SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 005/2017
PROCESSO C- 3223/2017
UASG 389.086
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul, através de sua
Pregoeira, designada pela Portaria n. 018, de 13 de abril de 2017, torna público aos interessados,
que realizará licitação, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa ou consórcio de empresas para o
desenvolvimento de Projetos e Serviços de Engenharia (Projetos AEC), nas etapas Legal, Básico
e Executivo, necessários à contratação e execução das obras para a Reforma e Ampliação do
edifício sede do CREA-MS, conforme especificações constantes no Termo de Referência –
Anexo I do edital, que será regido pela Lei n. 10.520/2002, Decreto n. 3.555/2000, Decreto n.
5.450/2005, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n. 8.666/1993, com suas
alterações, pelas demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas
expressamente, e demais exigências deste Edital.
Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado far-se-á a abertura da Sessão Pública de
Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico COMPRASNET.
DATA: 28/7/2017
HORÁRIO: 9h (horário de Brasília-DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não
haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
1.

DO OBJETO

1.1.

As especificações do objeto deste Pregão Eletrônico encontram-se descritas no Termo
de Referência (Anexo I), o qual integra o presente Edital independentemente de
transcrição.

1.1.1.

Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no
SISTEMA COMPRASNET – CATSERV e as especificações constantes do Anexo I
deste Edital, deverão ser consideradas as do Edital.

1.2.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
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a)

Anexo I: Termos de Referência;

b) Anexo II: Modelo da Proposta de Preços;
c)

Anexo III: Declaração de Dispensa de Visita/Vistoria;

d) Anexo IV: Minuta de Contrato.
e)

Anexo V – Estudo Preliminar de Arquitetura

f)

Anexo VI – Estudo Preliminar de Instalações Elétricas

g)

Anexo VII – Estudo Preliminar de Instalações para Telecomunicações (Voz,
Imagem e Dados)

h) Anexo VIII – Estudo Preliminar de Estruturas
i)

Anexo IX – Estudo Preliminar de Instalações Hidrossanitárias

j)

Anexo X – Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios

k)

Anexo XI – Relatório de Requisitos para Projetos de Arquitetura e Engenharia

2.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

2.1.

Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão.

2.1.1.

Caberá à Pregoeira, auxiliada pelos setores responsáveis pela elaboração do Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

2.1.2.

As impugnações deverão ser manifestadas por escrito, dirigidas à Pregoeira,
protocolizando o original, no horário das 12 às 18 horas, em dias úteis, na sede do
CREA-MS, sito à Rua Sebastião Taveira, 272, Monte Castelo, 79010-480, nesta Capital.

2.1.3.

As impugnações, além de manifestadas por escrito, também deverão ser
disponibilizadas através do endereço eletrônico cpl@creams.org.br, em face da
obrigatoriedade da publicação, no COMPRASNET, do pedido de impugnação
juntamente com a decisão emitida pela Pregoeira e/ou pelos setores responsáveis pela
elaboração do Edital e seus anexos.

2.1.4.

Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da
proposta de preços, será definida e publicada nova data para realização do certame.

3.

DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

3.1.

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados
à Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão
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pública, preferencialmente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço:
cpl@creams.org.br.
4.

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1.

Poderão participar deste Pregão Eletrônico pessoas jurídicas que:

4.1.1.

Atendam às condições deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação
exigida para habilitação, constante do item 12 deste Edital, e estiverem devidamente
credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por meio do site
www.comprasgovernamentais.gov.br e apresentem os documentos nele exigidos, em
original ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório de Notas e Ofício
competente;

4.1.2.

Estejam devidamente CADASTRADAS no nível “CREDENCIAMENTO”, em
situação regular, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;

4.1.2.1.

As empresas não cadastradas no SICAF que tiverem interesse em participar do
presente Pregão Eletrônico deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação
junto a qualquer Unidade Cadastradora dos Órgãos da Administração Pública.

4.1.3.

Não estejam sob falência, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, concurso de
credores, dissolução, liquidação, e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si;

4.1.4.

Não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública
direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as
que estejam punidas com suspensão ou impedimento do direito de contratar ou licitar
com a Administração Pública.

4.2.

Manifestarem, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as
exigências do instrumento convocatório, bem como a descritiva técnica constante dos
Termos de Referência no Anexo I do presente Edital.

4.2.1.

A existência de restrição relativa à regularidade fiscal não impede que a declaração de
que trata este subitem seja firmada por microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa, aplicando-se, nesta hipótese, na fase de habilitação, o disposto
no item 12.6. deste Edital.

4.2.2.

A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará a
Licitante às sanções previstas no art. 7, da Lei n. 10.520/2002 e no art. 28, do Decreto
n. 5.450/2005, ressalvado o disposto no subitem 4.2.1.
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4.3.

Manifestarem, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não
empregam menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir dos quatorze anos (art. 7, inc. XXXIII, da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988).

4.4.

Da participação de empresas reunidas em consórcios:

4.4.1.

Será permitida a participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio.

4.4.1.1.

Justifica-se tal procedimento vez que a presente contratação busca a elaboração e o
desenvolvimento de projetos e serviços de engenharia correspondentes a atividades de
modalidades e características distintas – elétrica, civil, mecânica, dentre outros, as quais
devem ser desenvolvidas por profissionais com as respectivas atribuições. Com isso, a
Administração pretende selecionar, garantindo-se a ampla concorrência, empresas
com real capacidade de desenvolvimento dos serviços a serem contratados,
promovendo a escolha da melhor e mais vantajosa proposta. A empresa líder,
necessariamente, deverá ser aquela responsável pelo desenvolvimento dos projetos
constantes no Item 02, pelo fato deste compor a parcela dos serviços de maior
relevância na execução do contrato de supervisão.

4.4.1.2.

Deverá ser apresentado junto aos documentos de habilitação, compromisso de
constituição do consórcio, por escritura pública ou documento particular registrado
em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, discriminando a empresa líder, com
apresentação da proporção de participação de cada uma das consorciadas, e ainda,
estabelecendo responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados pelo
consórcio, observadas as normas do art. 33, da Lei n. 8.666/1993.

4.4.2.

Apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31, da Lei n. 8.666/1993, por
parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o
somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação
econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de
sua respectiva participação.

4.4.3.

As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de um
consórcio ou de forma isolada.

4.4.4.

As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações do
consórcio na fase de licitação e durante a execução do contrato.

4.4.5.

Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida a constituição e o registro do
consórcio, na forma do subitem 15.2.

4.4.6.

O prazo de duração de consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de
conclusão do objeto licitado, até sua aceitação definitiva.
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4.4.7.

Apenas os consórcios compostos exclusivamente por empresas de pequeno porte e
microempresas poderão usufruir dos benefícios legais da LC n. 123/06, desde que a
soma do faturamento das empresas consorciadas não ultrapasse o limite previsto
no inciso II, art. 3º, da LC n. 123/2006.

4.5.

Fica vedada a participação, na presente licitação:

4.5.1.

De empresa que possua, entre seus sócios, servidor ou dirigente do CREA-MS, em
observância ao disposto no art. 9, inc. III, da Lei n. 8.666/1993;

4.5.2.

De empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o CREAMS, durante o prazo da sanção aplicada (art. 87, inc. III, da Lei n. 8.666/1993);

4.5.3.

De empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
sua reabilitação (art. 87, inc. IV, da Lei n. 8666/1993);

4.5.4.

De empresa impedida de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção
aplicada (art. 7, da Lei n. 10.520/2002);

4.5.5.

De sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

4.5.6.

De empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste
Pregão;

4.5.7.

De empresa concordatária ou que se encontre em processo de dissolução ou
liquidação, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, sob
concurso de credores, fusão, cisão ou incorporação;

4.5.8.

De sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas
que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem
representando interesse econômico em comum;

4.6.

Não será admitida a participação de cooperativas e/ou instituições sem fins lucrativos
cujos estatutos e objetivos sociais não prevejam ou não estejam de acordo com o
objeto ora licitado.

5.

DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO

5.1.

As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada
para início da sessão pública via Internet.

5.2.

O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha,
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.

Rua Sebastião Taveira, 272 • Bairro Monte Castelo • CEP 79010-480 • Campo Grande – MS • Fone: (67) 3368-1000
Site: www.creams.org.br • E-mail: creams@creams.org.br

5

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

5.3.

O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal
única e exclusiva da Licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

5.4.

O uso da senha de acesso pela Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do Sistema ou à entidade promotora da licitação, responsabilidade por
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.5.

A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do
Sistema para imediato bloqueio de acesso.

6.

DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1.

A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante
e subsequente encaminhamento da Proposta de Preços, o que ocorrerá a partir da
divulgação da licitação até a data e horário de abertura da sessão do Pregão, informados
no preâmbulo deste edital, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando,
então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento das propostas de preços.
Durante este período a Licitante poderá incluir ou excluir propostas de preços.

6.1.1.

Fica vedado à Licitante qualquer tipo de identificação quando do registro de sua
proposta de preços, planilha ou outros Anexos exigidos neste Edital, sob pena de
desclassificação do certame pela Pregoeira.

6.2.

A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços
e lances inseridos em sessão pública.

6.3.

A Licitante que se enquadrar no que estabelece a LC n. 123/2006, deverá declarar que
atende os requisitos do art. 3º, no ato de envio de sua proposta, em campo próprio do
Sistema, para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei.

6.3.1.

A mera declaração como ME ou EPP ou a efetiva utilização dos benefícios concedidos
pela LC n. 123/2006 por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a
essas categorias configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de
penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, além
de ser descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

6.4.

