
                                      EDITAL Nº 163/2018, DE 04 DE SETEMBRO DE 2018 
 

"TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2018 PARA A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA ELÉTRICA PARA A 
IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 
REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO 
LOTEAMENTO INDUSTRIAL KAIHATSU, 
NO MUNICÍPIO DE IVOTI/RS. 
 

MARTIN CESAR KALKMANN, Prefeito Municipal de Ivoti, no uso de suas atribuições 
legais, e em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada 
pela Lei Federal nº 8.883/94, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 
catorze horas do dia 26 de setembro de 2018, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, se reunirá a Comissão de Licitação, com a finalidade de receber propostas 
para a presente Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para a contratação  de 
empresa de engenharia elétrica, contemplando mão-de-obra e material/equipamento, 
em regime de empreitada global, para a implantação e substitução de rede de  energia 
elétrica e iluminação pública no Loteamento Industrial Kaihatsu, no  Município de 
Ivoti/RS.  
Faz parte integrante deste edital, como se nele estivesse inserido: a Minuta do Contrato, 
constante do Anexo I; Termo de Referência, constante do anexo II, Memorial Descritivo, 
constante do Anexo III; Planilha de Quantitativos, constante do Anexo IV, Cronograma 
Físico-Financeiro, constante do Anexo V e Projeto, constante do anexo VI.  
 
   As cópias do Edital e anexos estão a disposição dos interessados na 
sede do Município. 
 
                                    1 - DO OBJETO 
   A presente Licitação visa receber propostas para a contratação de  
empresa de engenharia elétrica, contemplando mão-de-obra e material/equipamento, 
em regime de empreitada global, para implantação e substituição de rede de energia 
elétrica e iluminação pública no Loteamento Industrial Kahiatsu, de propriedade do 
Município de Ivoti, conforme  Planilha de Quantitativos, Memorial Descritivo, Termo de 
Referência, Cronograma Físico-Financeiro e Projeto.   
 
    2 - DA HABILITAÇÃO 
   Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, 
até o dia 21 de setembro de 2018, os seguintes documentos: 
 
   2.1 - Habilitação Jurídica: 
   a) Registro comercial no caso de empresa individual; 
   b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, no caso de sociedade comercial, acompanhado de documentos 
de eleição de seus diretores, no caso de sociedade por ações. 
   2.2 - Regularidade Fiscal e trabalhista: 



   a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ/MF); 
   b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou 
do Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante pertinente ao seu 
ramo de atividade;   
   c)  Certidões Negativas que comprovem a regularidade perante a: 
Fazenda Federal, quanto à dívida ativa da União e Seguridade Social (INSS); 
    d) Prova de regularidade com a Fazenda  Estadual e  Municipal, 
sendo a última do domicílio ou sede do licitante; 
    e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS). 
    f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas expedida pela Justiça 
do Trabalho.  
          

2.3 - Qualificação Técnica: 
                                   a) Registro ou Inscrição na entidade Profissional Competente (CREA) 
da empresa,  sendo que os certificados expedidos por Conselhos de outras regiões, cuja 
circunscrição não seja o Estado do Rio Grande do Sul, deverão receber o visto do 
Conselho do Rio Grande do Sul; 
   b) Uma ou mais certidões de acervo técnico – CAT - devidamente 
emitido(s) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, em nome de 
profissional de nível superior – na área de engenharia elétrica (engenheiro eletricista), 
que comprove a execução de serviços com as seguintes características: - execução de 
serviços de construção de rede aéreas de BT e AT para redes de distribuição urbana. 
   c) O profissional detentor da(s) CAT(s) exigidas deverá possuir seu 
vínculo com a licitante, na data prevista para entrega dos documentos de cadastro, em 
uma das seguintes situações, comprovada pela juntada de cópia autenticada de um dos 
seguintes documentos:  
    c1) Na hipótese de fazer parte do quadro permanente da licitante: 
ficha de registro de empregados ou registro em carteira profissional;  
    c2) Em caso de ser profissional autônomo contratado pela empresa: 
contrato correspondente.  
    c3) Em caso de ser proprietário ou sócio ou administrador da 
empresa: ato constitutivo ou documento de deliberação dos sócios onde constem as 
funções e os limites dos poderes do administrador.  
    d) Comprovação do registro profissional do responsável técnico, 
engenheiro eletricista, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA -  
através de certidão de registro profissional, sendo que os certificados expedidos por 
Conselhos de outras regiões, cuja circunscrição não seja o Estado do Rio Grande do Sul, 
deverão receber o visto do Conselho do Rio Grande do Sul; 
    e) Declaração de que o profissional de nível superior detentor do 
acervo técnico apresentado, integrará a equipe técnica responsável pela execução dos 
serviços.  
    f) A empresa Contratada deverá apresentar a relação completa da 
equipe técnica a ser utilizada, contendo, necessariamente suas funções. A equipe deve 
conter no mínimo Um(1) profissional de nível superior na área de engenharia elétrica 
(engenheiro eletricista), devidamente habilitado na entidade de classe profissional 
competente, para a função de coordenador, com experiência na implantação de redes de 



distribuição de energia elétrica e iluminação pública com a qualificação técnico-
operacional correspondente.  
   g) Atestado(s) de capacitação técnica, em nome da licitante, emitido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado (s) no CREA, 
em nome da licitante, que comprove a prestação dos seguintes serviços: - construção de 
rede aéreas de BT e AT para redes de distribuição urbana. 
   h) Por se tratar de serviços específicos de extensão de redes aéreas 
de BT e AT, a empresa deverá apresentar certificado de cadastro na concessionária local 
(RGESul), onde conste que a empresa possui atribuições para o objeto em questão. 
      

   2.4 - Qualificação Econômico-Financeira: 
   a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, registrado na Junta Comercial, devidamente assinado pelo 
responsável técnico e diretor da empresa, com a  apresentação do Termo de Abertura e 
Encerramento do Livro Diário, sendo que o Licitante deverá apresentar planilha, 
consubstanciado nestes documentos, atendendo aos seguintes indicadores para 
verificação da situação financeira da empresa: 
 
Índice de Liquidez Geral (LG) 
  
Índice de Liquidez Corrente – (LC) 
 
Índice de Solvência Geral – (SG) 
 
 LG = AC + RLP    Igual ou superior a 1,0 
  PC + ELP 
 
 LC = AC    Igual ou superior a 1,0 
           PC 
 
 SG =  A REAL   Igual ou superior a 1,0 
                      PC + ELP 
  
AC = Ativo Circulante. 
RLP = Realizável a Longo Prazo 
PC = Passivo Circulante. 
ELP = Exigível a Longo Prazo 
A REAL = Ativo total diminuído dos valores não passíveis de conversão em dinheiro, 
tais como ativo diferido, despesas pagas antecipadamente, imposto de renda diferido, 
etc. 
     b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, com prazo não superior a sessenta (60) dias, 
contados da data do cadastro. 
    
    2.5 - Cumprimento do Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal, por meio de declaração  da  proponente  de  que não  possui  em   seu quadro de 
funcionários menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e 



menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (catorze) anos. 
   2.6 - Todos os documentos constantes dos itens 2.1 a 2.5, deverão 
ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou funcionário do 
Município, ou publicação na imprensa local.  
   2.7 - Os licitantes devidamente cadastrados deverão revalidar até o 
dia 21 de setembro de 2018, os documentos porventura vencidos constantes do cadastro. 
 
