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PROCESSO Nº 276/2017 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 09/2017 
 
O MUNICÍPIO DE LAGES / SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS, pela sua 
Comissão Permanente de Licitações, torna público que fará realizar às 09:00 horas do dia 24 de 
janeiro de 2018, licitação na modalidade Concorrência, do tipo Menor Preço Global, em regime 
de empreitada por preço unitário, regida pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, pela Lei 
Complementar 123/06 e Alterações Posteriores e por este Edital, em conformidade com o Decreto 
Municipal nº 14.451/2014, à Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, nesta cidade, destinada à 
Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Projeto Executivo de Implantação e/ou 
Restauração de Ruas e Avenidas no Município de Lages. 
 
1. DO OBJETO: 
1.1 Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Projeto Executivo de Implantação 
e/ou Restauração de Ruas e Avenidas no Município de Lages, compreendendo Ante-projeto e 
Projeto Executivo, em conformidade com o Termo de Referência e Planilhas anexas, que passam a 
fazer partes integrantes deste Edital. 
 
2. DA RETIRADA DO EDITAL: 
Far-se-á de 2ª a 6ª feira, das 08:00h às 18:00h, no Setor de Licitações e Contratos, à Rua Benjamin 
Constant nº 13, Lages, SC, ao custo de R$ 10,00, mediante a entrega de comprovante de depósito 
em conta, efetuado na CEF, Agência 0420, Conta nº 4-6, Operação nº 006, em nome da Prefeitura, 
ou pelo site www.lages.sc.gov.br sem ônus. 
 
3. DO(S) PEDIDO(S) DE ESCLARECIMENTO(S): 
3.1 Esclarecimentos a respeito de dúvidas de caráter técnico e de interpretação dos termos do Edital 
deverão ser formalizados, obrigatoriamente, por escrito e endereçados à Secretaria de 
Administração aos cuidados da Comissão de Licitações, devidamente protocolizados no setor 
competente, em até 05 (cinco) dias úteis da abertura, podendo, para efeito de agilização, ser 
transmitidos via e-mail licita3@lages.sc.gov.br; 
3.2 Outras informações pelo telefone: (49) 3221-1169. 
 
4. DO(S) PRAZO(S)  
4.1 De Início: contar-se-á da data da assinatura do contrato, decorrente; 
4.2 De Execução: em até 12 (doze) meses a contar da data de recepção da Ordem de Serviço; 
4.3 De Entrega:  
a) Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias, pelo Secretário de Planejamento e Obras e/ou equipe 
técnica designada pelo mesmo, mediante termo circunstanciado após o recebimento do serviço 
solicitado Setor de Aprovação de Projetos do município, mediante Termo Circunstanciado assinado 
pelas partes; 
b) Definitivamente, em até 60 (sessenta) dias, pela Comissão Especial designada pelo Mandatário 
do Município, para efeito de análise e da comprovação da adequação do objeto às condições 
contratadas. Durante este período, o Contratado terá sob sua responsabilidade, todo o serviço 
contratado. Qualquer adequação no projeto deverá ser prontamente reparada pelo Contratado, sem 
ônus para o Município; 
4.4 Do Contrato: de 15 (quinze) meses, a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado 
se houver interesse e conveniência da Administração, nos termos dispostos no Art. 57 e Itens da Lei 
8.666/93 e Diplomas Complementares. 
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5. DO(S) PAGAMENTO(S): 
5.1 Será(ão) efetuado(s) em até o 10º dia útil da entrega do(s) respectivo(s) projeto(s), mediante 
aprovação(ões) do(s) Boletim(ns) de Medição(ões), acompanhado(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) 
correspondente(s), nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93; 
5.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da 
comprovação de que os serviços foram executados de acordo com as condições previstas, 
estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e demais Documentos inerentes ao Processo;  
5.3 Na hipótese de a cobrança emitida apresentar erros, a Administração reserva-se ao direito de 
efetuar somente o pagamento dos itens corretos, sendo a parte equivocada paga no prazo de até 30 
(trinta) dias, após a apresentação de nova fatura; 
5.4 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de 
atualização financeira é o IGP-M, em conformidade com o art. 55, III da Lei 8.666/93. 
 
6. DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO: 
6.1 O(s) valor(es) ofertado(s) na proposta poderá(ão) ser revisto(s), desde que devidamente 
requerido(s), demonstrado(s) através de planilha(s), plenamente justificado(s) e aprovado(s) pelo 
Contratante; 
6.2 O(s) preço(s) será(ão) reajustado(s), desde que devidamente requerido(s), pelo Índice IGP-DI da 
Fundação Getúlio Vargas, a cada 12 (doze) meses, tendo como data base a da apresentação da 
proposta na licitação. 
 
7. DA VALIDADE DA PROPOSTA: 
7.1 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 
definida para abertura do certame. 
 
8. DOS RECURSOS FINANCEIROS:  
8.1 O objeto desta licitação será contratado com recursos provenientes do Estado de Santa Catarina, 
por intermédio da Agência de Desenvolvimento Regional – Lages, Processo 
ADR2600003018/2017, consoante Termo de Convênio n° 2017TR000861, com recursos  
provisionados na conta: 0401.1.227 – Obras de Pavimentação e Infraestrutura Urbana; Código de 
Despesa n° 262, Elemento de Despesa nº 44903905; 
8.2 As despesas correrão nos exercícios futuros, às contas das dotações orçamentárias próprias para 
atender as despesas da mesma natureza; 
8.3 Valor Global Máximo Estimado: R$ 2.128.162,42 (dois milhões, cento e vinte e oito mil, cento 
e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos). 
 
9. DA PARTICIPAÇÃO: 
9.1 Poderão participar da presente licitação Empresas, Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, legalmente constituídas no ramo de atividade do objeto, que satisfaçam as condições do 
presente Edital; 
9.2 Não poderão participar, Empresas que estejam sob processo de falência ou concordata ou em 
regime de recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução, liquidação ou tenham sido suspensas ou 
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração 
Pública Direta e Indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados e dos Municípios, desde 
que o ato tenha sido publicado em imprensa oficial, pelo órgão autor da sanção ou Responsável; 
9.3 É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação de servidor ou dirigente da Prefeitura 
do Município de Lages, seja da administração direta ou indireta, bem como os demais 
impedimentos constantes do art.9º, da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
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9.4 A participação na presente Licitação, enseja na aceitação plena das condições prescritas neste 
Edital e em seus anexos; 
9.5 Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio ou em cooperativa de 
trabalho. 
 
10. DO CREDENCIAMENTO: 
10.1 Fica a critério do Licitante se fazer representar ou não na sessão; 
10.2 O titular se investido de poderes, se fará representar, apresentando, cópias autenticadas do Ato 
Constitutivo/Contrato Social e da cédula de identidade, ou de outro documento reconhecido 
legalmente, que o identifique; 
10.3 O Licitante se desejar, poderá também ser representado por preposto, devidamente 
credenciado, através de declaração ou instrumento procuratório, com firma reconhecida em cartório, 
acompanhado de cópias autenticadas da cédula de identidade do Outorgado e do Ato Constitutivo 
do Outorgante, conferindo poderes para a prática de todos os atos inerentes ao certame, inclusive o 
direito do exercício de favorecimento instituído pela LC 123/2006, às ME e EPP; 
10.4 Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante; 
10.5 O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado na sessão de abertura, não 
ensejará a INABILITAÇÃO, nem a DESCLASSIFICAÇÃO do Licitante. 
 
NOTA: Os documentos para credenciamento poderão, preferentemente, ser portados em mãos ou 
inseridos no envelope com a Documentação de Habilitação.  
 
11. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
11.1 Deverão ser entregues 03 (três) envelopes separados, indevassáveis, lacrados em seus fechos, 
cada um deles com identificação clara do proponente referente a licitação, como segue: 

 
ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 
11. DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 
11.1 Os envelopes: n° 01 – Documentação de Habilitação e n° 02 – Proposta deverão ser entregues 
no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura, à Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages/SC, 
até às 09:00 horas do dia 24 de janeiro de 2018; 
11.2 Poderão também, sê-los remetidos em correspondência registrada, por sedex e/ou despachados 
por intermédio de empresas que prestam este tipo de serviço, hipóteses em que o Município não se 
responsabilizará por extravio ou atraso; 
11.3 Podem ainda, ser entregues pessoalmente à Comissão de Licitação, até a hora e dia marcados 
para abertura dos envelopes, não sendo admitida qualquer tolerância após o horário estabelecido 
para o início do certame. 
 
12. DA SOBRESCRIÇÃO DO ENVELOPE N° 01 

Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Empresa: 
Referente ao Edital de Concorrência n° 09/2017. 
Abertura às 09:00 horas do dia 24 de janeiro de 2018 
Documentação de Habilitação 

 
12. DA HABILITAÇÃO 
Para a fase de habilitação, os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos: 
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12.1 DA REGULARIDADE JURÍDICA: 
12.1.1 Cópia do Contrato Social e Alterações posteriores, ou Cópia da última Alteração 
Consolidada e das alterações subsequentes, registrados na Junta Comercial do Estado; em se 
tratando de Firma Individual o Registro Comercial e no caso de Sociedade por Ações o Ato 
Constitutivo/Estatuto acompanhado da Ata da Assembleia que elegeu a diretoria em exercício; 
12.1.2 Comprovação da condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, através da 
Certidão Simplificada com emissão não superior a 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura 
da licitação expedida pela Junta Comercial do Estado, para fins de aplicação dos procedimentos 
definidos na LC nº 123/06 e Alterações Posteriores. 
 
12.2 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
12.2.1 Cópia do CNPJ; 
12.2.2 Prova de inscrição no Cadastro Municipal ou Estadual de Contribuintes, se houver; 
12.2.3 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal de origem da empresa; 
12.2.4 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 
12.2.5 Prova de Regularidade (Certidão Conjunta) de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União; 
12.2.6 Prova de Regularidade com FGTS; 
12.2.7 Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43; 
 
12.3 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
12.3.1 Prova de registro e regularidade da Empresa e de seu(s) Responsável(is) Técnico(s) no 
CREA/CAU, com jurisdição no Estado em que for sediada a Empresa Proponente, em vigor na data 
estabelecida para entrega dos envelopes, pertinentes ao certame;  
12.3.2 Declaração formal de disponibilidade das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do 
pessoal qualificado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, nos termos 
do art. 30, § 6º da Lei 8.666/93. 
 
