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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
1313760/2021

Interessado (1)

Nome / Nome Fantasia:

MUNICÍPIO DE LAJEADO DO BUGRE
Registro:

00000000019312

Endereço:

AVENIDA CLEMENTINO GRAMINHO, SN - CENTRO - LAJEADO DO BUGRE

Informações do Protocolo

DENÚNCIA

Assunto: 

Emissão: 

20/05/2021
Cadastro: 

20/05/2021
Situação: 

ARQUIVADO

PROTOCOLO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 009/2021

MUNICÍPIO DE LAJEADO DO BUGRE

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA

Denúncia: 32064/2021

Descrição: 

Protocolo relativo à Denúncia nº 32064/2021. Objeto: edital irregular (licitação).

Tramita-se este protocolo a fim de que se considere fazer análise sobre a pertinência para a impugnação do Edital de Pregão
Presencial nº 009/2021, da Prefeitura de Lajeado do Bugre/RS.

Observações: 

Documentos

Tipo: Data: Situação: Observação: 
Outros 20/05/2021 Inclusão 001 - Denúncia nº 32064-2021
Outros 20/05/2021 Inclusão 002 - Edital de Pregão Presencial 009-2021 - Lajeado do Bugre
Outros 21/05/2021 Inclusão 003 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - PREGÃO
Ofício 21/05/2021 Inclusão 004 OFICIO FIS-CAU-RS-028-2021 - PM LAJEADO DO BUGRE
E-mail 21/05/2021 Inclusão 005 E-MAIL IMPUGNAÇÃO PREGÃO
E-mail 21/05/2021 Inclusão 006 ENTREGA IMPUGNAÇÃO
E-mail 01/06/2021 Inclusão 007 CONFIRMAÇÃO CIÊNCIA IMPUGNAÇÃO
Outros 01/06/2021 Inclusão 008 CONSULTA SITE PREFEITURA
E-mail 01/06/2021 Inclusão 009 PEDIDO DE INFORMAÇÕES
E-mail 01/06/2021 Inclusão 010 ENTREGA PEDIDO DE INFORMAÇÕES
E-mail 01/06/2021 Inclusão 011 RESPOSTA PREFEITURA
Outros 01/06/2021 Inclusão 012 JULGAMENTO IMPUGNAÇÃO DEFERIDA
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
1313760/2021

Movimentos

Data Envio Data Recebimento Origem Destino
20/05/2021 20/05/2021 FISC-SEDE-INT - Fiscalização de Arquitetura de

Interiores - RS
FISC-SEDE-LIC - Fiscalização de Licitações - RS

01/06/2021 01/06/2021 FISC-SEDE-LIC - Fiscalização de Licitações - RS FISC-SEDE-AP - Fiscalização Apoio - RS

Protocolos vinculados
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
1313760/2021

Detalhes do movimento 

Usuário:

Cássio Lorensini
Número passo:

1

Data cadastro: 

20/05/2021
Hora passo: 

10:36:10
Origem: 

FISC-SEDE-INT - Fiscalização de Arquitetura de Interiores - RS

Destino:

FISC-SEDE-LIC - Fiscalização de Licitações - RS

Descrição: 

Protocolo relativo à Denúncia nº 32064/2021. Objeto: edital irregular (licitação).

Despachos do Movimento
Sem Despachos Vinculados ao Movimento.

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 3/55

Impresso em: 02/06/2021  às 10:56:19 por: Thaís Cristina da Luz , ip: 201.37.108.195 - Protocolo: 1313760/2021



Página 4/55

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 4/55

Impresso em: 02/06/2021  às 10:56:19 por: Thaís Cristina da Luz , ip: 201.37.108.195 - Protocolo: 1313760/2021



Página 5/55

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 5/55

Impresso em: 02/06/2021  às 10:56:20 por: Thaís Cristina da Luz , ip: 201.37.108.195 - Protocolo: 1313760/2021



Página 6/55

O MUNICÍPIO DE LAJEADO DO BUGRE - RS 
PROCESSO ADMINIATRATIVO 38/2021 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 
 
Abertura: dia 28/05/2021 
Horário: 09:00 hs 
Local: Sala de da Secretaria de Administração 
  

 
"PREGÃO PRESENCIAL VISANDO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ARQUITETURA” 

 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE, no uso de suas 
atribuições, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que na Prefeitura 
Municipal de Lajeado do Bugre/RS, situada na Rua Clementino Graminho, s/nº, 
encontra-se aberta a licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo 
MENOR PREÇO, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, com 
aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
encerrando-se o prazo para recebimento dos envelopes da PROPOSTA DE PREÇOS e 
dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO as 09:00 horas, do dia 28 de Maio de 2021, no 
seguinte local: Rua Clementino Graminho, s/nº. 
 
1. DO OBJETO: 
 1.1. A presente Licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA, conforme especificações e 
descrições no Anexo I, do presente Edital. 
 
2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
 2.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente 
autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação. Para participação no 
certame, o licitante, além de atender ao disposto no item 8 deste edital e deverá 
apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes 
distintos, lacrados, não transparentes, sobrescritos com os dizeres abaixo indicados, 
além da razão social e endereço completo atualizado, bem como Declaração fora do 
envelope dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, em 
conformidade com o inciso VII do Art. 4 da Lei Federal 10.520/2002, e ainda certidão de 
registro e quitação pessoa Jurídica, com responsável técnico com RRT e registro no 
CAU ativo:  
    AO MUNICÍPIO DE LAJEADO DO BUGRE 
   SETOR DE COMPRAS - COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
   RUA CLEMENTINO GRAMINHO S/N 
   PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 
   ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
   PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
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   AO MUNICÍPIO DE LAJEADO DO BUGRE 
   SETOR DE COMPRAS - COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
   RUA CLEMENTINO GRAMINHO S/N 
   PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 
   ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
   PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
 
3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
 3.1. O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, no 
dia da abertura dos envelopes, até às 09:00 horas, do dia 28 de Maio de 2021, 
diretamente ou através de seu representante que, devidamente identificado e 
credenciado por meio legal, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, 
com poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a prática dos demais 
atos do certame, no interesse do representado. 
 3.2. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora 
dos envelopes. 
 3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
 a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, 
deverá ser apresentada, documento de identidade, cópia do respectivo Estatuto ou 
Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em se tratando de sociedade 
comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição 
de seus administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, 
acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame. 
 b) se representante legal, deverá apresentar: 
 b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do 
outorgante devidamente reconhecida, em que conste o nome da empresa outorgante, 
bem como de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, também, 
o nome do outorgado, constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar 
lance(s) em licitação pública; ou 
 b.2) termo de credenciamento (conforme modelo no Anexo II deste edital) 
outorgados pelos representantes legais do licitante, comprovando a existência dos 
necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais 
atos inerentes ao certame. Em ambos os casos (b.1 ou b.2), deverá ser acompanhado 
do ato de investidura do outorgante como dirigente da empresa e apresentação do 
documento de identidade. 
 3.3.1. É obrigatória a apresentação de documento de identidade. 
 c) se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 
 3.4. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa 
deva assinar o credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer 
uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 
 3.5. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de 
recorrer, é obrigatório a presença da licitante ou de seu representante em todas as 

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 7/55

Impresso em: 02/06/2021  às 10:56:20 por: Thaís Cristina da Luz , ip: 201.37.108.195 - Protocolo: 1313760/2021



Página 8/55

sessões públicas referentes à licitação. 
 3.6. Certidão de registro e quitação pessoa jurídica com responsável técnico com 
registro no CAU ativo. 
 3.7 Copia da carteira de registro profissional CAU. 
 3.8 RRT de cargo e função vinculada a empresa. 
 3.9 Certidão de registro e quitação pessoa física do responsável técnico da 
empresa. 
 4.0 Declaração negativa de antecedentes ético – disciplinar do responsável 
técnico da empresa. 
 
 OBS.: Todos os documentos, exigidos para credenciamento, poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião ou 
por Funcionário Público desta Administração pertencente à Comissão de Licitações e/ou 
Cadastro de Fornecedores. A autenticação por Funcionário Público desta Administração 
SOMENTE será realizada até às 08:55 horas, do dia 28 de maio de 2021. 
 