   3 - DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 
   As propostas serão recebidas pela comissão de licitação no dia, 
local e horário mencionados no preâmbulo, em uma via datilografada ou digitada, 
assinada em sua última folha e rubricada pelos proponentes ou seus procuradores 
constituídos, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, em dois envelopes distintos, 
fechados, contendo, na sua parte externa fronteira as seguintes inscrições: 
 
AO 
MUNICÍPIO DE IVOTI 
TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2018 
ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE: (nome completo da empresa) 
 
AO 
MUNICÍPIO DE IVOTI 
TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2018 
ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA 
PROPONENTE: (nome completo da empresa) 
 
   3.1 - O envelope nº 1 deverá conter: 
   a) Certificado de Registro Cadastral atualizado fornecido pelo 
Município; 
   b) Certidão Negativa de Débito junto ao INSS e FGTS; 
   c) Declaração do proponente de que está ciente e concorda com os 
termos do Edital; 
   d) Atestado de visita ao local da obra, fornecido pelo Município. 
As visitas técnicas são individuais e deverão ocorrer em até 3 (três) dias úteis 
anteriores a data da licitação e cada proponente deverá agendar sua visita 
antecipadamente junto a Secretaria de Obras, através do telefone 51-3563.7594, com o 
servidor Jony Luis Gomes, das 08:30 às11:30 e das 13:00 às 17:30.  
   e) Declaração emitida pelo licitante atestando que a empresa não 
possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa 
pública ou de sociedade de economia mista. 
 
   3.2 - A pessoa jurídica que pretender se utilizar dos benefícios 
previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, 
disciplinados nos itens 3.3 e 5.1 a 5.4 deste edital, deverão apresentar, no envelope de 
habilitação, Certidão expedida pela Junta Comercial, ou Declaração assinada pelo 
Representante Legal da empresa conjuntamente com o Contador, de que se enquadra 



como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos 
previstos no item 3.1 deste edital. 
   3.2.1 - As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário 
anterior, receita bruta até o limite de 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), 
gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006, disciplinados nos itens 3.3 e 5.1 a 5.4 deste edital, conforme o 
disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também 
apresentem, no envelope de habilitação, Certidão expedida pela Junta Comercial, ou 
Declaração assinada pelo Representante Legal da empresa conjuntamente com o 
Contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima, além de todos os 
documentos previstos no item 3.1 deste edital. 

   3.3 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a 
cooperativa que atender ao item 3.2.1, que possuir restrição em qualquer dos 
documentos de regularidade fiscal  e trabalhista, previstos na alínea b, do item 3.1, 
deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, 
que comprove a sua regularidade em 5(cinco) dias úteis, a contar da data em que for 
declarada como vencedora do certame. 

   3.3.1 - O benefício de que trata o item anterior não eximirá a 
microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os 
documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

   3.3.2 - O prazo de que trata o item 3.3 poderá ser prorrogado uma 
única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo 
interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

   3.3.3 - A não regularização da documentação, no prazo fixado no 
item 3.3, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades 
previstas no item 13 deste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 

   3.4 - Os documentos constantes do item 3.1, deverão ser 
apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou funcionário do 
Município, ou publicação na imprensa local. 
   3.5 - Se o proponente se fizer representar, deverá juntar, por ocasião 
da abertura dos envelopes, procuração ou carta de credenciamento, outorgando com 
poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente  
Licitação, e, em se tratando de Sócio da empresa, juntar cópia autenticada do Contrato 
Social ou Requerimento de Empresário arquivado na Junta Comercial, bem como 
apresentar documento de identificação. 
   3.6 - O envelope nº 2 deverá conter:  

a) Proposta financeira em moeda corrente nacional (real), 
estabelecendo o valor global da obra (material/equipamento e mão-de-obra), conforme 
planilha constante do anexo IV, discriminando o valor unitário de cada item, observando 
a proporcionalidade entre o item e o valor total da obra, bem como entre o valor da mão-
de-obra e do material, tendo como parâmetro o orçamento do município; 

b) O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a trinta 
(30) dias. 



c) Cronograma Físico-Financeiro. 
 

   3.7 - No valor da proposta, deverá estar discriminado a previsão de 
custo da aquisição dos materiais, eventual locação de equipamentos e outros custos 
necessários para a execução dos serviços, que serão referidos nas cláusulas contratuais 
acerca das retenções previdenciárias. 
   3.8 - Serão desclassificadas as propostas das empresas licitantes 
que apresentarem preço global superior ao valor orçado pelo município (R$ 
336.621,75). 
    
   4 - DO JULGAMENTO 
   4.1 - O julgamento será realizado pela Comissão Julgadora, levando 
em consideração o menor preço global. 

   4.2  - Esta licitação será processada e julgada com observância do 
previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei n.º 8.666/93. 

 

   5 - CRITÉRIO DE DESEMPATE 

   5.1 - Como critério de desempate, será assegurada preferência de 
contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que 
atenderem ao item 3.2 e 3.2.1, deste edital. 

   5.1.2 - Entende-se como empate aquelas situações em que as 
propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como 
pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de 
menor valor. 

   5.1.3 - A situação de empate somente será verificada após 
ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de 
recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto. 

   5.2 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á 
da seguinte forma: 

   a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, 
detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias, 
nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, 
situação em que será declarada vencedora do certame. 

   b) se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a 
cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, 
inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais 
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se 
enquadrarem na hipótese do item 5.1.2 deste edital, a apresentação de nova proposta, no 
prazo e na forma prevista na alínea a deste item. 

   c) se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de 
pequeno porte e/ou cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para 
estabelecer a ordem que serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na 
forma das alíneas anteriores. 



   5.3 - Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa, satisfizer as exigências do item 5.2 deste edital, será declarado vencedor do 
certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 

    5.4 - O disposto nos itens 5.1 à 5.3, deste edital, não se aplica às 
hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por 
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências do 
item 3.2 e 3.2.1, deste edital). 

   5.5 - As demais hipóteses de empate terão como critério de 
desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 
 
   6 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
   6.1 - O pagamento será efetuado conforme medições a serem 
realizadas, atendendo o Cronograma Físico-Financeiro, mediante apresentação de Nota 
Fiscal correspondente aos serviços prestados, bem como cópia da GFIP ou outro 
documento que venha a substituir (com no mínimo quatro(4) empregados registrados 
durante a vigência do contrato), comprovante do recolhimento das contribuições devidas 
ao INSS relativo aos empregados da empresa que laborarem nos serviços licitados, com a 
aprovação do responsável técnico do Municío. 
   6.2 -  O pagamento será efetuado mediante depósito em conta 
bancária, cujo titular, necessariamente deverá ser a licitante. 
    6.3 – A CONTRATADA deve encaminhar as planilhas de medições 
assinadas pelo responsável técnico da empresa com 5 (cinco) dias úteis de antecedência 
para liberação de emissão das Notas Fiscais.  
    6.4 - A emissão da Nota Fiscal por parte da empresa ocorrerá 
apenas após a análise e aprovação das medições por parte do responsável técnico 
designado pela Secretaria de Obras.  A empresa deve entregar junto com as Notas 
Fiscais, as guias de recolhimento de impostos e número de conta para depósito. 
    6.5- A Nota Fiscal e ou fatura que contiver erro será devolvida à 
CONTRATADA para retificação e reapresentação, interrompendo-se a contagem do 
prazo fixado; 
    6.6 - O pagamento fica condicionado à prova de regularidade 
(apresentar Certidão) perante a Previdência Social, junto ao FGTS e Certidão Municipal; 
    6.7 - Nas Notas Fiscais, deverão constar os custos realmente 
efetivados com aquisição dos materiais, eventual locação de equipamentos e outros 
custos necessários para a execução dos serviços, para fins de cálculo da retenção 
previdenciária, sendo que a ausência desta discriminação importará na utilização de 
100% do valor como base de cálculo para esta retenção. 
    6.8- Por ocasião do pagamento deverá ser feita a retenção do INSS 
prevista na Instrução Normativa RFB nº 971/2009, caso não seja cooperativa. 
 
