
  EDITAL Nº 167/2019,DE 27 DE JUNHO DE 2019 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 17/19 PARA 
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA ELABORAÇÃO DE 
INVENTÁRIO ARQUITETÔNICO DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE BENS 
EDIFICADOS EXISTENTES 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 17 de julho de 2019, 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  para elaboração de inventário arquitetônico do 
patrimônio cultural de bens edificados existentes 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, anexo II.  
   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  para elaboração de inventário arquitetônico do patrimônio cultural de bens 
edificados existentes no Município de Ivoti/RS, a partir de listagem existente de bens 
edificados, considerando os mesmos para fins de preservação do Patrimônio e da 
memória cultural que representam a evolução urbana e arquitônica do Município. 
   § Único - Os serviços deverão atender a todas as especificações 
constantes do Termo de Referência, Anexo III. 
  
    2 - DA HABILITAÇÃO 
   Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, 
até o dia  12 de julho de 2019,  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, Seguridade Social (INSS), e Certidão Negativa de Débitos quanto à 
dívida ativa da União; 
    d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, 
sendo a última do domicílio ou sede da licitante; 
             e) Prova de regularidade 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 
(CAU) da empresa e dos responsáveis técnicos. 
    b) O trabalho deverá ser elaborado por equipe técnica 
especializada, devendo obrigatoriamente na equipe ser apresentado coordenador do 
trabalho. A equipe deverá ser formada por no mínimo a seguinte formação comprovada: 
   b1) Arquiteto e Urbanista: com formação completa e comprovada  e 
registro no CAU, devendo comprovar a experiência na área de Patrimônio Histórico 
comprovados através de CAT (Certidão de Acervo Técnico); 
   b2) Historiador: com formação completa e comprovada, devendo 
comprovar especialização, pós graduação e ou publicações na área de Patrimônio 
Histórico, comprovados através de diplomas ou documentos específicos. 
   c) Atestado de capacidade técnica, comprovando que pelo menos 
um dos profissionais que compoem a equipe técnica possui experiência prática na área 
de inventário de bens históricos, devendo para tal atestado ser reconhecido por algum 
órgão de proteção ao patrimônio histórico.  
   d) Os profissionais acima exigidos deverão 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:  
    d1) Na hipótese de fazer parte do quadro permanente da licitante: 
ficha de registro de empregados ou registro em carteira profissional;  
    d2) Em caso de ser profissional autônomo contratado pela empresa: 
contrato correspondente.  
    d3) 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.  
   2.4 –  Qualificação Econômico-Financeira: 
    2.4.1 - Balanço Patrimonial já exigível e apresentado na forma da 
lei, com a indicação do nº do Livro Diário, número de registro no órgão competente e 
numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa. 
    2.4.1.1- Obs. Em relação à expressão “ja exigível” exposta no item 
“2.4.1”, tem-se que até o dia 30 de abril: todas as empresas poderão apresentar o balanço 
do penúltimo exercício, registrado no órgão competente ou enviado para Receita Federal 
no Brasil. Entre o dia 30 de abril e o último dia útil de maio: 1. As empresas que não 
utilizam a Escrituração Contábil Digital – ECD, deverão apresentar obrigatoriamente o 
balanço do último exercício financeiro devidamente registrado no órgão competente e 
assinado pelo responsável técnico e diretor da empresa, com a apresentação do Termo de 
abertura e Encerramento do Livro Diário 2. As empresas que utilizam a ECD deverão 



apresentar o balanço do último exercício financeiro, se o mesmo já foi encaminhado para 
a Receita Federal, ou do penúltimo exercício financeiro, acompanhado de documento 
oficial ou de declaração firmada por contador, que comprove eu a empresa adota a ECD. 
Após o último dia útil de maio: todas as empresas deverão apresentar balanço do 
último exercício financeiro, devidamente registrado no órgão competente ou enviado 
para Receita Federal mediante SPED (Serviço Público de Escrituração Contábil Digital – 
ECD. 
    2.4.2. É vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço 
provisório. 
    2.4.3 - Para comprovação da boa situação financeira da empresa, o 
Licitante deverá apresentar Planilha, através da qual serão apurados índices mínimos 
aceitáveis, pela aplicação da seguinte formula: 
 
