12. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) 
aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado 
pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, 
assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações 
constantes no Termo de Referência. 
 

7.13. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados 
como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica 
responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 
 
7.14. Após a divulgação do resultado da homologação, as amostras entregues 
deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 10 (dez) dias contados da 
data de homologação do certame, após os produtos/materiais poderão ser 
descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 
 
7.15. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as 
condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os 
manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito 
manuseio, quando for o caso. 
 
7.16. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na 
ordem de classificação. 
 
7.17. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 
 
7.18. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim 
de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições 
diversas das previstas neste Edital. 
 
7.19. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e 
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido 
preço melhor. 
 
7.20. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 

 
 
8 – DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS 

 
8.1. Os documentos de habilitação que não foram anexados junto com a 
proposta eletrônica, deverão ser encaminhados, em formato digital, via 
sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitação, 
contados a partir da convocação do Pregoeiro. 
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8.1.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais 
quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 
 
 
9 – DA HABILITAÇÃO 
 
9.1. Deverão ser encaminhados os seguintes documentos: 
 
 
9.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
9.2.1. Registro comercial no caso de empresa individual.  
 
9.2.2. 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. 
 
9.2.3. 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. 
 
 
9.3 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
9.3.1. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do 
Município, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao 
seu ramo de atividade.  
 
9.3.2. Certidão de Regularidade Unificada de Débitos Relativos aos Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União. 
 
9.3.3. Prova de Regularidade Estadual. 
 
9.3.4. Prova de Regularidade Municipal, do domicílio do licitante. 
 
9.3.5. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS). 
 
9.3.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 

9.3.7. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF). 
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9.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
9.4.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal 
nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99. (Modelo Anexo 04). 
 

9.4.2. Declaração de que a empresa não foi considerada inidônea. (Modelo 
Anexo 05). 
 
9.4.3. Declaração de inexistência de fato superveniente. (Modelo Anexo 06). 
 
9.4.4.Declaração que não se inclui no § 4º da Lei Complementar nº 123/2006, 
quando for o caso. (Modelo Anexo 03). 
 
9.4.5. Registro da empresa e do responsável técnico no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU). 
 
9.4.6. Atestado de Capacidade Técnica do responsável técnico por execução 
de serviço de característica semelhante ao objeto licitado, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU). 
 
 
9.5 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA 
 
9.5.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 90 (noventa) dias da data 
designada para a apresentação do documento. 
 
9.6. Os documentos que dependam de prazo de validade e que não contenham 
esse prazo especificado no próprio corpo, em lei ou nesse processo, devem ter 
sido expedidos em no máximo 03 (três) meses anteriores a data determinada 
para a entrega dos envelopes. 
 
9.7. A critério do Pregoeiro poderão ser solicitados esclarecimentos, assim 
como serem efetuadas diligências, visando a conformar a capacidade técnica, 
gerencial e administrativa das empresas concorrentes. 
 
9.8. A não apresentação da proposta de preços e/ou dos documentos de 
habilitação exigidos por parte da empresa classificada em 1º lugar, dentro do 
prazo estabelecido ocasionará a desclassificação da licitante, sendo 
convocados, por ordem de classificação, os demais participantes do processo 
licitatório. 
 
9.9. Para as empresas já cadastradas como fornecedores do Município de 
Capão da Canoa, ou as que efetuarem seu cadastro antecipadamente, a 

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 16/59

Impresso em: 21/05/2021  às 12:01:40 por: Thaís Cristina da Luz , ip: 201.37.108.195 - Protocolo: 1306701/2021



Página 17/59PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Fone: (51) 39951131 
e-mail: licitacao@capaodacanoa.rs.gov.br 

CNPJ 90.836.693/0001-40 – Av. Paraguassú, 1881 – Capão da Canoa – RS 

 

11 

documentação exigida acima (no item 9 deste edital), poderá ser substituída 
pelo seu Certificado de Registro Cadastral, desde que seu objetivo social 
comporte o objeto licitado e o registro cadastral, bem como suas certidões 
negativas de débito, estejam dentro do prazo de validade, acompanhado dos 
seguintes documentos: 
 
9.9.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal 
nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99. (Modelo Anexo 04). 
 
9.9.2. Declaração de que a empresa não foi considerada inidônea. (Modelo 
Anexo 05). 
 

9.9.3. Declaração de inexistência de fato superveniente. (Modelo Anexo 06). 
 

9.10. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista 
não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de 
pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as 
demais exigências do edital. 
 

9.10.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 
posterior à fase de habilitação. 
 
9.10.2. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a 
existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, 
a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a 
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 
prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
 
9.10.3. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 
concedido o mesmo prazo para regularização. 
 
9.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 
 
9.12. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por 
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital. 
 
9.13. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, 
em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
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ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subseqüente.’’ 
 
 
10 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no 
sistema eletrônico e deverá: 
 
10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha 
ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
 
10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 
vencedor, para fins de pagamento. 
 
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do Contrato e aplicação de eventual 
sanção à Contratada, se for o caso. 
 