   7 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO  
   O prazo para a execução dos serviços e vigência do contrato será de 
dois(2) meses, atendendo o Cronograma Físico-Financeiro, a contar da data da expedição 
da Ordem de Início dos Serviços. 
 
   8 - DOS RECURSOS 



   Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas 
previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do Artigo 109, da Lei Federal nº 8.666, 
atualizada pela Lei nº 8.883. 
 
   9 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
   A despesa será classificada na seguinte dotação orçamentária: 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
4.4.90.51.00.00.00 – Obras e Instalações 
 

10 - DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
   10.1 - Esgotados todos os prazos recursais, a Administração 
convocará o vencedor para, no prazo 5 (cinco) dias assinar o Contrato, sob pena de recair 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 
8.666/93; 
   10.2 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado 
uma vez, pelo mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o 
transcurso do prazo constante do item anterior. 
   10.3 - Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o Contrato, a 
administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste edital, 
ou então, revogará a Licitação, sem prejuízo da pena de multa no valor correspondente a 
20% do valor do Contrato e da aplicação das demais sanções previstas no Art. 87 da Lei 
8.666/93. 
    
    11 - DO CONTRATO 
   11.1 - Do Contrato deverá constar as seguintes obrigações do 
contratado: 
a) arcar com as despesas referentes ao objeto da presente Licitação, inclusive os tributos 
municipais, estaduais e federais incidentes sobre o mesmo; 
b)manter, durante todo o prazo de vigência contratual as condições de habilitação 
assumidas; 
c) providenciar no prazo de dois (2) dias após a assinatura do Contrato a  Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) dos serviços. 
d)executar os serviços propostos dentro das condições estipuladas neste termo de 
referencia; 
e) colocar à disposição da Contratante atendimento diferenciado para solução imediata 
de eventuais problemas no decorrer do contrato;  
f) apresentar e colocar à disposição da Contratante soluções que mantenham a segurança 
e a qualidade dos serviços contratados;    
g) manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sendo de 
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e 
obrigações sociais, trabalhistas e fiscais;  
h) comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e 
prestar os esclarecimentos julgados necessários;  
i) selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 
encaminhando profissional com funções legalmente registradas em sua carteira de 
trabalho; 



j) instruir seu empregado quanto à necessidade de acatar orientações da 
CONTRATANTE inclusive quanto ao cumprimento das Normas de Segurança e 
Medicina do Trabalho; 
k) fornecer e determinar que seus funcionários utilizem os equipamentos individuais 
(EPI´S) e coletivos (EPC´s) de segurança; 
l) efetuar, às suas expensas, toda a sinalização necessária à realização da obra; 
m) oferecer caminhos alternativos e seguros para passagem de veículos e pedestres, 
quando necessário; 
n) instalar placa (s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pela Secretaria de Obras 
Públicas e Serviços Urbanos no local indicado pela fiscalização, mantendo-a em bom 
estado de conservação durante toda a obra; 
o) realizar o controle de serviços, clima e funcionários através do Diário de Obra, que 
será entregue com cópia atualizada à fiscalização da obra semanalmente, sob pena de 
não liberação da medição. O Diário de Obra deverá ser assinado pelo responsável técnico 
pela execução das obras e pela Fiscalização; 
p)  responsabilizar-se por eventuais reclamatórias trabalhistas, quaisquer encargos e/ou 
ações judiciais de outra ordem, sendo que, se o Município for acionado judicialmente por 
funcionários e/ou prestadores de serviços da empresa Licitante, fará sua defesa, 
denunciando à lide a empresa a ser contratada, sendo que esta compromete-se em 
requerer a exclusão da lide do Município e fazer a defesa, sendo que, se ao final de 
qualquer demanda judicial, houver condenação do Município, a empresa Licitante, 
deverá expressamente responsabiliza-se em pagar o débito determinado pela sentença 
ou acórdão, mas se assim não o fizer, o contrato a ser firmado poderá ser rescindido 
automaticamente. 
q) destinar os materiais inservíveis ou residuais das instalações aos locais corretos de 
descarte, sendo responsável pela realização de logística reversa, conforme legislação 
federal.   
 

11.2 - Constituirão motivos para a rescisão do Contrato, 
independentemente de qualquer notificação judicial ou extra-judicial: 
   a) falência, concordata ou dissolução; 
   b) transferência do Contrato a terceiros, no todo ou em parte,sem 
prévia autorização escrita do CONTRATANTE; 
   c) descumprimento de qualquer das obrigações estipuladas. 
 
   12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
   12.1 - Na aplicação das sanções e penalidades previstas nos incisos 
abaixo, com fulcro nos arts. 86, 87 e 88 da lei de licitações 8.666/93,  devem ser 
consideradas as seguintes circunstâncias: a natureza e a gravidade da infração 
contratual; os danos que o cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários; 
a vantagem auferida em virtude da infração; as circunstâncias gerais agravantes e 
atenuantes; os antecedentes da contratada. 
 

I- a recusa injustificada da assinatura do contrato será considerado como 
inadimplemento total do contrato e as penalidades a ser aplicadas são as previstas no 
inciso III, no que couber; 

II- O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à 
multa de mora, no valor correspondente a 0,33% do valor do contrato, por dia de atraso, 



limitado a 20 dias, sob pena de, ultrapassado esse prazo, caracterização de 
inadimplemento total do objeto do contrato, autorizando a aplicação de penalidades 
previstas no inciso III. 

a) a multa a que alude este inciso II não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta clausula, 
dependendo do dano causado ao interesse público. 

b) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da 
garantia do respectivo contratado. 

III - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

a) advertência por instrumento formal, firmada pelo fiscal do contrato; 
b) multa em valor equivalente a 20% do valor do contrato; quando o 

inadimplemento por total e multa em valor equivalente a 10% do valor do contrato 
quanto o inadimplemento por parcial, independente do percentual já concluído do 
contrato. 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo a ser arbitrado pela administração 
considerado o disposto no parágrafo 1°, não superior a 2 (dois) anos; 

d) considerando a gravidade das consequências do inadimplemento do 
contrato, poderá a administração declarar a inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior. 
§ 1o  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 
§ 2o  As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”  do inciso III poderão ser aplicadas 
juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
§ 3o  A sanção estabelecida na alínea “d”, do inciso III prevista nesta cláusula é de 
competência exclusiva do Secretário Municipal, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.      
§ 4º: As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do inciso III poderão também ser 
aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por este 
instrumento e pela lei de licitações: 
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 
§ 5º: a aplicação das sanções e penalidades aqui previstas não exime a contratada de  
responder por perdas e danos que causar a administração em razão de conduta ilícita 
praticada. 
 
   13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 



   13.1 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de  
atender a qualquer das disposições do presente Edital; 
   13.2 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a 
apresentação de documentos e propostas exigidas no Edital e não apresentadas na 
reunião de recebimento, exceto as hipóteses previstas nos itens 3.3 e 5.2 deste edital;  
   13.3 - Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou 
substituições das propostas ou quaisquer outros documentos; 
   13.4 - Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, 
apresentar reclamações ou recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus 
representantes credenciados, bem como os membros da Comissão Julgadora; 
   13.5 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à 
documentação, não serão admitidos à Licitação os participantes retardatários; 
   13.6 - A fiscalização da execução dos serviços, objeto da licitação, 
ficará à cargo do Município; 
   13.7 - A intimação de todos os licitantes de todo e qualquer ato 
praticado nesta licitação dar-se-á por meio de publicação na imprensa oficial do 
município (Diario Oficial dos Municípios), caso não estejam presentes nas reuniões; 
   13.8 - Maiores informações serão prestadas aos interessados no 
horário das 10 horas às 17 horas, de segunda a sexta-feira, no Departamento de 
Licitações, sito na Av. Presidente Lucena, 3527, Centro, Ivoti/RS, ou pelo telefone nº 
(051) 3563.8800, ramal 243. 
   Prefeitura Municipal de Ivoti, aos quatro(4) dias do mês de 
setembro de 2018. 
 