Incumbirá à Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a
sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema
ou de sua desconexão.
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6.5.

A Licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. E
em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no
COMPRASNET – CATSERV e as especificações constantes do Anexo I – Termo de
Referência deste Edital, prevalecerão às últimas.

6.6.

A Proposta de Preços assinada e digitalizada da licitante vencedora, contendo as
especificações detalhadas do objeto, deverá ser formulada e enviada, atualizada em
conformidade com o último lance ofertado, num prazo máximo de 03 (três) horas após
o encerramento da etapa de lances, por convocação da Pregoeira pelo Sistema
Eletrônico (“Convocação de anexo”).

6.6.1.

A Proposta de Preços assinada e digitalizada também poderá ser remetida por meio de
mensagem para o e-mail cpl@creams.org.br, nos casos de solicitação da Pregoeira,
para fins de agilizar o envio da documentação à área técnica do CREA-MS, sem
prejuízo da disponibilização pelo Sistema Eletrônico, ou de comprovada inviabilidade
ou dificuldade de envio ou recebimento pelo Sistema Eletrônico, sendo que, nesta
última hipótese, será providenciado, em momento posterior, o uso da funcionalidade
“Convocar anexo”, de forma que a documentação seja inserida no Sistema Eletrônico
e, assim, fique à disposição das demais licitantes.

6.6.1.1.

Caso se entenda necessário, os originais deverão ser apresentados, no prazo máximo
de 03 (três) dias úteis, contadas da solicitação da Pregoeira, ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de MS, sito à Rua Sebastião Taveira, 272, Monte Castelo,
79010-480, em Campo Grande-MS, em envelope fechado e rubricado no fecho, com
os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS
PREGÃO ELETRÔNICO N. 005/2017
ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
RAZÃO SOCIAL E CNPJ

6.6.2.

Dentro do prazo de 03 (três) horas poderão ser remetidos, por iniciativa da licitante,
tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos a sua
Proposta de Preços. Na hipótese da proposta já ter sido incluída no Sistema Eletrônico,
faz necessário que a licitante formalize à Pregoeira, via mensagem (e-mail), o desejo de
envio de nova documentação. Nesse caso, a Pregoeira fará novo uso da funcionalidade
“Convocar anexo”.

6.6.3.

A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo
de 03 (três) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação,
o envio da Proposta de Preço ou de qualquer outro documento complementar ou
retificador ou que deveria ter sido remetido juntamente com a proposta, sendo
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realizado, pela Pregoeira, o registro da não aceitação da proposta, e a convocação da
próxima licitante.
6.6.4.

Na hipótese prevista no subitem 6.6.1, a documentação remetida via mensagem (email) deverá corresponder exatamente àquela inserida no Sistema Eletrônico. O envio
de documento não inserto no Sistema Eletrônico resultará na desconsideração do
mesmo, para fins de análise por parte da área técnica, salvo na hipótese de pedido
expresso da licitante, formalizado via e-mail dentro do prazo de 03 (três) horas, para a
inclusão de tal documentação, situação na qual será aplicado o mesmo procedimento
previsto no subitem 6.6.2, qual seja, o novo uso, pela Pregoeira, da funcionalidade
“Convocar anexo”.

6.7.

Na proposta de preços deverão constar, pelo menos, as seguintes condições, conforme
modelo constante do Anexo I do Termo de Referência:
a)

Razão social e CNPJ da empresa, endereço completo, telefone, e endereço
eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como nome do
proponente ou de seu representante legal, CPF, RG e cargo na empresa, Banco,
agência, número da conta corrente e praça de pagamento;

b) Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.
c)

Preço unitário e global, de acordo com o (s) preço (s) praticado (s) no mercado,
conforme estabelece o inciso IV, do art. 43, da Lei n. 8.666/1993, em algarismo e
por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R$), com no máximo
02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes nos Termos de
Referência – Anexo I do presente Edital.

c.1) No preço ofertado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõe, tais
como as despesas com mão de obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas,
fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execução do objeto desta licitação.
d) Cronograma do Trabalho, conforme estabelecido pelo subitem 6.1. do Termo de
Referência.
6.7.1.

Considerando que o grupo de ITENS de que trata a tabela do subitem 2.5.1. do Termo
de Referência será adjudicado a um ÚNICO fornecedor, é obrigatória a apresentação
de proposta para todos os ITENS que compõem o GRUPO.

6.7.2.

O Sistema Comprasnet fará, automaticamente, a totalização dos valores das propostas
apresentadas para os ITENS.

6.7.3.

Quando do registro das propostas no Sistema Eletrônico, as licitantes deverão
observar a orientação estabelecida pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento
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e Gestão, no sentido de se incluir o detalhamento do objeto ofertado no campo
“Descrição Detalhada do Objeto”.
6.7.3.1.

A ausência do detalhamento do objeto no citado campo ou mesmo eventual
divergência em relação à documentação apresentada não acarretará a desclassificação
da proposta da licitante, podendo tal falha ser sanada mediante realização de diligência
destinada a esclarecer ou complementar as informações.

6.7.4.

A proposta de preços enviada implicará em plena aceitação, por parte da Licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.8.

A Pregoeira verificará as propostas de preços enviadas, antes da abertura da fase de
lances, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade
com os requisitos estabelecidos no Edital, que forem omissas ou apresentarem
irregularidades insanáveis, informando de tal fato ao licitante desclassificado.

6.9.

Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente Edital
e seus anexos, que sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis.

7.

DA SESSÃO PÚBLICA

7.1.

No dia e horário indicados no preâmbulo deste Edital, terá início a sessão pública do
Pregão Eletrônico n. 005/2017, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas
e início da etapa de lances, que deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente Edital e seus Anexos.

7.2.

Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.

7.3.

Durante a Sessão Pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as Licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do Sistema
Eletrônico, e conforme as regras deste.

7.3.1.

Não será admitida a desistência da proposta/lance, após o INÍCIO ou o
ENCERRAMENTO da fase de lances.

7.3.2.

EXCEPCIONALMENTE, após o ENCERRAMENTO da fase de lances, poderá ser
acatado o pedido de desistência da proposta, em razão de motivo justo devidamente
comprovado pela LICITANTE, decorrente de fato superveniente, e aceito pela
Pregoeira.

7.3.3.

Não restando comprovado o atendimento aos requisitos fixados no subitem 7.3.2
acima, a LICITANTE DESISTENTE ficará sujeita a aplicação das sanções previstas
no item 18 deste Edital.
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7.3.4.

O não encaminhamento da documentação afeta a proposta, após a convocação pela
Pregoeira, conforme prazo estipulado no subitem 6.6. deste Edital, caracteriza
desistência para fins de aplicação das penalidade cabíveis.

7.3.5.

Com base na orientação emitida pela SLTI/MPOG, em face do teor do Acórdão TCU
n. 754/2015 – Plenário, na hipótese de ocorrência de desistência injustificada de
proposta/lance, a Pregoeira autuará processo administrativo para apenação da(s)
licitante(s) convocada(s), já que tal prática se consubstancia em ato ilegal, previsto no
rol do art. 7, da Lei n. 10.520/2002.

7.4.

Caberá à Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a Sessão
Pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrentes da perda de negócios
diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou pelo Pregoeiro
ou de sua desconexão.

8.

DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

8.1.

A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando, em regra, aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

8.1.1.

Considerando que, para fins do Sistema Eletrônico, as propostas registradas tornar-seão os primeiros lances das licitantes, caso seja identificada alguma desconformidade
com o instrumento convocatório, a Pregoeira analisará, caso a caso, a fim de verificar
a ocorrência de erros e, caso existam, se são de natureza sanável.

8.1.2.

Na hipótese do erro ser sanável durante a fase de lances, a Pregoeira cientificará, via
chat, todas as licitantes logadas, sobre o problema detectado, fazendo referência ao
item e ao valor registrado, já que o Sistema Eletrônico não possibilita a identificação
da licitante, de forma que todas as participantes não se deixem influenciar pelo erro e
possam registrar seus lances levando em conta, unicamente, sua condição comercial.

8.1.3.

Caso o erro identificado corresponda à inserção de proposta original com 03 (três) ou
04 (quatro) casas decimais, a Pregoeira registrará, via chat, o item e o valor da citada
proposta, com a finalidade de viabilizar que a respectiva licitante readeque seu valor às
regras do Edital, ou seja, insira novo lance que contemple apenas 02 (duas) casas após
a vírgula, sob pena de sofrer as sanções listadas no item 18 deste Edital.

8.2.

A proposta que não atender às especificações do Edital ou contiver qualquer tipo de
identificação do seu proponente será previamente desclassificada, não havendo
possibilidade de oferecimento de lances.

8.3.

Será, também, motivo de desclassificação, a apresentação, por uma mesma Licitante,
de mais de uma proposta para um mesmo item.
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8.4.

Considerando que o objeto do GRUPO deste certame será adjudicado a um ÚNICO
fornecedor, a desclassificação em um ITEM do GRUPO implicará a desclassificação
em todos os ITENS cotados pela Licitante para o GRUPO.

8.5.

A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.6.

Serão classificadas as propostas que estiverem de acordo com as especificações
contidas neste Edital. Somente as Licitantes com propostas classificadas participarão
da fase de lances.

8.7.

A Licitante que tiver sua proposta excluída para o item estará definitivamente fora das
fases seguintes do Pregão, para todo o GRUPO.

9.

DA FORMULAÇÃO DE LANCES

9.1.

O Sistema Eletrônico ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo
Pregoeiro e que participarão da fase de lances.