10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como 
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam à Contratada. 
 
10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (artigo 5º 
da Lei nº 8.666/93). 
 
10.5. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 
prevalecerão os primeiros, e no caso de divergência entre os valores 
numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 
 
10.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição 
que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de 
desclassificação. 
 
10.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas 
ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 
 
 
11 – DOS RECURSOS 
 
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, 
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para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por 
quais motivos, em campo próprio do sistema.  
 
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para 
decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
 
11.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
 
11.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer importará a decadência desse direito. 
 
11.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 
de 03 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 
11.6. Os recursos e contrarrazões deverão ser protocolados por meio através 
do sítio http://www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
11.7. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
11.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados, no endereço constante neste Edital. 
 
 
12 – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
 
12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada 
a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e 
os que dele dependam. 
 
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou 
quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 
instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, 
nos termos do artigo 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão 
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da 
etapa de lances. 
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12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 
acompanhar a sessão reaberta. 
 
12.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 
ainda, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
 
 
13 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 
 
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 
 
 
14 – DO CONTRATO 
 
14.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será 
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
 
14.2. O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da 
data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar 
instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta 
Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 
14.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 
entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 
equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da 
Adjudicatária, por meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo 
de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 
 
14.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
 
 
15 – DO PAGAMENTO 
 
15.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a liquidação da 
Nota Fiscal devidamente quitada e aprovada por servidor publico responsável 
pelo recebimento e conferência do material. 
 
15.2. A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do número do processo e o número do pregão, a fim 
de acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do 
documento fiscal para pagamento. 
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15.3. Pelos débitos pagos em atraso, a Administração responderá perante a 
contratada pelo que deu causa, sendo que o critério de atualização monetária 
terá por base o IGP-M, e, a título de penalidade, juros de mora, à razão de 
0,2%, ao mês. 

 
 
16 – DAS PENALIDADES 
 
16.1. A CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as 
seguintes sanções: 
 

16.1.1. Advertência. 
 

16.1.2. Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero vírgula três 
por cento) por dia de atraso no cumprimento das obrigações assumidas, 
incidente sobre o valor total do contrato/empenho, até a data do efetivo 
adimplemento, respeitando o limite de 10% sobre o valor do Contrato. 
 
16.2. A multa moratória será aplicada a partir do 2º (segundo) dia útil da 
inadimplência, contado da data definida para o regular cumprimento da 
obrigação. 
 
16.3. Multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor total do 
contrato/empenho, no caso de inexecução parcial do objeto contratado, sem 
embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao 
CONTRATANTE. 
 
16.4. Multa de 10% incidente sobre o valor total do contrato/empenho, no caso 
de inexecução total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) 
dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização 
dos prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE. 
 
16.5. Multa de 5% incidente sobre o valor total do contrato/empenho, no caso 
de descumprimento de obrigações contratuais. 
 
16.6. Decorridos 30 (trinta) dias corridos sem que a CONTRATADA tenha 
iniciado a prestação da obrigação assumida, estará caracterizada a inexecução 
contratual, ensejando a sua rescisão. 
 
16.7. A aplicação de multa por inexecução contratual independe da multa 
moratória eventualmente aplicada ou em fase de aplicação, sendo aplicável 
cumulativamente. 
 
16.8. Suspensão temporária, de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos. 
 
16.9. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública por até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos 
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determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o 
Município, o qual será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior. 
 
16.10. Nos termos do Decreto nº 10.024/2021, o licitante, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e contrato e das demais combinações legais, poderá 
ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito à ampla defesa, o 
licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

 
16.10.1. Não assinar o contrato; 
 
16.10.2. Não entregar a documentação exigida no edital; 
 
16.10.3. Apresentar documentação falsa; 
 
16.10.4. Causar o atraso na execução do objeto; 
 
16.10.5. Não mantiver a proposta; 
 
16.10.6. Falhar na execução do contrato; 
 
16.10.7. Comportar-se de modo inidôneo; 
 
16.10.8. Declarar informações falsas; 
 
16.10.9. Cometer fraude fiscal. 
 

16.11. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 
 
16.12. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado a 
CONTRATADA vencedora o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.13. Notificado do processo para apuração de penalidade, a CONTRATADA 
poderá manifestar-se em até 05 (cinco) dias úteis. No caso de declaração de 
inidoneidade o prazo para manifestação será de 10 (dez) dias corridos, de 
acordo com a Lei nº 8.666/93. 

 
 

17 – DO RECEBIMENTO E DO FORNECIMENTO 
 
17.1. A empresa vencedora terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para 
assinar o contrato, sob pena da perda do direito objeto desta licitação. 
 
17.2. A entrega da mercadoria será única, devendo o licitante vencedor, 
providenciar o fornecimento no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após 
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assinatura do contrato, no Centro de Distribuição da SME, localizado na Rua 
Luís Alves Pereira, 1.012- Bairro Parque Antártica – Capão da Canoa/RS, 
conforme solicitação da Secretaria de Educação. 
 