 
 
       MARTIN CESAR KALKMANN 

         Prefeito Municipal 
 
 
 
 
                                                                         Ciente e de acordo com o Edital:    
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO  
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA A 
IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO LOTEAMENTO INDUSTRIAL KAIHATSU, NO 
MUNICÍPIO DE IVOTI/RS. 
 
O MUNICÍPIO DE IVOTI/RS, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida 
na Av. Presidente Lucena, 3527, na cidade de Ivoti/RS, com CNPJ nº 88.254.909/0001-17, 
neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr.,,,, ora denominado simplesmente 
CONTRATANTE e, por outro lado a empresa ................., representada por    , Sr.         , 
sediada à    , nº    , em  , inscrita no CNPJ sob nº          , Inscrição Estadual nº        ,  de ora 
em diante denominada CONTRATADA, deliberam firmar o presente contrato, 
mediante as seguintes cláusulas e condições, sujeitando-se às normas da Lei nº 8.666/93, 
regulamentada pela Lei nº 8.883/94, bem como a Tomada de Preços nº 14/2018: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
O presente contrato tem por objeto a contratação de  empresa de engenharia elétrica, 
contemplando  mão-de-obra e material/equipamento, em regime de empreitada global, 
para implantação e substituição de rede de energia elétrica e iluminação pública no 
Loteamento Industrial Kahiatsu, de propriedade do Município de Ivoti, conforme  
Planilha de Quantitativos, Memorial Descritivo, Termo de Referência, Cronograma 
Físico-Financeiro e Projeto. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
A CONTRATANTE pagará, pelo objeto do presente Contrato, o valor total de R$ 
......................................, considerando o material/equipamento em R$ ......... e a mão-de-
obra em R$ ................ 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
O pagamento será efetuado conforme medições a serem realizadas, atendendo o 
Cronograma Físico-Financeiro, mediante apresentação de Nota Fiscal correspondente 
aos serviços prestados, bem como cópia da GFIP ou outro documento que venha a 
substituir (com no mínimo quatro(4) empregados registrados durante a vigência do 
contrato), comprovante do recolhimento das contribuições devidas ao INSS relativo aos 
empregados da empresa que laborarem nos serviços licitados, com a aprovação do 
responsável técnico do Município. 
Parágrafo Primeiro – O pagamento será efetuado mediante depósito em conta bancária, 
cujo titular, necessariamente deverá ser a licitante. 
Parágrafo Segundo – A CONTRATADA deve encaminhar as planilhas de medições 
assinadas pelo responsável técnico da empresa com 5 (cinco) dias úteis de antecedência 
para liberação de emissão das Notas Fiscais.  
Parágrafo Terceiro - A emissão da Nota Fiscal por parte da empresa ocorrerá apenas 
após a análise e aprovação das medições por parte do responsável técnico designado 
pela Secretaria de Obras.  A empresa deve entregar junto com as Notas Fiscais, as guias 
de recolhimento de impostos e número de conta para depósito. 



Parágrafo Quarto - A Nota Fiscal e ou fatura que contiver erro será devolvida à 
CONTRATADA para retificação e reapresentação, interrompendo-se a contagem do 
prazo fixado; 
Parágrafo Quinto - O pagamento fica condicionado à prova de regularidade (apresentar 
Certidão) perante a Previdência Social, junto ao FGTS e Certidão Municipal; 
Parágrafo Sexto - Nas Notas Fiscais, deverão constar os custos realmente efetivados com 
aquisição dos materiais, eventual locação de equipamentos e outros custos necessários 
para a execução dos serviços, para fins de cálculo da retenção previdenciária, sendo que 
a ausência desta discriminação importará na utilização de 100% do valor como base de 
cálculo para esta retenção. 
Parágrafo Sétimo - Por ocasião do pagamento deverá ser feita a retenção do INSS 
prevista na Instrução Normativa RFB nº 971/2009, caso não seja cooperativa. 
 
CLÁUSULA QUARTA: 
O prazo para a execução dos serviços e vigência do Contrato será de dois (02) meses, 
atendendo o Cronograma Físico-Financeiro, a contar da data da expedição da Ordem de 
Início dos Serviços. 
 
CLÁUSULA QUINTA: 
Compromete-se a CONTRATADA manter-se, durante todo o prazo do presente 
contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como nas condições de 
habilitação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA SEXTA: 
O CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato, independentemente de 
qualquer notificação judicial ou extrajudicial, se a CONTRATADA: 
a) falir, entrar em concordata ou se dissolver; 
b) não cumprir qualquer das obrigações estipuladas; 
c) transferir o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita 
do CONTRATANTE.  
Parágrafo Único – No caso de rescisão por um dos motivos prescritos nesta cláusula, a 
CONTRATADA receberá apenas os valores correspondentes aos serviços efetivamente 
realizados. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA: 
São Obrigações da CONTRATADA: 

a) arcar com as despesas referentes ao objeto da presente Licitação, inclusive os tributos 
municipais, estaduais e federais incidentes sobre o mesmo; 
b)manter, durante todo o prazo de vigência contratual as condições de habilitação 
assumidas; 
c) providenciar no prazo de dois (2) dias após a assinatura Contrato a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) dos serviços. 
d)executar os serviços propostos dentro das condições estipuladas neste termo de 
referencia; 
e) colocar à disposição da Contratante atendimento diferenciado para solução imediata 
de eventuais problemas no decorrer do contrato;  
f) apresentar e colocar à disposição da Contratante soluções que mantenham a segurança 
e a qualidade dos serviços contratados;    



g) manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sendo de 
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e 
obrigações sociais, trabalhistas e fiscais;  
h) comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e 
prestar os esclarecimentos julgados necessários;  
i) selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 
encaminhando profissional com funções legalmente registradas em sua carteira de 
trabalho; 
j) instruir seu empregado quanto à necessidade de acatar orientações da 
CONTRATANTE inclusive quanto ao cumprimento das Normas de Segurança e 
Medicina do Trabalho; 
k) fornecer e determinar que seus funcionários utilizem os equipamentos individuais 
(EPI´S) e coletivos (EPC´s) de segurança; 
l) efetuar, às suas expensas, toda a sinalização necessária à realização da obra; 
m) oferecer caminhos alternativos e seguros para passagem de veículos e pedestres, 
quando necessário; 
n) instalar placa (s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pela Secretaria de Obras 
Públicas e Serviços Urbanos no local indicado pela fiscalização, mantendo-a em bom 
estado de conservação durante toda a obra; 
o) realizar o controle de serviços, clima e funcionários através do Diário de Obra, que 
será entregue com cópia atualizada à fiscalização da obra semanalmente, sob pena de 
não liberação da medição. O Diário de Obra deverá ser assinado pelo responsável técnico 
pela execução das obras e pela Fiscalização; 
p)  responsabilizar-se por eventuais reclamatórias trabalhistas, quaisquer encargos e/ou 
ações judiciais de outra ordem, sendo que, se o Município for acionado judicialmente por 
funcionários e/ou prestadores de serviços da empresa Licitante, fará sua defesa, 
denunciando à lide a empresa a ser contratada, sendo que esta compromete-se em 
requerer a exclusão da lide do Município e fazer a defesa, sendo que, se ao final de 
qualquer demanda judicial, houver condenação do Município, a empresa Licitante, 
deverá expressamente responsabiliza-se em pagar o débito determinado pela sentença 
ou acórdão, mas se assim não o fizer, o contrato a ser firmado poderá ser rescindido 
automaticamente. 
q) destinar os materiais inservíveis ou residuais das instalações aos locais corretos de 
descarte, sendo responsável pela realização de logística reversa, conforme legislação 
federal.   
 