12.4 DA QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL DO LICITANTE: 
12.4.1 Comprovar, através de Atestado(s) fornecido(s) por Pessoa Jurídica de Direito Público ou 
Privado, em nome do Licitante, devidamente registrado(s) no CREA/CAU, comprovando a 
execução de serviços considerados de maior relevância técnica e valor significativo, a saber: 
a) Elaboração de projeto de drenagem – 31,5 Km; 
b) Elaboração de projeto de pavimentação e/ou restauração – 31,5 Km; 
c) Estudo topográfico – 31,5 Km; 
 
12.5 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL: 
12.5.1 Comprovar que possui em seu quadro de pessoal, na data da entrega dos envelopes, 
profissional(is) de nível superior ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade competente, 
detentor(es) de Certidão(ões) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica, passado(s) por Pessoa Jurídica 
de Direito Público ou Privado, acompanhado da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico 
(CAT), emitida(s) e registrada(s) no CREA/CAU, comprovando a execução de obra ou serviço de 
características semelhantes ao objeto da licitação: 
12.5.2 Comprovar que os Profissionais indicados, pertencem ao quadro de pessoal da Empresa, 
mediante apresentação da ficha de registro de empregados, autenticada junto a D.R.T. (Delegacia 
Regional do Trabalho) ou cópia da carteira de trabalho contendo as respectivas anotações de 
contrato de trabalho, constando a admissão do responsável técnico até a data da entrega da proposta, 
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ou contrato específico de prestação de serviços e/ou no caso do profissional ser sócio da empresa, 
pela cópia do contrato social; 
12.5.2.1 Na inviabilidade de comprovar que os Profissionais indicados pertencem ao quadro de 
pessoal da Empresa, apresentar termo de compromisso, comprometendo-se a contratá-los até a data 
da assinatura do contrato, se vencedora; 
 
12.6 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
12.6.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, comprovando o registro na junta comercial, regulamentada pelas 
normas do conselho federal de contabilidade, às empresas constituídas no exercício, inclusive das 
que optaram pelo simples, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data 
estabelecida para apresentação dos documentos nesta licitação, acostado das demonstrações: 
(i) demonstração do resultado do exercício; 
(ii) demonstração do resultado abrangente do período; 
(iii) demonstração das mutações do patrimônio líquido; 
(iv) demonstrações dos fluxos de caixa; 
(v) notas explicativas. 
12.6.2 Para as microempresas e empresas de pequeno porte serão exigidas, além do balanço 
patrimonial, somente as demonstrações de resultado do exercício (i) e as notas explicativas (v), 
nos termos das normas do conselho federal de contabilidade;  
12.6.3 As demonstrações de cada exercício deverão ser apresentadas em conformidade com as 
exigências previstas no art. 176 §1º da lei 6.404/76; 
12.6.4 Demonstrar a boa situação econômico-financeira da Empresa, revelada com aplicação dos 
Índices, expondo com presunção as razões desta exigência: 
 
Índice de Liquidez Geral =   A.C + A.R.L.P  = maior ou igual  a 1,00 
                                               P.C. + P.E.L.P 
 
Índice de Solvência Geral =         AT           = maior ou igual a 1,00 
                                               P.C. + P.E.L.P 
 
Índice de Liquidez Corrente =  A.C = maior ou igual a 1,00 
                                                   P.C. 
 
Onde: AC = Ativo Circulante; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; AT = Ativo Total; PC = 
Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo; 
12.6.4.1 As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em 
memorial de cálculos juntado ao balanço e adaptadas, no que couber, à nova estrutura dos balanços 
patrimoniais promovida pela Lei 11.941/2009; 
12.6.5 A empresa que apresentar resultado menor que 1 (um) em qualquer dos Índices referidos no 
subitem 12.6.4, deverá comprovar que possui Patrimônio Líquido, equivalente ou superior a R$ 
190.924,51 (cento e noventa mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos), 
correlato a 10% (dez por cento) do valor global estimado da presente licitação, ficando 
tecnicamente inabilitado o Licitante que não atender uma destas prerrogativas; 
12.6.6 Certidão Negativa de Pedido de Concordata e Falência ou de Recuperação Judicial ou 
Extrajudicial, expedida há menos de 60 (sessenta) dias. 
12.6.7 Certidão ou declaração expedida pela Corregedoria ou por órgão correspondente do Estado 
ou do Distrito Federal, onde se situa a sede da empresa, na qual conste(m) qual(is) o(s) Cartórios(s) 
Distribuidor(es) de pedidos de falência e concordata. 
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12.7 OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
12.7.1 Declaração formal, assinada por representante legalmente constituído, de que não possui em 
seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, ou em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 anos; 
12.7.2 Declaração formal, assinada por representante legalmente constituído, de que não pesa contra 
si declaração de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com 
outros entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em 
atendimento ao artigo 97 da referida Lei. 
 
NOTAS: 
- A certidão que não contar com validade expressa será considerada válida por 60 dias, contados 
da data da sua emissão, exceto as extraídas pela Internet; 
- Todas as xerocópias deverão estar autenticadas, exceto as extraídas pela Internet; 
- A prestação de serviços de autenticação de documentos, internamente, fica restringida até o dia 
anterior ao da abertura da Sessão, exceção feita aos documentos pertinentes a credenciamento, que 
poderão ser realizados em até 20 minutos antes da data fatal definida para a entrega dos envelopes; 
- Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope nº 01; preferentemente 
dispostos ordenadamente, numerados seqüencialmente (exemplo: 1/5; 2/5...5/5), encadernados e 
rubricados pelo Licitante; 
- Se o Licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a matriz, todos os documentos 
deverão estar em nome desta; 
- Se o Licitante responsável pelo contrato/fornecimento for filial, todos os documentos deverão 
estar em nome desta; 
- Os documentos que constarem expressamente que são válidos para todos os estabelecimentos, 
matriz e filiais, serão aceitos pela Comissão para efeito de julgamento, independentemente da 
inscrição do CNPJ do Proponente; 
- Caso os documentos solicitados no subitem 12.1.1 sejam apresentados no ato do 
credenciamento do Representante do Licitante, fica facultada a apresentação destes no envelope nº 
01. 
 
13. DA SOBRESCRIÇÃO DO ENVELOPE N° 02 

Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Empresa: 
Referente ao Edital de Concorrência n° 09/2017. 
Abertura às 09:00 horas do dia 24 de janeiro de 2018 
Proposta de Preços 

 
14. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
14.1 Ser formulada de preferência em papel timbrado da empresa, apresentada em uma via, 
constando o nome, o endereço completo e a Razão Social; 
14.2 Ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, sem emendas, sem ressalvas e sem entrelinhas; 
14.3 Conter a(s) assinatura(s), a(s) qual(is) deverá(ão) ser identificada(s) fazendo-se constar a 
qualificação do(s) signatário(s) e o cargo que exerce (Diretor, Gerente, e/ou Procurador); 
14.4 Estar com todas as vias paginadas e rubricadas e, a última assinada em seu desfecho, pelo 
signatário da autora; 
14.5 Ter validade de no mínimo 60 (sessenta) dias; 
14.5.1 Na hipótese de o prazo de validade estar omitido na proposta, esta será considerada válida 
por 60 (sessenta) dias; 
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14.6 O(s) preço(s) deverá(ao) ser cotado(s) em moeda nacional, com duas casas decimais depois da 
vírgula e nele(s), deverá(ão) estar incluído(s) toda incidência de impostos, transportes, custos 
diretos e indiretos relativos ao presente objeto, inclusive todos os encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos decorrentes ou que venham a 
ser devidos em razão do objeto deste Edital; 
14.7 Estar acompanhada: 
14.7.1 Da(s) Planilha(s) Orçamentária(s), devidamente preenchida(s) e assinada(s), consignando os 
valores unitários, cujo somatório dos serviços/materiais/BDI, deverá coincidir com o valor global 
proposto; 
14.7.2 Da planilha demonstrando a composição do BDI; 
14.7.3 Da Declaração que correrão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação 
dos preços dos serviços licitados; 
14.7.4 Da Declaração que aceitam as condições impostas por este edital e que submetem-se ao 
disposto pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
14.7.5 Da Declaração que os serviços a ser executados serão de inteira responsabilidade do 
Proponente, até a sua execução definitiva; 
14.7.6 Da Declaração de que se enquadra, ou não, na condição de ME ou EPP, nos termos do art. 3º 
da LC 123/2006 e Alterações Posteriores e que não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º 
do artigo em comento, para fins do exercício do direito de favorecimento. 
 
15. DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 
15.1 Preliminarmente, a Comissão procederá a abertura do(s) envelope(s), conferindo todos os 
documentos pertinentes a Regularidade Jurídica e Fiscal e trabalhista, a Qualificação Técnica e 
Econômico-Financeira, singularmente, rubricando-os e encaminhando-os aos Licitantes 
credenciados para examiná-los e rubricá-los; 
15.2 A bem dos serviços, a Comissão, se julgar conveniente, reserva-se do direito, de suspender a 
licitação, em qualquer uma das suas fases, para efetivar as análises indispensáveis e desenvolver as 
diligências que se fizerem necessárias, internamente, condicionando a divulgação do resultado, à 
conclusão dos serviços da etapa que estiver em julgamento; 
15.3 Encerrada a fase de habilitação preliminar, pelo julgamento definitivo ou pela renúncia dos 
Licitantes credenciados do direito de recorrer, a Comissão devolverá os envelopes com as 
propostas, devidamente fechados, aos Licitantes julgados inabilitados; 
15.4 Concluído o processo de habilitação a Comissão providenciará a abertura do(s) envelope(s) 
com a(s) proposta(s), submetendo-a(s) a apreciação e à rubrica pelos Membros da Comissão e 
pelo(s) Representante(s) Credenciado(s), presente(s). 
 
16. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO: 
16.1 Será(ão) inabilitado(s) o(s) Licitante(s) que não fornecer(em) todo(s) o(s) documento(s) 
exigido(s) ou se estiver(em) ilegalmente formalizado(s), exceção feita à(s) certidão(ões) 
pertinente(s) a regularidade fiscal da(s) ME ou EPP; 
16.2 A ME ou EPP que apresentar certidão de regularidade fiscal e trabalhista revelando qualquer 
restrição, fica-lhe assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a 
critério da Administração, a contar da data da notificação declarando-a vencedora, para sanar a(s) 
falha(s) apontada(s); 
16.3 A não regularização no prazo designado, incorre na decadência do direito de contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, ficando facultado à Comissão, convocar 
a(s) ME ou EPP remanescente(s) mais bem classificada(s), se houver, observando-se a ordem e o 
limite de classificação; 
16.4 No julgamento da habilitação, a comissão poderá sanar erro(s) ou falha(s) que não altere(m) a 
substância do(s) documento(s) habilitatório(s) e sua validade jurídica, mediante despacho 
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fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação; 
16.5 Na hipótese de documento emitido via internet estar com a validade expirada ou, de xerox 
apresentada sem autenticação, fica facultado à Comissão, consultar sua regularidade via -site, bem 
como, proceder a autenticação mediante apresentação da via original, durante a sessão; 
16.6 Se, todos os Licitantes forem inabilitados, fica facultado à Comissão a aplicação das 
disposições do Art. 48 da Lei de Licitações. 
 
17. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
17.1 A adjudicação se dará observando-se as condições do Edital em voga e os critérios abaixo 
relacionados: 
17.2 Considerar-se-á vencedor o Licitante que apresentar a proposta mais vantajosa, de acordo com 
as especificações do edital e, ofertar o Menor Preço Global, considerando-se, concomitantemente, 
para esse efeito, os quantitativos e os respectivos preços unitários de cada item constante da planilha 
orçamentária, decorrente do projeto, acostada ao ato convocatório;  
17.3 Caso a proposta selecionada preliminarmente como a mais vantajosa, apresentar item(ns) em 
desacordo com os critérios de aceitabilidade de preços máximos, facultar-lhes à a adequação, sem 
que haja a compensação de valor(es) entre item(ns); 
17.4 A(s) proposta(s) com preço(s) unitário(s) e/ou global(is), cotado(s) acima dos preço(s) 
máximo(s) estimado(s), será(ão) desclassificada(s);  
17.5 A(s) Proposta(s), depois de aberta(s), são IRRENUNCIÁVEL(IS) e os preços depois de 
negociados, IRRETRATAVEL(IS); 
17.6 Concluída a conferência da(s) proposta(s) de preço(s), selecionar-se-á a(s) aceita(s), para efeito 
de classificação, dispondo-a(s) pela ordem crescente de valor(es) cotado(s); 
17.7 Se, a proposta com menor preço cotado pertencer a ME ou EPP, será, sem meras formalidades, 
adjudicado a seu favor, o objeto licitado; 
17.8 Caso a proposta melhor classificada, ou o menor preço cotado, dependendo da forma de 
julgamento, não seja ME ou EPP, e havendo proposta apresentada por ME ou EPP com valor igual 
ou superior a 10% do menor preço cotado, caracterizadas pelo empate ficto, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
17.8.1 Preliminarmente, selecionar-se-á a(s) proposta(s) aceita(s) da(s) ME ou EPP, dispondo-a(s) 
pela ordem crescente de classificação, para efeito do exercício do direito de preferência, previsto no 
Inciso I do artigo 45 da LC 123/2006; 
17.8.2 Para efeito do desempate de valores cotados com equivalência, se houver, utilizar-se-á o 
critério de sorteio, para identificação do melhor preço cotado e a colocação da ME ou EPP na escala 
de classificação para exercer o direito de preferência, nos termos dispostos no § 2º, IV do artigo 45 
da Lei 8.666/93 e Inciso III do artigo 45 da LC 123/2006, respectivamente; 
17.8.3 Convocada a ME ou EPP mais bem classificada para exercer o direito de preferência, e esta 
deliberar pela apresentação de nova proposta com preço inferior ao menor cotado até então, ser-
lhes-á adjudicado o objeto licitado, ficando em consequência, encerrada a fase de competição; 
17.8.4 Convocada a ME ou EPP mais bem classificada para exercer o direito de preferência, e esta 
deliberar pela não apresentação de nova proposta com preço inferior ao menor, até então, cotado, 
convocar-se-á a 2ª ME ou EPP classificada, e assim sucessivamente, até a que satisfaça os 
requisitos requeridos; 
17.8.5 Se nenhuma ME ou EPP exercer o direito de preferência e a(s) que exercer(em), não 
atender(em) as exigências editalícias, a empresa que apresentou a melhor proposta, independente de 
se enquadrar ou não como ME ou EPP, será julgada a vencedora da licitação; 
17.9 Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas, fica facultada à Comissão a 
aplicação das disposições do Art. 48 da Lei de Licitações; 
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17.10 Na inviabilidade de se abrir o(s) envelope(s) com a(s) proposta(s) de preços na sessão de 
abertura do procedimento licitatório, fica facultado à Comissão, estabelecer os critérios e a data para 
aplicação dos benefícios conferidos pela LC 123/2006. 
 
18. DO DIREITO AO RECURSO: 
18.1 Dos atos da Comissão Permanente de Licitações, decorrentes da aplicação da Lei 8.666/93 e 
Diplomas Complementares neste procedimento licitatório, caberá: 
18.1.1 Recurso no prazo de cinco dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos 
casos de: 
a) habilitação ou inabilitação do licitante; 
b) julgamento das propostas; 
c) anulação ou revogação da licitação; 
d) rescisão do contrato, a que se refere o Inciso I do Art. 79 da Lei de Licitações; 
e) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa; 
18.1.2 Representação, no prazo de cinco dias úteis da intimação da decisão relacionada com o 
objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 
18.2 O recurso deverá ser encaminhado à Comissão Permanente de Licitações, inexoravelmente 
através do Setor de Protocolo do Município de Lages, acompanhado de xérox autenticadas do ato 
constitutivo do outorgante, do instrumento de procuração e do documento de identificação do 
outorgado, o qual será comunicado aos demais Licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 
cinco dias úteis; 
18.3 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a 
qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de cinco dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo 
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de cinco 
dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade; 
18.4 Nos termos do inciso I do Art. 109 da referida Lei, ao(s) Licitante(s) é assegurado o direito de 
requerer revisão dos atos administrativos; 
18.5 O recurso administrativo encaminhado via e-mail, somente será analisado e atendido, 
posteriormente a recepção da via original acompanhada do documento comprovando a outorga de 
poderes conferidos ao signatário e da xerox autenticada do documento de identidade do outorgado; 
18.6 A Impugnação ao ato convocatório, deverá ser dirigida à Secretaria Municipal de 
Administração, aos cuidados do Presidente da Comissão de Licitações, obrigatoriamente via Setor 
de Protocolo, acompanhada de xérox autenticada do ato constitutivo do outorgante, do instrumento 
de procuração e do documento de identificação do outorgado, nos termos do artigo 41 e parágrafos 
da Lei 8.666/93 e diplomas complementares; 
18.7 O(s) recurso(s) e/ou impugnação(ões) precluso(s) e intempestivo(s) não será(ão) conhecido(s); 
 
19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
19.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) Anexo(s), da proposta e 
do Contrato, decorrente; 
19.2 Assinar e devolver o Contrato em prazo não superior a 10 (dez) dias a contar da data do seu 
recebimento. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar/devolver o contrato dentro do 
prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às 
penalidades legalmente estabelecidas; 
19.3 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem 
necessárias, em até 25% do valor inicialmente contratado, nos termos do § 1° do Artigo 65 da Lei 
8.666/93 e Diplomas Complementares; 
19.4 Custear as despesas com salários, encargos, seguro, transporte, alojamento, alimentação do 
pessoal e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei, durante a execução dos 
serviços; 
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19.5 Responder pelos danos morais e materiais, causados direta ou indiretamente ao Município e a 
terceiros, durante a execução dos serviços, objeto da Licitação; 
19.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital; 
19.7 Não subcontratar os serviços objeto desta Concorrência; 
19.8 Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou 
subordinados, e, ainda, por qualquer prejuízo que estes possam causar à Administração ou a 
terceiros, durante o atendimento do objeto; 
19.9 Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, ocorra na execução dos 
serviços, ou que possam comprometer a sua qualidade; 
19.10 Oferecer Garantia de Execução dos Serviços, objeto da Licitação, ao Contratante, equivalente 
a 3% do valor a ser contratado, com validade no mínimo de 60 (sessenta) dias além do vencimento 
do contrato, em uma das modalidades: Caução em Dinheiro ou Títulos da Dívida Pública, Seguro-
Garantia ou Fiança Bancária, a critério do Licitante, nos termos do disposto no §1º do art. 56 da Lei 
8.666/93 e Diplomas Complementares, devendo ser apresentada na data da assinatura do contrato; 
19.10.1 A caução somente será levantada após lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos 
Serviços. No caso de rescisão do contrato por inadimplência do Contratado, não será devolvido o 
valor referente à caução, o qual será retido pelo Município, para ressarcimentos; 
19.10.2 No caso de rescisão do contrato e/ou interrupção dos serviços, não será devolvido o valor 
referente à caução, a não ser que a rescisão e/ou paralisação decorra de acordo com o Município; 
19.10.3 Havendo necessidade de aditamento contratual a contratada deverá efetuar a renovação da 
caução e ainda o reforço da mesma proporcionalmente ao valor aditado. 
19.10.4 Havendo prorrogação do prazo de conclusão dos serviços, o prazo de validade da garantia 
deverá ser prorrogado automaticamente. 
19.10.5 Caso o valor global da proposta seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que 
se referem as alíneas “a” e “b” do §1º do artigo 48 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, será 
exigida, prestação de garantia adicional, para a assinatura do Contrato, nos termos do § 2º, do artigo 
acima mencionado; 
19.11 Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) dos Projetos, validada pelo 
CREA/CAU, acompanhadas dos seus respectivos comprovantes de quitação, após as aprovações de 
todos os projetos.  
 
20. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
20.1 Emitir o Contrato em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da Homologação;  
20.2 Encaminhar o Termo de Contrato ao adjudicatário, em prazo não superior a 30 (trinta) dias 
contados da data da sua emissão; 
20.3 Emitir a Ordem de Serviço, sendo que cada rua/avenida será objeto de ordem de serviço 
específica, tendo por data de início dos trabalhos o momento de sua emissão e serão executados de 
acordo com o cronograma físico-financeiro acordado; 
20.4 Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital e nos seus 
anexos; 
20.5 Exercer ampla e permanente fiscalização durante a execução do(s) serviço(s), objeto deste 
Edital; 
20.6 Reter a contribuição devida ao INSS, calculada sobre o valor da Nota Fiscal ou da Fatura 
inerente a prestação de serviços de acordo com a Lei Federal nº 9.711/98; 
20.7 Reter o correspondente devido a título de ISS, calculado sobre o valor global da Nota 
Fiscal/Fatura, nos termos da Lei Municipal nº 168/2004; Prejulgado do TCE/SC 1.815. 
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21. DO DIREITO DE RESERVA: 
21.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse 
público devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos moldes do 
art. 59 da Lei de Licitações; 
21.2. A CONTRATADA fica ciente de que o Município reserva-se ao direito de apresentar 
variantes aos serviços licitados, podendo ensejar redução ou acréscimo no seu volume e quantidade, 
sem que caiba direito a qualquer indenização ou reclamação, além dos serviços realizados. 
 
22. DAS PENALIDADES E SANÇÕES: 
22.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme Art. 77 da Lei n.º 8.666/93; 
22.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato, pelo adjudicatário, poderão ser aplicadas as 
penalidades previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em 10% (dez 
por cento) da contratação total, além das medidas legais cabíveis; 
22.3 Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado 
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais; 
22.4 A empresa vencedora que recusar-se a assinar o contrato ou não devolvê-lo devidamente 
assinado, ficará suspensa de participar de qualquer processo licitatório realizado pela Prefeitura do 
Município de Lages, pelo período de 02 (dois) anos da data da notificação, sem prejuízo das 
penalidades previstas em lei; 
22.5 Poderão ser aplicadas notificações e/ou multas contratuais ao Contratado por irregularidades 
cometidas, sem prejuízo de outras sanções cabíveis; 
22.6 Compreende-se por notificação a formalização em documento apropriado da ocorrência de 
irregularidade ou grupo de irregularidades sobre as quais a Empresa deve tomar imediatas 
providências, com a finalidade de corrigir as falhas apontadas; 
22.7 Compreende-se por multa contratual o desconto de valores monetários contra a Empresa 
Contratada, em face de irregularidades apontadas; 
22.8 O uso de notificações sobre irregularidades constatadas não exclui a possibilidade de aplicação 
de multa sobre as mesmas; 
22.9 As multas serão independentes e a aplicação de uma não exclui a de outra; 
22.10 Quando o prejuízo causado pela contratada exceder ao previsto na cláusula penal, poderá a 
Administração exigir indenização suplementar, valendo a cláusula penal como mínimo da 
indenização, nos termos do parágrafo único do Art. 416 do Código Civil; 
22.11 A personalidade jurídica da contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei n° 
12.846/2014, ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções 
aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração, 
observados o contraditório e a ampla defesa. 
 
23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
23.1 Para agilização dos trabalhos, sem interferir no julgamento da proposta, o Licitante deverá 
declarar em sua documentação: o endereço e o número de telefone, bem como o nome da pessoa 
indicada para contatos; 
23.2 No interesse do Município, e sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou 
indenização, poderá ser: 
a) adiada a abertura da licitação; 
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b) alterada as condições do Edital, obedecido ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93; 
c) filmada e/ou gravada a sessão e este expediente ser utilizado como prova, se necessário for; 
23.3 Para efeito de publicidade, o resultado final da licitação será disponibilizado no Diário Oficial 
dos Municípios, no endereço: www.diariomunicipal.sc.gov.br e www.lages.sc.gov.br. 
 
24. DO FORO: 
Fica eleito o foro da Comarca de Lages - Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que 
porventura decorram do presente Edital, independentemente de qual seja o domicílio do Licitante. 
 

 
 

Lages, 15 de dezembro de 2017. 
 
 
 
 
 

Reno Rogério de Camargo 
Presidente da Comissão de Licitação 

 
 
 

Antônio Cesar Alves de Arruda 
Secretário de Administração e Fazenda 

 
 
 

Claiton Bortoluzzi 
Secretário de Planejamento e Obras
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ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO 
 

O MUNICÍPIO DE LAGES / SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO E OBRAS, inscrito no CNPJ 
sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua 
Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.  
 
CONTRATADA: ......................., inscrita no CNPJ 
sob nº ............., estabelecida na Rua ................, Bairro 
............., em .......................... 

 
O Município de Lage, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. ..................., portador do CPF nº 
.................................., doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa ...................., neste ato 
representada pelo Sr. .................................., portador do CPF nº ...............................de ora em diante 
denominada CONTRATADA, resolvem celebrar este Contrato, em decorrência do Processo Licitatório nº 
229/2017, correlato à Concorrência nº 09/2017, aberta em __/__/____ e homologada em ..............., 
consoante as cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Projeto Executivo de Implantação e/ou 
Restauração de Ruas e Avenidas no Município de Lages, compreendendo Ante-projeto e Projeto Executivo. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S) 
2.1 De Início: contar-se-á da data da assinatura do contrato, decorrente; 
2.2 De Execução: em até 12 (doze) meses a contar da data de recepção da Ordem de Serviço; 
2.3 De Entrega:  
a) Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias, pelo Secretário de Planejamento e Obras e/ou equipe técnica 
designada pelo mesmo, mediante termo circunstanciado após o recebimento do serviço solicitado Setor de 
Aprovação de Projetos do município, mediante Termo Circunstanciado assinado pelas partes; 
b) Definitivamente, em até 60 (sessenta) dias, pela Comissão Especial designada pelo Mandatário do 
Município, para efeito de análise e da comprovação da adequação do objeto às condições contratadas. 
Durante este período, o Contratado terá sob sua responsabilidade, todo o serviço contratado. Qualquer 
adequação no projeto deverá ser prontamente reparada pelo Contratado, sem ônus para o Município; 
2.4 Do Contrato: de 15 (quinze) meses, a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado se 
houver interesse e conveniência da Administração, nos termos dispostos no Art. 57 e Itens da Lei 8.666/93 e 
Diplomas Complementares. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S) 
3.1 O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R$ .......................... 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) PAGAMENTO(S) 
4.1 Será(ão) efetuado(s) em até o 10º dia útil da entrega do(s) respectivo(s) projeto(s), mediante 
aprovação(ões) do(s) Boletim(ns) de Medição(ões), acompanhado(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) 
correspondente(s), nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93; 
4.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da 
comprovação de que os serviços foram executados de acordo com as condições previstas, estabelecidas no 
Contrato, Proposta de Preços e demais Documentos inerentes ao Processo;  
4.3 Na hipótese de a cobrança emitida apresentar erros, a Administração reserva-se ao direito de efetuar 
somente o pagamento dos itens corretos, sendo a parte equivocada paga no prazo de até 30 (trinta) dias, após 
a apresentação de nova fatura; 
4.4 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de atualização 
financeira é o IGP-M, em conformidade com o art. 55, III da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
5.1 O(s) valor(es) ofertado(s) na proposta poderá(ão) ser revisto(s), desde que devidamente requerido(s), 
demonstrado(s) através de planilha(s), plenamente justificado(s) e aprovado(s) pelo Contratante; 
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5.2 O(s) preço(s) será(ão) reajustado(s), a requerimento da empresa, pelo Índice IGP-DI da Fundação Getúlio 
Vargas, a cada 12 (doze) meses, tendo como data base a da apresentação da proposta na licitação. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
6.1 O objeto desta licitação será contratado com recursos provenientes do Estado de Santa Catarina, por 
intermédio da Agência de Desenvolvimento Regional – Lages, Processo ADR2600003018/2017, consoante 
Termo de Convênio n° 2017TR000861, com recursos  provisionados na conta: 0401.1.227 – Obras de 
Pavimentação e Infraestrutura Urbana; Código de Despesa n° 262, Elemento de Despesa nº 44903905; 
6.2 As despesas correrão nos exercícios futuros, às contas das dotações orçamentárias próprias para atender 
as despesas da mesma natureza. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
7.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do Edital, de seu(s) Anexo(s), da proposta e do presente 
Contrato; 
7.2 Assinar e devolver o Contrato em prazo não superior a 30 (trinta) dias a contar da data do seu 
recebimento. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar/devolver o contrato dentro do prazo 
estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades 
legalmente estabelecidas; 
7.3 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem necessárias, 
em até 25% do valor inicialmente contratado, nos termos do § 1° do Artigo 65 da Lei 8.666/93 e Diplomas 
Complementares; 
7.4 Custear as despesas com salários, encargos, seguro, transporte, alojamento, alimentação do pessoal e 
outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei, durante a execução dos serviços; 
7.5 Responder pelos danos morais e materiais, causados direta ou indiretamente ao Município e a terceiros, 
durante a execução dos serviços, objeto da Licitação; 
7.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital; 
7.7 Não subcontratar os serviços objeto desta Concorrência; 
7.8 Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou 
subordinados, e, ainda, por qualquer prejuízo que estes possam causar à Administração ou a terceiros, 
durante o atendimento do objeto; 
7.9 Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, ocorra na execução dos serviços, ou 
que possam comprometer a sua qualidade; 
7.10 Oferecer Garantia de Execução dos Serviços, objeto da Licitação, ao Contratante, equivalente a 3% do 
valor a ser contratado, com validade no mínimo de 60 (sessenta) dias além do vencimento do contrato, em 
uma das modalidades: Caução em Dinheiro ou Títulos da Dívida Pública, Seguro-Garantia ou Fiança 
Bancária, a critério do Licitante, nos termos do disposto no §1º do art. 56 da Lei 8.666/93 e Diplomas 
Complementares, devendo ser apresentada na data da assinatura do contrato; 
7.10.1 A caução somente será levantada após lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços. 
No caso de rescisão do contrato por inadimplência do Contratado, não será devolvido o valor referente à 
caução, o qual será retido pelo Município, para ressarcimentos; 
7.10.2 No caso de rescisão do contrato e/ou interrupção dos serviços, não será devolvido o valor referente à 
caução, a não ser que a rescisão e/ou paralisação decorra de acordo com o Município; 
7.10.3 Havendo necessidade de aditamento contratual a contratada deverá efetuar a renovação da caução e 
ainda o reforço da mesma proporcionalmente ao valor aditado. 
7.10.4 Havendo prorrogação do prazo de conclusão dos serviços, o prazo de validade da garantia deverá ser 
prorrogado automaticamente. 
7.10.5 Caso o valor global da proposta seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se 
referem as alíneas “a” e “b” do §1º do artigo 48 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, será exigida, prestação 
de garantia adicional, para a assinatura do Contrato, nos termos do § 2º, do artigo acima mencionado; 
7.11 Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) dos Projetos, validada pelo 
CREA/CAU, acompanhadas dos seus respectivos comprovantes de quitação, após as aprovações de todos os 
projetos.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
8.1 Emitir o Contrato em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da Homologação;  
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8.2 Encaminhar o Termo de Contrato ao adjudicatário, em prazo não superior a 30 (trinta) dias contados da 
data da sua emissão; 
8.3 Emitir a Ordem de Serviço, sendo que cada rua/avenida será objeto de ordem de serviço específica, tendo 
por data de início dos trabalhos o momento de sua emissão e serão executados de acordo com o cronograma 
físico-financeiro acordado; 
8.4 Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital e nos seus anexos; 
8.5 Exercer ampla e permanente fiscalização durante a execução do(s) serviço(s), objeto deste Edital; 
8.6 Reter a contribuição devida ao INSS, calculada sobre o valor da Nota Fiscal ou da Fatura inerente a 
prestação de serviços de acordo com a Lei Federal nº 9.711/98; 
8.7 Reter o correspondente devido a título de ISS, calculado sobre o valor global da Nota Fiscal/Fatura, nos 
termos da Lei Municipal nº 168/2004; Prejulgado do TCE/SC 1.815; 
8.8 O responsável pela fiscalização e gestão do contrato é o Sr. Wilson Tadeu Bezen, e-mail 
seplan@lages.sc.gov.br  
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
9.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as 
previstas em lei ou regulamento, conforme Art. 77 da Lei n.º 8.666/93; 
9.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato, pelo adjudicatário, poderão ser aplicadas as penalidades 
previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em 10% (dez por cento) da 
contratação total, além das medidas legais cabíveis; 
9.3 Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado dentro do prazo 
de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido 
de licitar e contratar com o Município, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais 
cominações legais; 
9.4 A empresa vencedora que recusar-se a assinar o contrato ou não devolvê-lo devidamente assinado, ficará 
suspensa de participar de qualquer processo licitatório realizado pela Prefeitura do Município de Lages, pelo 
período de 02 (dois) anos da data da notificação, sem prejuízo das penalidades previstas em lei; 
9.5 Poderão ser aplicadas notificações e/ou multas contratuais ao Contratado por irregularidades cometidas, 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis; 
9.6 Compreende-se por notificação a formalização em documento apropriado da ocorrência de irregularidade 
ou grupo de irregularidades sobre as quais a Empresa deve tomar imediatas providências, com a finalidade 
de corrigir as falhas apontadas; 
9.7 Compreende-se por multa contratual o desconto de valores monetários contra a Empresa Contratada, em 
face de irregularidades apontadas; 
9.8 O uso de notificações sobre irregularidades constatadas não exclui a possibilidade de aplicação de multa 
sobre as mesmas; 
9.9 As multas serão independentes e a aplicação de uma não exclui a de outra; 
9.10 Quando o prejuízo causado pela contratada exceder ao previsto na cláusula penal, poderá a 
Administração exigir indenização suplementar, valendo a cláusula penal como mínimo da indenização, nos 
termos do parágrafo único do Art. 416 do Código Civil; 
9.11 A personalidade jurídica da contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do 
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei n° 12.846/2014, ou 
para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa 
jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração, observados o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO E PRORROGAÇÃO 
10.1 O presente contrato poderá ser rescindido mediante prévio e mútuo acordo entre as partes ou 
unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando ocorrer quaisquer dos motivos enumerados no artigo 78, 
seus parágrafos e incisos da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
10.2 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as 
previstas em lei ou regulamento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO DIREITO DE RESERVA: 
11.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse público 
devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do art. 59 da Lei de 
Licitações; 
11.2. A CONTRATADA fica ciente de que o Município reserva-se ao direito de apresentar variantes aos 
serviços licitados, podendo ensejar redução ou acréscimo no seu volume e quantidade, sem que caiba direito 
a qualquer indenização ou reclamação, além dos serviços realizados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS 
12.1 O presente Contrato reger-se-á pelas disposições expressas na Lei 8.666/93 e Diplomas 
Complementares, na Lei Complementar 123/2006 e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se 
supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos contratos e as disposições de Direito Privado; 
12.2 Os casos omissos serão resolvidos à luz das referidas leis, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos 
princípios gerais do direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
13.1 Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que porventura 
decorram do presente, independentemente de qual seja o domicílio da CONTRATADA. 
E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 vias de igual teor e forma, para que 
surtam seus jurídicos e legais efeitos. 
 