17.3. Verificada a não-conformidade da mercadoria, do serviço, ou de algum 
dos produtos, o licitante vencedor deverá promover as correções necessárias 
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas 
neste Edital.  
 

17.4. O material deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma 
a permitir completa segurança durante o transporte. 
 
17.5. A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com a 
mercadoria. 
 
17.6. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de 
fácil visualização, a indicação do nº do Pregão e da Nota de empenho, a fim de 
se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do 
documento fiscal para pagamento. 

 
 
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
18.1. A despesa com a aquisição do objeto do presente Edital correrá pela 
seguinte dotação orçamentária: 
 
05.02.1.205.4.4.90.51.80.00.00.00 (367/2021) 
 
 
19 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
19.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da 
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 
 

19.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, através do 
Portal de Compras Públicas, no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
19.3. Não serão aceitos impugnações e recursos encaminhados por e-mail. 
 
19.4. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) 
dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 
 
19.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data 
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 
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via internet, através do Portal de Compras Públicas, 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
19.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 
(dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá 
requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 
anexos. 
 
19.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame. 
 
19.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 
deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
 
 
20 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
20.1. As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse do Município, a segurança e o objetivo da aquisição. 
 
20.2. É facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
 
20.3. Consultas, impugnações e demais informações relativas ao presente 
Pregão serão prestadas pelo Setor de Licitações, de segunda a sexta-feira, 
através do endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 

20.4. A Administração reserva-se o direito de transferir o prazo para o 
recebimento e abertura das propostas descabendo, em tais casos, direito à 
indenização pelos licitantes. 
 
20.5. A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por 
parte do licitante, com todos os termos e condições deste Edital. 
 

20.6. O licitante é responsável, sob as penas da Lei, pela fidelidade e 
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer 
fase desta Licitação. 
 
20.7. A irregularidade que não afete o conteúdo ou idoneidade do documento 
não constituirá causa de inabilitação ou desclassificação. 
 
20.8. Não serão aceitas impugnações e recursos encaminhados por e-mail. 
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20.9. Fica eleito o Foro da Comarca de Capão da Canoa (RS), para dirimir 
quaisquer litígios oriundos da licitação e da contratação decorrente, com 
expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 
 
20.10. O presente Edital poderá ser acessado na rede mundial de 
computadores (Internet) no sítio www.capaodacanoa.rs.gov.br/licitacoes ou 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
20.11. São anexos deste Edital: 
 
Anexo 01 – Minuta do Contrato; 
 
Anexo 02 – Termo de Referência; 
 
Anexo 03 – Modelo de Declaração de ME ou EPP; 
 
Anexo 04 – Modelo Declaração de Empregador; 
 
Anexo 05 – Modelo Declaração de Idoneidade; 
 
Anexo 06 – Modelo de Declaração de inexistência de fato superveniente. 

 
Capão da Canoa, 29 de abril de 2021. 

 
 
 
 

 
 
 

RAPHAEL MACHADO AYUB 
Secretário de Administração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assessoria Jurídica 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2021 

 
 

EDITAL Nº 157/2021 
 

 
ANEXO 01 

 
MINUTA CONTRATO 

 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA/RS, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede na Av. Paraguassú, n.º 1.881, 
inscrito no CNPJ/MF sob n.º 90.836.693/0001-40, neste ato representado por 
seu Prefeito, Sr. AMAURI MAGNUS GERMANO e o Secretário Municipal 
_______________, Sr. ______________, neste ato denominado 
CONTRATANTE, e a empresa __________________, Inscrita no CNPJ/MF 
sob nº __________, com sede na _____________, Município de 
____________, CEP ______, neste ato representada pelo Sr. 
_________________, doravante denominado contratada, tendo em vista a 
homologação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2021 e nos termos da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019, pelo Decreto Municipal nº 042, de 17 de abril de 2006, 
Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, dos Decretos 
Municipais n° 066 e nº 067, de 31 março de 2017, com aplicação subsidiária da 
Lei Federal nº 8.666/93, firmam o presente contrato mediante o 
estabelecimento das seguintes cláusulas: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO 
 
1.1. Contratação de empresa para elaboração do projeto de SPDA para 
implantação no centro de distribuição da SME, para atender as 
necessidades da Secretaria requerente do Município. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E PAGAMENTO 
 
2.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a liquidação nota 
fiscal devidamente quitada e atestada por servidor público responsável pelo 
recebimento e conferência do equipamento. 
 
2.2. A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do número do processo e o número do pregão, a fim 
de acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do 
documento fiscal para pagamento.  
 

2.3. Pelos débitos pagos em atraso, a Administração responderá perante a 
contratada pelo que deu causa, sendo que o critério de atualização monetária 
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terá por base o IGP-M, e, a título de penalidade, juros de mora, à razão de 
0,2%, ao mês. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA 
 
3.1. A entrega da mercadoria será única, devendo o licitante vencedor, 
providenciar o fornecimento no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a 
assinatura do contrato, no Centro de Distribuição da SME, localizado na Rua 
Luís Alves Pereira, 1.012- Bairro Parque Antártica – Capão da Canoa/RS, 
conforme solicitação da Secretaria de Educação. 
 