4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
 4.1. No dia, hora e local mencionado no preâmbulo deste Edital, na presença das 
licitantes e demais pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, 
inicialmente, receberá a DECLARAÇÃO conforme subitem 2.1. do Edital e os envelopes 
nos 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, 
não será aceita a participação de nenhum licitante retardatário. 
 
5. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: 
 5.1. Declaração, em separado dos envelopes nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e 
02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, de que a licitante se enquadra no art. 3º da Lei 
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, conforme Anexo III do presente 
Edital. 
 5.2. A declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, antes da abertura da 
Sessão e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Documentos de 
Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar 
nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto Lei Complementar nº 123 de 
2006. 
 5.3. A não entrega da Declaração de enquadramento do subitem 5.1 indicará que 
a licitante optou por não utilizar os benefícios da Lei Complementar nº 123 de 2006. 
 
6. PROPOSTA DE PREÇO: 
 6.1. A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado, datilografadas ou 
impressas por meio eletrônico em folhas seqüencialmente numeradas e rubricadas, sem 
rasuras, ressalvas ou entrelinhas, redigidas em linguagem clara, sendo a última datada 
e assinada pelo representante legal da empresa, e deverá conter: 
 a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-
mail (se houver) e nome da pessoa indicada para contatos; 
 b) indicação do prazo de validade da proposta, não inferior a sessenta dias. Na 
falta da indicação deste prazo será considerado como prazo de validade 60 dias. 
 6.2. Preço: Deve ser indicado preço unitário e total líquido, por item, indicado em 
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moeda nacional, contendo, ainda, a descrição do objeto deve ser precisa, de forma 
suficiente e clara, que de uma maneira ou outra possa impedir ou até mesmo dificultar a 
pretensão esboçada por parte da Administração. No referido preço deverão estar 
incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, 
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente 
incidam sobre a operação; ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que 
correrão por conta do licitante vencedor. 
 6.3. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço 
até, no máximo, três casas decimais após a vírgula. 
 6.4. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou 
em parte, qualquer das disposições deste Edital bem como aquelas manifestamente 
inexeqüíveis, presumindo-se como tais as que contiverem preços vis ou excessivos, 
face aos preços concorrentes no mercado. 
  6.5. Deverá ser apresentado juntamente com o envelope da Proposta, prospecto 
de cada equipamento, contendo foto ilustrativa colorida, bem como, a descrição de 
todas as características do equipamento. 
 
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
 7.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o 
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens 
subseqüentes, até a proclamação do vencedor. 
 7.2. Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no 
subitem anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 
(três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos nas propostas escritas. 
 7.3. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos 
dos itens anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances 
verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor. 
 7.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será 
realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 
 7.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a 
palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa para 
toda a ordem de classificação. 
 7.6. É vedada a oferta de lances com vista ao empate. 
 7.6.1. A diferença entre cada lance será definida pelo Pregoeiro. 
 7.6.2. O prazo máximo para a oferta de lances será definida pelo Pregoeiro 
nunca superior a 5min para cada lance. 
 7.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o 
proponente desistente às penalidades constantes no item 14 - DAS PENALIDADES 
deste Edital. 
 7.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
 7.9. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, 
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podendo, o Pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido 
preço melhor. 
 7.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo 
Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 7.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o 
menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor 
mais baixo, comparando-o com os valores consignados em Planilha de Custos, 
decidindo, motivadamente, a respeito. 
 7.12 Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate, será 
assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da LC nº 123 de 
2006.  
 7.12.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 
% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 7.12.2 Para efeito do disposto no item 7.12.1 deste Edital, ocorrendo o empate, 
proceder-se-á da seguinte forma: 
 I - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em 
seu favor o objeto licitado; 
 II - Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 
 III - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 
7.12.1. deste Edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 7.12.3 Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no subitem 7.12.1 
deste Edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame. 
 7.12.4 O disposto no subitem 7.12.1 deste Edital somente se aplicará quando a 
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 
 7.13. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e 
aceitáveis. Será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo 
com as especificações deste Edital, com o preço de mercado e ofertar o menor preço 
unitário. 
 7.14. Serão desclassificadas: 
 a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta 
licitação; as que contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em 
pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer 
dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do item 5; 
 b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis. 
 7.15. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não 

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 10/55

Impresso em: 02/06/2021  às 10:56:20 por: Thaís Cristina da Luz , ip: 201.37.108.195 - Protocolo: 1313760/2021



Página 11/55

previstas no Edital. 
 7.16. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, 
sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e 
verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida 
para habilitação e dos recursos interpostos. 
 7.17. A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo 
todas e quaisquer informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto ao 
Setor de Compras deste Município, conforme subitem 15.1. deste Edital. 
 7.18. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada 
nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as 
licitantes presentes. 
 
8. DA HABILITAÇÃO: 
 8.1. Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, dentro 
do ENVELOPE nº 02, os documentos de habilitação: 
8.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 a) Cédula de Identidade do(s) Diretor(es) ou representante presente no certame; 
 Registro Comercial no caso de Empresa Individual; 
 b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de Sociedades Comerciais e, no caso de Sociedade por Ações, 
acompanhado de documento de eleição de seus Administradores. 
 c) Declaração de idoneidade financeira apresentado pela empresa e assinando 
pelo representante legal da mesma; 
 d) Declaração firmada por representante legal da empresa, de que não possui 
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
agentes públicos com vínculo empregatício com o Poder Executivo do Município de 
Lajeado do Bugre. 
 
8.1.2. REGULARIDADE FISCAL: 
 a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação 
de Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional do domicílio ou sede da Licitante e Certidão Negativa de Tributos e 
Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal do domicílio ou 
sede da Licitante. 

c) Certidões Negativas de Débito junto as Fazendas Estadual e Municipal do 
domicílio do Licitante. 
 d) Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 
 e) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS). 
 f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 
8.1.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeitos de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição. 
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8.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
 8.1.3.1. Certidão negativa de falência ou concordata ou execução patrimonial, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 60 
(sessenta) dias da data designada para apresentação do documento. 
 
8.1.4. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 
 a) Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos dos anexos ao Decreto Federal nº 
4.358, de 5 de setembro de 2002. 
 b) Declaração de Inexistência de fatos impeditivos da habilitação 
 
8.1.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

8.1.5.1 Comprovante de registro no CAU/RS do responsável técnico da empre.sa 
e da empresa através de apresentação de Certidão atualizada. 

8.1.5.2 Responsável técnico da empresa com formação em Arquitetura 
Urbanismo superior a 3 anos. 
 8.1.5.1.2 Os documentos constantes nas letras a, b e c das Observações e nos 
subitens 8.1.1. a 8.1.4, poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por Tabelião ou por Funcionário Público desta Administração 
pertencente à Comissão de Licitações e/ou Cadastro de Fornecedores. Quando o 
certificado/certidão for emitido via internet sistema eletrônico, poderá ser apresentado no 
original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à verificação da 
autenticidade pela rede de comunicação internet, ou junto ao órgão emissor.  
 8.1.5.1.3 O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará 
em poder do pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da homologação da 
licitação, devendo o licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, 
sob pena de inutilização do envelope. 
 
9. DA ADJUDICAÇÃO: 
 9.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será 
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
 9.2. No caso de a licitante ser uma microempresa ou uma empresa de pequeno 
porte, se esta apresentar restrições na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de são 5 (cinco) dias úteis – (Redação dada pela Lei Complementar 
nº 147, de 2014), a partir de sua declaração como licitante vencedora do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização 
da documentação, nos termos do § 1º do art. 43 da LC nº 123, de 2006, com vista à 
contratação. 
 9.2.1 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências 
habilitatórias, observado o subitem 9.2 deste Edital, o Pregoeiro examinará a oferta 
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao Edital. 
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 9.3. Constatado o atendimento pleno às exigências deste Edital e ao que 
determina o § 1º do art. 43 da LC nº 123 de 2006, será declarada a licitante vencedora 
do certame. 
 9.4. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
inabilitará a licitante e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, 
na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda 
o Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro 
poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
 9.5. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro 
proclamará a vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para 
que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa 
manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por 
parte do licitante. Constará na ata da Sessão a síntese das razões de recurso 
apresentadas, bem como o registro de que todos os demais licitantes ficaram intimados 
para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias 
corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista 
imediata do processo. 
 