LAGES/SC, em ...... de .......... de 2017. 
 
 

 
 

Empresa CONTRATADA 
 
 
 

Visto da PROGEM 
 
 
 

Secretaria Gestora 
 
 
 

Prefeito do Município 
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Anexo II - Termo de Referência 

1. JUSTIFICATIVA 
O presente contrato visa permitir ao município de Lages a obter projetos executivos de diversas 
Ruas e Avenidas municipais, as quais vão permitir maior mobilidade e conforto a população. Ao 
longo do processo será possível fazer uso da carteira de projetos resultante, com o objetivo de se 
buscar recursos para sua implantação, tendo plena certeza dos riscos e valores financeiros 
necessários para sua execução, maximizando as condições de concretização das obras em curto 
espaço de tempo. 

 
2. DEFINIÇÕES 
Projeto de Restauração: corresponde ao conjunto de serviços necessários para a restauração de uma 
rua. Deve ser elaborado de forma a restaurar as condições de trafegabilidade, observando-se o 
correto funcionamento de todos os equipamentos existentes, como os passeios, drenagem, 
iluminação, etc. 
 
Projeto de Implantação: corresponde ao conjunto de serviços necessários para a implantação de 
uma rua, ligando pontos previamente determinados. De forma geral as Ruas e Avenidas apresentam 
faixa de domínio muito restrita, e os trabalhos devem ser desenvolvidos de forma a evitar o 
atingimento de propriedades particulares, salvo aprovação da fiscalização. Há liberdade para 
definição do traçado, respeitando-se os pontos obrigatórios de passagem. Deve ser prevista a 
implantação de rede coletora de esgoto ao longo de todas as Ruas e Avenidas para futura ligação no 
sistema de tratamento municipal. 
 
 
3. ESCOPO BÁSICO 
 
3.1 FASES DE PROJETO 
 
3.1.1 Considerações Gerais 
 
Entende-se como fases de projetos de vias urbanas, as etapas de estudos e projetos a serem 
elaboradas objetivando obter grau de precisão crescente no desenvolvimento do projeto, a partir da 
utilização de escalas cada vez maiores e elementos de campo mais consistentes. 
 
Em cada fase é definido o nível máximo de investimento que apresenta retorno econômico aceitável 
e, portanto, até onde o projeto é financiável. Este valor deverá ser tomado como limite superior de 
investimento possível.  
 
A elaboração do projeto terá uma fase: 
 
• Fase de Projeto Básico de Engenharia: 

 Parte 1: Anteprojeto; 
 Parte 2: Projeto Executivo. 

 
Observação: O objetivo previsto para a fase acima discriminada são relatados e detalhadas nas IS 
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– Instruções de Serviços (DEIFRA/SC) a seguir. 
  
3.1.2  Fase de Projeto Básico de Engenharia 
 
3.1.2.1 Parte 1: Anteprojeto 
 
Os objetivos do Anteprojeto são: 
 

 Definir a concepção funcional e geométrica do projeto; 
 Elaborar o anteprojeto das obras a executar. 

 
Os estudos topográficos para a fase de anteprojeto poderão se restringir às áreas necessárias ao 
lançamento das linhas devendo possibilitar que o eixo de projeto e as linhas de off-set’s fiquem 
afastados do limite da área levantadas, no mínimo 50 (cinqüenta) e 22 (vinte) metros, 
respectivamente.  
 
3.1.2.2 Parte 2: Projeto Executivo 
 
Os objetivos do Projeto Executivo são: 
 

 Obter os elementos para solicitação da LAP – Licença Ambiental Prévia das jazidas; 
 Preparar os documentos para obtenção da LAI - Licença Ambiental de Instalação das vias e 

das jazidas; 
 Obter os elementos técnicos para a execução da obra; 
 Preparar os documentos necessários para a licitação da obra; 
 Aprovar os projetos perante os órgãos governamentais; 

  
 
3.2 ESCOPO BÁSICO DOS SERVIÇOS E RESULTADOS 
 
3.2.1 Fase de Projeto Básico de Engenharia - Parte 1: Anteprojeto 
 
Escopo Básico para Anteprojeto de Implantação e Pavimentação. 
 
O escopo básico para a etapa de Anteprojeto compreende os serviços de: 
 

 Estudo de Tráfego; 
 Estudo Topográfico; 
 Estudo Geológico; 
 Estudo Geotécnico; 
 Estudo Hidrológico; 
 Estudo e Projeto de Meio Ambiente; 
 Projeto Geométrico, incluindo-se os Projetos de Interseções; 
 Projeto de Terraplenagem; 
 Projeto de drenagem e O.A.C; 
 Projeto de Obras Complementares (incluindo redes de esgotos); 
 Projeto de Pavimentação; 
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 Projeto de Obras de Arte Especiais; 
 Projeto Geotécnico; 
 Plano de Execução; 

 
Para o Projeto de Implantação e Pavimentação, nesta etapa são determinados basicamente: 
 

 Concepção geométrica das interseções; 
 O eixo definitivo do projeto; 
 As seções tipo de terraplenagem; 
 A capacidade da seção prevista; 
 Os segmentos de travessias urbanas e suas respectivas seções transversais tipo; 
 A concepção básica das obras geotécnicas necessárias; 
 A concepção básica das medidas de proteção ambiental necessárias  

 
Resumidamente os serviços a serem executados nesta fase para Projetos de Implantação e 
Pavimentação e restauração são: 
 

 Estudo de Tráfego: complementar o estudo, com a determinação dos dados básicos para o 
dimensionamento das interseções e do pavimento; 

 
 Estudo Topográfico: elaborar a planta plano-altimétrica e cadastral do terreno através de 

modelo digital, geo referenciada,  com precisão compatível com a escala 1:1.000, através de 
topografia convencional, que permita a definição da geometria da rodovia e forneça os 
elementos topográficos necessários à elaboração dos estudos e anteprojetos que compõe esta 
fase. Nos locais onde a precisão acima prescrita não for suficiente para a definição final do 
traçado, em função de obras de arte especiais ou de contenção eventualmente necessárias, 
deverá ser executado o adensamento de pontos do modelo digital do terreno ao nível 
necessário ; 