3.2. Verificada a não-conformidade da mercadoria, do serviço, ou de algum dos 
produtos, o licitante vencedor deverá promover as correções necessárias no 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas 
neste Edital.  
 
3.4. A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com a 
mercadoria.  
 
3.5. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do nº do Edital de Pregão e da Nota de empenho, a 
fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do 
documento fiscal para pagamento. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. As despesas com a aquisição dos objetos do presente contrato correrá 
pela seguinte dotação orçamentária: 
 
05.02.1.205.4.4.90.51.80.00.00.00 (367/2021) 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES 
 
5.1. Pela inexecução total ou pela execução parcial do objeto do Contrato, a 
Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
as seguintes sanções: 
 
5.1.1. Advertência. 
 
5.1.2. Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero vírgula três 
por cento) por dia de atraso no cumprimento das obrigações assumidas, 
incidente sobre o valor do contrato/empenho, até a data do efetivo 
adimplemento, respeitando o limite de 10% sobre o valor do Contrato. 
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5.2. A multa moratória será aplicada a partir do 2º (segundo) dia útil da 
inadimplência, contado da data definida para o regular cumprimento da 
obrigação. 
 
5.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata/empenho, no caso de 
inexecução parcial do objeto contratada, sem embargo de indenização dos 
prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE. 
 
5.4. Multa de 10% sobre o valor da Ata/empenho, no caso de inexecução total 
do objeto contratada, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado 
da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura 
causados ao CONTRATANTE. 
 
5.5. Multa de 5% sobre o valor da Ata/empenho, no caso de descumprimento 
de obrigações contratuais. 
 
5.6. Decorridos 30 (trinta) dias corridos sem que a CONTRATADA tenha 
iniciado a prestação da obrigação assumida, estará caracterizada a inexecução 
contratual, ensejando a sua rescisão. 
 
5.7. A aplicação de multa por inexecução contratual independe da multa 
moratória eventualmente aplicada ou em fase de aplicação, sendo aplicável 
cumulativamente.  
 
5.8. Suspensão temporária, de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo de até 2 (dois) anos. 
 
5.9. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública por até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o 
Município, o qual será concedida sempre que a contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior. 
 
5.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 
 
5.11. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à 
CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa. 
 
5.12. Notificado do processo para apuração de penalidade, a CONTRATADA 
poderá manifestar-se em até 05 (cinco) dias úteis. No caso de declaração de 
inidoneidade o prazo para manifestação será de 10 dias corridos, de acordo 
com a Lei Federal nº 8.666/93.  
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5.13. Na aplicação das penalidades previstas no Edital/Contrato, o Município 
considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os 
antecedentes do licitante ou contratada, podendo deixar de aplicá-las, se 
admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, 
da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

5.14. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o 
caso.  
 
5.15. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO 
 
6.1. Caberá rescisão do presente instrumento, sem que assista direito a 
contratada indenização de qualquer espécie quando: 
 
6.1.1. A contratada não cumprir as obrigações assumidas no presente 
instrumento, tendo a parte inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias para alegar 
o que entender de direito; 
 
6.1.2. A parte contratada transferir o presente contrato a terceiros, no todo ou 
em parte, sem prévia e expressa autorização do contratante; 
 
6.1.3. No caso de acordo entre as partes, atendida a conveniência dos 
serviços, mediante lavratura de termo próprio ou conclusão dos serviços 
contratadas ou por ocasião da conclusão destes, conforme objeto da licitação; 
 
6.1.4. Quando decorrido o prazo de vigência do presente contrato; 
 
6.1.5. Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas nos artigos 77 a 80 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO 
 
7.1. Fica eleito o foro da comarca de Capão da Canoa (RS), como competente 
para solucionar eventuais pendências decorrentes do presente contrato, com 
renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser e 
forma, para um só efeito e declaram conhecer todas as cláusulas contratadas. 
 

Capão da Canoa, __ de _______ de 2021. 
 

 
 
 
 
 
 

AMAURI MAGNUS GERMANO 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
RAPHAEL MACHADO AYUB 
Secretário de Administração 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assessoria Jurídica 
 
 
 
 
 
 

Contratada 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2021 

 
 
 

EDITAL Nº 157/2021 
 

 
ANEXO 02 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
Objeto: Contratação de empresa para elaboração do projeto de SPDA para 
implantação no centro de distribuição da SME. 
 
Prazo de Entrega: O produto deverá ser entregue até 60 (sessenta) dias, após a 
assinatura do contrato, nas quantidades solicitadas pela Secretaria da Educação. 
 
Local de entrega: No Centro de Distribuição da SME, localizado na Rua Luís Alves 
Pereira, 1.012- Bairro Parque Antártica – Capão da Canoa/RS, conforme solicitação 
da Secretaria de Educação. 
 