10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
 10.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na 
Sessão Pública do Pregão, terá ele o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação 
das razões de recurso. 
 10.1.1. Os recursos deverão ser protocolados diretamente junto ao Setor de 
Licitações do Município. 
 10.2. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o 
prazo de 03 (três) dias corridos para apresentarem as contra-razões, que começará a 
correr no término do prazo da recorrente. 
 10.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são 
pressupostos de admissibilidade dos recursos. 
 10.4. As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por 
escrito, ao Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 
 10.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
decadência do direito de recurso. 
 
11. ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO: 

11.1 O inicio da execução se dará imediatamente após a assinatura do contrato na 
Secretaria Municipal de Administração, na Rua Clementino Graminho, s/nº, Centro em 
Lajeado do Bugre – RS. 
 
12. DO PAGAMENTO: 
 12.1. O pagamento será efetuado contra empenho, mensalmente e mediante 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura. 
 12.2. A Nota Fiscal/Fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de 
fácil visualização, a indicação do nº do Pregão e a Secretaria a que se refere, a fim de 
se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento 
fiscal para pagamento. 
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13. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 
13.1. Os serviços deverão ser prestados de forma satisfatória de acordo com as 

especificações contidas no Anexo I. 
 
14. DAS PENALIDADES: 
 14.1. A recusa pelo fornecedor em entregar o objeto adjudicado acarretará a 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta. 
 14.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para a execução, acarretará a multa 
de 0,5 (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez 
por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado. 
 14.3. O não cumprimento da obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa 
de 10% (dez por cento) sobre o valor total da obrigação. 
 14.4. Em caso de inabilitação, será aplicada ao licitante a penalidade de 
advertência. Havendo reincidência, será aplicada multa no valor de R$ 150 (cento e 
cinqüenta reais). Se, ainda assim, a empresa vir a ser novamente inabilitada, será 
aplicada a penalidade de suspensão prevista no subitem 14.5. 
 14.5. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o licitante, 
sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal 
ou Municípios, e descredenciado do cadastro do Município, nos casos de: 
 a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
 b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
 c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 
 d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
 e) comportamento inidôneo; 
 f) cometimento de fraude fiscal; 
 g) fraudar a execução do contrato; 
 h) falhar na execução do contrato. 
 14.6. Para aplicação das penalidades previstas nos subitens 14.4 e 14.5, dever-
se-á observar a(s) ata(s) confeccionada(s) pelo Pregoeiro do Município e sua Equipe de 
Apoio, designados pela Portaria nº 07/2021. 
 14.7. Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, 
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do 
licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, 
nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93. 
 14.8. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o 
caso. 
 14.9. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade 
ou inadimplência contratual. 

14.10 – A aplicação de qualquer penalidade prevista em edital será precedida de 
processo que assegure a ampla defesa. 
 
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 15.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas 
decorrentes de interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município 
de Lajeado do Bugre RS, Setor de Compras, sito na Rua Clementino Graminho, s/nº, ou 
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pelo telefone (55) 3616-5105, no horário das 08h00min às 11h30min e das 13:00hs às 
17:00hs, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento 
dos envelopes. 
 15.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao 
presente Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, 
Setor de Compras. 
 15.3. Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste 
Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente 
normal subseqüentes aos ora fixados. 
 15.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em 
sua documentação o endereço e os números de fax e telefone e e-mail. 
 15.5. Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, 
poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
tabelião, ou por publicação em órgão da imprensa oficial. 
 15.6. A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o 
contrato, dentro do prazo de até 05 (cinco) dias a contar da notificação, sob pena de o 
pregoeiro examinar as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, 
sendo o respectivo licitante declarado vencedor, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 
17 de julho de 2002. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra 
justificado aceito pela Administração. 
 15.7 A não-regularização da documentação, no caso da licitante vencedora ser 
uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 
9.2 deste Edital, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666 de 1993 e art. 7º da Lei nº 10.520 de 2002, 
sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação. 
 15.8. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, por conveniência do Município de Lajeado do Bugre, dentro do limite 
permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, sobre o valor inicial contratado. 
 15.9. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 15.10. A Administração poderá revogar a licitação por interesse pública, devendo 
anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 
49 da Lei Federal nº 8.666/93). 
 15.11. O presente edital estará disponível na sala da Secretaria Municipal de 
Administração de Lajeado do Bugre, informações poderão ser obtidas na Prefeitura 
Municipal de Lajeado do Bugre, na Rua Clementino Graminho s/nº e pelo fone 55-3616 
5081, das 08:00 as 11:30 hs às 13:00 hs as 17:00.  
 15.12. São anexos deste Edital: ANEXO I – ITENS DO PREGÃO, ANEXO II – 
MODELO DE CREDENCIAMENTO, ANEXO III – MODELOS DE DECLARAÇÕES, 
ANEXO IV – MODELO DA PROPOSTA e ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO. 
 15.13. Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de 
Palmeira das Missões, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato 
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decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE RS 18 DE MAIO DE 2021. 
 
 

ROBERTO MACIEL SANTOS 
Prefeito Municipal 

 
 

GELSON PEDROSO 
Pregoeiro 
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ANEXO I – ITEM DO PREGÃO PRESENCIAL 09/2021 
 

Item Qua
nt. 

Unida
de 

Descrição Val. Máximo 
Aceitável 

Val Total 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
MÊS 

O objeto da presente licitação consiste na; 
Prestação de serviços de Arquitetura, com 
20 horas semanais. Com as seguintes 
obrigações: 

• Elaboração dos projetos executivos 
completos (arquitetônicos, 
Elétricos, hidrossanitários, De 
proteção contra incêndio) com 
memoriais descritivos de 
obras/reformas que venham a ser 
realizadas 

• Especificações técnicas e planilha 
de materiais (custos) 

• Acompanhamento dos trâmites 
legais para o processo de 
aprovação de projetos, junto à 
Prefeitura Municipal 

• Elaboração de laudos, pareces, 
vistorias, análises técnicas entre 
outros. 

• Fiscalização de obras  
• Acompanhamento de 

obras/reformas/melhorias em 
edificações públicas 

• Assinaturas de RRTs de projeto 
Arquitetônico, instalações elétricas, 
hidráulicas e estrutural. 

• Planejamento urbano e territorial 
• Serviços urbanísticos  
• Serviços de paisagismo e melhorias 

de espaços públicos urbanos 
• Projetos para melhorias de 

passeios públicos 

Serviços técnicos relacionados a profissão 
 

 
 
 
 
 
 
 
R$ 3.083,00 

 
 
 
 
 
 
 
R$ 36.996,00 

TOTAL  R$ 36.996,00 
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ANEXO II - PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 
 
 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 
    Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
_______________, portador(a) da cédula de identidade nº ____________ e do CPF nº 
_____________, a participar da licitação instaurada pelo Município de Lajeado do Bugre 
RS, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, sob o nº 09/2021, na qualidade de 
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em 
nome da empresa ________________, CNPJ nº _____________, bem como formular 
propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame. 
 
    Local e data. 
 
 
    __________________ 
    Assinatura do (s) dirigente(s) da empresa 
    (firma reconhecida) 
 
 
    __________________ 
    Nome do dirigente da empresa 
 
 
 
 
 
 Obs.: 
 
 1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa 
deva assinar o credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento 
para os fins deste procedimento licitatório. 
 2. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do ato de 
investidura do outorgante como dirigente da empresa. 
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ANEXO III DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL R$ 09/2021 
MODELOS DE DECLARAÇÕES 

 
 
 
I – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIÁRIA DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123 DE 2006 
 
 
 _______________________________________________________________, 
inscrita 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 de participação no Pregão 
Presencial nº 09/2021, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, 
que esta empresa, na presente data, é beneficiária da Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006. 
 Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do 
parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 

 
_____________________________________ 

(data) 
 
 
 

__________________________________________________ 
(representante legal) 

 
   
Obs: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da Sessão, 
separadamente e em momento anterior da entrega dos envelopes (veja se não fica mais 
compreensível) (Proposta de Preço e Documentos de Habilitação) exigidos nesta 
licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime 
diferenciado e favorecido previsto Lei Complementar nº 123 de 2006. 
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II – MODELO DE DECLARAÇÃO PARA EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA. 
 