9.2.

Iniciada a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do
recebimento dos mesmos e de seus respectivos valores e horários de registro.

9.3.

Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo PREÇO UNITÁRIO,
devendo ser cotados individualmente para cada ITEM constante do GRUPO.

9.4.

A cada lance ofertado, por ITEM, o Sistema Comprasnet atualizará, automaticamente,
o valor global dos itens do GRUPO.

9.5.

As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras
de aceitação, contendo cada lance no máximo 02 (duas) casas decimais.

9.6.

Durante a fase de lances, não serão aceitos contatos telefônicos, ou via e-mail, com a
Pregoeira e com a equipe de apoio, inclusive para pedidos de exclusão de lances dados
equivocadamente, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, já que tal ato
configura a identificação da licitante durante a sessão pública, o que é proibido pelas
normas.

9.7.

Cada licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e
registrado pelo sistema.

9.7.1.

Em observância às disposições insertas na IN SLTI/MP n. 03, de 16/12/2011, o
intervalo entre os lances enviados pela mesma licitante não poderá ser inferior a 20
(vinte) segundos.

9.7.2.

Os lances enviados em desacordo com o subitem 9.7.1 acima serão excluídos
automaticamente pelo sistema eletrônico.
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9.8.

O sistema permitirá a formulação de dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo para fins de classificação aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar, ressalvada a hipótese de aplicação das regras de preferência previstas
no subitem 10.6. (desempate para ME/EPP).

9.9.

Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante detentora do
lance.

9.10.

No caso de desconexão da Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances.

9.11.

Considerando que o GRUPO de ITENS será adjudicado a um ÚNICO fornecedor,
restará vencedor, na fase de lances, a Licitante que ofertar o menor valor global para o
GRUPO.

9.11.1.

A Pregoeira, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem
prejuízo dos atos realizados.

9.11.2.

Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira
às participantes.

10.

DO ENCERRAMENTO
ELETRÔNICO

10.1.

A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento
iminente de lances, a critério da Pregoeira, emitido pelo sistema eletrônico às
Licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.

10.2.

Após o encerramento da etapa de lances e a anexação da proposta no sistema, de forma
que o Pregoeiro tome ciência das Marcas/Modelos ofertados, poderá encaminhar pelo
sistema eletrônico contraproposta diretamente à Licitante que tenha apresentado o
lance de menor valor, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste
Edital.

10.3.

O Pregoeiro anunciará a Licitante vencedora, imediatamente após o encerramento da
etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão
da mesma, acerca da aceitação do lance de menor valor.

10.4.

Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta de preços classificada
em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para
contratação.

DA

ETAPA

DOS

LANCES

VIA

MEIO
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10.4.1.

Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta
de menor preço e o valor estimado para o objeto e a especificação técnica prevista.

10.5.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.

10.5.1.

Caso o lance esteja acima do valor estimado, a licitante será convocada, pelo “chat” do
sistema, para negociar o valor do lance, e, em caso de não atendimento à convocação
dentro do prazo estipulado pela Pregoeira, de no mínimo 15 (quinze) minutos, a
proposta poderá ser rejeitada pela área técnica, sendo convocada a próxima colocada
para a negociação.

10.6.

Após o encerramento da etapa de lances, e não tendo sido a menor proposta ou lance
apresentado por ME ou EPP, caso se verifique a ocorrência de empate ficto, será
assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as MEs e
EPPs, nos termos do art. 44, da LC n. 123/2006.

10.6.1.

Entende-se por empate ficto, nos termos da LC n. 123/2006, aquelas situações em que
as propostas ou lances apresentados pelas MEs e EPPs sejam iguais ou até 5% (cinco
por cento) superiores à proposta ou lance melhor classificado durante a etapa de lances.

10.6.2.

Na ocorrência de empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:
a)

A ME ou EPP melhor classificada no intervalo percentual de até 5% (cinco),
definido nos termos deste subitem, será convocada automaticamente pelo sistema
eletrônico para, desejando, apresentar nova proposta de preço inferior àquela
classificada com o menor preço ou lance, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos
após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. É de responsabilidade da
licitante a sua conexão com o sistema eletrônico durante o prazo acima referido
para o exercício do direito sob comento. Apresentada a proposta nas condições
acima referidas, será analisada sua documentação de habilitação.

b) Não sendo declarada vencedora a ME ou EPP, na forma da alínea anterior, serão
convocadas automaticamente pelo sistema eletrônico as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipótese do subitem 10.6.1, na ordem classificatória,
com vistas ao exercício do mesmo direito.
10.7.

Na hipótese em que nenhuma das licitantes exerça seu direito de preferência previsto
acima ou comprove o preenchimento dos requisitos elencados no subitem 10.6,
prevalecerá o resultado inicialmente apurado pelo sistema eletrônico, sem prejuízo das
sanções cabíveis em razão do registro de declaração/manifestação falsa.

11.

DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

11.1.

Encerrada a etapa de lances, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para o objeto deste
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Edital, obtido conforme disposto conforme definido pelo art. 2º, da Instrução
Normativa n. 05/2014 – SLTI/MPOG.
11.2.

Confirmada a aceitabilidade da proposta, após a análise da área técnica, a Pregoeira
divulgará o resultado do julgamento do preço, procedendo à verificação da habilitação
da licitante, conforme as disposições deste Edital e seus anexos.

11.3.

A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO, representado
pelo MENOR VALOR GLOBAL DO GRUPO, observados os PREÇOS
UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA, obtidos por meio de pesquisa de mercado.
Considerando que o GRUPO de ITENS será adjudicado a um ÚNICO fornecedor, a
desclassificação de um item por preço excessivo implicará a desclassificação de todos
os outros ITENS cotados pela Licitante para o GRUPO.

11.4.

Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se a licitante desatender
às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e as condições de habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
satisfaça às condições e exigências constantes no Edital e seus anexos.

11.4.1.

Ocorrendo a situação referida no subitem anterior, a Pregoeira poderá negociar com a
licitante para que seja obtida melhor proposta.

11.4.2.

No julgamento da habilitação e das propostas, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindolhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

11.5.

Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade da Licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à
totalidade de remuneração.

11.6.

Não serão aceitas propostas com preço unitário, total e/ou global superior ao máximo
ou com preço manifestamente inexequível.

11.7.

Será DESCLASSIFICADA a proposta que:
a)

Contenha vícios ou ilegalidades; e/ou

b) Seja omissa e/ou apresente especificações conflitantes com as exigidas neste
Edital e/ou nos seus Anexos; e/ou
c)

Mantenha preço unitário, total e/ou global final superiores aos máximos
admitidos pelo CREA-MS; e/ou

d) Apresente preço que seja manifestamente inexequível; e/ou
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e)

Deixe de encaminhar/apresentar documentação exigida pelo Edital ou pelo
Pregoeiro.

11.8.

Considera-se preço manifestamente inexequível aquele que, comprovadamente, for
insuficiente para a cobertura dos custos decorrentes da contratação ou que não venha
a ter demonstrada a sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os
custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste
Pregão.

11.9.

Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na
forma do § 3º, do art. 43, da Lei n. 8.666/1993, para efeito de comprovação de sua
exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:
a)

Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

b) Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas
em dissídios coletivos de trabalho;
c)

Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e junto
ao Ministério da Previdência Social;

d) Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
e)

Pesquisas em órgãos públicos ou em empresas privadas;

f)

Verificação de outros contratos que a proponente mantenha com a Administração
ou com a iniciativa privada;

g)

Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;

h) Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pela proponente;
i)

Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de
pesquisa;

j)

Estudos setoriais;

k)

Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

l)

Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente
favoráveis que a proponente disponha para a prestação dos serviços;

11.10.

Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

11.11.

Será desclassificada a proposta da Licitante que, após as diligências, não corrigir ou
justificar eventuais irregularidades apontadas pelo Pregoeiro.

11.12.

Após a aceitação do lance e da proposta de menor preço, a Pregoeira verificará a
habilitação da Licitante, nos termos deste Edital.
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12.

DA HABILITAÇÃO

12.1.

Encerrada a etapa de lances da sessão pública e a negociação, a licitante detentora da
melhor proposta ou lance encaminhará ao CREA-MS a documentação assinada e
digitalizada referente à habilitação, no prazo máximo de 03 (três) horas, por
convocação da Pregoeira pelo Sistema Eletrônico (“Convocação de anexo”).

12.1.1.

A documentação assinada e digitalizada referente à habilitação também poderá ser
remetida por meio de mensagem para o e-mail cpl@creams.org.br , nos casos de
solicitação da Pregoeira, para fins de agilizar o envio da documentação à área técnica
do CREA-MS, sem prejuízo da disponibilização pelo Sistema Eletrônico, ou de
comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento pelo Sistema
Eletrônico, sendo que, nesta última hipótese, será providenciado, em momento
posterior, o uso da funcionalidade “Convocar anexo”, de forma que a documentação
seja inserida no Sistema Eletrônico e, assim, fique à disposição das demais licitantes.

12.1.1.1. Caso se entenda necessário, os originais deverão ser apresentados, no prazo máximo
de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir do registro da adjudicação do objeto, a
sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MS, sito a Rua Sebastião
Taveira, 272, Monte Castelo, 79010-480, em Campo Grande-MS, em envelope fechado
e rubricado no fecho, com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS
PREGÃO ELETRÔNICO N. 005/2017
ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL E CNPJ
12.1.2.

