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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS 
Lages, 15 de janeiro de 2018 

Para: Reno Rogério de Camargo 

SETOR DE LICITAÇÃO  

De: Claiton Bortoluzzi  

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E OBRAS  

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

1- OBJETO: Contratação de empresa de Engenharia/Arquitetura para serviços de 
PROJETO EXECUTIVO, REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA EXPANSÃO DO 
MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE LAGES-SC. Conforme Planilha Orçamentária, Planilha 
Quantitativa, Memorial Descritivo e Projetos. 

 
 
2- Da(s) Exigência(s) para Efeito de Classificação da(s) Licitante(s) 

2.1- Qualificação técnica: A empresa deverá apresentar o registro de seus Responsáveis 

Técnicos expedidos pelo CREA e CAU, com jurisdição no estado em que está sediada, em vigor 

na data estabelecida para a entrega dos envelopes pertinentes ao certame.  

2.2- Qualificação técnica profissional: A empresa deverá comprovar que em seu quadro 

permanente de pessoal na data da entrega dos envelopes, profissional de nível superior ou 

outro, devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de responsabilidade 

técnica atestando a execução de obra ou serviço de característica semelhante, limitada 

exclusivamente a parcela de maior relevância e de valor significativo do objeto acompanhado 

da respectiva CAT – Certidão de Acerto Técnico, registrada no CREA e CAU, sendo que os 

responsáveis técnicos da empresa deverão ser, no mínimo: 

a) 1 (um) Engenheiro Civil; 

b) 1 (um) Arquiteto; 

c) 1 (um) Engenheiro Mecânico. 

2.3- Qualificação técnica operacional: Comprovar através de atestados passados por 

Pessoa Jurídica de direito Publico ou Privado, em nome do licitante a execução do(s) serviço(s) 

pertinente(s) as parcelas considerado(s) limite(s) mínimos na tabela abaixo; poderá ser 

considerado somatório de acervo em certidões distintas. 

Tabela 1 – Parcelas de maior relevância 

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MÍNIMA 

1- Construções Estrutura metálica (obra nova) Kg ou M² 40.000,00kg ou 750,00m² 

2-Restaurações de edificação protegida ou tombada M² 750,00 
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Tais exigências são necessárias por serem serviços correlatos do objeto a ser licitado, 

qual seja contratação de empresa de Engenharia/Arquitetura para revitalização e construção 

da expansão do Mercado Publico Municipal de Lages-SC. 

2.4- Da qualificação econômico-financeira: Apresentar Balanço Patrimonial e 

Demonstrações Contábeis do último exercício social (representado pelas contas de ativo e 

passivo) que comprove a boa situação financeira da empresa, e às Empresas constituídas no 

exercício, o Balanço de Abertura, 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. Estas demonstrações deverão estar assinadas ou entregues 

(SPED) pelo contabilista responsável, este devidamente habilitado no Conselho Regional de 

Contabilidade (CRC). A boa situação financeira da empresa será baseada na obtenção: 

 
                                 AC + ARLP 

LIQUIDEZ GERAL: ----------------- = índice mínimo: 1,00  

                                 PC + PELP 

AT 
SOLVÊNCIA GERAL: ------------------ = índice mínimo: 1,00  

                                       PC + PELP 

       AC 
LIQUIDEZ CORRENTE: --------- = índice mínimo: 1,00 

       PC 

Onde: AC = Ativo Circulante; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; AT = Ativo Total; PC 
= Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo. 

2.5- Na hipótese da licitante não atender a qualquer um dos índices contábeis, a mesma 

deverá comprovar que possui patrimônio liquido equivalente a 10% do valor estimado para a 

obra. 