Ref.: Pregão n.º 09/2021 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ARQUITETURA. 
 Empresa:_________________________________________________________
__________________inscrito no CNPJ sob o nº _________________________, por 
intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) 
______________________________________________________________________
__________,  portador(a) da Carteira de Identidade n.º ______________________ e do 
CPF n.º __________________,    
DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho 
de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, em cumprimento ao 
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos.     
 

 
(Cidade/Estado e data (dia/mês/ano). 

 
 
 

_____________(assinatura)____________ 
Nome e número da identidade do declarante 

Cargo na Empresa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 1) A declaração deve ser assinada por quem tenha poderes para 
representar a empresa, de acordo com o seu ato constitutivo;  
2. Poderá ser assinada por pessoa diferente daquelas constantes do ato constitutivo, 
desde que se faça juntar o instrumento do mandato (anexo à Declaração).      
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III – MODELO DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE  
 
Ref.: Pregão n.º 09/2021 
 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ARQUITETURA 
 
(nome/razão social)______________________________, inscrita no CNPJ Nº 
_________________, sediada (endereço completo), por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr. (a) __________________________, portador (a) da Cédula 
de Identidade nº _____________________ e CPF nº _______________________, 
declara, sob as penas da lei, que até a presente data não existem fatos impeditivos para 
sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigação de declarar 
ocorrências posteriores.    
 
 

(local e data) (Cidade/Estado e data (dia/mês/ano). 
 
 
 
 

_____________(assinatura)____________ 
nome e número da identidade do declarante 

Cargo na Empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 3) a Declaração deve ser assinada por quem tenha poderes para representar a 
empresa, de acordo com o seu ato constitutivo; e 
 4) poderá ser assinada por pessoa diferente daquelas constantes do ato constitutivo, 
desde que se faça juntar o instrumento do mandato (anexo à Declaração).       
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IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL  
DECLARAÇÃO 
 
Ref.: Pregão n.º 09/2021 
 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ARQUITETURA 
  
(Nome/razão social)______________________________, inscrita no CNPJ Nº 
_________________, sediada (endereço completo), por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr. (a) __________________________, portador (a) da Cédula 
de Identidade nº _____________________ e CPF nº _______________________, 
declara, sob as penas da lei, que tomou conhecimento da integridade do EDITAL e 
demais documentos que lhe foram anexados, concordando coma a integralidade de seu 
conteúdo e determinações.     
 
 
 

(local e data) (Cidade/Estado e data (dia/mês/ano). 
 
 
 

_____________(assinatura)____________ 
nome e número da identidade do declarante 

Cargo na Empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 5) a Declaração deve ser assinada por quem tenha poderes para 
representar a empresa, de acordo com o seu ato constitutivo; e 
 6) poderá ser assinada por pessoa diferente daquelas constantes do ato constitutivo, 
desde que se faça juntar o instrumento do mandato (anexo à Declaração).      
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V – DECLARAÇÃO 

 
 
Referente: Processo Administrativo n° 38/2021 
 Modalidade: Pregão Presencial n° 09/2021 
    

 
Declaro para fins de agilidade nas fases da licitação, perante a Comissão 

Permanente de Licitações - CPL de............................................................... - ............, e 
a quem interessar possa que desisto expressamente de interpor os recursos previstos 
na alínea “a” e “b”, do Inciso I, do Art. 109, da Lei Federal n° 8.666/93 (Lei das 
Licitações) e alterações em relação ao certame.    
 
Emitido em: 
 
Data: ________/___________/_________    
 
EMPRESA:_____________________________  
    
________________________________________ 
 Identificação do declarante (Nome, situação na 
Empresa). 
 
 
 
À 
Prefeitura Municipal de Lajeado do Bugre/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carimbo do CNPJ 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE PROPOSTA 
 

AO MUNICÍPIO DE LAJEADO DO BUGRE - RS 
PROCESSO ADMINIATRATIVO 038/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

NOME DA EMPRESA: 
ENDEREÇO: 
CNPJ: 
INCRIÇÃO ESTADUAL: 
 
Através do presente, apresentamos ao Município de Lajeado do Bugre, Proposta 
Financeira referente ao Pregão Presencial 09/2021, nas condições a seguir: 

 
Ite
m 

Quant
. 

Unida
de 

Descrição Val. 
Unitário 

Val Total 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 
MÊS 

O objeto da presente licitação consiste na; 
Prestação de serviços de Arquitetura, com 
20 horas semanais. Com as seguintes 
obrigações: 

• Elaboração dos projetos executivos 
completos (arquitetônicos, 
Elétricos, hidrossanitários, De 
proteção contra incêndio) com 
memoriais descritivos de 
obras/reformas que venham a ser 
realizadas 

• Especificações técnicas e planilha 
de materiais (custos) 

• Acompanhamento dos trâmites 
legais para o processo de 
aprovação de projetos, junto à 
Prefeitura Municipal 

• Elaboração de laudos, pareces, 
vistorias, análises técnicas entre 
outros 

 
 
 
 
R$ 3.083,00 

 
 
 
 
R$ 36.996,00 
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• Fiscalização de obras  

• Acompanhamento de 
obras/reformas/melhorias em 
edificações públicas 

• Assinaturas de RRTs de projeto 
Arquitetônico, instalações elétricas, 
hidráulicas e estrutural 

• Planejamento urbano e territorial 

• Serviços urbanísticos  

• Serviços de paisagismo e melhorias 
de espaços públicos urbanos 

• Projetos para melhorias de 
passeios públicos 

Serviços técnicos relacionados a profissão 
 
 

TOTAL R$ 36.996,00 
 

VALIDADE DA PROPOSTA ...... DIAS. 
 
Local e data. 
 

_____________________ 
Ass. Representante Legal 
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ANEXO V 
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO Nº .../2021 

 
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE 
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE 
LAJEADO DO BUGRE - RS, E A 
EMPRESA ............................... 

 
Pelo presente instrumento particular de Contrato de fornecimento, que entre si 

fazem o MUNICÍPIO DE LAJEADO DO BUGRE/RS, pessoa jurídica de direito público 
interno, estabelecida na Rua Clementino Graminho s/nº, na cidade de Lajeado do 
Bugre/RS., inscrita no CNPJ/MF sob nº 92.410.448/0001-00, representada pelo Prefeito 
Municipal, Sr. ROBERTO MACIEL SANTOS, brasileiro, casado, servidor municipal, RG 
nº 1065535741, CPF sob nº 935.602.570-34 residente e domiciliado na Rua Pe. 
Guilherme Weltz s/nº, ora denominado simplesmente CONTRATANTE e, por outro lado 
a empresa, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade 
de........................................., na Rua/Av................................... ,Bairro................, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº ................................................,  e de ora em diante denominada 
CONTRATADA,  neste ato representada por ato pelo Sr._______________, brasileiro, 
estado civil, profissão, CPF e endereço ..........................., têm entre si, certo e 
ajustado, firmam o presente contrato mediante as seguintes cláusulas e condições: 
  
DA ADJUDICAÇÃO 
CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto deste contrato, foi adjudicado à Contratada em 
virtude do Processo Licitatório – Edital de Pregão Presencial Nº 09/2021, julgado em 
_______________ e homologado em __________, originado pelo Processo Nº....... 
 
DO OBJETO 
CLÁUSULA SEGUNDA- A CONTRATADA compromete-se a prestar Assessoria e 
Consultoria na área de Saúde, conforme item relacionado na adjudicação constante no 
Pregão Presencial nº 09/2021. 
 
Parágrafo Primeiro – O inicio da execução se dará imediatamente após a assinatura do 
presente contrato. 
 