Item Descrição Quantidade 
Unidade de 

Medida 

001 

Contratação para revisão, para estudo e elaboração 
de projeto de SPDA para implantação na escola, com 
finalidade de garantir a segurança do conjunto de 
edificações e dos usuários do local contra possíveis 
descargas atmosféricas 

001 Unidade 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2021 

 
 

EDITAL Nº 157/2021 
 

 
ANEXO 03 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 

 

 

Para fins do disposto neste Edital, declaro, sob as penas da lei, que a licitante 

___________________________________________, cumpre os requisitos legais 

para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, 

estabelecido pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao 

seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei 

Complementar. 

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 

4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a 

promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na 

documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada 

vencedora do certame.  

Capão da Canoa, ____ de ____________________ de 2021. 

 

 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO 
DA EMPRESA 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2021 
 

 
EDITAL Nº 157/2021 

 
 

ANEXO 04 
 
 

MODELO DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR 

 

 

A empresa _______________________________________, através de seu 

representante legal, Sr.(a) _______________________________, CPF 

__________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente), 

__________________ DECLARA, para fins de direito, na qualidade de 

PROPONENTE da Licitação instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA, 

EDITAL Nº 157/2021, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2021, que não 

possui em seus quadros pessoa menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseis anos. 

 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 

 

Capão da Canoa, ____ de _______________________ de 2021. 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO 
DA EMPRESA 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2021 

 
 

EDITAL Nº 157/2021 
 

 
ANEXO 05 

 
 

MODELO DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

 

A empresa ________________________________________, através de seu 

representante legal, Sr.(a) _____________________, CPF 

_________________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente). 

DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação 

instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA, EDITAL Nº 157/2021, na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2021, que não foi declarada INIDÔNEA 

para licitar com o PODER PÚBLICO em qualquer de suas esferas. 

 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 

 

 

Capão da Canoa, ____ de ____________________ de 2021. 

 

 

_______________________________________________________ 

(representante legal) 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2021 

 
 

EDITAL Nº 157/2021 
 

 
ANEXO 06 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 

 

_________________________________________________________ inscrito no 

CNPJ nº _______________________, 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 § 2º do artigo 32 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não está 

impedida de participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta 

ou Indireta. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do Pregão, sujeito 

a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na 

presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa decorrer. 

___________________________________________ 

(data) 

 

 

_______________________________________________________ 

(representante legal) 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 
Obra: Contratação para elaboração de projeto visando à reinstalação do SPDA – Sistema de 

Proteção Contra Descargas Atmosféricas no CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO da SME. 

Descrição: Contratação para revisão, estudo e elaboração de projeto de SPDA para 

implantação posterior no Centro de Distribuição, com a finalidade de garantir a segurança dos 

usuários e do conjunto de edificações contra possíveis descargas atmosféricas, em virtude 

dos danos causados pelo evento climático “ciclone-bomba” com rajadas de vento ocorrido na 

data de 1º de julho de 2020 na região litorânea. 

Endereço: Rua Luís Alves Pereira, 1.012 - B. Parque Antártica - Capão da Canoa/RS.  

 

  O presente memorial tem por finalidade proporcionar subsídios visando à elaboração de 
projeto de SPDA – Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas para posterior implantação na 

totalidade das edificações que compõem o Centro de Distribuição. 

Os serviços consistem em elaborar o projeto do SPDA – Sistema de Proteção Contra Descargas 

Atmosféricas para o local, considerando os severos danos no telhado e nos acessórios do atual SPDA, em 

virtude do evento climático “ciclone-bomba” com rajadas de vento ocorrido na data de 1º de julho de 
2020 na região litorânea. Com os danos ocorridos no telhado, o sistema de fixação das cordoalhas, acessórios 

e de para-raios que abrangem as edificações também sofreram avarias, motivo pelo qual será necessário, além 

dos reparos já executados nos telhados, também a reinstalação do SPDA. Após os reparos no telhado, e já de 

posse do projeto do SPDA, as edificações estarão aptas, oportunamente, para a implantação e execução do 

novo projeto do SPDA, para que a totalidade das edificações que compõem o Centro de Distribuição da SME 

possam estar em segurança.  

Justificam-se os serviços, a necessidade da implantação e execução do SPDA para a proteção da 

totalidade das edificações e dos usuários contra possíveis descargas atmosféricas na região, segundo o projeto 

que será elaborado, e que será executado na íntegra oportunamente, mediante processo específico para tal 

fim. Cabe salientar que a falta ou a deficiência da instalação do sistema pode comprometer a segurança das 

edificações e dos usuários. 

O projeto deverá obedecer ao disposto nas normas da aplicáveis, ou outras, específicas para o projeto, 

Normas Regulamentadoras, ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), especificações técnicas e leis 

complementares relacionados com o PPCI que será implantado no Centro de Distribuição. 

O licitante participante do certame, ao apresentar o preço, esclarecerá que não teve dúvidas na 

interpretação dos detalhes e das recomendações constantes das especificações apresentadas, sobretudo 

deverá realizar uma visita prévia ao local para inspeção e confirmar todos os serviços que serão necessários 

para a segurança das edificações. 