CLÁUSULA OITAVA: 
Na aplicação das sanções e penalidades previstas nos incisos abaixo, com fulcro nos arts. 
86, 87 e 88 da lei de licitações 8.666/93,  devem ser consideradas as seguintes 
circunstâncias: a natureza e a gravidade da infração contratual; os danos que o 
cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários; a vantagem auferida em 
virtude da infração; as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes; os antecedentes da 
contratada. 
I - a recusa injustificada da assinatura do contrato será considerado como 
inadimplemento total do contrato e as penalidades a ser aplicadas são as previstas no 
inciso III, no que couber;  
II - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de 
mora, no valor correspondente a 0,33% do valor do contrato, por dia de atraso, limitado 



a 20 dias, sob pena de, ultrapassado esse prazo, caracterização de inadimplemento total 
do objeto do contrato, autorizando a aplicação de penalidades previstas no inciso III. 
a) a multa a que alude este inciso II não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta clausula, 
dependendo do dano causado ao interesse público. 
b) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 
do respectivo contratado. 
III - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
a) advertência por instrumento formal, firmada pelo fiscal do contrato; 
b) multa em valor equivalente a 20% do valor do contrato; quando o inadimplemento 

por total e multa em valor equivalente a 10% do valor do contrato quanto o 
inadimplemento por parcial, independente do percentual já concluído do contrato. 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo a ser arbitrado pela administração considerado o disposto no 
parágrafo 1°, não superior a 2 (dois) anos; 
d) considerando a gravidade das consequências do inadimplemento do contrato, poderá 
a administração declarar a inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
§ 1o  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 
§ 2o  As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”  do inciso III poderão ser aplicadas 
juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
§ 3o  A sanção estabelecida na alínea “d”, do inciso III prevista nesta cláusula é de 
competência exclusiva do Secretário Municipal, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.      
§ 4º: As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do inciso III poderão também ser 
aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por este 
instrumento e pela lei de licitações: 
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 
§ 5º: a aplicação das sanções e penalidades aqui previstas não exime a contratada de  
de responder por perdas e danos que causar a administração em razão de conduta ilícita 
praticada. 
 
CLÁUSULA NONA: 
A fiscalização da execução dos serviços, objeto do contrato, ficará ao cargo do Município, 
através do responsável técnico, Sr. Jony Luis Gomes, CREA/RS 72538. 
 



CLÁUSULA DÉCIMA: 
A despesa será classificada na seguinte dotação orçamentária: 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
4.4.90.51.00.00.00 – Obras e Instalações 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
As dúvidas resultantes da interpretação do presente contrato serão discriminadas em 
juízo, ficando eleito o Foro da Comarca de Ivoti /RS. 
 
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que se 
produzam seus jurídicos e legais efeitos. 
             
Prefeitura Municipal de Ivoti,  
 

              
                                   Contratante 
                                                                 Contratada  
 
Fiscal do Contrato: 
                                                                 
 
TESTEMUNHAS:                                             Ciente em: .2018: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
PROJETO ELÉTRICO LOTEAMENTO INDUSTRIAL KAIHATSU 

 
Contratação de empresa de engenharia elétrica para implantação e substituição de rede 
de energia elétrica e iluminação pública no Loteamento Industrial Kaihatsu, de 
propriedade do Município de Ivoti. 
 
1.OBJETO 
O objeto deste Termo de Referência é estabelecer condições técnicas que norteiem a 
contratação de empresa de engenharia elétrica para implantação e substituição de rede 
de energia elétrica e iluminação pública no Loteamento Industrial Kaihatsu, de 
propriedade do Município de Ivoti, mediante fornecimento de materiais, mão de obra, 
equipamentos e ferramental necessários. 
 
2.JUSTIFICATIVA: 
Cabe ao Município de Ivoti, executante das obras de infraestrutura e proprietário do 
Loteamento Industrial Kaihatsu, prover as instalações essenciais de infraestrutura para 
os futuros adquirentes de lotes e empresas a se instalarem nos lotes, sendo a rede de 
distribuição de energia elétrica e de iluminação pública uma infraestrutura indispensável 
para o acesso a energia elétrica e segurança de pedestres, transeuntes e população em 
geral. 
  
3.DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1. O objetivo da contratação é garantir a qualidade dos serviços de implantação da rede 
de distribuição de energia elétrica e iluminação pública e caberá à CONTRATADA a 
execução das obras de implantação e substituição destas redes, seguindo o projeto, 
descrição dos itens orçados e cronograma aprovados junto a Concessionária RGESul – 
Rio Grande Energia. 
 
3.2 MATERIAIS A SEREM USADOS NAS REDES: 
 
3.2.1. Todos os materiais e equipamento integrantes do projeto serão fornecidos pela 
CONTRATADA e deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses. 
 3.2.2. Todos os materiais a serem utilizados na iluminação pública e redes de 
distribuição deverão: 
a) Obedecer às norma vigentes e esta em conformidade com exigências das normas 
técnicas da concessionária RGESul, visto que após a execução das obras as instalações 
serão entregues, através do Município de Ivoti, para a concessionária de energia e 
permanecendo sob responsabilidade do Município a manutenção do sistema de 
iluminação pública. 
b) Possuir certificados junto ao INMETRO, PROCEL, ABNT e concessionária local, 
quando for aplicável. 
c) Ser vistoriados pela fiscalização do município antes da sua utilização, se necessário. 
d) Obedecer às normas vigentes relacionadas ao objeto licitado. 



 3.2.3. O Município de Ivoti poderá solicitar da CONTRATADA, periodicamente, 
relatórios de ensaio de recebimento dos insumos a serem utilizados na execução da rede, 
sendo o fornecimento dos mesmos ás expensas da CONTRATADA. 
 3.2.4. Todos os insumos retirados da planta pré-existente poderão ser descartados 
somente após a autorização da fiscalização da CONTRATANTE. 
 3.2.5. Todos os materiais a serem utilizados nas redes de distribuição de energia elétrica 
e iluminação pública poderão ser vistoriados pela fiscalização do Município antes de sua 
utilização ou aplicação. A fiscalização poderá vetar marcas de produtos que, devido ao 
histórico de problemas de qualidade em utilização anterior ou notificações extrajudiciais 
emitidas pelo Município, caracterizem produto de qualidade não aceitável, sendo o 
fornecimento ou substituição dos mesmos ás expensas da CONTRATADA. 
 
4 - EQUIPAMENTOS BÁSICOS, INSTALAÇÕES E EQUIPE TÉCNICA 
 
 4.1 EQUIPAMENTOS BÁSICOS: 
 A CONTRATADA será responsável pelo dimensionamento de seus equipamentos e 
recursos humanos, sendo exigência mínima estipulada pela CONTRATANTE utilização 
de 1 Guindauto, conforme especificação abaixo e atendento a norma NR12 
4.1.1. Guindauto com perfuratriz, montado em veículo automotor com capacidade de 8 
toneladas, equipado com suporte para transporte e içamento de postes de concreto, com 
acionamento hidráulico, utilizado para a movimentação de cargas e postes entre 9 e 21 
metros com lança hidráulica e cesta dupla, permitindo o trabalho simultâneo de duas 
pessoas em alturas de até 20 metros, equipado com válvulas de segurança, 4 sapatas 
estabilizadoras, caixas para depósito de materiais novos e retirados da rede e 
equipamentos de proteção coletiva. Capacidade de carga com braço a 1,5 metros deverá 
ser de 4 toneladas, e com braço a 6 metros, 1 tonelada. 
 