 
 Estudo Geológico: fornecer subsídios ao Estudo e Projeto Geotécnico para a avaliação da 

qualificação dos materiais a escavar e fornecer subsídios para os demais estudos e projetos 
desta etapa; 

 
 Estudo Hidrológico: determinar as vazões de todas as bacias que interferem com a rodovia; 

 
 Estudo Geotécnico: elaborar, com auxílio do Estudo Geológico e através de sondagens e 

ensaios, a qualificação expedita dos materiais a serem movimentados. Providenciar 
documentação e solicitar, em nome do Município, junto ao Departamento Nacional de 
Produtos Minerais (DNPM) o pedido de licenciamento para exploração de extração de 
substância minerais de emprego imediato na construção civil (LEI Nº 9.827 DE 27/08/1999; 
DECRETO Nº 3.358 DE 2/02/2000 E PORTARIA Nº 23 DE 3/02/2000); 

 
 Estudo e Projeto de Meio Ambiente: acompanhamento do desenvolvimento do Projeto 

Geométrico fornecendo os subsídios necessários a escolha da linha definitiva do projeto; 
 

 Projeto Geométrico: elaborar a concepção final do traçado, em planta e perfil, travessias 
urbanas e interseções, definindo as seções tipo e verificando sua compatibilidade com o 
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tráfego, considerando as condições geológicas, ambientais, a terraplenagem e as obras de 
arte especiais e de contensão a serem construídas; 

 
 Projeto de Drenagem: elaborar o dimensionamento e quantificação das obras de arte 

correntes e a concepção e quantificação das drenagens superficial, sub-superficial, profunda 
e urbana; 

 
 Projeto de Pavimentação: propor as possíveis estruturas e processos executivos de 

pavimento e restauro de vias, indicando o mais apropriado, técnica e economicamente; 
 

 Projeto de Obras de Arte Especiais: elaborar o anteprojeto das obras, constando basicamente 
do anteprojeto geométrico e concepção estrutural e funcional das mesmas; 

 
 Projeto de Terraplenagem: Acompanhamento do desenvolvimento do Projeto Geométrico 

fornecendo os subsídios necessários a escolha do traçado definitivo; 
 

 Projeto de Obras Complementares: elaborar a concepção e quantificar os serviços desta área 
(cercas, defensas, sinalização, relocação de redes de serviços públicos (esgoto) que 
interferem com a obra, etc.); 

 
 Projeto Geotécnico: permitir a comparação sumária entre as alternativas de projeto das 

obras necessárias para a estabilização de áreas com problemas geotécnicos, contribuindo 
para a seleção aquela que apresenta melhores condições técnico-econômicas e de 
exeqüibilidade; 

 
 Plano de Execução: quantificar todos os serviços integrantes e elaborar a composição dos 

custos unitários destes e o orçamento da obra; 
 
Apresentação do Anteprojeto Geométrico 
 
O Anteprojeto será apresentado à fiscalização, na forma de um conjunto de plantas e relatório 
justificativo sucinto e objetivo (volume único em pasta AZ), em reuniões freqüentes, para que, ao 
final, se tenha um consenso comum entre as áreas de projeto, da empresa e a fiscalização. 
 
A Empresa entregará ao Município uma cópia das plantas e relatórios resultantes do consenso 
acima referido rubricados por seu responsável técnico. 
 
10.2.2 Projeto Básico de Engenharia - Parte 2: Projeto Executivo 
 
Escopo básico para a etapa de Projeto Executivo em Projetos de Implantação e Pavimentação e 
Restauração: 
 

 Estudo Topográfico; 
 Estudo Geológico; 
 Estudo Geotécnico; 
 Estudo e Projeto de Meio Ambiente; 
 Projeto Geométrico, incluindo-se os; 
 Projeto de Interseções; 
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 Projeto de Sinalização; 
 Projeto de Terraplenagem; 
 Projeto Geotécnico; 
 Projeto de Drenagem; 
 Projeto de Pavimentação; 
 Projeto de Obras de Arte Especiais; 
 Projeto de Obras Complementares; 
 Projeto de Contenções; 
 Projeto de Defensas; 
 Projeto de Iluminação; 
 Interferências de Serviços Públicos (rede água e esgoto); 
 Projeto de Desapropriação; 
 Plano de Execução; 
 Projeto de sinalização; 

 
Para o Projeto de Implantação e Pavimentação, nesta etapa são determinados e obtidos 
basicamente: 

 
 Os detalhes executivos; 
 As notas de serviços de terraplenagem (of-sets aproximados), pavimentação e dos demais 

dispositivos projetados; 
 As seções finais de terraplenagem e pavimentação; 
 As seções transversais executivas; 
 O detalhamento geométrico das travessias urbanas. e suas respectivas seções transversais 

finais; 
 O projeto do pavimento e pertinentes elementos para a execução; 
 A indicação das jazidas de materiais térreos, pétreos e areais; 
 O projeto de obras geotécnicas; 
 As seções de vazão e dimensões de todos os bueiros; 
 O dimensionamento de drenagem (superficial, profunda e sub-superficial) do segmento; 
 O projeto das obras complementares necessárias 
 Quantificação e qualificação das áreas a desapropriar; 
 O projeto das medidas de proteção ambiental, de integração da rodovia com o meio 

ambiente e da recuperação do passivo ambiental; 
 Indicação do montante de investimento necessário para implantação e seus respectivos 

indicadores econômicos (taxa de retorno, relação benefício/custo e valor presente líquido). 
 As interferências com outros serviços públicos; 
 Os quantitativos de cada item de serviço, com memória de cálculos; 
 As composições de custos unitários de serviços inexistentes na tabela de preços do SINAPI; 
 Os documentos licitatórios particulares da obra; 
 Aprovação dos projetos juntos aos órgãos governamentais. 

 
Resumidamente, os serviços a ser executada, neta fase, para Projetos de Implantação e 
Pavimentação são: 

 
 Estudo Topográfico: densificar, através de topografia convencional, o nº de pontos do 
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modelo digital do terreno na área compreendida entre os of-sets mais 10m, tornando a 
precisão do modelo compatível com a escala 1:1.000, permitindo a correspondente definição 
da geometria das seções transversais das vias, dos perfis longitudinais das obras de arte 
corrente e fornecendo os elementos topográficos compatíveis com à elaboração dos estudos 
e projetos que compõe esta fase; 

 
 Estudo Geológico: fornecer, através de um reconhecimento detalhado da linha de projeto 

aprovada na etapa de anteprojeto, subsídios ao Estudo e Projeto Geotécnico para a perfeita 
qualificação dos materiais a escavar e para a determinação das características dos materiais 
do subleito e jazidas. Fornecer ainda os elementos de geologia necessários para os demais 
estudos e projetos desta etapa; 

 
 Estudo Geotécnico: elaborar, com auxílio do Estudo Geológico e através de sondagens e 

ensaios, a perfeita caracterização e qualificação dos materiais a serem movimentados, 
definindo os que serão utilizados na estrutura do pavimento. Apresentar o Licenciamento 
obtido no Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM); 

 
 Estudo e Projeto de Meio Ambiente: elaborar a concepção e a quantificação das medidas 

mitigadoras dos impactos ambientais necessárias, bem como a elaboração do projeto básico 
de integração das vias com o meio ambiente, incluindo a recuperação do passivo ambiental 
e o replantio da faixa de domínio das vias,incluindo as especificações particulares para a 
fase da obra; 

 
 Projeto Geométrico: elaborar o detalhamento dos elementos de projeto, e confeccionar os 

documentos finais para a licitação e obra (plantas, perfis, seções transversais, notas de 
serviço, etc.); 

 
 Projeto de Terraplenagem: planificar e detalhar o movimento de materiais de terraplenagem, 

quantificando-os e determinando as distâncias de transporte; 
 

 Projeto Geotécnico: efetuar o dimensionamento e detalhamento do projeto das obras e 
serviços necessários para a estabilização de áreas com problemas geotécnicos  

 
 Projeto de Drenagem: dimensionar, detalhar e quantificar as obras de arte correntes, 

drenagens superficial, sub-superficial, profunda; 
 

 Projeto de Pavimentação: analisar técnica e economicamente as possíveis estruturas e 
processos executivos de pavimento para as vias, e detalhar a estrutura e o processo 
executivo do pavimento a ser executado; 

 
 Projeto de Obras de Arte Especiais: proceder o cálculo estrutural e detalhamento das obras, 

e elaborar os elementos finais do projeto (plantas perfis, seções, memória de cálculo, etc.); 
 

 Projeto de Obras Complementares: elaborar os projetos, detalhar e quantificar os serviços 
desta área (cercas, defensas, sinalização, relocação de redes de serviços públicos que 
interferem com a obra, etc.); 

 
 Projeto de Desapropriação: executar o levantamento físico e cadastral de todas as 
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propriedades nas áreas atingidas pelas obras, com a respectiva estimativa de custo; 
 

 Plano de Execução: quantificar todos os serviços integrantes da obra, elaborar a composição 
dos custos unitários dos serviços não constantes da tabela do SINAPI, o orçamento e o 
planejamento físico e financeiro da obra; 

 
 
4. INSTRUÇÕES DE SERVIÇO 
 
Salvo indicações do Edital e deste anexo em particular, a profundidade e o nível de detalhamento 
dos trabalhos em cada fase de projeto está estabelecido nas IS - Instruções de Serviço do 
DEINFRA/SC, correspondentes a cada área de atuação, a seguir discriminadas: 
IS – 01 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS; 
IS – 02 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTUDO DE TRÁFEGO 
IS – 03 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTUDO TOPOGRÁFICO 
IS – 04  INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTUDO GEOLÓGICO 
IS – 05  INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTUDO E PROJETO DE MEIO AMBIENTE 
IS – 06  INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTUDO HIDROLÓGICO 
IS – 07  INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTUDO GEOTÉCNICO 
IS – 08  INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PARA PROJETO GEOMÉTRICO 
IS – 09  INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PARA PROJETO DE TERRAPLENAGEM 
IS – 10  INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PARA PROJETO GEOTÉCNICO 
IS – 11  INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PARA PROJETO DE DRENAGEM 
IS – 12 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 
IS – 13 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PARA PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 
IS – 14 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PARA PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES 
IS – 15 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PARA PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO 
IS – 16  INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PARA PLANO DE EXECUÇÃO 
IS – 17 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PARA ANÁLISE ECONÔMICA 
IS – 18 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 
 
5. OUTRAS ORIENTAÇÕES  
 
A fim de suprimir falhas que eventualmente ocorram nos projetos, as empresas deverão controlar a 
qualidade dos mesmos ao longo das etapas em andamento, de modo a evitar transtornos para o 
atendimento ao cronograma de tal forma que as medições correspondentes não fiquem retidas até a 
sua aprovação.  
Todos os Relatórios, inclusive a impressão Definitiva do Projeto Executivo, além das vias 
impressas, serão, também encaminhados gravados em CD-ROM, de forma a facilitar a consulta. 
Para o Projeto Básico e Projeto Executivo serão gravados da seguinte forma:  
 

 CD Nº 01 – Projeto Básico e Executivo (sem orçamento)  
 CD Nº 02 - Orçamento e Plano de Execução da Obra 

 

6. CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS 
Cada rua será objeto de ordem de serviço especifica, tendo por data de início dos trabalhos o 
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momento de sua emissão e serão executados de acordo com o cronograma físico-financeiro 
acordado. 