Dentro do prazo de 03 (três) horas poderão ser remetidos, por iniciativa da licitante,
tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos a sua
documentação de habilitação. Na hipótese da proposta já ter sido incluída no Sistema
Eletrônico, faz-se necessário que a licitante formalize à Pregoeira, via mensagem (email), o desejo de envio de nova documentação. Nesse caso, a Pregoeira fará novo uso
da funcionalidade “Convocar anexo”.

12.1.3.

A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo
de 03 (três) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação,
o envio da documentação de habilitação ou de qualquer outro documento
complementar ou retificador ou que deveria/poderia ter sido remetido juntamente
com a mesma, sendo realizado, pela Pregoeira, o registro da inabilitação, e a
convocação da próxima licitante.

12.1.4.

Na hipótese prevista no subitem 12.1.1, a documentação remetida via mensagem (email) deverá corresponder exatamente àquela inserida no Sistema Eletrônico. O envio
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de documento não inserto no Sistema Eletrônico resultará na desconsideração do
mesmo, para fins de análise por parte da área técnica, salvo na hipótese de pedido
expresso da licitante, formalizado dentro do prazo de 03 (três) horas, para a inclusão
de tal documentação, situação na qual será aplicado o mesmo procedimento previsto
no subitem 12.1.2, qual seja, o novo uso, pela Pregoeira, da funcionalidade “Convocar
anexo”.
12.1.5.

As MEs e EPPs deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

12.2.

Toda a documentação exigida deverá ser apresentada por uma das seguintes formas:
a)

Em original;

b) Por qualquer processo de cópia, autenticada por servidor da Administração,
devidamente qualificado, ou por Cartório competente;
c)

Publicação em órgão da Imprensa Oficial.

12.3.

A habilitação será verificada pela Pregoeira por meio de consulta on line no Sicaf
(habilitação parcial) e análise dos documentos previstos no item 12.5. deste Edital.

12.3.1.

Na análise da validade dos documentos de habilitação, quando existente, tomar-se-á
como referência a data da abertura da Sessão Eletrônica, informada no preâmbulo
deste Edital.

12.3.2.

As Licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverão
apresentar documentos que supram tais exigências.

12.4.

No Sicaf, serão observados:

12.4.1.

A Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional, referente:
a)

Às contribuições para a Previdência Social - INSS; e

b) Aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
12.4.2.

A Regularidade Fiscal perante a Fazenda Estadual/Distrital;

12.4.3.

A Regularidade Fiscal perante a Fazenda Municipal;

12.4.4.

A Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

12.4.5.

O Quadro de Participação Societária, para aferição do disposto no subitem 4.5.1.;

12.4.6.

O registro de ocorrências cadastradas relativas às penalidades de suspensão de
participar de licitação e impedimento de contratar com o CREA-MS, de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública, e de impedimento de licitar e
contratar com a União;
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12.4.7.

Comprovação da boa situação financeira do Licitante, aferida com base nos índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) igual ou maior
que 01 (um), analisados automaticamente pelo Sicaf

12.4.8.

No caso de impossibilidade de acesso ao Sicaf, a Sessão será suspensa e serão
informados a data e horário do seu prosseguimento.

12.5.

Para fins de habilitação:

12.5.1.

Serão verificados, ainda:
a)

A declaração de que a Licitante cumpre o disposto no art. 7°, inc. XXXIII, da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o
inciso V, do art. 27, da Lei n. 8.666/1993;

b) A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Título VIIA da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.
5.452/1943, conforme prescreve a Lei n.º 12.440/2011 e o inciso V, do art. 29, da
Lei n. 8.666/1993, por meio de consulta ao site www.tst.jus.br;
c)

O Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, nos termos do
art. 12, da Lei n. 8.429/1992, por meio de consulta ao site www.cnj.jus.br
(Acórdão n. 1.793/2011 – Plenário - Tribunal de Contas da União);

d) O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União - CGU, nos termos do disposto no caput e no
parágrafo único, do art. 97, da Lei n. 8.666/1993, por meio de consulta ao site
www.portaltransparencia.gov.br (Acórdão n. 1.793/2011 – Plenário - Tribunal de
Contas da União);
e)

O Cadastro de Inidôneos e o Cadastro de Inabilitados, mantidos pelo Tribunal de
Contas
da
União
TCU,
através
dos
sites
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=2046:5::::::
e
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=2046:4:::::: (Orientação Normativa /
SEGES n. 2, de 06 de junho de 2016);

f)

Certidão negativa de falência e recuperação judicial, expedida pelo distribuidor ou
distribuidores (caso exista mais de um) da sede da pessoa jurídica, há menos de 60
(sessenta dias) dias da data de recebimento dos envelopes, mencionada no
preâmbulo deste Edital;

g)

Na falta da comprovação de que trata o subitem 12.4.7. deste Edital deverá ser
apresentada declaração expedida pelo Contador e/ou representante legal da
licitante, com a informação dos índices solicitados, acompanhada do Balanço
Patrimonial;
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h) As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 01 (um) em qualquer
dos índices referidos no subitem 12.4.7. deverão comprovar o capital social
integralizado de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo
a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta de
preços, na forma da lei, de acordo com os § 2º e 3º, do artigo 31, da Lei n.
8.666/1993;
12.5.1.1. A declaração de que trata a alínea “a” do subitem 12.5.1. deste Edital deverá ser
apresentada por meio do campo próprio no Sistema Comprasnet, disponível quando
do envio da proposta, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão Eletrônica,
informadas no preâmbulo deste Edital.
12.5.2.

Deverão ser apresentados, ainda, os seguintes documentos para comprovação
da qualificação técnica da empresa:
a)

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, emitida pelo CREA e/ou
CAU.

a.1) Através da apresentação da Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica
expedida pelo CREA e/ou CAU, se fará a comprovação de que os profissionais
que participarão do serviço ora licitado fazem parte do quadro técnico e
permanente da licitante, na data prevista para entrega das propostas;
b) Comprovação de capacitação técnico-profissional, através da apresentação de
Certidão de Acervo Técnico com o respectivo atestado de capacidade técnica dos
serviços objeto desta licitação – itens 2, 3, 5, 6 e 7 – devidamente registrado
no CREA e/ou CAU, nos termos da Resolução n. 1025/2009 do Confea e da
Resolução n. 24/2012 do CAU/BR, a fim de comprovar que os responsáveis
técnicos da licitante, executaram serviço similar com as características do objeto
desta licitação, em características, quantidades e prazos, expedido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado.
b.1) Será considerado serviço similar ao do escopo o desenvolvimento de projeto, nas
mesmas disciplinas técnicas ou especialidades dos itens 2, 3, 5, 6 e 7, para edifício
com área mínima de 750 m2 distribuídos em, no mínimo, dois pavimentos.
GRUPO

ITEM

03

DESCRIÇÃO / DISCIPLINAS OU ESPECIALIDADES
Instalações Elétricas, Instalações para Telecomunicações e Proteção contra
Descargas Atmosféricas
Data Center

05

Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio

06

Instalações Hidrossanitárias

07

Climatização

02
01
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b.2) Será admitido o somatório de atestados de capacidade técnica para fins de
comprovação das exigências de habilitação constantes das alíneas “b” e “b.1”.
b.3) As licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as informações
necessárias à comprovação da legitimidade do(s) atestado(s) de capacidade técnica
apresentado(s), apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato
social, do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante
e local em que foram prestados os serviços.
12.5.3.

Deverão ser apresentados, ainda:

12.5.3.1. Termo de Vistoria emitido por este Conselho conforme item 1.3. do Termo de
Referência – Anexo I ou Declaração de que conhece as condições para a execução do
objeto e entrega do serviço ou de que prestará os serviços conforme descrito (Anexo
III).
12.5.4.

As empresas reunidas em consórcio deverão, ainda:

12.5.4.1. Apresentar, além dos demais documentos exigidos neste Edital, compromisso de
constituição do consórcio, por escritura pública ou documento particular registrado
em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, discriminando a empresa líder e
estabelecendo responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados pelo
consórcio, na forma do § 2°, do art. 33, da Lei n. 8.666/1993.
12.5.4.2. Apresentar as comprovações da regularidade fiscal e trabalhista de cada uma das
empresas participantes do consórcio.
12.5.4.3. Para prova de qualificação técnica, cada consorciando deverá apresentar o documento
indicado na alínea “a”, do subitem 12.5.2. Quanto à qualificação técnico-profissional,
exigidas na alínea “b” do mesmo subitem, será admitido o somatório dos quantitativos
apresentados por cada consorciando para atendimento do edital.
12.5.4.4. Para fazer prova de qualificação econômico-financeira referente ao subitem 12.4.7.,
cada consorciando deverá possuir os índices contábeis mínimos indicados
neste edital (Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC)). Da mesma forma, cada consorciando deverá apresentar a certidão
negativa de falência ou recuperação judicial indicada na alínea “f”, do subitem
12.5.1.
12.6.

Nos termos da LC n. 123/2006 e do Decreto n. 8.538/2015, verificada, no Sicaf, a
existência de restrição relativa à regularidade fiscal de microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa que tenha apresentado melhor proposta, a
Pregoeira:
a)

Emitirá mensagem declarando a Licitante vencedora do item, fixando prazo de 05
(cinco) dias úteis para a regularização da documentação, ou parcelamento do
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débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa; e
b) Suspenderá a Sessão Eletrônica, fixando data e hora para reabertura.
12.6.1.

Poderá a Licitante solicitar prorrogação do prazo fixado no item 12.6., alínea “a”, por
igual período, mediante mensagem enviada ao Pregoeiro, por meio do e-mail
cpl@creams.org.br, dentro do prazo inicialmente concedido.

12.7.