4.1.2. Todos os veículos deverão estar de acordo com as normas de trânsito para 
transporte de pessoas e materiais, bem como todas as normas de segurança e medicina 
do trabalho. 
 
4.1.3. Os equipamentos de sinalização e procedimentos necessários para garantir a 
segurança de motoristas, pedestres e equipe será de responsabilidade da 
CONTRATADA 
 
 4.2. EQUIPES: 
4.2.1. A equipe técnica para realização dos serviços de campo será formada pelo menos 
por 1 (um) motorista operador de guindauto, 2 (dois) eletricistas e 1(um) ajudante de 
eletricista. 
4.2.1.1. Todos os serviços de implantação das redes deverão ser coordenados por um 
profissional de formação em nível superior na área de engenharia elétrica (Engenheiro 
eletricista), devidamente habilitado na entidade de classe profissional competente 
(CREA), com função de coordenador e experiência na área de atuação. 
 
 4.2.1.2. O coordenador será o elemento de ligação entre a CONTRATADA e a 
CONTRATANTE durante a execução do contrato e responsável pela integração dos 
serviços prestados pela CONTRATADA, tendo as seguintes responsabilidades: 



a) Fazer a gestão operacional geral do contrato e prestação dos serviços com objetivo de 
garantir a execução e entrega dos produtos e serviços dentro dos prazos contratados e 
atendendo todos os requisitos de segurança e qualidade. 
b)Gerenciamento operacional da equipe da CONTRATADA. 
c) Responder perante a CONTRATANTE pela eficiência e eficácia da realização dos 
serviços.  
d) Participar de reuniões, caso necessidade, entre representantes da CONTRATANTE e 
CONTRATADA, em assuntos inerentes a obra, bem como resolução de impasses na 
condução dos serviços contratados. 
e) Realizar a gestão operacional, por parte da CONTRATADA, quanto aos aspectos 
legais e administrativos do contrato. 
 
 4.2.2.3. As equipes de campo deverão estar devidamente uniformizadas e identificadas 
com crachás contendo identificação funcional e deverão dispor utilizares equipamentos 
de proteção individual conforme normas de segurança do trabalho. 
 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
5.1. São obrigações da Contratada: 
I – Executar os serviços propostos dentro das condições estipuladas neste termo de 
referencia; 
II - Colocar à disposição da Contratante atendimento diferenciado para solução imediata 
de eventuais problemas no decorrer do contrato;  
III - Apresentar e colocar à disposição da Contratante soluções que mantenham a 
segurança e a qualidade dos serviços contratados;    
IV - Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sendo de 
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e 
obrigações sociais, trabalhistas e fiscais;  
V - Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e 
prestar os esclarecimentos julgados necessários;  
VI - Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 
encaminhando profissional com funções legalmente registradas em sua carteira de 
trabalho; 
VII - Instruir seu empregado quanto à necessidade de acatar orientações da 
CONTRATANTE inclusive quanto ao cumprimento das Normas de Segurança e 
Medicina do Trabalho; 
VII - Fornecer e determinar que seus funcionários utilizem os equipamentos individuais 
(EPI´S) e coletivos (EPC´s) de segurança; 
IX Declarar que a empresa não possui ou emprega menores de idade em seu quadro 
funcional; 
X - Efetuar, às suas expensas, toda a sinalização necessária à realização da obra; 
XI - Oferecer caminhos alternativos e seguros para passagem de veículos e pedestres, 
quando necessário; 
XII - Instalar placa (s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pela Secretaria de Obras 
Públicas e Serviços Urbanos no local indicado pela fiscalização, mantendo-a em bom 
estado de conservação durante toda a obra; 
XIII – Realizar o controle de serviços, clima e funcionários através do Diário de Obra, que 
será entregue com cópia atualizada à fiscalização da obra semanalmente, sob pena de 



não liberação da medição. O Diário de Obra deverá ser assinado pelo responsável técnico 
pela execução das obras e pela Fiscalização; 
XIV – Destinar os materiais inservíveis ou residuais das instalações aos locais corretos de 
descarte, sendo responsável pela realização de logística reversa, conforme legislação 
federal.   
 
6. DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS  
6.1. Os materiais e/ou resíduos enquadrados na lei de crimes ambientais n° 9605 de 
12/02/1998 e legislação complementar, tais como lâmpadas de descarga, deverão ter 
seus processos de descarte realizados sob exclusiva responsabilidade da 
CONTRATADA. 
6.2. Todos os materiais elétricos, exclusive lâmpadas de descarga, retirados da rede 
preexistente e do sistema de iluminação pública, em hipótese alguma deverão 
descartados em locais inapropriados, devendo haver comunicação à Secretaria de Obras 
e posteriormente envio para a mesma para a correta destinação. 
6.3. Enquanto os materiais permanecerem em poder da CONTRATADA, esta se 
responsabilizará pelo correto procedimento de manuseio (retirada/coleta), 
acondicionamento, transporte, armazenagem, até sua destinação final, devendo, às suas 
expensas, segurá-los contra todos os riscos. 
6.4. Qualquer material retirado da iluminação pública, exceto lâmpadas, deverá ser 
encaminhado, no prazo de 30 (trinta) dias, ao almoxarifado da CONTRATANTE, situado 
a rua Carlos Gomes 167. Bairro Harmonia, fone 51.3563.7594. 
 
7. Medições e Condições de Pagamento: 
7.1. A CONTRATADA deve encaminhar as planilhas de medições assinadas pelo 
responsável técnico da empresa com 5 (cinco) dias úteis de antecedência para liberação 
de emissão das Notas Fiscais.  
7.2. A emissão da Nota Fiscal por parte da empresa ocorrerá apenas após a análise e 
aprovação das medições por parte do responsável técnico designado pela Secretaria de 
Obras.  A empresa deve entregar junto com as Notas Fiscais, as guias de recolhimento de 
impostos e número de conta para depósito. 
7.3 A Nota Fiscal e ou fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para 
retificação e reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado; 
7.4. A Nota Fiscal e ou fatura deverão ser correspondentes aos serviços executados; 
7.5. O pagamento apenas será efetivado após verificação da regularidade fiscal junto a 
Secretaria da Fazenda ou, se for o caso, com a apresentação das certidões necessárias 
para esse fim.  
7.6.O pagamento fica condicionado à prova de regularidade (apresentar Certidão) 
perante a Previdência Social, junto ao FGTS e Certidão Municipal; 
7.7. O pagamento será efetuado seguindo o cronograma de pagamentos da Secretaria da 
Fazenda deste Município.  
7.8. Fica expressamente vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado. 
 
8. DA FISCALIZAÇÃO 
 8.1. A CONTRATANTE designará o fiscal do contrato o Sr. Jony Luis Gomes, 
engenheiro civil e técnico eletromecânico - Crea 72538RS. 
8.2. Caberá à CONTRATADA a disponibilização de todas as informações solicitadas pelo 
fiscal.  



 
9. PRAZO DE VIGÊNCIA  
9.1 O prazo de execução e vigência do contrato será dois(2) meses, contados a partir da 
data da emissão da ordem de início dos serviços. 
 