Índice de Liquidez Geral (LG) 
  
Índice de Liquidez Corrente – (LC) 
 
Índice de Solvência Geral – (SG) 
 LG = AC + ARLP    Igual ou superior a 1,0 
  PC + ELP 
 LC = AC    Igual ou superior a 1,0 
           PC 
        SG =  A TOTAL    Igual ou superior a 1,0 
                      PC + ELP 
  
AC = Ativo Circulante. 
ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo 
PC = Passivo Circulante. 
ELP =  Exigível a Longo Prazo 
A TOTAL = Ativo total diminuído dos valores não passíveis de conversão em dinheiro, tais como 
ativo diferido, despesas pagas antecipadamente, imposto de renda diferido, etc. 
   2.4.4. 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  12 de julho de  2019, 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, 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 17/2019 
ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE: (nome completo da empresa) 
 
AO 
MUNICÍPIO DE IVOTI 
TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2019 
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; 
               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 e 3.2.1, que possuir restrição em qualquer dos 
documentos de regularidade fiscal, 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 cinco(5) 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 total dos 
serviços. 
b) O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a sessenta (60) dias. 
   3.7 - Serão desclassificadas as propostas das empresas licitantes 
que apresentarem preço total superior ao valor orçado pelo município(R$ 102.000,00). 
    
   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 em três (3) parcelas, com a devida 
comprovação do cumprimento das etapas. 
   6.2. Assim, para o pagamento da primeira parcela, deverá ser 
comprovado o desfecho as etapas 1 e 2 elencadas no item 3.2, com pagamento de 25% do 
valor da proposta, sendo mais 25% pago quando comprovada finalização da etapa 3ª no 
item 3.2, e o restante será pago quando da entrega do recebimento final do trabalho de 
forma definitiva, conforme descrito nº item 8, todos do Termo de Referência. 
   6.3. Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de Nota 
Fiscal correspondente, com aprovação da Secretaria de Educação e Cultura. 
                6.4. O pagamento será efetuado através de depósito bancário de 
titularidade do Licitante. 
                
    7 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO  
   7.1. O prazo de execução dos serviços técnicos e vigência do 
contrato será de um ano, contados a partir da assinatura da Ordem de Inícios dos 
serviços, podendo o mesmo ser prorrogado desde que solicitado formalmente 
anteriormente ao vencimento do contrato. 
 
   8 – DA ENTREGA 
    8.1.O inventário dos bens edificados deverá ser apresentado em 
meio físico e digital com representação gráfica e descritiva. Este inventário composto da 
listagem dos bens levantados e seus níveis de preservação deverá ser entregue ao 
Departamento de Planejamento Urbano, que ficará disponível aos agentes envolvidos. 
    8.2.Todos os documentos que serão entregues deverão conter 
informações claras e precisas, de fácil compreensão e legíveis, a fim de evitar eventuais 
erros ou enganos de leitura do mesmo.  
     



   9 - 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. 
 
   10 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
    10.1. A despesa com a contratação do objeto do presente Edital 
correrá pela seguinte dotação orçamentária: 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

 
11 - DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

   11.1 - 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 neste edital.o Art. 81 da Lei 
nº 8.666/93; 
   11.2 - 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. 
   11.3 - 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. 
 
   12 - DO CONTRATO 
   12.1 - Do Contrato deverá constar as seguintes obrigações do 
contratado: 
    a) Prestar os serviços propostos dentro das condições estipuladas 
no Termo de Referencia; 
 
    b) providenciar  após assinatura do contrato o Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) dos serviços.  

c)arcar com as despesas referentes ao objeto da presente Licitação, 
inclusive os tributos municipais, estaduais e federais incidentes sobre o mesmo; 
                                    d) manter, durante todo o prazo de vigência contratual as condições 
de habilitação assumidas. 
                                    e)responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da inobservância de 
normas de saúde, higiene e segurança sem qualquer ônus ao município; 
                                     f) arcar com todas as despesas referentes à legislação social e 
trabalhista, tais como indenizações, seguros de acidentes de trabalho, enfermidades, 
repouso semanal, FGTS, remuneração e contribuições da previdência social e outras.  
   g) fornecer suporte e providenciar as possíveis correções por, no 
mínimo, doze (12) meses após o final do projeto. 
 