As imagens a seguir ilustram as avarias ocorridas em virtude do vendaval, e que justificam a 

necessidade de elaboração de projeto do SPDA como forma de proteger as edificações (Figuras 01 e 02): 
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Figura 01: Detalhe da cordoalha (SPDA) danificada sobre o telhado 

 
 

Figura 02: Detalhe da deficiência do aterramento e da cordoalha (SPDA) 

 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

Para a execução de todos os projetos a Contratada deverá seguir as Normas da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) e as normas citadas no decorrer destas especificações. Quando da elaboração 

do projeto deverão ser observados todos os detalhes para a utilização das corretas bitolas de cordoalhas, 

isoladores, captores, obedecendo com rigor as bitolas e dimensões exigidas pela ABNT, para que o projeto 

possa ser executado na íntegra e de forma correta. 

Todos os detalhes não mencionados neste memorial descritivo, assim como os detalhes aqui 

mencionados serão interpretados como fazendo parte integrante para elaborar o projeto.  

O profissional técnico especializado, responsável pela elaboração do projeto deverá estar devidamente 

habilitado junto ao Conselho, para desenvolver e elaborar o projeto como profissional responsável. 
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A seguir será descrito, de forma simplificada, as considerações para fins de elaboração do projeto, além 

das observações já mencionadas: 

 

 CONSIDERAÇÕES: 
 
         O projeto deverá ser elaborado segundo as recomendações já citadas anteriormente, sendo que 

ao final do serviço, toda a documentação (Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária Global, 

Planilha Sintética com os itens de mesma codificação agrupados, Cronograma, ART, Planilha BDI e 

Planilha de Encargos) deverá ser entregue assinada no Setor de Engenharia da Secretaria de Meio 

Ambiente e Planejamento da Prefeitura Municipal de Capão da Canoa. 

 

 Os serviços somente serão considerados finalizados com a entrega de toda a documentação citada 

acima, para possibilitar a execução e implantação posterior do projeto elaborado com a documentação 

na íntegra, mediante, também, do atendimento do requisito abaixo: 

 

- Apresentação de ART ou RRT de elaboração do projeto paga e assinada pelo responsável técnico, 

que deverá fazer referência aos serviços específicos de projeto do Sistema de Proteção Contra 
Descargas Atmosféricas – SPDA, sendo que na ART ou RRT emitida deverá constar como 
contratante dos serviços a Prefeitura Municipal de Capão da Canoa. Não será aceita a apresentação 
do modelo rascunho da ART ou da RRT.  

 

 O projeto deverá ser apresentado em uma pasta organizada contendo os documentos impressos 

paginados em sequência, devidamente assinados e rubricados em todas as páginas, constando em 

planilha detalhada, item a item, de cada material que será utilizado na execução com todos os 

quantitativos constando a mão-de-obra, além das pranchas dos projetos plotados devidamente 

assinadas pelo profissional técnico responsável, e o memorial descritivo detalhado para a execução. 

Toda a documentação apresentada na pasta também deverá ser disponibilizada em arquivo digital, 

projeto no formato DWG, planilhas em formato EXCEL e Memorial Descritivo em PDF. 

 

 Deverá constar no memorial descritivo, como exigência para a execução posterior, o fornecimento do 

laudo de medição final acompanhado da respectiva ART, constando o limite da resistência de 

aterramento de cada uma das descidas à terra que deverá constar no projeto.       

 

 Deverá estar descrito para o SPDA - Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas, entre outros, 

a necessidade de uso de andaime para fins de segurança para a execução, o tipo de aterramento, 

método utilizado, captores, conectores e terminais, inclusive os cabos de descida, isoladores e método 

de instalação, hastes e sistema de para-raios, ou seja, todos os itens e equipamentos necessários para 

instalar o sistema completo a fim de garantir a proteção adequada das edificações. Por ocasião da 

análise no local, e considerando a disposição da cordoalha sobre o telhado, deverá ser considerada a 

possibilidade de aproveitamento da cordoalha, devendo ser mensurada a sua extensão para reutilização. 
 

Abaixo está a imagem para mera ilustração, representando as edificações que compõem a unidade 

da SME (Figura 02): 

 

 

 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  R
U

D
I C

O
S

T
A

 J
U

N
IO

R
 e

 R
E

G
IN

A
 W

IT
T

 M
A

R
Q

U
E

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//c

ap
ao

da
ca

no
a.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/ e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 5
8D

D
-F

1F
B

-5
A

B
A

-4
4D

8

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 38/59

Impresso em: 21/05/2021  às 12:01:40 por: Thaís Cristina da Luz , ip: 201.37.108.195 - Protocolo: 1306701/2021



Página 39/59 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento 

Av. Paraguassú, 1881 - Capão da Canoa/RS - 95.555-000 
Fone/Fax: (51) 3995-1100  

Página 4 de 4 

 

 

Figura 02: Detalhe das edificações que compõem o Centro de Distribuição 

 
 

DOS SERVIÇOS: 
 