2.6- Das Garantias de execução: A Licitante deverá fornecer comprovante de depósito de 3% 

do valor estimado para contratação, constante da planilha orçamentária (3% x 

R$9.702.568,45 = R$ 291.077,05 duzentos e noventa e um mil e setenta e sete reais e 

cinco centavos), dentre as seguintes modalidades: caução em dinheiro, ou títulos da dívida 

pública (devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 

centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados 

pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda), ou seguro-

garantia, ou fiança bancária. 
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2.7- Será prermitida ou vedada empresas em: 

 CONSÓRCIO é vedado para esta licitação, se justifica na medida em que nas 

contratações de serviços de engenharia/arquitetura, perfeitamente pertinente e 

compatível para empresas atuantes do ramo licitado, é bastante comum a participação 

de empresas, às quais, em sua maioria, apresenta o mínimo exigido no tocante à 

qualificação técnica e condições suficientes para a execução de contratos dessa 

natureza, o que não tornará restrito o universo de possíveis licitantes individuais. A 

ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em 

regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve 

questões de alta complexidade, em que empresas, isoladamente não teriam condições 

de suprir os requisitos de habilitação do edital diante do exposto e considerando que 

existem várias empresas que sozinhas ampliam a competitividade proporcionando a 

seleção de uma proposta mais vantajosa para Administração, mantemos a decisão pela 

vedação à participação de consórcios. 

 Subcontratada: excluindo-se os serviços abrangidos pela qualificação técnica – 

operacional e optando pela seguinte tabela de possíveis subcontratações: 

o Item 02.08 / 03.08 do orçamento: Esquadrias (100% do serviço podem ser 

subcontratados); 

o Item 02.09 / 03.09 do orçamento: Pintura (100% do serviço podem ser 

subcontratados); 

o Item 03.01 do orçamento: Fundações e Infra-estrutura (100% do serviço 

podem ser subcontratados); 

o Item 03.04 do orçamento: Impermeabilização (100% do serviço podem ser 

subcontratados); 

o Item 04 do orçamento: Instalações (100% do serviço podem ser 

subcontratados); 

2.8- O tipo de Licitação deverá ser Menor Preço Global. 

3- DOS PRAZOS E PAGAMENTO 

3.1- De Início: Contar-se-á da data da assinatura do Contrato decorrente; 

3.2- Execução: 12 meses, da data da recepção da ordem de serviço; 

3.3- Do Contrato: 15 meses, podendo ser prorrogado. 

3.4- Do Recebimento Provisório: 15 (quinze) dias, pelo profissional responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização dos serviços, mediante Termo Circunstanciado assinado pelas 

partes;  
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3.5- Do Recebimento Definitivo: em até 90 (noventa) dias, pela comissão de recebimento de 

obras, mediante termo circunstanciado, para efeito de vistoria e da comprovação da adequação 

do objeto às condições contratadas. Durante este período, a CONTRATADA terá sob sua 

responsabilidade o serviço executado. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento, deverá 

ser prontamente reparada pela CONTRATADA, sem ônus para o Município.       

3.6- Pagamentos: Será efetuada em até 30 (trinta) dias da entrega do boletim de medição 

acostada da nota fiscal decorrente; 

3.7- Valor Estimado Maximo: R$9.702.568,45. 

 

4- DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR: 

4.1- Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) Anexo(s); 

4.2- Custear as despesas com salário, encargos, seguro, transporte, alojamento, alimentação 

do pessoal e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por lei, durante a 

execução dos serviços; 

4.3- Responder pelos danos morais e matérias, causados direta ou indiretamente ao Município 

e a terceiros, durante a execução dos serviços, objeto da Licitação;    

4.4- Fornecer equipamentos a seus empregados para uso na execução dos serviços, conforme 

especificações técnicas;  

4.5- Responsabilizar-se por tudo o que se relaciona com pessoal empregado para execução 

dos serviços, fornecendo equipamentos de proteção individual e coletiva, bem como seu 

transporte; 

4.6- Ressarcir ou indenizar prejuízos causados à PML, propriedades ou a terceiros, em 

decorrência da execução dos serviços, às suas expensas, sem quaisquer ônus para a 

Prefeitura; 

4.7- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, 

seguros encargos sociais, trabalhistas e previdenciários com o objeto do edital; 

4.8- Refazer, exclusivamente as suas custas, os serviços executados em desacordo com os 

termos estabelecidos no presente instrumento, sem que tal fato possa ser invocado para 

justificar alterações nos custos propostos, assumindo e pactuado; 