12.2 - 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. 
 
   13 - DAS SANÇÕES E PENALIDADES    
    13.1. 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  
de responder por perdas e danos que causar a administração em razão de conduta ilícita 
praticada. 
 
   14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
   14.1 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de  
atender a qualquer das disposições do presente Edital; 
   14.2 - 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;  
   14.3 - Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou 
substituições das propostas ou quaisquer outros documentos; 
   14.4 - 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; 
   14.5 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à 
documentação, não serão admitidos à Licitação os participantes retardatários; 
   14.6 - A fiscalização da execução dos serviços, objeto da licitação, 
ficará à cargo do Município; 
   14.7 - 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 (Diário Oficial dos Municípios), caso não estejam presentes nas reuniões; 
   14.8 - 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 (51) 
3563.8800, ramal 243. 
   Prefeitura Municipal de Ivoti, aos vinte e sete(27) dias do mês de 
junho de 2019. 
                  
                                                                 MARTIN CESAR KALKMANN                                            
                    Prefeito Municipal                                      
                                      
                                                                                Ciente e de acordo com o Edital: 



                                                 ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO  
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE 
INVENTÁRIO ARQUITETÔNICO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE BENS 
EDIFICADOS EXISTENTES 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 representado, pelo Prefeito Municipal, Sr. MARTIN CESAR KALKMANN, 
ora denominado simplesmente CONTRATANTE e, por outro lado a empresa .., 
representada por    , Sr.  , sediada à    , nº    , em  , inscrita no CNPJ sob 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 17/2019: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para elaboração de 
inventário arquitetônico do patrimônio cultural de bens edificados existentes no 
Município de Ivoti/RS, a partir de listagem existente de bens edificados, considerando os 
mesmos para fins de preservação do Patrimônio e da memória cultural que representam 
a evolução urbana e arquitônica do Município. 
Parágrafo Único - A prestação dos serviços deverá atender a todas as especificações 
constantes no Termo de Referência, que segue anexo. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
A CONTRATANTE pagará, pelo objeto do presente Contrato, o valor total de R$....(..). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
O pagamento será efetuado em três (3) parcelas, com a devida comprovação do 
cumprimento das etapas. 
Parágrafo Primeiro - Assim, para o pagamento da primeira parcela, deverá ser 
comprovado o desfecho as etapas 1 e 2 elencadas no item 3.2, com pagamento de 25% do 
valor da proposta, sendo mais 25% pago quando comprovada finalização da etapa 3ª no 
item 3.2, e o restante será pago quando da entrega do recebimento final do trabalho de 
forma definitiva, conforme descrito nº item 8, todos do Termo de Referência. 
Parágrafo Segundo - Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de Nota 
Fiscal correspondente, com aprovação da Secretaria de Educação e Cultura. 
Parágrafo Terceiro - O pagamento será efetuado através de depósito bancário de 
titularidade do Licitante. 
                
 CLÁUSULA TERCEIRA: 
O prazo de execução dos serviços técnicos e vigência do contrato será de um ano, 
contados a partir da assinatura da Ordem de Inícios dos serviços, podendo o mesmo ser 
prorrogado desde que solicitado formalmente anteriormente ao vencimento do contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA: 
O inventário dos bens edificados deverá ser apresentado em meio físico e digital com 
representação gráfica e descritiva. Este inventário composta da listagem dos bens 



levantados e seus níveis de preservação deverá ser entregue ao Departamento de 
Planejamento Urbano, que ficará disponível aos agentes envolvidos. 
Parágrafo Único - Todos os documentos que serão entregues deverão conter informações  
claras e precisas, de fácil compreensão e legíveis, a fim de evitar eventuais erros ou 
enganos de leitura do mesmo.  
   