A não regularização da documentação nos termos do item 12.6. implicará:
a)

Decadência do direito da microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa à contratação, sem prejuízo das sanções aplicáveis aos casos aos quais
se refere o art. 81, da Lei n. 8.666/1993; e

b) Exame, pelo Pregoeiro, quando da reabertura da Sessão, das propostas ou lances
subsequentes, na ordem de classificação, nos termos deste Edital.
12.8.

Para usufruir do benefício de prazo para regularização da documentação de que trata
o item 12.6. deste Edital, a Licitante deverá ter providenciado o registro de sua
condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa em
campo próprio do Sicaf (porte da empresa) e, ainda, quando do envio eletrônico da
proposta, ter optado, em campo próprio do Sistema Comprasnet, pelos benefícios da
LC n. 123/2006 e do Decreto n. 8.538/2015.

12.9.

Para fins de habilitação, a verificação pelo CREA-MS nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

12.10.

Não será aceito nenhum protocolo de entrega ou de solicitação de documentos em
substituição aos relacionados neste Edital.

12.11.

Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão
estar:

12.11.1.

Em nome da Licitante e com a indicação do número de inscrição no CNPJ e,
preferencialmente, com o endereço respectivo, observado o seguinte:
a)

Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

b) Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto
aqueles para os quais a legislação permita ou exija a emissão apenas em nome da
matriz;
12.11.2.

Dentro do prazo de validade ou, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão
competente expedidor, datados dentro dos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data
de abertura da Sessão Eletrônica. Não se enquadram nesse prazo os documentos cuja
validade é indeterminada.
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12.12.

As licitantes que, embora cadastradas no Sicaf, estejam com situação irregular neste
Sistema, poderão apresentar os documentos que comprovem sua regularidade,
relativamente aos dados vencidos ou não atualizados.

12.13.

Caso a licitante não esteja regular no Sicaf e comprovar, exclusivamente, mediante
apresentação do formulário de Recibo de Solicitação de Serviço - RSS, a entrega da
documentação à sua Unidade Cadastradora, no prazo regulamentar, qual seja, até o
terceiro dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão pública, a Pregoeira
procederá à diligência, na forma estabelecida no § 3º, do art. 43, da Lei n. 8.666/1993.

12.14.

Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos e, observado ainda o disposto nos itens 19.7.,
19.15. e 19.16. deste Edital, o Pregoeiro considerará a Licitante inabilitada.

12.15.

A Licitante será responsável por todas as informações fornecidas, sujeitando-se às
penalidades legais caso essas informações venham a induzir o Pregoeiro ou sua Equipe
de Apoio a erro de julgamento.

12.16.

É facultado ao Pregoeiro solicitar esclarecimentos, efetuar diligências ou adotar
quaisquer outras providências tendentes a confirmar a capacidade técnica e/ou
administrativa e/ou a habilitação das Licitantes, sendo vedada, entretanto, a inclusão
de documento/informação que originariamente deveria constar da
proposta/documentação.

12.17.

No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em Ata e acessível a todos, atribuindolhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, nos termos do art. 26, §
3º, do Decreto n. 5.450/2005.

12.18.

Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a Licitante que apresentar
o menor preço classificado para o objeto licitado e cumprir todos os requisitos de
habilitação será declarada vencedora.

13.

DOS RECURSOS

13.1.

Após a habilitação, o Sistema informará às Licitantes, de forma automática, a abertura
do prazo de intenção de recurso.

13.2.

Qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em
campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer.

13.3.

À licitante que manifestar motivadamente a intenção de interpor recurso será
concedido o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das respectivas razões,
ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões no
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mesmo prazo, a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.
13.3.1.

As razões de recurso, além de manifestadas por escrito no sistema eletrônico, também
deverão ser disponibilizadas através do endereço eletrônico cpl@creams.org.br, em
face da obrigatoriedade da publicação, no COMPRASNET, do recurso juntamente
com a decisão emitida pela Pregoeira e/ou pelos setores responsáveis e/ou pela
autoridade superior.

13.3.2.

Na hipótese de concessão de prazo para a regularização fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que tenha apresentado melhor
proposta, a etapa recursal será aberta por ocasião da retomada da Sessão prevista no
item 12.7., alínea “b”, conforme prescrito no § 1º, do art. 43, da LC n. 123/2006 e
alterações.

13.3.3.

A Pregoeira terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apreciar o recurso,
reconsiderando a sua decisão ou, nesse mesmo período, encaminhá-lo ao Presidente
do CREA-MS, devidamente informado, para apreciação e decisão, em igual prazo.

13.3.4.

Os recursos admitidos serão processados de acordo com o previsto no Decreto n.
5.450/2005 combinado, subsidiariamente, com o art. 109, da Lei n. 8.666/1993.

13.4.

A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes quanto à intenção de recorrer
importará decadência do direito de recurso, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar
o objeto à licitante declarada vencedora.

13.5.

O recurso contra a decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo, no tocante ao item ao
qual o recurso se referir, inclusive quanto ao prazo de validade da proposta, o qual
somente recomeçará a contar quando da decisão final da autoridade competente.

13.6.

O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

13.7.

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

13.8.

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor
de Contratos e Compras do CREA-MS, sito a Rua Sebastião Taveira, 272, Monte
Castelo, em Campo Grande-MS, em dias úteis, no horário das 12 às 18h. Não serão
reconhecidos os recursos interpostos com os respectivos prazos legais vencidos.

14.

DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

14.1.

Da Sessão Pública do Pregão será lavrada, automaticamente pelo Sistema, Ata
circunstanciada, com o registro das Licitantes participantes, das propostas

Rua Sebastião Taveira, 272 • Bairro Monte Castelo • CEP 79010-480 • Campo Grande – MS • Fone: (67) 3368-1000
Site: www.creams.org.br • E-mail: creams@creams.org.br

23

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

apresentadas, da ordem de classificação, da análise dos documentos de habilitação e
dos recursos interpostos, além de outros registros pertinentes.
14.1.1.

A Ata será disponibilizada na internet para acesso livre, imediatamente após o
encerramento da Sessão Pública.

14.2.

A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro, sempre
que não houver recurso.

14.3.

A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e
somente poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto à Licitante vencedora,
pelo Pregoeiro.

14.4.

Quando houver recurso e o Pregoeiro mantiver sua decisão, o processo deverá ser
submetido à análise da Autoridade Competente, a quem incumbirá decidir acerca dos
atos praticados, promovendo, se for o caso, a adjudicação e a homologação.

15.

DA CONTRATAÇÃO

15.1.

As obrigações desta Licitação a serem firmadas entre o CREA-MS e a Licitante
Contratada, serão formalizadas através de Contrato, observando-se as condições
estabelecidas neste Edital, na Minuta de Contrato constante do Anexo IV e na
legislação vigente.

15.2.

Em caso da adjudicatária serem empresas reunidas em consórcios, estas deverão
apresentar, no prazo de 10 (dez) dias a contar da homologação do presente certame, o
instrumento de constituição do consórcio registrado no órgão oficial
competente. Dito instrumento deverá observar, além dos dispositivos legais, as
cláusulas deste edital.

15.3.

Após a homologação do processo, o CREA-MS convocará formalmente a Proponente
Adjudicatária para assinar o Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis
contados da data da convocação.

15.3.1.

O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual período,
quando solicitado pela Proponente Adjudicatária durante o seu transcurso e desde que
ocorra motivo justificado e de força maior, expressamente aceito pelo CREA-MS.

15.4.

Na assinatura do Contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pela Proponente Adjudicatária
durante a vigência do Contrato.

15.5.

O CREA-MS poderá, quando a Proponente Adjudicatária não fizer a comprovação
referida nos itens 15.2. e 15.4. acima ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar
o Contrato no prazo e condições estabelecidas por este Edital, convocar as Licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos
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habilitatórios e feita a negociação, assinar o Contrato, sem prejuízo das multas previstas
em Edital e no Contrato e das demais cominações legais.
15.6.

A recusa injustificada da Proponente Adjudicatária em assinar o Contrato e/ou a não
comprovação referida nos itens 15.2. e 15.4. acima, dentro dos prazos e condições
estabelecidas por este Edital, caracteriza o descumprimento total das obrigações
assumidas, e sujeita a Proponente Adjudicatária, com fundamento no artigo 7º, da Lei
n. 10.520/2002, e no art. 28, do Decreto n. 5.450/2005, ao impedimento de licitar e
contratar com a União e descredenciamento do Sicaf e do Cadastro de Fornecedores
do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul – CREAMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação, ao
contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e de multa
de 10% (dez por cento) sobre o preço global da sua proposta, tida como vencedora da
Licitação.

15.7.

Para a assinatura do Contrato, a Proponente Adjudicatária deverá adotar os seguintes
procedimentos:

15.7.1.

Enviar Representante Legal ao Setor de Contratos e Compras do CREA-MS, na Rua
Sebastião Taveira, 272, Monte Castelo, 79010-480, em Campo Grande-MS, onde este
deverá assinar as vias do Contrato e todos os documentos que dele fizerem parte
integrante;

15.7.2.

No caso de retirada/remessa do Contrato para assinatura, quando se tratar de empresa
de outra cidade que não a Capital de MS, o Contrato e toda a documentação deverão
ser devolvidos, devidamente assinados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da retirada ou da data do Aviso de Recebimento (A.R.).

15.8.

O inteiro teor do Contrato a ser oportunamente firmado encontra-se definido na
Minuta Contratual constante do Anexo IV deste Edital.

15.9.