4.9- Propiciar, sempre que solicitado, as visitas dos fiscais indicados, objetivando o 

acompanhamento da execução do(s) serviço(s); 

4.10- Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 

seus empregados acidentados ou com mal súbito; 

4.11- Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, durante a vigência deste 

contrato;  
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4.12- Apresentar ao Corpo técnico de engenheiros e arquitetos da Secretaria de Planejamento 

e Obras os projetos executivos dos itens constantes na planilha orçamentários (em meio digital 

DWG 2007 e impressos), lembrando que, o projeto Arquitetônico está completo e os 

complementares estão sendo encaminhados projetos básicos utilizados para a formulação do 

valor do orçamento da obra. Logo deverá ser realizado o projeto executivo contendo a 

responsabilidade técnica da empresa vencedora e seguindo os seguintes critérios: 

 PROJETO DE DRENAGEM (NBR 10844 e suas referências) A drenagem de águas 

pluviais em coberturas e demais áreas associadas ao edifício, tais como terraços, 

pátios, quintais e similares. 

 PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA E ALTA TENSÃO (NBR 5410; NBR 14039; NBR 

13570) tem como objetivo, o projeto instalações Elétricas de alta e baixa tensão 

destinada ao mercado público de Lages SC. 

 PROJETO ESTRUTURAL METÁLICO (NBR 8800 e suas referências) Elaboração de 

um projeto estrutural para estrutura metálica, onde o mesmo deve apresentar o 

memorial de calculo e seus respectivos detalhamentos.  

 PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO (NBR 6122 e suas referências) 

Elaboração de um projeto estrutural para estrutura em concreto armado, onde o 

mesmo deve apresentar o memorial de calculo e seus respectivos detalhamentos. 

 EXECUÇÃO DE SONDAGENS A PERCUSSÃO (NBR 6484; NBR 7250 e suas 

referências) Deverão ser executadas sondagens à percussão para determinação do 

perfil geológico, a capacidade de carga das diferentes camadas do subsolo, a 

identificação do lençol freático, a consistência dos solos arenosos e argilosos.  

 PROJETO DE FUNDAÇÃO (NBR 6122 e suas referências) O projeto de fundação da 

edificação deverá ser definido com base nos boletins de sondagem.  

 PROJETO HIDROSSANITÁRIO (NBR 8160; NBR 5626; e suas referências)  

o O projeto para os sistemas prediais de esgoto sanitário devera atender às 

exigências mínimas quanto à higiene, segurança e conforto dos usuários, 

tendo em vista a qualidade destes sistemas, lembrando que, o mesmo deverá 

prever todo o encaminhamento por tubulações até a coleta, armazenamento e 

filtragem dos resíduos sólidos e líquidos detalhando a nível executivo. 

o O projeto referente a instalações de água fria deve possuir a sua forma de 

abastecimentos dos reservatórios e a distribuição do mesmo para os pontos 

determinados no projeto arquitetônico detalhando-os a nível executivo. 

 PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO, GÁS CANALIZADO E SPDA 

(conforme INSTRUÇÕES NORMATIVAS do corpo de bombeiros de Santa Catarina em 

vigor) Na elaboração dos projetos deverão ser seguidos as orientações constantes das 

legislações técnicas em vigor, assim como a aprovação nos respectivos órgãos 
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normativos, reguladores ou fiscalizadores, levando em consideração que o Mercado 

Publico Municipal de Lages se enquadram em edificação de Reunião de Publico com 

concentração. 

 ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – EIV Deve consistir em um estudo 

detalhado dos impactos (efeitos positivos e negativos) que o empreendimento pode 

gerar ao seu entorno, em razão de seu porte e/ou atividades que serão exercidas. 