CLÁUSULA QUINTA: 
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 SEXTA: 
São Obrigações da CONTRATADA: 

a) prestar os serviços propostos dentro das condições estipuladas no termo de referencia; 
b) providenciar  após a assinatura do contrato o Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT) dos serviços.  
c) arcar com as despesas referentes ao objeto da presente Licitação, inclusive os tributos 
municipais, estaduais e federais incidentes sobre o mesmo; 
d) manter, durante todo o prazo de vigência contratual as condições de habilitação 
assumidas. 
e)responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da inobservância de normas de saúde, 
higiene e segurança sem qualquer ônus ao município; 
f) arcar com todas as despesas referentes à legislação social e trabalhista, tais como 
indenizações, seguros de acidentes de trabalho, enfermidades, repouso semanal, FGTS, 
remuneração e contribuições da previdência social e outras.  
e) fornecer suporte e providenciar as possíveis correções por, no mínimo doze (12) meses 
após o final do projeto. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: 
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. 
 
CLÁUSULA OITAVA: 
A despesa será classificada na seguinte dotação orçamentária: 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
3.3.90.30.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
CLÁUSULA NONA: 



A fiscalização da execução dos serviços, objeto do contrato, ficará à cargo do Município, 
através da reponsável,  Sra. Carolina Gemelli, CAU 33767-6. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: 
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,                                       
 
 
 
                                                                    MARTIN CESAR KALKMANN 
                               Contratante  
 

 
Contratada 

 
 
Fiscal:  
 
 
Testemunhas:                                  Ciente em:.2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO 

 INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE BENS EDIFICADOS DO 
MUNICÍPIO DE IVOTI 

1. APRESENTAÇÃO 

Este documento tem por finalidade servir como referência para elaboração de inventário 

do patrimônio cultural de Bens Edificados do Município de Ivoti/rs, que será utilizado como 

documento para preservação de bens edificados com interesse cultural para o Município .  

O inventário deve ser elaborado considerando todo o perímetro urbano e rural do 

município de IVOTI/RS, e bucando existências com significado para a comunidade local, 

visando a preservação da memória e identidade do Município. 

2. OBJETIVO 

Elaborar Inventário Arquitetônico do Patrimônio Cultural de Bens Edificados existentes 

no Município de Ivoit/RS, a partir de listagem existente de bens edificados, considerando os 

mesmos para fins de preservação do patrimônio e da mémoria cultural que representam a 

evolução urbana e arquitetônica do Município. 

3. METODOLOGIA 

3.1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O principal objetivo deste inventário é estabelecer limites aos direitos individuais 

buscando resguardar e garantir os direitos e os interesses do conjunto da sociedade.  

O inventário servirá como instrumento administrativo de preservação do patrimônio 

cultural arquitetônico do Município, evitando que o mesmo seja destruído e ou 

descaracterizado. 

A Empresa, e ou Responsável Técnico deverá declarar a plena aceitação e submissão ao 

Departamento de Planejamento Urbano, relativo aos indicativos e determinações técnicas. 

Entretanto, a apresentação da proposta implica na aceitação imediata, pela proponente, do 

inteiro teor das presentes especificações técnicas e de serviços, bem como de todas as 

disposições legais que se aplicam à espécie. 

3.2. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O trabalhos será dividido em três etapas, constituindo-se o escopo do trabalho: 

1ª Etapa: REVISÃO DO INVENTÁRIO EXISTENTE 



 Identificação dos bens listados no Município conforme as fichas individuais 

elaboradas na década de 90 pelo IPHAN (166 unidades); 

 Revisão através de levantamento de campo das edificações listadas que foram 

demolidas e ou muito descaracterizadas; 

 Levantamento de campo das edificações e pesquisa histórica das mesmas; 

 Preenchimento da ficha, conforme modelo M01 do IPHAE para sistema de 

rastreamento cultural com posterior apreciação das mesmas pelo Conselho de Patrimônio; 