Item Quant

. 
Unid
ade 

Descrição Val. 
Unitário 

Val Total 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
MÊS 

O objeto da presente licitação 
consiste na; Prestação de serviços 
de Arquitetura, com 20 horas 
semanais. Com as seguintes 
obrigações: 

• Elaboração dos projetos 
executivos completos 
(arquitetônicos, Elétricos, 
hidrossanitários, De 

  

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 26/55

Impresso em: 02/06/2021  às 10:56:20 por: Thaís Cristina da Luz , ip: 201.37.108.195 - Protocolo: 1313760/2021



Página 27/55

proteção contra incêndio) 
com memoriais descritivos 
de obras/reformas que 
venham a ser realizadas. 

• Especificações técnicas e 
planilha de materiais 
(custos) 

• Acompanhamento dos 
trâmites legais para o 
processo de aprovação de 
projetos, junto à Prefeitura 
Municipal 

• Elaboração de laudos, 
pareces, vistorias, análises 
técnicas entre outros 

• Fiscalização de obras  

• Acompanhamento de 
obras/reformas/melhorias 
em edificações públicas 

• Assinaturas de RRTs de 
projeto Arquitetônico, 
instalações elétricas, 
hidráulicas e estrutural 

• Planejamento urbano e 
territorial 

• Serviços urbanísticos  

• Serviços de paisagismo e 
melhorias de espaços 
públicos urbanos 

• Projetos para melhorias de 
passeios públicos 

Serviços técnicos relacionados a 
profissão 
 
 

TOTAL R$  
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DO PAGAMENTO 
CLÁUSULA TERCEIRA - O VALOR TOTAL DO CONTRATO É R$......(.....). Dessa 
forma, o CONTRATANTE pagará o valor mensal de R$.................., referente ao(s) 
iten(s): ............................., da proposta financeira e lances apresentados pela 
Contratada. 
 
DO PREÇO 
CLÁUSULA QUARTA – O valor do contrato não poderá sofrer reajustes ao longo da 
execução, salvo quando de sua prorrogação anual quando sofrerá reajustes pelo 
IGPM/FGV e ou IPCA, a que convier a gestão. 
 
CLÁUSULA QUINTA - O pagamento será efetuado na tesouraria, preferencialmente 
através de transferência eletrônica em conta específica da Contratada informada na 
proposta do Pregão, mediante empenho prévio, com nota fiscal assinada pelo 
responsável pelo recebimento do objeto deste contrato. 
 
Parágrafo Primeiro - Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar 
da guia de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos 
empregados utilizados na prestação do serviço/entrega da mercadoria. 
 
Parágrafo Segundo - A nota fiscal/fatura emitida pela CONTRATADA deverá conter, em 
local de fácil visualização, a indicação do número do processo de licitação - Pregão 
Presencial 09/2021 e a Secretaria a qual se refere, a fim de se acelerar o trâmite legais. 
 
Parágrafo Terceiro – O local do pagamento será junto à Secretaria Municipal da 
Fazenda do Município, no horário de expediente da prefeitura Municipal. 
 
Parágrafo Quarto - No ato do pagamento serão processadas as retenções necessárias 
nos termos da lei que regula a matéria. 
 
Parágrafo Quinto - Subcláusula Única – Sob hipótese nenhuma haverá antecipação de 
pagamento. 
 
CLAUSULA SEXTA - Ocorrendo atraso no pagamento, sem culpa do contratado, a 
Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata, mais o 
IGP-M/FGV do período, ou índice que vier a substituí-lo. 
 
DA VIGÊNCIA 
CLÁUSULA SÉTIMA - O prazo de vigência do presente contrato será de 12 meses a 
partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério da Administração 
Municipal, mediante acordo entre as partes nos moldes do art. 57, inciso II da Lei nº 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA - O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses 
previstas e na forma determinada nos artigos 77 a 79 da Lei nº8.666/93, regulamentada 
por alterações posteriores. 
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DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
CLÁUSULA NONA 
A despesa decorrente deste contrato será contabilizada nas seguintes dotações 
orçamentárias: Verba 20. 
DAS RESPONSÁBILIDADES 
CLAUSULA DÉCIMA - Ficarão a cargo da CONTRATADA as seguintes obrigações: 

a) Executar de modo satisfatório o serviço objeto do contrato de acordo com as 
determinações do Município elencadas no Edital do Pregão nº 09/2021 

b) Cumprir os prazos de entrega especificados na Clausula Segunda; 
c) Responder por si e por seus protestos, por danos causados ao Município ou a 

terceiros por sua culpa ou dolo; 
d) Arcar com todas as despesas referentes ao serviço objeto do presente contrato, 

inclusive com Tributos Municipais, estaduais e Federais incidentes sobre o 
serviço prestado; 

e) Efetuar com rigorosa pontualidade os recolhimentos legais relativos ao INSS, 
PIS, FGTS, FINSOCIAL, etc., de seus empregados fazendo a comprovação de 
seus pagamentos; 

f) Serão motivos da rescisão contratual, independentemente da conclusão do prazo 
por: 
I – manifesta deficiência do serviço; 
II- reiterada desobediência dos preceitos estabelecidos; 
III – falta grave a juízo do município; 
IV – falência ou insolvência; 
V – não der início às atividades nos prazos  previstos; 
VI – ficar cabalmente demonstrado ser antieconômico o serviço contratado. 
Relatar todas as obrigações do contratado. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - Ficarão a cargo da CONTRANTE as seguintes 
obrigações: 
a) Efetuar o pagamento conforme mediante a execução do serviço e apresentação de 
documentação necessária; 
b) Designar servidor municipal como representante da Administração para acompanhar 
e fiscalizar a execução do contrato; 
c) elaborar empenho prévio; 
d) comunicar, com antecedência, mínima de trinta dias, a rescisão do presente contrato; 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – Este contrato rege-se por disposições contidas nas 
Leis Federais nº 8.666/93, 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98 e demais normas atinentes à 
matéria, quanto a sua feitura e rescisão. 
DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO E DAS PENALIDADES  
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA- Nos casos de inexecução do objeto, erro de 
execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitarão o 
proponente contratado às penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, das quais se 
destacam: 
I – Advertência; 
II – Multa de 0,5 % (cinco décimo por cento) do valor do contrato, por DIA de atraso 
injustificado na execução do mesmo, além dos prazos estipulados neste, contrato, 
observado o prazo máximo de 5 (cinco) horas; 
III – Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa 
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injustificada do adjudicatário em executá-lo; 
IV – Multa de 3% (três por cento) sobre o valor do contrato, por reincidência em 
imperfeição, quando já notificada pelo Município, sendo que a licitante vencedora terá 
um prazo de até 10 (dez) dias consecutivos para a efetiva adequação dos serviços. 
V – Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, relativo a execução dos 
serviços em desacordo com o solicitado. 
VI – A paralisação injustificada do serviço acarretará uma multa no valor de 5%, sobre o 
total do contrato.  
13.2 – Da aplicação das penas definidas nos incisos “II” ao “V”, do subitem “a”, poderá 
também, ser rescindido o contrato, baseado no artigo 87, incisos III e IV, da Lei n° 
8.666/93. 
13.3 – Os valores das multas aplicadas previstas nos incisos acima poderão ser 
descontados dos pagamentos devidos pela Administração. 
13.4 – Nos termos do art. 7º da Lei nº. 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo 
das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, nos casos de: 
 a) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
 b) cometimento de fraude fiscal; 
 c) fraudar a execução do contrato; 
 d) falhar na execução do contrato. 
 
CLÁUSULA DECIMA QUARTA- O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará 
a CONTRATADA à juros de mora, à razão e 0,05% sobre o valor do produto a ser 
fornecido, podendo, ainda o CONTRATANTE, rescindir unilateralmente o contrato e 
aplicar outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores. 
 
Parágrafo Único – Pela inexecução total ou parcial do contrato o CONTRATANTE, 
poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
a) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com o CONTRATANTE, pelo prazo de um ano; 
b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o CONTRATANTE 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida quando a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.  
 