 O técnico profissional deverá visitar o local para verificar todas as interferências para a execução, 
citando no memorial descritivo o método de execução; 

 Para que não ocorram dúvidas para a implantação e execução do projeto, os detalhes de fixação 
também deverão fazer parte do projeto como forma de complementar o projeto; 

 Ainda, a despesa com materiais e mão-de-obra dos serviços da parte civil também deverão constar na 
planilha orçamentária, como remoção de pavimento e repavimentação, escavação, reaterro e serviços 
em paredes e lajes; 

 O Departamento de Engenharia da PMCC irá disponibilizar os arquivos do projeto da cobertura da 
edificação em formato DWG, como forma de auxiliar o profissional na elaboração do projeto do SPDA, 
sendo de responsabilidade do profissional a conferência das medidas para fins de projeto.   
 

DOS COMPLEMENTOS: 
 

Mesmo depois da entrega de toda a documentação, o profissional deverá prestar assessoria no caso 

de eventuais dúvidas que porventura surgirem quando da implantação e da execução do projeto.  

O prazo para a conclusão dos serviços deverá ser de até 60 dias. 

 

Capão da Canoa, 10 de agosto de 2020. 

 

 

Rudi Nei Costa dos Santos Jr. 

Eng.° Civil CREA/RS 65.259D 
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Proj. Cobertura

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SME

A1

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE & PLANEJAMENTO

S/ESC

ESCALA:

ÁREA:

PRANCHA:

CAPÃO DA CANOA

SEC. DE MEIO AMB. E PLANEJAMENTO
JORGE ALBERTO DE CABRAL ARBELLO

JUL/2020

OBRA:

LOCAL:

PROJETO EQUIPE TÉCNICA SEC. PLANEJAMENTO:

PROJETO:

DESENHO: DATA: CAD FILE :

PREFEITURA MUNICIPAL
DE

COD.:

PROPRIETÁRIO:

TÍTULO:

ELABORAÇÃO PROJETO DO SPDA

CREA-SC 2504193297
ENGENHEIRO AGRIM.
AGENOR DEBIASI

ARQUITETA
CAU A67116-9 

CAROLINE DOS SANTOS JONATAS L. DARIVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RS 183797-D

FILIPE BREHM MARQUES DA  SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RS 171.406-D

GESTÃO 2017/2020

COBERTURA

ELABORAÇÃO PROJETO DO SPDA
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Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
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Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CAU/RS

1000125498 / 2021

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
Data da Fiscalização: 12/05/2021

TIPO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA: ROTINA

DADOS DA ATIVIDADE FISCALIZADA: SEM ATIVIDADE VINCULADA

IDENTIFICAÇÃO PESSOA FÍSICA OU JURIDICA FISCALIZADA
Nome: MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA

Logradouro: AVENIDA PARAGUASSÚ Nº: 1881

Complemento: Bairro: CENTRO CEP: 95555000

Município: CAPÃO DA CANOA UF: RS

Telefone: (51)39951100 e-mail: CPF/CNPJ: 90.836.693/0001-40

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE TÉCNICA FISCALIZADA
Logradouro: AVENIDA PARAGUASSÚ Nº: 1881

Complemento: Bairro: CAPÃO NOVO (DISTRITO) CEP: 95555000

Município: CAPÃO DA CANOA UF: RS Latitude: -29.65968242271261 Longitude: -49.96290605715069

CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE TÉCNICA FISCALIZADA
Descrição: Em rotina de fiscalização de editais de licitações, observou-se em 12/05/2021 que o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 091/2021, do
MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA, possui como OBJETO a Contratação de empresa para elaboração do projeto de SPDA para
Implantação no Centro de Distribuição da SME, 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 a projetos técnicos executivos de Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas, 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 Eletrônico, 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 19/05/2021, às 14:00 hs.

Impugnação enviada com assinatura digital em 12/05/2021 pelo site www.portaldecompraspúblicas.com.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 1306701.

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
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.
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CAU/RS

1000125498 / 2021

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 026/2021 
 

 
Porto Alegre, 12 de maio de 2021. 

 
 
A Sua Senhoria o Senhor, 
Pregoeiro Oficial do Pregão Eletrônico nº 091-2021 
Secretaria de Administração 
Prefeitura Municipal de Capão da Canoa,  
Av. Paraguassú, 1881 - Bairro Centro 
CEP 95555-000 | Capão da Canoa | Rio Grande do Sul 
licitacao@capaodacanoa.rs.gov.br 

 

Assunto: Pregão Eletrônico nº 091/2021. 
 

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 Senhoria 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 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, conforme 
disposição do art. 24, do Decreto nº 10.024/2019.  