2 ª Etapa: INVESTIGAÇÃO PARA INCLUSÃO DE NOVOS BENS EDIFICADOS   

 Investigação para iclusão de novos bens imóveis com importância histórico-cultural 

para o Município; 

 Levantamento de campo das edificações e pesquisa histórica das mesmas; 

 Preenchimento da ficha, conforme modelo M01 do IPHAE para sistema de 

rastreamento cultural com posterior apreciação das mesmas pelo Conselho de Patrimônio; 

3ª Etapa: CRITÉRIOS E NÍVEIS DE PRESERVAÇÃO 

 Estudo das edificações e seu valor cultural; 

 Definição dos critérios para nível de preservação das edificações com posterior 

apreciação do Conselho de Patrimônio; 

 Enquadramento das Edificações ao nível de preservação; 

4ª Etapa: COMPILAÇÃO DADOS 

 Compilação e digitalização das informações de todas as edificações consideradas de 

interesse cultural e histórico; 

 

A elaboração do inventário deverá seguir a metodologia proposta pelo modelo de fichas 

do IPHAE-RS para M01 para sistema de rastreamento cultural, devendo ser apreciado no 

Conselho de Patrimônio para aceitação da etapa. 

3.2.1. REVISÃO DO INVENTÁRIO EXISTENTE 

A revisão do inventário existente deverá ser feito primeiramente através da identificação 

dos bens edificados que constam em listagem elaborada na década de 90, através de cerca de 

166 fichas. Estas edificações devem ser investigadas para completar as informações 

constantes nas fichas modelo M01 do IPHAE para rastreamento cultural. 

A pesquisa das edificações desta forma deverá ser feita através de levantamento físico, 

questionário proprietário e pessoas próximas ao local, pesquisa documental e registro 

fotográfico entre outras formas que se fizerem necessárias, devendo obrigatoriamente 



conter1*: 

 Dados Gerais do Bem Edificado: município, localidade, número da ficha, nome 
do bem, localização, proprietário, uso, latitude e longitude, proteção existente e 
proposta, bens móveis; 

 Identificação dos valores estabelecidos ao bem: indicar os valores atribuídos 
para o bem conforme tabela em anexo; 

 Histórico: apresentar dados sobre a construção, proprietários, usos e adaptações 
feitas, relações com  a história do município e sua evoluação urbana; 

 Documentação Iconográfica: fotos, imagens, desenhos e material cartográfico 
como plantas e mapas antigos encontrados durante a pesquisa; 

 Levantamento Fotográfico atual: imagens das fachadas e de detalhes 
considerados representativos, como tipo de esquadrias, cobertura, ornamentos 
com legenda e data; 

 Imagens Complementares: imagens que caracterizem o entorno imediato do 
bem, com referências às edificações vizinhas, passeio, rua, vegetação; 

 Análise Arquitetônica: breve análise arquitetônica com características 
estilísticas e técnica construtiva, tipo de estrutura, número de pavimentos, 
materiais construtivos da cobertura, paredes, esquadrias, revestimentos, 
elementos significativos externos, estado de conservação; 

 Planta de Situação atual: planta de localização da edificação dentro da quadra 
ou imagem de satélite editada; 

 Croqui/ planta baixa: desenho esquemática em planta baixa com escala gráfica; 

 Fontes: apresentar referências bilbiográficas, referências das imagens, memória 
oral/ entrevistas; 

 Locais pesquisados: indicar museus, arquivos e ou bibliotecas utilizados na 
pesquisa; 

 Observações: informações complementares; 

 Responsável e Data: nome do responsável pela coordenação da equipe 
encarregado da pesquisa e levantamento de dados e data do levantamento; 

 Para esta etapa de revisão poderão ser consultadas as fichas existentes dos bens 

edificados que constam na listagem previamente mencionada, entretanto as lacunas e ou 

informações faltantes conforme itens elencados acima deverá ser preenchido de forma 

integral. 