CLÁUSULA DECIMA QUINTA - Todas as despesas referentes a legislação social e 
trabalhista, tais como indenizações, férias, seguros de acidentes de trabalho, 
enfermidades, repouso semanal, FGTS, remuneração e contribuições da Previdência 
Social e outras, correrão exclusivamente, por conta da CONTRATADA. 
Parágrafo Primeiro – Deverá a CONTRATANTE, antes do pagamento devido, a 
CONTRATADA pedir comprovação para a CONTRATANTE que cumpriu e quitou todos 
os encargos assumidos e decorrentes do presente contrato, especialmente no que se 
refere aos encargos previdenciários. 
CLÁUSULA DECIMA SEXTA - Na aplicação das penalidades, o Município considerará, 
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da 
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contratada, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos 
do art. 87, “caput”, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
Parágrafo primeiro - Da aplicação das penalidades caberá recurso no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local. 
Parágrafo segundo - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta a contratada em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 
 
DA RESCISÃO 
CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA- O não cumprimento de quaisquer das cláusulas e 
condições deste contrato, bem como os preceitos e especificações dos documentos que 
o integram, poderá importar em sua rescisão, a juízo da Contratante, ouvida a Comissão 
Permanente de Licitações, prevista nos artigos 77, 78 e 79 e seus incisos, e neste caso 
aplicar também as sanções previstas na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as 
modificações introduzidas pelas Leis nº s 8.883/94 e 9.648/98. 
CLÁUSULA DECIMA OITAVA - CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, 
independentemente de qualquer indenização ou notificação judicial ou extra-judicial se a 
CONTRATADA: 
a) Falir, entrar em concordata ou se dissolver; 
b) Não cumprir qualquer das obrigações estipuladas; 
c) Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia autorização da 
CONTRATANTE; 
d) Descumprimento de qualquer cláusula contratual. 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA 
Para dirimir quaisquer dúvidas advindas deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca 
de Palmeira das Missões/RS. 
E, por estarem justas e contratadas as partes assinam o presente instrumento, em 
03(três) vias de igual teor e forma, o qual, lido e achado conforme, é assinado pelas 
partes contratantes e por duas testemunhas instrumentais para um só efeito. 

 
 

Lajeado do Bugre RS, em ............... 
 
 
 

 
MUNICÍPIO DE LAJEADO DO BUGRE                              CONTRATADO 
Roberto Maciel Santos                                                      _____________ 
CONTRATANTE 
 
 
Testemunhas: 
 
 
1-_____________________________________ 
 
2- ____________________________________ 
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CAU/RS

1000125920 / 2021

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
Data da Fiscalização: 21/05/2021

TIPO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA: DENÚNCIA

DADOS DA ATIVIDADE FISCALIZADA: SEM ATIVIDADE VINCULADA

IDENTIFICAÇÃO PESSOA FÍSICA OU JURIDICA FISCALIZADA
Nome: MUNICÍPIO DE LAJEADO DO BUGRE

Logradouro: AVENIDA CLEMENTINO GRAMINHO Nº: SN

Complemento: Bairro: CENTRO CEP: 98320000

Município: LAJEADO DO BUGRE UF: RS

Telefone: (55) 36165105 e-mail: gabinete@lajeadodobugre.rs.gov.br CPF/CNPJ: 92.410.448/0001-00

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE TÉCNICA FISCALIZADA
Logradouro: RUA CLEMENTINO GRAMINHO Nº: S/N

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: CENTRO CEP: 98320000

Município: LAJEADO DO BUGRE UF: RS Latitude: -27.691980789980363 Longitude: -53.17903295428641

CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE TÉCNICA FISCALIZADA
Descrição: Em fiscalização motivada pela Denúncia SICCAU 32064, observou-se em 21/05/2021 que o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
09/2021, do MUNICÍPIO DE LAJEADO DO BUGRE, possui como OBJETO a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ARQUITETURA, 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 atividades profissionais técnicas especializadas, incluindo elaboração de projetos executivos
completos (arquitetônicos, Elétricos, hidrossanitários, de proteção contra incêndio) com memoriais descritivos de obras/reformas que venham a ser
realizadas, especificações técnicas e planilha de materiais (custos), acompanhamento dos trâmites legais para o processo de aprovação de projetos
junto à Prefeitura Municipal, elaboração de laudos, pareces, vistorias, análises técnicas entre outros, fiscalização de obras, acompanhamento de
obras/reformas/melhorias em edificações públicas, planejamento urbano e territorial, serviços urbanísticos, serviços de paisagismo e melhorias de
espaços públicos urbanos, projetos para melhorias de passeios públicos, atividades predominantemente intelectuais, com necessidades significativas
e especiais, envolvendo alto grau de exigências e especificações, o que descaracteriza a padronização na elaboração e execução de tais serviços e,
consequentemente, a natureza comum dos mesmos.

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

O recebimento das propostas ocorrerá no dia 28/05/2021, às 09:00 hs.

Impugnação enviada com assinatura digital em 21/05/2021 para o endereço adm@lajeadodobugre.rs.gov.br.

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

Permanece a tramitação do processo de impugnação através do Protocolo SICCAU nº 1313760.

NÃO FORAM CONSTATADOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NA DATA DA VISITA, PODENDO, A QUALQUER TEMPO, SER EFETUADA
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CAU/RS

1000125920 / 2021

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.

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 028/2021 
 

 
Porto Alegre, 21 de maio de 2021. 

 
 
A Sua Senhoria o Senhor, 
Gelson Pedroso 
Pregoeiro Oficial do Pregão Presencial 009/2021 
Setor de Licitações 
Prefeitura Municipal de Lajeado do Bugre,  
Rua Clementino Graminho - Bairro Centro 
CEP 98320-000 | Lajeado do Bugre | Rio Grande do Sul 
adm@lajeadodobugre.rs.gov.br 

 

Assunto: Pregão Presencial nº 009/2021. 
 

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 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, conforme 
disposição do art. 12 do Decreto nº 3.555/2000. 

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

DA UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA MODALIDADE PREGÃO PARA SERVIÇOS AFEITOS ÀS ÁREAS 
DE ATUAÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO. 
4. Inicialmente, destaca-se que o CAU/RS, conforme dicção da Lei nº 12.378/2010, 
tem como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e 
urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe, bem como 
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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. 

5. Esta insurgência é contra a modalidade de licitação definida pela Administração 
no processo licitatório em comento, cujo objeto é a contratação de serviços de natureza 
intelectual por meio de PREGÃO PRESENCIAL, em que o critério de julgamento é o “menor 
preço”, em desconformidade com o disposto na Lei nº 8.666/1993, que prescreve outras 
modalidades de licitação e outros critérios de seleção (tipos) para contratações de serviços da 
natureza prevista no certame em tela. 

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

“Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação 
na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. 
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos 
deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 
mercado” 
(...) 
Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 
interessados e observará as seguintes regras: 
(...) 
X - para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de 
menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as 
especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade 
definidos no edital”; 

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

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

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

“Art. 3º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 
(...) 
II - bens e serviços comuns - bens cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 
reconhecidas e usuais do mercado; 
III - bens e serviços especiais - bens que, por sua alta heterogeneidade ou 
complexidade técnica, não podem ser considerados bens e serviços comuns, nos 
termos do inciso II; 
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(...) 
VIII - serviço comum de engenharia - atividade ou conjunto de atividades que 
necessitam da participação e do acompanhamento de profissional engenheiro 
habilitado, nos termos do disposto na Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e 
cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos 
pela administração pública, mediante especificações usuais de mercado; 
(...) 
Art. 4º O pregão, na forma eletrônica, não se aplica a: 
I - contratações de obras; 
II - locações imobiliárias e alienações; e 
III - bens e serviços especiais, incluídos os serviços de engenharia enquadrados no 
disposto no inciso III do caput do art. 3º.” [grifo nosso] 

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” [grifo nosso] 

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

"Descrição: O objeto da presente licitação consiste na Prestação de serviços de 
Arquitetura, com 20 horas semanais. Com as seguintes obrigações: 

• Elaboração dos projetos executivos completos (arquitetônicos, Elétricos, 
hidrossanitários, de proteção contra incêndio) com memoriais descritivos de 
obras/reformas que venham a ser realizadas 

• Especificações técnicas e planilha de materiais (custos) 

• Acompanhamento dos trâmites legais para o processo de aprovação de 
projetos, junto à Prefeitura Municipal  
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• Elaboração de laudos, pareces, vistorias, análises técnicas entre outros. 