10. VISITA TÉCNICA 
10.1. As empresas deverão apresentar atestado de visita técnica. 
10.2. A licitante deverá realizar visita aos locais onde serão executados os serviços, 
tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente 
na sua execução. As visitas técnicas são individuais e deverão ocorrer em até 3 (três) dias 
úteis anteriores a data da licitação e cada proponente deverá agendar sua visita 
antecipadamente junto a Secretaria de Obras, através do telefone 51-3563.7594, com o 
servidor Jony Luis Gomes, das 08:30 às11:30 e das 13:00 às 17:30.  
10.3. A visita técnica para conhecimento das condições locais dos serviços deverá ser 
realizada por profissional, credenciado pela empresa proponente, o qual deve levar na 
visita, preenchido, para que seja assinado pelo servidor municipal responsável.  
 
11. QUALIFICAÇÂO TÉCNICA 
11.1. Apresentação de registro ou inscrição da pessoa jurídica (Empresa) no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, dentro da validade comprovando a 
qualificação técnico-profissional  
11.2. Uma ou mais certidões de acervo técnico – CAT - devidamente emitido(s) pelo 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, em nome de profissional de 
nível superior – na área de engenharia elétrica (engenheiro eletricista), que comprove a 
execução de serviços com as seguintes características: - execução de serviços de 
construção de rede aéreas de BT e AT para redes de distribuição urbana. 
11.3. O profissional detentor da(s) CAT(s) exigidas deverá possuir seu vínculo com a 
licitante, na data da apresentação dos envelopes de habilitação e proposta, em uma das 
seguintes situações, comprovada pela juntada de cópia autenticada de um dos seguintes 
documentos:  
11.3.1. Na hipótese de fazer parte do quadro permanente da licitante: ficha de registro de 
empregados ou registro em carteira profissional;  
11.3.2. Em caso de ser profissional autônomo contratado pela empresa: contrato 
correspondente.  
11.3.3. Em caso de ser proprietário ou sócio ou administrador da empresa: ato 
constitutivo ou documento de deliberação dos sócios onde constem as funções e os 
limites dos poderes do administrador.  
11.4. Comprovação do registro profissional do responsável técnico, engenheiro 
eletricista, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA -  através de 
certidão de registro profissional.  
11.5. Declaração de que o profissional de nível superior detentor do acervo técnico 
apresentado, integrará a equipe técnica responsável pela execução dos serviços,  
11.6. Declaração a respeito dos profissionais que constituirão as equipes técnicas 
responsáveis pela execução dos serviços, e de que, caso seja vencedora do certame 
licitatório, fornecerá uma equipe técnica composta de, no mínimo, os seguintes 
profissionais:  
- Um(1) profissional de nível superior na área de engenharia elétrica (engenheiro 
eletricista), devidamente habilitado na entidade de classe profissional competente, para a  



para a função de coordenador, com experiência na implantação de redes de distribuição 

de energia elétrica e iluminação pública com a qualificação técnico-operacional 

correspondente.  

11.7. Atestado(s) de capacitação técnica, em nome da licitante, emitido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado (s) no CREA, em nome da 

licitante, que comprove a prestação dos seguintes serviços: construção de rede aéreas de 

BT e AT para redes de distribuição urbana.  

11.8. Por se tratar de serviços específicos de extensão de redes aéreas de BT e AT, para 

efeito de classificação a empresa deverá apresentar certificado de cadastro na 

concessionária local (RGESul), onde conste que a empresa possui atribuições para o 

objeto em questão.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ANEXO III   - MEMORIAL DESCRITIVO 
 
PROJETO ELÉTRICO LOTEAMENTO INDUSTRIAL KAIHATSU 
 
1. PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE IVOTI/RS. 
 
2. SERVIÇO - EI RGE SUL N.º 6301.2017.05.0055 

Eletrificação do Loteamento Industrial – TERRITÓRIO DO DESENVOLVIMENTO 
KAIHATSU, com extensão, remanejo e/ou reforço de Redes de distribuição de Energia 
Elétrica de Média Tensão Convencional/Compacta ou Protegida, e Baixa Tensão 
Multiplexada, e instalação de (01) um transformador trifásico de 112,5 kVA, (01) um de 
75 kVA e (01) um de 45 kVA em via pública, bem como a previsão do sistema de 
iluminação pública viária necessários no local, considerando-se a execução ocorrida de 
obras da Concessionária (RGE Sul), que inviabilizaram a execução do projeto aprovado 
em maio de 2.017, conforme EI em epígrafe, gerando a necessidade de atualização e 
reformulação ora apresentado. 
 
3. LOCAL 
Rua Vale das Palmeiras, (referência) n.º 2100 – Bairro Vale das Palmeiras – Colônia 
Japonesa. 
 
4. OBJETIVO: 
O presente memorial técnico descritivo visa descrever as principais características 
técnicas e conceitos, que foram considerados na execução do projeto de rede de 
distribuição elétrica, destinado à ampliação do sistema de distribuição de energia elétrica 
que atenderá o novo loteamento industrial, bem como do sistema de iluminação pública 
previsto para o empreendimento. 
 
5. TOMADA DE ENERGIA: 
Será feita através de conexões na rede de Média Tensão existente (que será parcialmente 
remanejada mantendo a sua trajetória existente da via pública), com tensão nominal de 
operação de 22,0 kV e classe de isolação de 25 kV, com condutores de alumínio CA3 # 
4/0 AWG, sendo que o trecho com alterações previstas está situado entre os 
equipamentos Chave Faca NF referencial RGE Sul n.º 1692-6-IVO, até 105 antes do 
transformador referencial RGE Sul S/Nº, cujo “CONTRAFO” inscrito na carcaça do 
equipamento é n.º 100101, mantendo-se ainda nesta trajetória o TR referencial RGE Sul 
n.º 49-IVO, pois os consumidores existentes permanecerão alimentados pelo mesmo, 
considerando-se que a Concessionária informou que manterá a rede existente em sua 
trajetória e condições existentes. 
 
6. CRITÉRIOS DE DEMANDA DE ENERGIA: 
Considerando-se a dimensão da área dos lotes, sua localização, a finalidade destinada a 
instalação de indústrias cuja carga definitiva não há como definir ou prever neste 
momento, provavelmente destinando-se os lotes em sua grande maioria, senão a 
totalidade a consumidores com cargas instaladas superiores a 75 kW, logo deverão ser 
atendidos em Média Tensão, efetuou-se a previsão uniforme de 10 kVA por lote 
destinados a equipamentos de construção de benfeitorias nos imóveis individuais, bem 
como as cargas dos consumidores de baixa tensão alimentados pelos circuitos existentes 



no local, conforme normas e exigências da RGE Sul, bem como 0,25 kVA por poste para 
iluminação pública. As cargas dos consumidores existentes, ligados ao TR referencial 
RGE Sul n.º 49-IVO, não foram consideradas em cálculos de queda de tensão 
secundários, visto que se manterão como estão.  
OBS: Foram suprimidos lotes do empreendimento, transformados em área verde de 
preservação permanente, conforme novo urbanístico em anexo. 
 