Uma vez conhecidos os impactos, devem ser traçadas as diretrizes que os atenuem, 

proporcionando melhores condições de habitabilidade, conforto e segurança à 

vizinhança. O EIV deve contemplar todos os aspectos que o empreendimento gera na 

área onde será implantado e entorno, incluindo no estudo a análise e proposição de 

solução para: adensamento populacional; uso e a ocupação do solo; valorização 

imobiliária; áreas de interesse histórico, cultural, paisagístico e ambiental; 

equipamentos urbanos, incluindo consumo de água e de energia elétrica, bem como 

geração de resíduos sólidos, líquidos e efluentes de drenagem de águas pluviais; 

equipamentos comunitários, como os de saúde e educação; sistema de circulação e 

transportes, incluindo, entre outros, tráfego gerado, acessibilidade, estacionamento, 

carga e descarga, embarque e desembarque; poluição visual, sonora, atmosférica e 

hídrica; vibração; periculosidade; geração de resíduos sólidos; riscos ambientais; 

impacto socioeconômico na população residente ou atuante no entorno, e; impactos 

sobre a fauna e flora. 

 PROJETO DE LÓGICA E DADOS COM CABEAMENTO ESTRUTURADO/TELECOM 

(NBR 14565 e suas referências) Na elaboração dos projetos deverão ser seguidas as 

orientações constantes das legislações técnicas em vigor, especialmente: normas 

ABNT, CREA, CAU, ANATEL, TELESC e normas internas da Prefeitura Municipal de 

Lages. Deverão ser elaborados todos os projetos necessários, considerados 

imprescindíveis: a) telecomunicações; b) tubulação para sistema de sonorização; c) 

rede de lógica e rede local; d) circuito interno de TV; O objetivo é permitir a seus 

ocupantes alterarem o leiaute de ocupação do(s) prédio(s) a qualquer tempo, sem 

preocupação e necessidade de realização de adequações na infra-estrutura predial, do 

tipo: passagem de novas tubulações, uso de extensões ou fiações expostas, etc. 

4.13- Das documentações para apresentar juntamente com a proposta do valor no 

segundo envelope: Apresentar implantação de canteiro de obras com croqui em anexo, 

descrever e detalhar a gestão de cada uma das atividades critica identificado o caminho critico 

através do gráfico de Gantt. Deverá ser apresentado também um plano de gestão para 

armazenamento e recolhimento de resíduos classificando conforme NBR 10.004, Lei Federal 

12.305 e CONAMA 307; 
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4.14- Deverá ser realizada a visita a obra entrando em contato com a Secretaria de 

Planejamento e Obras pelo telefone 3224-0033 falar com Roberto Carvalho 

Provenzano/Vinícius Batista Bernardi, em até 10 dias antes da abertura do envelope da 

documentação das empresas e solicitar o atestado de visita, havendo a impossibilidade da 

visita deverá ser entregue uma declaração que a empresa se responsabiliza por tais 

ocorrências e está de acordo com a formulação da proposta. 

 

Fiscais da obra: Roberto Carvalho Provezano (Roberto.seplan@ lages.sc.gov.br) 

     Vinicius B. Bernardi (engvbernardi@gmail.com)  

 Gestor de contrato: Valenio Antonio Parisotto (valenio.seplan@ lages.sc.gov.br) 

 

 
 

Claiton Bortoluzzi 
Secretario de Planejamento e Obra 
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MODELO DE ATESTADO DE VISITA 

 
 

Atestamos que a empresa........................... inscrita no CNPJ N.º ..........................., 

através de seu representante, Engenheiro/Arquiteto ........................... registro no 

CREA ou CAU N.º............., devidamente credenciado, esteve visitando o local e tomou 

conhecimento de todas as condições para a execução da obra de ..........................., no 

município de ..........................., SC, com a finalidade de participar da Tomada de Preço 

003/2017. 

 

Local e data, ................... 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do Diretor da Secretaria de Planejamento e Obras 

 

_________________________________ 

Assinatura, nome e cargo do Representante Técnico da licitante interessada. 

[NOME DA EMPRESA] 

 

 

OBS:  Para receber este ATESTADO, o representante da Empresa deverá 

apresentar cópia do documento do CREA ou CAU, que comprove ser o mesmo 

Engenheiro Civil ou Arquiteto e ser Responsável técnico da licitante interessada. 

 