• Fiscalização de obras 

• Acompanhamento de obras/reformas/melhorias em edificações públicas  

• Assinaturas de RRTs de projeto Arquitetônico, instalações elétricas, hidráulicas 
e estrutural. 

• Planejamento urbano e territorial  

• Serviços urbanísticos 

• Serviços de paisagismo e melhorias de espaços públicos urbanos 

• Projetos para melhorias de passeios públicos 

Serviços técnicos relacionados a profissão" [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 diversas 
atividades, incluindo entre elas inclusive projetos técnicos, predominantemente intelectuais, 
com necessidades significativas e especiais, envolvendo alto grau de exigências e especificações, 
com margem para comportamento criativo, o que vai além das especificações técnicas do edital, 
descaracterizando a padronização na elaboração e execução de tais serviços e, 
consequentemente, a natureza comum do objeto a ser licitado. 

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 

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 39/55

Impresso em: 02/06/2021  às 10:56:22 por: Thaís Cristina da Luz , ip: 201.37.108.195 - Protocolo: 1313760/2021



Página 40/55

 

______________________________________________________________________________ 

Rua Dona Laura, nº 320, 14º e 15º andar, bairro Rio Branco - Porto Alegre/RS - CEP:90430-090 | Telefone: (51) 3094.9800 | www.caurs.gov.br | 7 

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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Rodrigo Jaroseski

De: Rodrigo Jaroseski
Enviado em: sexta-feira, 21 de maio de 2021 16:32
Para: adm@lajeadodobugre.rs.gov.br
Assunto: Impugnação do Edital de PREGÃO PRESENCIAL 009/2021
Anexos: OFICIO FIS-CAU-RS-028-2021 - PM LAJEADO DO BUGRE.pdf

Prioridade: Alta

 
Prezados, 
 
Em nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS), encaminha-se o Ofício FIS-CAU/RS 
nº 028/2021, anexo, referente à impugnação ao Edital de PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 do MUNICÍPIO DE LAJEADO 
DO BUGRE.  
 
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. 
 
Solicitamos também a confirmação de recebimento deste e-mail, para registro em expediente interno. 
 
Sendo o que havia para o momento, colocamo-nos à disposição em caso de qualquer esclarecimento. 
Atenciosamente, 
 
Rodrigo Jaroseski 
Analista de Nível Superior – Arquiteto e Urbanista 
Agente de Fiscalização – Celular 51.99309.1446 
Rua Dona Laura nº 320, 14º e 15º andar, bairro Rio Branco 
Porto Alegre, RS – CEP 90430-090 – Telefone 51.3094-9800 
 
“Este endereço eletrônico destina-se exclusivamente para o trato de assuntos relacionados com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul e 
as informações aqui contidas destinam-se somente à pessoa ou entidade a que foi endereçado, podendo inclusive conter material confidencial e/ou de acesso 
restrito, de interesse desta Autarquia Federal. É vedada, sob as penas da lei, qualquer revisão, retransmissão, divulgação ou qualquer outro uso destas 
informações por pessoas ou entidades além do(s) destinatário(s). Caso você seja servidor do CAU/RS e receba esta mensagem fora de seu horário de trabalho, 
solicita-se que a análise do seu conteúdo e eventual resposta sejam efetuados posteriormente, durante sua jornada laboral”. 
 

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

		Tel: (51) 3094-9800 - E-mail: atendimento@caurs.gov.br
Página 44/55

Impresso em: 02/06/2021  às 10:56:23 por: Thaís Cristina da Luz , ip: 201.37.108.195 - Protocolo: 1313760/2021



Página 45/55

1

Rodrigo Jaroseski

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@arnie0121.email.locaweb.com.br>
Para: adm@lajeadodobugre.rs.gov.br
Enviado em: sexta-feira, 21 de maio de 2021 16:32
Assunto: Retransmitidas: Impugnação do Edital de PREGÃO PRESENCIAL 009/2021

This is the mail system at host arnie0121.email.locaweb.com.br. 
 
Your message was successfully delivered to the destination(s) 
listed below. If the message was delivered to mailbox you will 
receive no further notifications. Otherwise you may still receive 
notifications of mail delivery errors from other systems. 
 
                   The mail system 
 
<adm@lajeadodobugre.rs.gov.br>: delivery via 127.0.0.1[127.0.0.1]:24: 250 2.0.0 

    <adm@lajeadodobugre> QDxbMsgKqGBJXQAA7nTU2g Saved  
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Rodrigo Jaroseski

De: Pref. Mun. de Lajeado do Bugre - RS <adm@lajeadodobugre.rs.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 24 de maio de 2021 09:45
Para: Rodrigo Jaroseski
Assunto: Re: Impugnação do Edital de PREGÃO PRESENCIAL 009/2021

Bom dia 

 

Gostaria de tirar algumas duvidas referente a sua demanda. 

Poderia efetuar contato telefônico com o Número 55 9 8409 9102. 

Agradeço 

 

--  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE - RS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Rua Clementino Graminho S/Nº, Centro 
CEP: 98.320-000 
Fone:(055) 3616-5105 

 

Em 21/05/2021 16:32, Rodrigo Jaroseski escreveu: 

 

Prezados, 

  

Em nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS), encaminha-se o Ofício FIS-CAU/RS 
nº 028/2021, anexo, referente à impugnação ao Edital de PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 do MUNICÍPIO DE LAJEADO 
DO BUGRE.  
  
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. 
  
Solicitamos também a confirmação de recebimento deste e-mail, para registro em expediente interno. 
  
Sendo o que havia para o momento, colocamo-nos à disposição em caso de qualquer esclarecimento. 
Atenciosamente, 

 
Rodrigo Jaroseski 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - RS
Rua Dona Laura 320, Rio Branco - Porto Alegre / RS, CEP: 90430091
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Analista de Nível Superior – Arquiteto e Urbanista 

Agente de Fiscalização – Celular 51.99309.1446 

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

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

  

“Este endereço eletrônico destina-se exclusivamente para o trato de assuntos relacionados com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul e as 
informações aqui contidas destinam-se somente à pessoa ou entidade a que foi endereçado, podendo inclusive conter material confidencial e/ou de acesso restrito, 
de interesse desta Autarquia Federal. É vedada, sob as penas da lei, qualquer revisão, retransmissão, divulgação ou qualquer outro uso destas informações por 
pessoas ou entidades além do(s) destinatário(s). Caso você seja servidor do CAU/RS e receba esta mensagem fora de seu horário de trabalho, solicita-se que a 
análise do seu conteúdo e eventual resposta sejam efetuados posteriormente, durante sua jornada laboral”. 
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INÍCIO » PREFEITURA » LICITAÇÕES » LICITAÇÕES 2021

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL REGSITRO DE PREÇO CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR 014/2021 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO MATERIAL DE
EXPEDIENTE 013/2021

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL LAVAGEM O BORRACHARIA 12/2021

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL COMPRA TRÊS VEICULOS EDITAL
11/2021

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO 01/2021
MANUTENÇÃO VEICULOS

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO CONISA 04
2020 – ADESÃO

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO COMBUSTIVEIS
02/2021

RETIFICAÇÃO EDITAL

Pesquisar 

BOLETIM INFORMATIVO SOBRE
O CORONAVÍRUS

Novo presidente da Famurs – O
prefeito Roberto Maciel é eleito
membro do Conselho Fiscal –
Gestão 2021/2022

COMEÇOU NO MUNICÍPIO A
VACINAÇÃO DOS PROFESSORES
CONTRA A COVID

PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO Nº 04/2021 –
EDITAL Nº. 04/2021

(sem título)

Pregão Presencial Carta Convite Tomada de Preços

Chamada pública Dispensa Leilão Inexigibilidade
Posts recentes
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RETIFICAÇÃO TERMO DE REFERNCIA