3.2.2. INVESTIGAÇÃO PARA INCLUSÃO DE NOVOS BENS EDIFICADOS 

 Após a revisão dos bens edificados na listagem existente, deverá ser iniciada 

investigação de bens edificados com potencial interesse histórico no Município para inclusão 

dos mesmos no Inventário Arquitetônico do Patrimônio Cultural de Bens Edificados. 

                                                           
1
 Informações e descrições elaboradas com base no material IPHAE de apoio ao rastreamento cultural – fichas de 

inventário para Bens Edificados modelo M01, disponível em: 

http://www.iphae.rs.gov.br/Main.php?do=DownloadDetalhesAc&item=43501; Acesso em 26/09/2018 às 15:49. 

http://www.iphae.rs.gov.br/Main.php?do=DownloadDetalhesAc&item=43501


 

 A investigação e listagens destes portenciais novos bens deverá ser feita através de 

levantamento dos dados, buscando contemplar as informações constantes nas fichas modelo 

M01 do IPHAE para rastreamento cultural, e conforme itens dispostos no item 3.2.1. 

 

3.2.3. CRITÉRIOS E NÍVEIS DE PRESERVAÇÃO 

 Estando listadas as edificações consideradas como Bens parte do Inventário 

Arquitetônico do Patrimônio Cultural, deverá ser feito estudo do valor cultural e histórico 

das mesmas. Este estudo deverá contemplar aspectos e características consideradas 

relevantes para seu valor cultural, conforme levantamento feito. 

 Após realizado estudo com classificação das diferentes características levantadas, 

deverão ser definidos os critérios para nível de preservação das edificações. Este critérios 

deverão ser claros e objetivos, a fim de que as edificações possam ser classificadas da forma 

mais objetiva possível. 

 Estando os critérios elencados e definidos, os mesmos deverão ser apresentados ao 

Conselho de Patrimônio para apreciação. Posteriormente à sua apreciação, deverá ser feito 

enquadramento das Edificações levantadas aos níveis de preservação aprovados no 

Conselho. 

3.2.4. COMPILAÇÃO DADOS 

 Como última etapa, deverá ser feita compilação de todos os dados. Nesta etapa, 

deverãos ser digitalizados todos os dados considerados relevantes no processo de 

levantamento, bem como montagem das fichas com todos os dados indicados no item 3.2.1, 

bem como indicação dos níveis de preservação encontrados nas edificações.  

 Ainda nesta etapa deverá ser registrado estudos que levaram a definição dos critérios 

para níveis de preservação, bem como breve descrição dos enquadramentos feitos na última 

etapa. 

4. FORMA DE APRESENTAÇÃO 

O inventário dos bens edificados deverá ser apresentado em meio físico e digital com 

representação gráfica e descritiva. Este inventário composto da listagem dos bens levantados 

e seu níveis de preservação deverá ser entregue ao Departamento de Planejamento Urbano, 

que ficará disponível aos agentes envolvidos.  

Todos os documentos entregues deverão conter informações claras e precisas, de fácil 

compreensão e legíveis, a fim de evitar eventuais erros ou enganos de leitura do mesmo. 

Os serviços, objeto do contrato, serão apresentados através de: 

 Fichas dos Bens Edificados: deverão ser montadas fichas através de relatório escrito, 
devendo conter obrigatoriamente todos itens elencados no item 3.2.1 devidamente 
preenchidos, podendo conter imagens, fotos e desenhos, desde que inseridos em formato 
digital de arquivo de texto (DOC); 



 Imagens e fotos: as fotos e imagens deverão ser entregues em formato digital (JPG ou 
similar) devendo ser apresentadas de forma a facilitar a leitura, com identificação do bem 
edificado, bem como sendo indicada posição das mesmas em planta de localização da 
edificação; 

 Desenhos: os desenhos elaborados a partir dos levantamentos feitos devem ser 
entregues em formato digital (DWG), devendo estar devidamente identificados relacionando 
seu conteúdo ao referido bem edificado; 