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 ELETRÔNICO, 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 Memorial Descritivo, anexo ao presente Edital de Pregão Eletrônico: 

" Os serviços consistem em elaborar o projeto do SPDA – Sistema de Proteção 
Contra Descargas Atmosféricas para o local, considerando os severos danos no 
telhado e nos acessórios do atual SPDA, em virtude do evento climático 'ciclone-
bomba' com rajadas de vento ocorrido na data de 1º de julho de 2020 na região 
litorânea. Com os danos ocorridos no telhado, o sistema de fixação das 
cordoalhas, acessórios e de para-raios que abrangem as edificações também 
sofreram avarias, motivo pelo qual será necessário, além dos reparos já 
executados nos telhados, também a reinstalação do SPDA. Após os reparos no 
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telhado, e já de posse do projeto do SPDA, as edificações estarão aptas, 
oportunamente, para a implantação e execução do novo projeto do SPDA, para 
que a totalidade das edificações que compõem o Centro de Distribuição da SME 
possam estar em segurança. 

(...) 

O projeto deverá obedecer ao disposto nas normas da aplicáveis, ou outras, 
específicas para o projeto, Normas Regulamentadoras, ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas), especificações técnicas e leis complementares 
relacionados com o PPCI que será implantado no Centro de Distribuição. 

O licitante participante do certame, ao apresentar o preço, esclarecerá que não 
teve dúvidas na interpretação dos detalhes e das recomendações constantes das 
especificações apresentadas, sobretudo deverá realizar uma visita prévia ao 
local para inspeção e confirmar todos os serviços que serão necessários para a 
segurança das edificações." [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 
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                                                         

1 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 5. ed. Curitiba: Zênite, 2008. Páginas 74 e 81/82. 
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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 Senhoria, 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 
qualidade, sendo necessário avaliar as vantagens e desvantagens de cada 
solução. 2. Se o projeto ou estudo a ser elaborado por um profissional ou                                                         

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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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 
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado'. 2. Há 
manifesta ilegalidade na utilização da licitação na modalidade pregão para 
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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 
inscritos no art. 37 da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência. 
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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; 
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; 
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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 
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. Caso não seja este o entendimento de Vossa Senhoria, requer que a presente 
impugnação, junto ao Edital, seja remetida à instância superior, para análise e julgamento, com 
efeito suspensivo do certame licitatório, até a publicação da decisão definitiva.  

29. 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 
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sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da 
impugnação”. 

30. 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. 

31. Nestes termos, espera deferimento. 

 
 
 

Rodrigo Jaroseski 
Agente de Fiscalização – Arquiteto e Urbanista 

CAU A40993-6 
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Solicitações Realizadas

Data Pedido Situação Ações

12/05/2021 - 17:03 Impugnação do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO

091/2021

Aguardando Julgamento  

JustificativaPrezados,

Em nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS), encaminha-se o Ofício FIS-

CAU/RS nº 091/2021, anexo, referente à impugnação ao Edital de PREGÃO ELETRÔNICO 091/2021 da PREFEITURA

MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA. 

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.

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
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Pedidos de Impugnação

091/2021 / 368/2021

Prazo Encerrado

Solicitações Realizadas

Data Pedido Situação Ações

13/05/2021 - 15:45 Impugnação do Edital Pregão Eletrônico 091/2021 Deferido

18/05/2021 - 17:22

   

JustificativaEm nome da empresa Instalemos Manutenções e Instalações Elétricas e Hidráulicas LTDA-ME, solicitação

de acolhimento de impugnação ao Edital de PREGÃO ELETRÔNICO 091/2021 da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA

CANOA.

Em suma, requer-se a anulação do edital para que seja adotada a correta modalidade de capacidade técnica em

conformidade com a legislação vigente, excluindo a exigência somente de profissional de nível superior. 

Certo de sua compreensão, colocamo-nos à disposição em caso de qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Cléo Cunha Antonio

Fone: (51) 3488-0745 

e-mail: cleo@instalemos.com.br

JulgamentoParecer Jurídico em anexo.

12/05/2021 - 17:03 Impugnação do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO

091/2021

Deferido

18/05/2021 - 17:17

   

JustificativaPrezados,

Em nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS), encaminha-se o Ofício FIS-

CAU/RS nº 091/2021, anexo, referente à impugnação ao Edital de PREGÃO ELETRÔNICO 091/2021 da PREFEITURA

MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA. 

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.

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
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Rua Dona Laura nº 320, 14º e 15º andar, bairro Rio Branco

Porto Alegre, RS – CEP 90430-090 – Telefone 51.3094-9800

JulgamentoParecer jurídico em anexo.

| Total de Registros: 1
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
1306701/2021

Detalhes do movimento 

Usuário:

Rodrigo Jaroseski
Número passo:

2

Data cadastro: 

19/05/2021
Hora passo: 

09:05:28
Origem: 

FISC-SEDE-LIC - Fiscalização de Licitações - RS

Destino:

FISC-SEDE-AP - Fiscalização Apoio - RS

Descrição: 

Em 19/05/2021, em consulta ao site www.portaldecompraspublicas.com.br, verificou-se a atualização do pedido de impugnação
(anexo 006 do protocolo) pela Prefeitura Muncipal de Capão da Canoa, contendo o parecer jurídico (anexo 007 do protocolo) emitido
em 18/05/2021, relativo à impugnação interposta ao EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 091/2021, DEFERINDO o pedido do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo e informando a revogação do certame.

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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