Farão parte do Contrato, independentemente de transcrição, todas as condições
constantes do presente Edital e seus Anexos e a proposta apresentada pela Proponente
Adjudicatária.

15.10.

Somente será admitida a subcontratação do objeto, mediante prévia autorização por
escrito do CONTRATANTE, nos termos da Cláusula Décima Quinta do Contrato.

15.10.1.

Para cada subcontratação autorizada pela FISCALIZAÇÃO deverá haver contrato
firmado entre a CONTRATADA e sua SUBCONTRATADA estabelecendo de forma
inequívoca o escopo, seus limites, valores e forma de pagamento.

16.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

16.1.

O pagamento processar-se-á em conformidade com a Cláusula Sexta da Minuta
Contratual – Anexo IV do edital.
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17.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.1.

As despesas decorrentes do presente certame correrão à conta do Elemento de
Despesa de n.º 6.2.2.1.1.02.01.01.001 – Obras e Instalações em andamento.

18.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1.

A Licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a União e
será descredenciada no Sicaf e no Cadastro de Fornecedores do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul – CREA-MS, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e a ampla defesa, sem prejuízo das
demais cominações legais e de multa de 10% (dez por cento) sobre o preço global da
sua proposta e demais cominações legais, nos seguintes casos:

18.1.1.

Cometer fraude fiscal;

18.1.2.

Apresentar documento falso;

18.1.3.

Fizer declaração falsa;

18.1.4.

Comportar-se de modo inidôneo;

18.1.5.

Não apresentar a comprovação de constituição do consórcio;

18.1.6.

Não assinar o Contrato no prazo estabelecido;

18.1.7.

Deixar de entregar a documentação exigida no certame;

18.1.8.

Não mantiver a proposta;

18.1.9.

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

18.1.10.

Falhar ou fraudar na execução do Contrato.

18.2.

Para os fins do item 16.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts.
90, 92, 93, 94, 95 e 97, da Lei n. 8.666/93.

18.3.

As demais sanções e penalidades a serem aplicadas encontram-se delimitadas na
Minuta Contratual (Anexo IV) e no Termo de Referência (Anexo I), ora anexados,
bem como no item 15.5. deste Edital.

19.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1.

Este Edital estará à disposição dos interessados nos locais indicados no preâmbulo.

19.2.

Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a Sessão Pública
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem
de tempo e registro no Sistema Eletrônico e na documentação relativa ao certame.
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19.3.

A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais
informações relativas à Sessão Pública do Pregão constarão de Ata divulgada no
Sistema Eletrônico.

19.4.

O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da Licitante vencedora, farão
parte integrante do Contrato independentemente de transcrição.

19.5.

Ao Presidente do CREA-MS compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou
por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno
ou inconveniente diante de fato superveniente e em face de razões de interesse público,
mediante ato escrito e fundamentado.

19.5.1.

A anulação do Pregão induz à do Contrato.

19.5.2.

As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito da Contratada de boa-fé de ser ressarcida
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.

19.6.

É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior competente, em qualquer fase da
Licitação:

19.6.1.

A promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam
ter sido apresentados para fins de classificação e/ou habilitação;

19.6.2.

Solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvidas e/ou julgar
necessário para a eficiente elucidação de eventuais questionamentos;

19.6.3.

Dirimir no ato, quaisquer controvérsias fúteis e improcedentes, que bem indiquem a
intenção dos seus autores de impedir, fraudar ou perturbar os atos licitatórios;

19.6.4.

Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de
habilitação e classificação da Proponente, desde que sejam irrelevantes, não firam o
entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios da Licitação;

19.6.5.

Convocar Licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao
entendimento de suas propostas;

19.6.6.

Desclassificar as propostas que não atenderem às exigências contidas neste Edital.

19.7.

No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

19.8.

Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na
proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.

19.9.

Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n. 2.200-2, de 24 de
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agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários,
dispensando-se o envio de documentos originais e/ou cópias autenticadas em papel.
19.10.

Em caso de divergência entre normas infra legais e as contidas neste Edital,
prevalecerão as últimas.

19.11.

As Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas
e o CREA-MS não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

19.12.

As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da Licitação.

19.13.

Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado e que venha a ser aceito pela
Pregoeira.

19.14.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a Sessão será automaticamente transferida para
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico
anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Pregoeira em sentido
contrário.

19.15.

O desatendimento das exigências formais não essenciais não importará no afastamento
da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta, durante a realização da Sessão Pública de Pregão.

19.16.

As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

19.17.

Este Edital subordina-se às Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de
junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, LC n. 123, de 14 de dezembro de
2006, Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, aos Decretos n. 5.450, de 31 de maio de
2005, e 6.204, de 5 de setembro de 2007, bem como às demais normas aplicáveis ao
objeto deste certame.

19.18.

A homologação do resultado desta Licitação não implicará em direito à contratação da
Licitante vencedora para o fornecimento do objeto licitado. O compromisso de
fornecimento só estará caracterizado mediante o ajuste do respectivo Instrumento
Contratual.

19.19.

A adjudicatária está obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, os acréscimos
determinados pelo CREA-MS de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
adjudicado, na forma do art. 65, da Lei n. 8.666/1993.

Rua Sebastião Taveira, 272 • Bairro Monte Castelo • CEP 79010-480 • Campo Grande – MS • Fone: (67) 3368-1000
Site: www.creams.org.br • E-mail: creams@creams.org.br

28

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

19.20.

O pedido de vista dos autos do processo eletrônico ao qual corresponde esta Licitação
deverá ser solicitado via e-mail, exclusivamente para o endereço eletrônico
cpl@creams.org,br, e a liberação de acesso se fará via e-mail para o solicitante.

19.21.

A apresentação da proposta de Licitação fará prova de que a Licitante:

19.21.1.

Examinou criteriosamente todos os documentos deste Edital e seus Anexos, que os
comparou entre si e obteve do CREA-MS as informações necessárias, antes de
apresentá-la;

19.21.2.

Conhece todas as especificações e condições para o fornecimento do objeto;

19.21.3.

Considerou que os elementos desta Licitação permitiram a elaboração de uma
proposta totalmente satisfatória.

19.22.

O Pregoeiro, durante a Sessão Pública, não efetuará qualquer contato com as Licitantes
que não seja no âmbito do Sistema Eletrônico.

19.23.

Face à natureza de entidade autárquica federal do CREA-MS, a Justiça Federal, Seção
Judiciária de Mato Grosso do Sul – Subseção Judiciária de Campo Grande, é o foro
competente para dirimir eventuais dúvidas ou litígios oriundos do presente Edital, com
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser.
Campo Grande-MS, 17 de julho de 2017.

SANDRA RIBEIRO DA S. RODRIGUES
Pregoeira
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 005/2017
PROCESSO C- 3223/2017
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1.

INTRODUÇÃO

1.1.

Do objeto:

1.1.1.

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa ou
consórcio de empresas para o desenvolvimento de Projetos e Serviços de Engenharia
(Projetos AEC), nas etapas Legal, Básico e Executivo, necessários à contratação e
execução das obras para a Reforma e Ampliação do edifício sede do CREA-MS,
englobando todas as especialidades técnicas pertinentes ao empreendimento.

1.2.

Dos consórcios e subcontratações:

1.2.1.

No caso dos consórcios de empresas, as minutas dos documentos de composição do
consórcio devem ser anexadas à documentação e, no caso de vencer a licitação, esta
documentação deverá ser formalizada no prazo de 10 (dez) dias a contar da
homologação do resultado. O contrato não será assinado sem a devida formalização
do consórcio.

1.2.2.

Será aceita a subcontratação de até 02 (dois) itens do escopo, independente de
valores, exceto a parcela de maior relevância da obra.

1.3.

Da visita técnica:

1.3.1.

As LICITANTES poderão fazer um reconhecimento do local da futura obra antes
da apresentação das propostas, a fim de tomar ciência da situação atual da área de
implantação do projeto, da extensão dos serviços a serem executados, das
dificuldades que poderão surgir no decorrer da confecção dos estudos e projetos,
bem como ficar cientes de todos os detalhes necessários à sua perfeita elaboração.
Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem à dupla
interpretação, ou que estejam omissos neste documento, deverão ser apresentados à
comissão de licitação do CONTRATANTE por meio de carta, ou e-mail e elucidados
antes da abertura da sessão. Após esta fase, as possíveis dúvidas poderão ser
interpretadas apenas pelo CONTRATANTE, não cabendo qualquer recurso ou
reclamação, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de serviços não previstos
nos orçamentos apresentados por ocasião da licitação.

1.3.2.

A visita deverá ser agendada com antecedência mínima de 03 (três) dias e será
conduzida por um servidor habilitado do CONTRATANTE, responsável pela
emissão da Declaração Formal de Visita/Vistoria, documento que demonstra que a
empresa licitante está ciente de todas as informações e das condições para o
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cumprimento das obrigações. As vistorias deverão ser previamente agendadas junto
ao Setor de Contratos e Compras, pelo telefone (67) 3368-1044, no horário das 12 às
18 horas, sendo que deverão acontecer em até 01 (um) dia útil anterior à data da
realização do certame;
1.3.3.

Caso a empresa opte por não realizar a vistoria, deverá encaminhar uma Declaração
de Dispensa de Visita/Vistoria, acarretando na admissão de concordância e
conhecimento, por parte da LICITANTE, de todas as condições técnicas, logísticas,
de segurança, etc. existentes no local, não cabendo, posteriormente, quaisquer
reinvindicações e adicionais relativos a tais condições previamente existentes e
conhecidas.

2.

ESCOPO

2.1.