 Relatório: deverá ser entregue relatório escrito com informações dos dados 
levantados e critérios utilizados para definição dos níveis de preservação, bem como 
descrição de como foi baseado o enquadramento dos níveis de preservação dos bens 
edificados seguindo tais critérios; 

A apresentação dos projetos deverá ser da seguinte forma: 

 Meio Digital: CD-R ou CD-RW com arquivos em sistemas compatíveis as extensões 
definidas previamente neste Termo de Referência 

 Meio Físico: caderno de pranchas (dobradas em formato A4), memoriais e relatório 
em tamanho padrão, A4 em papel sulfite 75g/m² (uma via); 

5. EQUIPE TÉCNICA 

O trabalho deverá ser elaborado por equipe técnica especializada, devendo 

obrigatoriamente na equipe ser apresentado e apontado o coordenador do trabalho. A 

equipe deverá ser formada por no mínimo a seguinte formação comprovada: 

 Arquiteto e Urbanista: com formação completa e comprovada e registro no CAU, 
devendo comprovar a experiência na área de Patrimônio Histórico através de especialização, 
pós graduação  ou cinco anos de experiência na área de Patrimônio Histórico comprovados 
através de CAT (Certidão de Acervo Técnico). 

 Historiador: com formação completa e comprovada, devendo comprovar 
especialização, pós graduação e ou publicações na área de Patrimônio Histórico, 
comprovados através de diplomas ou documentos específicos. 

Deverá ser apresentado atestado de capacidade técnica, comprovando que pelo menos 

um dos profissionais que compôem a equipe técnica possui experiência prática na área de 

inventário de bens históricos, devendo tal atestado ser reconhecido por algum órgão de 

proteção ao patrimônio histórico.  

O acompanhamento e a fiscalização dos referidos serviços serão responsabilidade da 

CONTRATANTE. Para efeito de validação dos produtos executados, o controle de qualidade 

realizado sobre os mesmos levará em consideração a avaliação quantitativa e qualitativa dos 

erros. Erro é todo dado contido nos produtos executados que não satisfaz aos requisitos de 

qualidade estabelecidos pelo Contratante. A omissão de dados também é considerada erro. 

A CONTRATADA deve fornecer suporte e providenciar as possíveis correções por, no 

mínimo, 12 meses após o final do projeto. 



6. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução dos serviços técnicos é de um ano, contados a partir da assinatura da 

Ordem de Início dos Serviços, podendo o mesmo ser prorrogado desde que solicitado 

formalmente anteriormente ao vencimento do contrato. 

7. CUSTO 

A proposta de prestação de serviço deverá conter o preço total do serviço, não excedendo 

o valor de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), a serem pagos em três parcelas, com a 

devida comprovação do cumprimento das etapas. 

Assim para pagamento da 1ª parcela, deverá ser comprovado o desfecho as etapas 1 e 2 

elencadas no item 3.2, com pagamento de 25% do valor da proposta, sendo mais 25% pago 

quando comprovada finalização da etapa denominada como 3ª no item 3.2, e o restante será 

pago quando da entrega do recebimento final do trabalho de forma definitiva, conforme 

descrito item 8. 

No caso de descumprimento integral do contrato o contratante poderá a qualquer tempo 

exigir a devolução dos valores já pagos, considerando que o contrato foi descumprido. 

8. RECEBIMENTO FINAL 

As etapas poderão ser recebidas através de documentos que comprovem o cumprimento 

integral da referida etapa, bem como entrega digital e física da documentação elaborada para 

cumprimento da referida etapa. 

O objeto do presente termo de referência será recebido apenas na forma definitiva, por 

ocasião da aprovação da última etapa e da entrega da totalidade dos serviços contratados, 

mediante Termo de Recebimento Definitivo (TRD) firmado pela equipe técnica do 

Departamento de Planejamento Urbano que analisará os projetos e pelo representante da 

contratada. 

 

 

 

 

 Ivoti, 27 de Junho de 2019. 

 

 

_____________________________ 

Carolina Gemelli 
Arquiteta CAU33767-6 

Depto de Planejamento Urbano 

 



 