7. MEDIÇÃO 
O valor de cada projeto será estabelecido em função da metragem quadrada da via a ser projetada. 
A área de projeto é composta pela extensão total da via a ser projetada multiplicada pela largura da 
caixa da rua (pistas, passeios e canteiros), considerando os limites dos terrenos em ambos os lados 
da via. 
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RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO  

ITEM  
RUA  

BAIRRO  TRECHO  
LARGURA EXTENSÃO EXTENSÃO ÁREA 

AVENIDA   ( m )    ( m )    ( kM)    ( m² )   

1 Rua Bruno Luersen-areoporto Vila Mariza  Acesso a Br 282 Av. Irmão Marques  14 
                   

670,00  
                       

0,67  
                  

9.380,00  

2 
Av. José Acurcio Goulart ( Av. 
das torres )  Vila Mariza  Acesso a Br 282 Rua Bruno Luersen 15 

                   
545,00  

                       
0,55  

                  
8.175,00  

3 Abitino R. Marafigo/João Ribas  Guarujá Rua Bento Antunes  Maria Amélia de Souza Ramos   11 
                   

555,00  
                       

0,56  
                  

6.105,00  

4 Maria Amélia de Souza Ramos   Morada do Sol  João Ribas  Rua João Goulart 22 
                

1.120,00  
                       

1,12  
                

24.640,00  

5 Vera Cruz  Guarujá  Rua Henrique Fontes  Ilheu da Coroa Vermelha  15 
                   

195,00  
                       

0,20  
                  

2.925,00  

6 Rua João Gomes de Campos  Cristal  Crispim Mira  Horacides Pereira Machado  11 
                   

375,00  
                       

0,38  
                  

4.125,00  

7 
Ubaldo G. de Sá/Irmão 
Joaquim/Antonio R. e Lima   Tributo  Irmão Joaquim  Av. Jonas Martins  11 

                   
280,00  

                       
0,28  

                  
3.080,00  

8 Rua Padre Ludovico Kuck Tributo  
Rua Horacides Pereira 
Machado   Rua João Goulart 15 

                   
330,00  

                       
0,33  

                  
4.950,00  

9 Av. 31 de Março  Gethal 
Av. 31 de Março - Trilho do 
trem  Rua da Independencia  12 

                   
560,00  

                       
0,56  

                  
6.720,00  

10 Rua da Independencia  Gethal Av. 31 de Março Professor José Mon 13 
                   

840,00  
                       

0,84  
                

10.920,00  

11 Pedro José Silveira  Jardim Celina  Rua João Goulart José Tomas Davila Nova  15 
                   

210,00  
                       

0,21  
                  

3.150,00  

12 José Tomas D'Avila Nova  Jardim Celina  Pedro José Silveira  Lauro Muniz Paes   12 
                   

115,00  
                       

0,12  
                  

1.380,00  

13 Lauro Muniz Paes   Jardim Celina  João Goularte Protássio Campos  12 
                   

360,00  
                       

0,36  
                  

4.320,00  

14 Rua Protassio Campos Jardim Celina  Rua João Goulart Maria Augusta de Oliveira  12 
                

1.005,00  
                       

1,01  
                

12.060,00  

15 Maria Augusta de Oliveira  Guadalajara  Protassio Campos Jucelino k. de Oliveira  12 
                   

450,00  
                       

0,45  
                  

5.400,00  
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16 Ylton Machado  Varzea Farias de Brito  Vinoco Camargo  12 
                   

145,00  
                       

0,15  
                  

1.740,00  

17 Vinoco Camargo  Varzea Ylton Machado  Marcilio Dias  12 
                   

270,00  
                       

0,27  
                  

3.240,00  

18 Marcilio Dias  Varzea Vinoco Camargo  Av. Antonio Ribeiro dos Santos 15 
                   

215,00  
                       

0,22  
                  

3.225,00  
19 Av. Antonio Ribeiro dos Santos  Varzea Cirilo Vieira ramos Linha Ferrea  23 

                   
280,00  

                       
0,28  

                  
6.440,00  

20 Av. Paulo Heiden  Bom Jesus Rua Cirilo Vieira Ramos  Rua João Lemos Machado  11 
                

1.100,00  
                       

1,10  
                

12.100,00  

21 Rua Janjão Nerbas  Centro  Oswaldo Cruz João Severiano Waltrick 16 
                   

242,00  
                       

0,24  
                  

3.872,00  
22 Rua João Lemos Machado  Morro Grande  

Rua Eleutério da Silva 
Furtado Rua Paulo Haiden 12 

                
1.400,00  

                       
1,40  

                
16.800,00  

23 Rua Frei Nicodemos  Conte  Eleutério da Silva Furtado  Arjur Luz  16 
                

1.225,00  
                       

1,23  
                

19.600,00  

24 Rua Antonio Waltrick  Conte  Frei Nicodemos  Analia Matos Klauman 16 
                   

495,00  
                       

0,50  
                  

7.920,00  

25 Rua Heperides Ferreira  Novo Milenio  José Maria de Freitas  Dr. Aujor Luz 12 
                   

705,00  
                       

0,71  
                  

8.460,00  

26 Rua Antonio Diego de Carvalho Novo Milenio  Rua Hiperides de sá  Rua 6736 10 
                   

568,00  
                       

0,57  
                  

5.680,00  

27 Rua Osvaldo Aranha  Santa Catarina  Rua Dr. Aujor Luz  Nicolau Copérnico  11 
                   

340,00  
                       

0,34  
                  

3.740,00  
28 Rua Nicolau Copérnico  Santa Catarina  Rua Osvaldo Aranha  Rua Arthur Azevedo 10 

                   
475,00  

                       
0,48  

                  
4.750,00  

29 Rua Francisco Braga  Santa Catarina  Nicolau Copérnico  Rua Dr. Aujor Luz  12 
                   

260,00  
                       

0,26  
                  

3.120,00  

30 Rua Salustiano Netto  Santa Catarina  Rua Aujor Luz  Rua Ricardo Padilha  14 
                

1.200,00  
                       

1,20  
                

16.800,00  

31 Rua Dr. Celso Ramos Branco   Santa Clara  Av. Sebastião Ant. Figueiredo  Av. Santa Catarina  20 
                   

740,00  
                       

0,74  
                

14.800,00  

32 
Av. Sebastião Antonio 
Figeiredo  Santa Clara  Rua Dr. Celso Ramos Branco   Rua Felicio Rosa Madruga  15 

                   
415,00  

                       
0,42  

                  
6.225,00  

33 Rua Aristeu Rodolfo  Bela Vista  Engenheiro Paulo Ribeiro  Heliodoro Muniz  22                                                           
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615,00  0,62  13.530,00  

34 Rua Fortunato Muniz  Santa Candida Papa João XXIII João Vieira de Souza  11 
                   

410,00  
                       

0,41  
                  

4.510,00  

35 Av. João Schutz Vila Maria  Juscelino K. de Oliveira  Romualdo Antônio do Pilar  20 
                

1.000,00  
                       

1,00  
                

20.000,00  

36 Rua Emilia Stefen LehmkuhL Penha  Rua João Maria de Souza Rua da Roseira 12 
                   

290,00  
                       

0,29  
                  

3.480,00  

37 Rua Presidente Kennedy  
Golin - 
Copacabana   Av. Santa Catarina  Rua Anápolis 14 

                   
445,00  

                       
0,45  

                  
6.230,00  

38 Rua Francisco Furtado Ramos  
Golin - 
Copacabana   Rua Presidente Kennedy  Av. Belizario Ramos  15 

                   
300,00  

                       
0,30  

                  
4.500,00  

39 Rua Sebastião Pedroso São Luiz  Rua Osvaldo Aranha  Rua Nelson Carneiro Borges  12 
                   

415,00  
                       

0,42  
                  

4.980,00  

40 Rua Tulio Silveira  São Luiz  Rua Frei Herminio  Rua Adelaide Alves  12 
                   

575,00  
                       

0,58  
                  

6.900,00  

41 Rua Nair da Luz Dutra  Araucaria  Rua Osni Rodolfo  
Rua Augustinho de Oliv. 
Cordova  12 

                   
305,00  

                       
0,31  

                  
3.660,00  

42 Rua Osni Rodolfo  Araucaria  Rua Nair da Luz Dutra  Rua Nilo Sambaqui 10 
                   

350,00  
                       

0,35  
                  

3.500,00  

43 Rua 1º de Maio Varzea Rua Pompeu Sabatini  Rua Ponte Grande  19 
                   

710,00  
                       

0,71  
                

13.490,00  

44 Rua Epitacio Pessoa  Santa Maria  Rua Campos Sales  Rua Generoso Alves Madruga  16 
                   

350,00  
                       

0,35  
                  

5.600,00  

45 Rua Adolfo Freygang São Pedro  Av. Papa João XXIII Ponte  15 
                   

260,00  
                       

0,26  
                  

3.900,00  

46 Rua Adolfo Freygang São Pedro  Ponte  Rua Prof. Simplicio  15 
                   

473,00  
                       

0,47  
                  

7.095,00  

47 Rua Joaquim Nabuco Caravagio  
Rua Mal Artur da Costa e 
Silva  Rua Olimpio de Oliveira  12 

                   
520,00  

                       
0,52  

                  
6.240,00  

48 Rua Vilson Cruz  Jardim Camélias  R. Jucelino K. de oLiveira   Rua Alcides Rainol Bridi  12 
                   

285,00  
                       

0,29  
                  

3.420,00  

49 Rua Erva Mate  Habitação  Av. dos Pessegueros  Rua Cirilo Vieira Ramos 12 
                   

342,00  
                       

0,34  
                  

4.104,00  

50 Rua das Bracatingas  Varzea  
Rua Antonio Ribeiro dos 
Santos  Rua Erva Mate  14 

                
2.150,00  

                       
2,15  

                
30.100,00  
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51 
Rua Marechal Artur da Costa 
Silva Caravagio  Av. Castelo Branco  Av. Presidente Vargas  14 