Os Projetos AEC, nas etapas contratadas, serão de total responsabilidade da empresa
CONTRATADA nas disciplinas pertinentes ao escopo de cada item, devendo
conter, dentre outros documentos, desenhos, especificações técnicas, memórias de
cálculo, memoriais descritivos, listas de materiais, planilhas de quantitativos de
serviços, autorizações e licenças dos órgãos de fiscalização/aprovação (públicos ou
não), e devendo seguir as normas legais e técnicas necessárias, sejam da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, dos órgãos da Administração Pública, de
Concessionárias ou qualquer outra pertinente.

2.2.

A CONTRATADA assumirá total responsabilidade pelo cumprimento das
obrigações relacionadas a seguir:
a)

Analisar, juntamente com a CONTRATANTE, todos os serviços adequandoos as possíveis necessidades de alterações decorrentes dos projetos específicos
a seu cargo;

b)

Aceitar e concordar que os serviços, objetos dos documentos contratuais,
deverão ser concluídos em todos os seus detalhes, ainda que cada item
necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado ou detalhado
neste documento;

c)

Não se prevalecer de qualquer erro involuntário ou omissão existente para
eximir-se de suas responsabilidades;

d)

Registrar o projeto junto ao CREA/CAU através do recolhimento de ART ou
RRT apropriada;

e)

Submeter o (s) projeto (s) a processos de aprovações legais nos órgãos
competentes, cumprindo com todas as exigências necessárias à obtenção do
alvará e/ou das licenças para a construção.
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2.3.

Deverá a CONTRATADA:
a)

Desenvolver o Projeto AEC baseada nas melhores técnicas disponíveis no
mercado e apropriadas ao empreendimento, seus condicionantes, requisitos e
restrições;

b)

Assumir a responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou irregularidades
nos projetos, incumbindo-se de proceder à imediata e pertinente retificação;

c)

Apresentar as Anotações/Registros de Responsabilidade Técnica
(ARTs/RRTs) de todos os profissionais envolvidos nos projetos juntamente
com a primeira entrega de documentos;

d)

Apresentar, sempre que exigida pela CONTRATANTE, prova de quitação de
todos os tributos, impostos, taxas e quaisquer encargos incidentes direta ou
indiretamente sobre a prestação dos serviços contratados;

e)

Coordenar a conceituação e a caracterização, de forma clara e completa, de
todos os elementos do projeto sob sua responsabilidade, com as informações
necessárias a todos os agentes nele envolvidos, resultando num Projeto AEC
sem problemas de integridade, ao final ou em cada uma das etapas. Isto é, um
projeto com todas as interferências entre as diversas disciplinas ou
especialidades e com todas as suas interfaces bem definidas e resolvidas, de
modo a subsidiar a avaliação de custos, métodos construtivos, prazos de
execução e visando à minimização dos problemas de execução da obra;

f)

Coordenar todos os projetos sob sua responsabilidade, devendo entregá-los
devidamente assinados e com plena observância das normas e das legislações
específicas. Os projetos serão considerados concluídos somente após sua
integral e aprovação por parte da CONTRATANTE – mediante a lavratura do
“Termo de recebimento definitivo”;

g)

Participar de reuniões periódicas de andamento e integração do projeto
promovidas pela CONTRATANTE com a presença de especialistas
envolvidos nos projetos específicos em execução e de representantes da
CONTRATANTE;

h)

Analisar os comentários ou recomendações aos projetos, apresentados pela
CONTRATANTE, e em caso de não atendimento apresentar fundamentação
técnica;

i)

Manter integração com a planilha de custos de implantação (planilha
orçamentária da obra), executada em paralelo ao desenvolvimento do projeto,
a fim de subsidiar melhores decisões de projeto do ponto de vista econômico.
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2.4.

Blocos do empreendimento e etapas de implantação:

2.4.1.

O empreendimento está particionado, para efeito de organização dos processos de
contratação de obras, em blocos, a saber:

2.4.1.1.

Bloco 1: em dois pavimentos sendo o pavimento inferior reformado e o pavimento
superior acrescido (ampliação).

2.4.1.2.

Bloco 2: térreo sendo reformulado (reforma).

2.4.1.3.

Bloco 3: em três níveis sendo saguão dos auditórios no térreo e andares
administrativos no 1º e 2º pavimentos; possui ainda, um pavimento de casa de
máquinas e reservatório, sendo reformado em alguns pontos (reforma);

2.4.1.4.

Bloco 4: bloco de banheiros e circulação em dois pavimentos sendo construção
completamente nova (ampliação)e comunicando-se com os blocos 1 e 2 em níveis
diferentes; possui ainda um pavimento de casa de máquinas;

2.4.1.5.

Bloco de Auditórios: em três pavimentos abrigando o auditório maior com seus
camarins, dois auditórios menores, sala de som, halls dos auditórios; este bloco não
está considerado no escopo a não ser no que se refere às mudanças necessárias em
suas alimentações ou interligações elétricas, de TI ou hidrossanitárias.

2.4.2.

Os blocos pertencentes ao escopo desta contratação são: Bloco 1, Bloco 2, Bloco 4,
sendo o Bloco 3 e Bloco de Auditórios pertinentes apenas naquilo que interferir com
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sua conexão com os demais blocos ou interferir nas definições dos projetos
(arquitetonicamente, estruturalmente ou por sistemas prediais).
2.4.3.

Etapas da implantação

2.4.3.1.

As obras serão implantadas em etapas cujo sequenciamento deve ser considerado nos
projetos. A integração entre as etapas deve ser detalhada nos projetos de modo que
se evite a necessidade de intervenções nas etapas já executadas quando da execução
de etapas subsequentes.

2.4.3.2.

As etapas de implantação previstas são:

Etapa da
implantação
01

Escopo
Construção do Bloco 4 incluindo interligação com Bloco 2 e Bloco 3.
Térreo do Bloco 1 (é preciso avaliar a viabilidade de executar o térreo
independentemente do superior).
Superior do Bloco 1 (é preciso avaliar a viabilidade de executar o
superior independentemente do térreo).
Reforma do Bloco 2.

02
03
04
2.5.

Dos itens:

2.5.1.

Para efeito de contratação o objeto está dividido nos itens a seguir.

GRUPO

ITEM
01

02

01

03
04
05
06

07

DESCRIÇÃO / DISCIPLINAS OU ESPECIALIDADES
Planejamento da Implantação incluindo padrões e documentos de
apoio ao controle, monitoramento e execução da implantação,
conforme diretrizes da CONTRATANTE.
Instalações Elétricas, Iluminação e Instalações para Telecomunicações
(Voz, Imagem e Dados) dos Blocos 1, 2, 3 e 4 e Proteção contra
Descargas Atmosféricas para todo o edifício. Inclui soluções
sustentáveis como retrofit de iluminação, sistemas de geração
fotovoltaica, etc.
Data Center (incluindo todos os seus subsistemas).
Sistemas de segurança patrimonial e Sala de Segurança.
Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio de todos os 05 (cinco)
Blocos.
Instalações Hidrossanitárias, Drenagem e Irrigação dos Blocos 1, 2 e 4.
Inclui soluções sustentáveis como aproveitamento de águas de chuva,
equipamentos de baixo consumo, etc.
Climatização dos Blocos 1, 2 e 4, bem como do térreo do Bloco 3;
avaliação da adequabilidade dos sistemas existentes nos Bloco 3 e de
Auditórios.
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08

Orçamentação da obra por etapas correspondentes aos Blocos 4, 1 e 2,
nessa sequência e adequações de SPCI e SPDA para todo o
empreendimento. Os eventuais serviços necessários nos Blocos 3 e de
Auditórios para viabilização das etapas devem ser incluídos nas
planilhas de cada etapa e serão indicados pelas demais disciplinas de
projeto.

2.6.

Projeto Legal / Anteprojeto:

2.6.1.

Entende-se por Projeto Legal o conjunto de documentos e procedimentos
necessários à apresentação e aprovação das soluções propostas para o
empreendimento aos órgãos de fiscalização, sejam eles públicos ou privados, até a
obtenção das liberações para execução, conforme disciplinas técnicas especializadas,
tais como Prevenção e Combate a Incêndios, Instalações Elétricas, Proteção contra
Descargas Atmosféricas, etc. As exigências para cada disciplina são definidas pelos
órgãos específicos de aprovação e estão no escopo todas as aprovações necessárias
para a liberação da execução das obras.

2.6.2.

A CONTRATADA deverá providenciar as aprovações e liberações do projeto,
responsabilizando-se por todo o acompanhamento dos respectivos processos nos
órgãos e concessionárias necessários à completa liberação para construção.

2.6.3.

A comprovação da apresentação do projeto junto às Administrações e
Concessionárias não caracteriza a conclusão dos trabalhos de aprovação a cargo da
CONTRATADA. O fim dos trabalhos de aprovação será caracterizado pelo
protocolo, junto à CONTRATANTE, da documentação emitida pelos órgãos
competentes da Administração Pública e Concessionárias, incluindo todos os
documentos que caracterizam cada liberação como alvarás, recibos, protocolos e
demais documentos dos processos.

2.7.

Projeto Básico:

2.7.1.

O Projeto Básico constitui-se de todas as informações necessárias para a
contratação da obra, conforme prescrito na Lei n. 8.666/93, cujos requisitos devem
ser considerados em cada disciplina.

2.7.1.1.

Conforme art. 6°, inc. IX, da Lei n. 8.666/93, in verbis:
“IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado,
para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado
com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do
custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos
os seus elementos constitutivos com clareza;
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b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de
realização das obras e montagem;
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra,
bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem
frustrar o caráter competitivo para a sua execução;
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias
e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua
programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em
cada caso;
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e
fornecimentos propriamente avaliados;”
2.7.2.