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO COMPRA DE
PNEUS NOVOS E RECAPADOS 03/2021

RETIFICAÇÃO EDITAL

RETIFICAÇÃO EDITAL REFERENCIA

RETIFICAÇÃO EDITAL COMPRA DE PNEUS

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL METERIAL DE INFORMATICA E AR
CONDICIONADO 05/2021

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO
06/2021

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL MATERIAL GRAFICO 07/2021

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO SISTEMAS
08/2021

Pedido de impugnação Delta

RESPOSTA IMPUGNAÇÃO DELTA

despacho

Despacho prefeito

PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
ARQUITETURA 09/2021
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Acesso à Informação  SIC – Serviço de Informação ao Cidadão  Portal da Transparência  E-mail

© 2021 Prefeitura Municipal de Lajeado do Bugre


Contato
Rua Clementino Graminho, S/N – Centro  

Fone: (55) 3616-5105 
Atendimento
De segunda à sexta-feira 

Manhã: Das 8:00h as 12:00h  

tarde: Das 13:30h as 17:30h
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Rodrigo Jaroseski

De: Rodrigo Jaroseski
Enviado em: terça-feira, 1 de junho de 2021 14:08
Para: Pref. Mun. de Lajeado do Bugre - RS
Assunto: RES: Impugnação do Edital de PREGÃO PRESENCIAL 009/2021

Prioridade: Alta

 
Prezados, boa tarde. 
 
Apesar da confirmação de recebimento da impugnação enviada em 21/05, feita pelo e-mail abaixo de 24/05, não 
recebemos qualquer resposta sobre o julgamento e a decisão do Município de Lajeado do Bugre acerca da análise 
do pedido de impugnação ao edital de PREGÃO PRESENCIAL 009/2021, nem localizamos no site da prefeitura o 
registro do pedido de impugnação e a decisão, conforme consta nos demais certames. 
 
Gostaria de solicitar informações se o pedido foi ou não deferido e se o certame ocorreu em 28/05, conforme 
previsto no edital. 
 
Agradeço desde já e fico à disposição para qualquer esclarecimento. 
Atenciosamente, 
 
Rodrigo Jaroseski 
Analista de Nível Superior – Arquiteto e Urbanista 
Agente de Fiscalização – Celular 51.99309.1446 
Rua Dona Laura nº 320, 14º e 15º andar, bairro Rio Branco 
Porto Alegre, RS – CEP 90430-090 – Telefone 51.3094-9800 
 
“Este endereço eletrônico destina-se exclusivamente para o trato de assuntos relacionados com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul e 
as informações aqui contidas destinam-se somente à pessoa ou entidade a que foi endereçado, podendo inclusive conter material confidencial e/ou de acesso 
restrito, de interesse desta Autarquia Federal. É vedada, sob as penas da lei, qualquer revisão, retransmissão, divulgação ou qualquer outro uso destas 
informações por pessoas ou entidades além do(s) destinatário(s). Caso você seja servidor do CAU/RS e receba esta mensagem fora de seu horário de trabalho, 
solicita-se que a análise do seu conteúdo e eventual resposta sejam efetuados posteriormente, durante sua jornada laboral”. 
 
De: Pref. Mun. de Lajeado do Bugre - RS [mailto:adm@lajeadodobugre.rs.gov.br]  
Enviada em: segunda-feira, 24 de maio de 2021 09:45 
Para: Rodrigo Jaroseski <rodrigo@caurs.gov.br> 
Assunto: Re: Impugnação do Edital de PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 
 

Bom dia 

 

Gostaria de tirar algumas duvidas referente a sua demanda. 

Poderia efetuar contato telefônico com o Número 55 9 8409 9102. 

Agradeço 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - RS
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Rodrigo Jaroseski

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@arnie0012>
Para: adm@lajeadodobugre.rs.gov.br
Enviado em: terça-feira, 1 de junho de 2021 14:08
Assunto: Retransmitidas: Impugnação do Edital de PREGÃO PRESENCIAL 009/2021

This is the mail system at host arnie0012.email.locaweb.com.br. 
 
Your message was successfully delivered to the destination(s) 
listed below. If the message was delivered to mailbox you will 
receive no further notifications. Otherwise you may still receive 
notifications of mail delivery errors from other systems. 
 
                   The mail system 
 
<adm@lajeadodobugre.rs.gov.br>: delivery via 127.0.0.1[127.0.0.1]:24: 250 2.0.0 

    <adm@lajeadodobugre> WAGTBF5ptmDPLAAA7nTU2g Saved  
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Rodrigo Jaroseski

De: Pref. Mun. de Lajeado do Bugre - RS <adm@lajeadodobugre.rs.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 1 de junho de 2021 14:37
Para: Rodrigo Jaroseski
Assunto: Re: RES: Impugnação do Edital de PREGÃO PRESENCIAL 009/2021

Boa tarde 

 

Licitacon 

 

At... 

 

--  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE - RS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Rua Clementino Graminho S/Nº, Centro 
CEP: 98.320-000 
Fone:(055) 3616-5105 

 

Em 01/06/2021 14:07, Rodrigo Jaroseski escreveu: 

 

Prezados, boa tarde. 

  

Apesar da confirmação de recebimento da impugnação enviada em 21/05, feita pelo e-mail abaixo de 24/05, não 
recebemos qualquer resposta sobre o julgamento e a decisão do Município de Lajeado do Bugre acerca da análise 
do pedido de impugnação ao edital de PREGÃO PRESENCIAL 009/2021, nem localizamos no site da prefeitura o 
registro do pedido de impugnação e a decisão, conforme consta nos demais certames. 

  

Gostaria de solicitar informações se o pedido foi ou não deferido e se o certame ocorreu em 28/05, conforme 
previsto no edital. 

  

Agradeço desde já e fico à disposição para qualquer esclarecimento. 
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE 

CNPJ: 92.410.448/0001-00 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
Vem a este pregoeiro e equipe de apoio, designados 

pela Portaria 07/2021, a impugnação ao Edital Pregão Presencial nº. 09/2021, que 
trata do PREGÃO PRESENCIAL VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA, apresentado pelo Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul – CAU/RS, na data de 21 de Maio de 
2021. 

A modalidade adotada foi Pregão Presencial, tendo se 
iniciado por autorização para abertura de processo administrativo de licitação, do 
Chefe do Poder Executivo Municipal. 

 
O Processo Licitatório atendeu a todos os requisitos 

legais esculpidos na Lei 8.666/93, seja na fase interna, quanto externa. 
 
Ademais, a dotação orçamentária indicada pelo setor de 

contabilidade sustenta a despesa advinda do certame. 
 
Publicado o Edital, este foi impugnado pela Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, haja vista  incoerência no objeto 
licitado. 

Após analise do Setor Jurídico, verificou-se a 
necessidade de revogação ou anulação da presente licitação  em tela. 

 
Neste sentido, por haver clara e justificada a 

incoerência do objeto licitado em relação ao impugnação apresentada, a Comissão 
opina pela Revogação da presente licitação, com fulcro no artigo 49, 2ª da Lei 8.666/93 
e suas alterações. 

 
Contudo à Consideração Superior. 
 
Lajeado do Bugre, RS, 24 de Maio de 2.021. 

 
   Joelso Pedroso     Aldrin Hert 

                            Pregroeiro Oficial                     Membro Comissão 
 

             Nelson Alves Chuiza   Fabio Ardenghy Roso 
                                   Membro Comissão              Membro Comissão 
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
1313760/2021

Detalhes do movimento 

Usuário:

Rodrigo Jaroseski
Número passo:

2

Data cadastro: 

01/06/2021
Hora passo: 

15:01:24
Origem: 

FISC-SEDE-LIC - Fiscalização de Licitações - RS

Destino:

FISC-SEDE-AP - Fiscalização Apoio - RS

Descrição: 

Em 01/06/2021, após pedido de informações à PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE, quando fomos informados que
a decisão estaria divulgada no Licitacon Cidadão, identificou-se no referido site o Julgamento da impugnação ao Edital em questão,
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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