                
2.346,00  

                       
2,35  

                
32.844,00  

52 Rua Bento Gonçalvez  Maria Luiza Av. Camoes  Rua Clito Zapelini Netto  12 
                

2.160,00  
                       

2,16  
                

25.920,00  

53 Rua Romualdo Antônio do Pilar  Passo Fundo BR 282  R. João Schultz 12 
                

1.320,00  
                       

1,32  
                

15.840,00  

54 Rua Dias Velho Guarujá Av. 31 de Março 
Av. Maria Amélia de Souza 
Ramos 12 

                   
371,00  

                       
0,37  

                  
4.452,00  

55 Rua João Maria de Oliveira Santa Helena Rua Cristiano Brascher Rua Sete de Setembro 12 
                   

260,00  
                       

0,26  
                  

3.120,00  

56 Mauricio Antonio Nunes Santa Helena Cristiano Brascher Rua Anápolis 12                    
140,00  

                       
0,14  

                  
1.680,00  

57 Rua Lucio Cardoso Santa Catarina  Rua Nicolau Copernico  Dr. Aujor Luz 16                    
245,00  

                       
0,25  

                  
3.920,00  

58 Rua Manoel Coimbra Santa Clara  Av. Sebastião Ant. Figueiredo  Dr. Aujor Luz 14 
                   

660,00  
                       

0,66  
                  

9.240,00  

59 Rua José Arcedilio Mendes Santa Clara  Rua Manoel Coimbra Rua Vicente Celestino 12 
                   

300,00  
                       

0,30  
                  

3.600,00  

60 Rua Lucio Roberto Cabral Santa Clara  Rua Valderi Carlos de Souza Rua Manoel Coimbra 12 
                   

200,00  
                       

0,20  
                  

2.400,00  

61 Rua Soli Reis  Boqueirão  
Rua Braulio Francisco 
Honorio  Br 282 12 

                   
820,00  

                       
0,82  

                  
9.840,00  

62 Rua José Saturnino do Pilar  Santa Mônica  Rodovia Régis Bittencourt Clube de Regatas Flamengo 12 
                   

410,00  
                       

0,41  
                  

4.920,00  

63 Rua da Roseira Nadir  Emilia Stefen Lehnkuh Genuino Machado de Mello  12 
                   

140,00  
                       

0,14  
                  

1.680,00  

64 Genuino Machado de Mello  Nadir  Rua da Roseira Manoel Antunes de Mello  12 
                   

200,00  
                       

0,20  
                  

2.400,00  

65 Rua João Claudio Farinhas Caroba  
Rua Vivanderio dos Santos 
Vale  Rua Luiz Floriani Junior  16 

                   
685,00  

                       
0,69  

                
10.960,00  

66 Rua José Paulo Picinini Maria Luiza Velucino José de Godoy Av. João Schutz 12 
                   

290,00  
                       

0,29  
                  

3.480,00  

67 Rua Clito Zapelini Neto Vila Maria  Av. Maria Luiza Rua Pedro Mariano Eineck 12 
                   

630,00  
                       

0,63  
                  

7.560,00  
68 Av. Belizário Ramos Centro  Av. Duque de Caxias Av. Presidente Vargas  14                                                             
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440,00  0,44  6.160,00  

69 Av. Brasilia São Cristovão Rua Rio Branco Rua Fauta Rath 25 
                   

980,00  
                       

0,98  
                

24.500,00  

70 Av. Brasilia São Cristovão Av. Belizario Ramos  Rua Rio Branco   25 
                

1.560,00  
                       

1,56  
                

39.000,00  

71 Rua Zeca Neves  Centro  
Rua General Neponuceno 
Costa  Rua Fréi Rogério  14 

                   
335,00  

                       
0,34  

                  
4.690,00  

72 Rua Jerusalem / Rua Israel  Vila Mariza Av. das Torres  Av. Bruno Luersen  12 
                   

544,00  
                       

0,54  
                  

6.528,00  

73 Rua Jonas Ramos Martins  Tributo  Av. 31 de Março  Rua Joã Goulart 16 
                   

960,00  
                       

0,96  
                

15.360,00  

74 Rua Edmundo da Costa Arruda  Pro Morar  Av. Santa Catarina  Rua José Maria Ribas Pinto  16 
                

1.170,00  
                       

1,17  
                

18.720,00  

75 Rua Soli Reis  Boqueirão  Av. Papa João XXIII Rua Braulio Francisco Honorio  12 
                   

480,00  
                       

0,48  
                  

5.760,00  

76 Rua Valério Antunes Copacabana  Papa João XXIII Av. Santa Catarina  12 
                

1.940,00  
                       

1,94  
                

23.280,00  

77 Rua Cirilo Viera Ramos   Vila Nova  Av. Paulo Heiden  Av. Dom Pedro II 16                 
1.500,00  

                       
1,50  

                
24.000,00  

78 Rua Dr. Aujor Luz 1 Santa Catarina  Rua Anália Matos Klauman Av. Lauro Francisco dos santos  23                 
1.500,00  

                       
1,50  

                
34.500,00  

79 Rua Dr. Aujor Luz 2  Santa Catarina  
Av. Lauro Francisco dos 
santos  Hiperides de sá Ferreira  12                    

710,00  
                       

0,71  
                  

8.520,00  

80 Rua José Godinho  Vila Comboni  Rua José Luiz Botini  Antonio Martins 20                    
355,00  

                       
0,36  

                  
7.100,00  

81 Rua José Godinho  Vila Comboni  Antonio Martins Rua Romualdo Antonio do Pilar  15                    
801,00  

                       
0,80  

                
12.015,00  

82 Av. Papa João XXIII Petropolis  Rua Blumenau Br 116 22                 
2.000,00  

                       
2,00  

                
44.000,00  

83 Av. Santa Catarina  Santa Catarina  Dr. Celso Ramos Branco  Rua Dr. Aujor Luz  12 
                     

935,00  
                       

0,94  
                  

3.960,00  

TOTAL          
              

54.867,00      
 Obs.: Poderá, à critério da Contratante, haver supressão ou inclusão de Ruas e Avenidas. 
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RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REVITALIZAÇÃO 
 

ITEM  
RUA  

BAIRRO  TRECHO  
LARGURA EXTENSÃO EXTENSÃO ÁREA 

AVENIDA   ( m )    ( m )    ( km )    ( m² )   

1 Rua Janjão Nerbas  Centro  Rua Frei Justino  Oswaldo Cruz 16 
            

238,00  
               

0,24  
        

3.808,00  

2 Rua Professor Simplicio  Gralha Azul  Heitor Vila Lobos  Aufeu Rodolfo da Silva  16 
            

610,00  
               

0,61  
        

9.760,00  

3 Rua Cruz e Souza 
Vila Nova - 
Centro  Av. Dom Pedro II Rua Lauro Muller  16             

760,00  
               

0,76  
        

12.160,00  

4 Rua Benjamim Constant  Centro  Av. MarechalFloriano  Av. Belizario Ramos  16             
605,00  

               
0,61  

        
10.112,00  

5 Rua Afonso Ribeiro  Centro  Rua Marechal Deodoro  Rua Otacilio Vieira da Costa  18             
290,00  

               
0,29  

          
5.040,00  

6 Rua OtacÍlio Vieira da Costa  Centro  Rua Coronel Cordova  Rua Castro Alves  16             
510,00  

               
0,51  

        
16.000,00  

7 Rua Quintino Bocaiúva  Centro  Rua Fausto de Souza  Rua Presidente Nereu Ramos  18             
235,00  

               
0,24  

          
4.230,00  

8 Av. Presidente Vargas  Caravagio  Av. Luiz de Camoes  Rua Bruno Luersen   35          
1.270,00  

               
1,27  

        
44.450,00  

9 Rua São Joaquim  Copacabana  Rua Castro Alves  Av. Mal. Floriano  20          
1.450,00  

               
1,45  

        
29.000,00  

10 Rua Jorge Bleyer Coral Rua Humberto de Campos Rua Nilo Peçanha 7             
975,00  

               
0,98  

          
6.825,00  

11 Rua Carmosino Camargo Coral Rua Walmor Ribeiro Av. Luis de Camões  7             
380,00  

               
0,38  

          
2.660,00  

12 Rua Manoel Thiago de Castro  Centro  Rua Nereu Ramos  Rua Irmão Laurinda  12             
810,00  

               
0,81  

          
9.720,00  

TOTAL                   8.133,00      
 

 Obs.: Poderá, à critério da Contratante, haver supressão ou inclusão de Ruas e Avenidas. 
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8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  E PRAZO DE EXECUÇÃO  
 

a) A forma de pagamento será mensal, dividida em duas parcelas: 
 

 na entrega da Fase Preliminar; e 
 na entrega do Projeto Executivo. 

 
b) O Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base 

nos serviços aprovados pela Fiscalização, obedecidas às condições estabelecidas neste 
Termo de Referência; 
 

c) O pagamento será efetuado até o 10° dia útil do mês subseqüente da entrega dos projetos, 
mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura em original; 
 

d) A apresentação das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de todos os Projetos, 
acompanhadas pelos seus respectivos comprovantes de quitação.  
 

e) Caso as etapas de Programa de Necessidades e Estudo Preliminar não forem cumpridas, 
poderá ocorrer rescisão do contrato sem ônus para o Contratante.  
 

f) Os serviços deverão ser entregues ao Contratante no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar 
do dia subseqüente da requisição emitida pela Secretaria de Planejamento e Obras.  
 
Planilha de Composição do BDI 
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Planilha Orçamentária 
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Relação de Ruas 
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