7. REDES DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA: 
Os condutores da rede de BT projetada serão de alumínio 3 # 50(50mm²CAL)XLPE e/ou 
3#70(70mm²CAL)XLPE, conforme projeto em anexo, mantendo-se as tensões nominais 
de operação de 380/220V – 60 Hz, com estruturas do tipo “SI1; SI3 ou SI4”, com 
armações secundárias de um estribo instaladas no lado oposto ao tangenciamento ou 
ancoragem das redes para ancoragem dos ramais de ligação, terão uma extensão total de 
1.439 metros, sendo 220 metros de rede mista, 132 metros de rede de Baixa Tensão pura, 
235 metros de recondutoramento e 852 metros de rede de Baixa Tensão na posteação 
recentemente implantada pela RGE Sul no local, com um vão médio de 33,47 metros, 
utilizando-se postes de concreto tronco cônicos da posteação projetada ou existente de 
Média e/ou Baixa Tensão, utilizando-se postes de concreto tronco cônicos existentes de 
11; 12 e/ou 13 metros – 04, 06, 10, 15 e/ou 20 kNs existentes ou projetados de 09 metros – 
02 e/ou 04 kNs. Os condutores da rede de Média Tensão projetada (conforme orientação 
da RGE Sul – Supervisão de Projetos, devido as obras executadas pela mesma no local e 
previsão em normas vigentes) serão de alumínio protegidos em configuração compacta 3 
# 50 mm² - 25 kV – XLPE, com cabo mensageiro de aço 9,53 mm, nos ramais que derivam 
do alimentador existente recentemente implantado pela Concessionária no local, este 
com condutores de alumínio protegidos em configuração compacta 3 # 150 mm² - 25 kV 
– XLPE com cabo mensageiro 9,53 mm, com classe de isolação de 25 kV e tensão nominal 
de operação de 22,0 kV, os ramais projetados terão uma extensão total de 220 metros com 
condutores protegidos em configuração compacta já referida anteriormente, bem como 
um remanejo com manutenção de trajetória em relação a via pública numa extensão total 
de 151 metros com condutores CA 3 # 4/0 AWG, o trecho projetado ou remanejado terá 
um vão médio de 30,92 metros, utilizando-se postes de concreto tronco cônicos de 11 
e/ou 12 metros – 04, 10 e/ou 15 kNs, com estruturas dos tipos “M1 e/ou M4M” (para 
redes convencionais de Média Tensão, com cruzetas metálicas e/ou poliméricas de 2.400 
mm, conforme padronização da Concessionária,  
 
e para as redes protegidas em configuração compacta as estruturas serão dos tipos “CE1, 
CE2L, CE3CF, CE3PRe/ou CE4”. 
 
8. TRANSFORMADORES: 
Serão em número de três, instalados em postes simples de concreto tronco cônicos de 12 
metros de 04 kNs ou 06 kNs, conforme montagem padronizada pela RGE Sul, (01) um 
terá potência nominal de 112,5 kVA, (01) um terá potência nominal de 45 kVA e outro de 
75 kVA, para as tensões 23100/22000/20900/380/220V – 60 Hz, com massas líquidas de 
até 800 kg, impedâncias de 3,5 a 5%, dotados comutadores externos, bem como de dois 
afastadores de armações secundárias, com duas armações secundárias de um estribo em 
cada equipamento projetado. O circuito RGE Sul n.º 49-IVO será mantido instalado 
alimentando consumidores existentes na posição atual. 
 



9. PROTEÇÕES: 
Nos transformadores serão instaladas três chaves fusíveis tipo loadbüster base tipo C – 
300 A – 25 kV – porta fusíveis 100 A – 6,3 kA, com elos fusíveis tipo H 3 A para o de 
potência nominal de 112,5 kVA e H 2 A para os de potências nominais de 45 kVA e/ou 
75 kVA, bem como três pára-raios poliméricos de 27 kV – 10 kA, fixados e aterrados 
conforme normas e exigências da RGE Sul. 
Nas derivações dos ramais de MT para as ruas perpendiculares a Rua Vale das 
Palmeiras a partir do ponto onde a rede será prolongada, serão instalados conjuntos com 
três chaves fusíveis tipo loadbüster base tipo C – 300 A – 25 kV – porta fusíveis 100 A – 
6,3 kA, com elos fusíveis tipo K 25 A, que no caso estão previstas nos postes 
referenciados em planta com os n.ºas56 e/ou71 . 
Nos extremos dos ramais de redes de média Tensão protegida em configuração 
compacta, serão instalados três pára-raios poliméricos de 27 kV – 10 kA, fixados e 
aterrados conforme normas e exigências da RGE Sul. 
Nas baixadas de condutores de Média Tensão entre a troncal da RGE Sul e as chaves 
fusíveis. pára-raios ou transformadores, serão utilizados condutores de cobre 
cobertos em XLPE – 15 kV – 16 mm². 
 
10. ATERRAMENTOS: 
Nos extremos da rede de distribuição de Baixa Tensão ou separações entre dois circuitos 
ou setores distintos, bem como nos pontos médios dos trechos maiores do que 150 
metros entre dois pontos aterrados, foram previstos aterramentos de neutro, sendo a 
descida com fio de cobre nu n.º 6 AWG, descendo pela cavidade oca dos postes de 
concreto, sendo ligados a uma haste de terra. Somente o condutor neutro será aterrado. 
As carcaças e bornes neutros dos transformadores, bem como os para-raios serão 
rigidamente e conjuntamente aterrados com fio de cobre nu n.º 6 AWG, utilizando-se 
hastes de aterramento de cantoneiras galvanizadas a fogo de 25 x 25 x 2000 mm, e terão 
leituras de resistência em relação a terra, iguais ou inferiores a 10 Ohms em qualquer 
época do ano. Nos extremos dos ramais de redes de Média Tensão projetados, os para-
raios serão aterrados com fio de cobre nu n.º 6 AWG, interligados ao aterramento do 
neutro da rede de Baixa Tensão em baixada comum. 
 
11. ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 
Para a implementação do sistema de iluminação pública do loteamento industrial, estão 
previstas 44 (quarenta e quatro) luminárias de alta eficiência, do tipo fechadas 
4 com policarbonato de fabricação REPUME ou similares, com reatores internos de alto 
fator de potência e lâmpadas de Vapor de Sódio de 250 W, com comandos individuais 
por relés fotoelétricos de 1000 W – 220V – 5 A. Serão utilizados braços de aço 
galvanizados a fogo de 3,00 metros de projeção, com f 48 mm, afixados aos postes 
através de cintas circulares apropriadas e parafusos franceses de 16 x 70 mm. Utilizar-se-
ão condutores do tipo plastichumbo ou PP – 2 # 1,5 mm² ou cabo PP – 750 V – 2 # 1,5 
mm², conectores do tipo cunha IV e/ou pearsing P-630. 
 
12. ESTAIAMENTOS: 
A fim de compensar os esforços atuantes sobre os postes, foram considerados 
estaiamentos conforme indicado no projeto, bases concretadas “BC” 
 
13. EXECUÇÃO: 



O presente projeto, aprovado pela RGE Sul, será executado por empresa especializada e 
cadastrada na mesma ou pela própria Concessionária se esta oferecer esta opção e a 
Prefeitura concordar com as condições oferecidas, adotando-se todas as observações 
feitas pela mesma, obedecendo normas vigentes da ABNT, observância completa da NR-
10, de modo a oferecer perfeita segurança e  
confiabilidade. Os materiais a serem empregados deverão ser de comprovada qualidade 
e adquiridos de empresas credenciadas pela RGE Sul. 
 
14. PROJETO TÉCNICO: 
Este memorial técnico descritivo e projeto executivo “Reformulação de Projeto Elétrico 
Conforme Novo Urbanístico”, bem como o orçamento base foram elaborados pelo 
eletrotécnico Carlos Frederico Hirdes, CREA 055.301-TD, conforme ART 9684027, 
contrato 129/2018, Hirdes Desenvolvimentos Eletrotécnicos Ltda, CNPJ 10.670.327/0001-
24. Projeto de reformulação EI RGE SUL N.º 6301.2017.05.0055 
 
Registra-se que no preço base orçado para mão de obra, o projetista considerou um custo 
para possíveis detonações o equivalente a 60% (sessenta por cento) nas cavas para 
posteação em solos tipo classe C (solos rochosos). Estas despesas já estão inclusas no 
valor de mão de obra da planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. 
Jony Gomes 
Eng.Civil CREA 72538RS 
Secretaria de Obras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