Especificamente para esta contratação, a alínea f) acima será suprida por item
específico relativo a orçamentação de obra, cabendo a cada RT da respectiva
disciplina a responsabilidade de verificar, confirmar e corrigir os itens de serviço
eventualmente orçados em inconformidade com as especificações previstas.

2.8.

Projeto Executivo:

2.8.1.

O Projeto Executivo deverá ser desenvolvido na sequência do Projeto Básico e
deverá integrar todas as disciplinas detalhando as soluções em nível executivo. O
Projeto Executivo será avaliado pela CONTRATANTE e pelos construtores. As
observações realizadas deverão ser atendidas pelos projetistas e quando não forem
atendidas devem ser técnica e formalmente justificadas. Os ajustes dos projetos às
condições de execução, desde que não impliquem em mudanças conceituais nas
soluções, não serão considerados mudanças e estão, portanto, enquadrados no
escopo contratado.

2.9.

Extensão do Escopo:

2.9.1.

O trabalho contemplará a ampliação do edifício e a regularização de todos os seus
sistemas para conformidade com as legislações e normas vigentes, bem como de
novos conceitos e topologias apresentadas nos Estudos Preliminares anexos. Assim,
apesar do foco principal do trabalho ser a área ampliada ou reformada do edifício
atual, quaisquer consequências ou repercussões surgidas nas áreas e sistemas
existentes devem ser regularizadas e harmonizadas. Ao final do trabalho, o
empreendimento como um todo deverá estar plenamente de acordo com legislações
e normas técnicas vigentes, bem como completamente liberado para execução pelos
diversos órgãos de aprovação.
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2.9.2.

A área ampliada é de aproximadamente 1.500 m² e deve ter sua complexidade
analisada nos Estudos Preliminares – Anexos deste Termo de Referência.

2.9.3.

As áreas afetadas pelo projeto e pertinentes às intervenções podem ser internas,
externas, novas, existentes, mantidas ou reformadas e situadas em qualquer bloco ou
nível do edifício atual. Qualquer ajuste no prédio necessário à sua regularização
deverá ser considerado pertinente ao escopo.

2.9.4.

O projeto dos Blocos 1 e 4 deve contemplar o estacionamento interno em todas as
disciplinas pertinentes. O Projeto do Bloco 2 deverá contemplar o estacionamento e
acessos na área frontal do Bloco (Rua Sebastião Taveira).

2.9.5.

Os limites entre os Blocos e suas respectivas obras deverão estar explicitamente
indicados nos documentos dos projetos a fim de permitir a criação de pontos de
conexão para as etapas distintas da obra. Estes pontos ou regiões de interface deverão
ter suas soluções especificadas nos projetos para que não haja improvisos durante a
execução.

2.10.

Coordenação e Compatibilização:

2.10.1.

É dever da CONTRATADA coordenar o processo de desenvolvimento dos projetos
e compatibilizar as soluções técnicas geradas para o produto e para o processo
produtivo em todas as disciplinas e etapas, bem como integrar tais soluções com os
objetos de outras contratações paralelas para o mesmo empreendimento. A
FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE intermediará as transferências de
informações entre as CONTRATADAS e promoverá as reuniões de integração.
Estas reuniões de integração poderão ser promovidas por iniciativa da
CONTRATANTE ou de qualquer uma das CONTRATADAS e poderão ser com
toda a equipe ou setorizadas por áreas de interesse.

2.10.2.

A compatibilização de projetos está fundamentada num princípio sólido: "o todo no
lugar das partes". Ou seja, ela parte do princípio de que o resultado não é uma mera
soma de partes que se superpõem. A coordenação, embora entenda a necessidade da
divisão por especialidades, não pensa o empreendimento em pedaços. Pelo contrário,
está em tempo integral pensando-o como um todo.

2.10.3.

Estão inclusos nos trabalhos de compatibilização da CONTRATADA os seguintes
aspectos: compatibilização de dimensionamentos e desempenho de sistemas,
compatibilização geométrica (espaços e interferências físicas), compatibilização
orçamentária.

2.11.

Detalhamento do escopo:

2.11.1.

Os detalhamentos a seguir reforçam algumas questões a serem observada no trabalho
e não devem ser interpretados como limites de escopo. Os Estudos Preliminares
anexos são fontes importantes de informações para melhor compreensão do escopo
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em cada item. Além disso, o Relatório de Requisitos, também anexo, traz mais
informações referentes ao detalhamento dos escopos.
2.11.2.

Item 01 - Planejamento da Implantação incluindo padrões e documentos de apoio
ao controle, monitoramento e execução da implantação.

2.11.2.1.

Os trabalhos de planejamento da obra visam estabelecer diretrizes e condicionantes
para a execução futura da obra no sentido de garantir escopos, prazos, custos e
qualidade satisfatórios, bem como orientar futuros proponentes à execução e a
fiscalização da CONTRATANTE no acompanhamento. Portanto, não se refere ao
planejamento detalhado de tarefas, mas ao planejamento estratégico da execução,
definição de processos construtivos, escopos por etapas, limites dos escopos etc.

2.11.2.2.

Uma vez que há serviços de adequação a serem executados em outras áreas existentes
do prédio, o planejamento deverá definir em quais etapas e em que sequência estes
serviços deverão ser incorporados aos escopos em cada etapa.

2.11.2.3.

Deverão ser entregues, no mínimo, a EAP da obra, já considerando a distribuição do
escopo entre as etapas, um cronograma básico de referência para proponentes à
execução e para acompanhamento da fiscalização, listas de potenciais fornecedores,
identificação de pontos críticos para a execução (em termos de prazos, custos,
segurança etc.), mapeamento de aquisições e respectivos termos de referência.

2.11.2.4.

O planejamento deve ser desenvolvido e amadurecido simultaneamente ao
desenvolvimento do projeto, a fim de subsidiar decisões técnicas nas diversas
disciplinas de modo a garantir a visibilidade técnica da separação dos escopos e de
modo a que cada etapa possa ser operada independentemente da execução ou não
das demais.

2.11.3.

Item 2 - Instalações Elétricas, Iluminação e Instalações para Telecomunicações (Voz,
Imagem e Dados) dos Blocos 1, 2, 3 e 4 e Proteção contra Descargas Atmosféricas
para todo o edifício.

2.11.3.1.

O projeto de iluminação deverá contemplar as áreas ampliadas e revisões sistemáticas
nas áreas já implantadas ou reformadas, de modo a incorporar soluções atualizadas e
de menor consumo energético.

2.11.3.2.

A quantidade e qualidade das iluminações deverão ser adequadas às exigências das
atividades conforme recomendações normativas e avaliação da FISCALIZAÇÃO.

2.11.3.3.

A troca de luminárias deverá ser prevista onde não for possível solução com
substituição apenas de fontes luminosas.

2.11.3.4.

Os projetos de instalações elétricas e PDA deverão ser integrados aos sistemas
existentes no edifício de modo a comporem um conjunto único ao final. As
adaptações necessárias nas partes existentes deverão ser consideradas pertinentes ao
escopo dos trabalhos.
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2.11.3.5.

A definição da junção ou não das duas entradas de energia existentes atualmente
deverá ser avaliada e discutida junto à concessionária local e, caso seja necessário à
junção dos sistemas, deverá ser feita análise da distribuição e equilíbrio do conjunto
em sua totalidade (áreas existentes, reforma e ampliação).

2.11.3.6.

A entrada de energia deverá ser relocada para posição que não interfira no prédio e
não coloque em risco transeuntes na área de estacionamento. Para isso, deverá ser
dada maior segurança aos quadros e medidores contra vandalismo e acesso de
pessoas estranhas.

2.11.3.7.

Os quadros gerais deverão ser verificados quanto às suas demandas e
dimensionamentos de circuitos alimentadores.

2.11.3.8.

Deverão ser incorporadas ao edifício soluções sustentáveis como geração
fotovoltaica e equipamentos de alto rendimento/baixo consumo.

2.11.3.9.

Soluções para iluminação natural deverão ser obtidas em comum acordo com as
demais disciplinas, sobretudo arquitetura.

2.11.3.10.

A rede de telecomunicações do edifício será modificada com a mudança de local da
sala de servidores (Data Center). A central de distribuição deverá ser relocada e
organizada de modo a obter maior controle da rede e maior disponibilidade e
flexibilidade para mudanças de layout nos pavimentos.

2.11.3.11.

As áreas existentes deverão ser revistas no que diz respeito ao dimensionamento de
caminhos e espaços para o cabeamento, incluindo pontos de acesso à infraestrutura
de rede estruturada.

2.11.3.12.

O projeto deve contemplar partes passivas e ativas da infraestrutura de distribuição
de dados, voz e imagem, excluindo as partes ativas dos sistemas de segurança
patrimonial pertencentes a item específico descrito nesse documento.

2.11.3.13.

As proteções contra descargas atmosféricas e surtos deverão atender as normas
técnicas em sua última revisão e deverá ser dada atenção especial para
compatibilizações e integrações com sistemas de proteção do Data Center, Gerador
e Telecomunicações.

2.11.4.

Item 3 - Data Center (incluindo todos os seus subsistemas)

2.11.4.1.

A Sala do Data Center deverá ser projetada com especificação, além dos seus
componentes específicos relacionados a tecnologia de informações, de todos os seus
sistemas internos como SPCI, suprimento emergencial de energia (no-break), ar
condicionado etc.

2.11.4.2.

A compatibilização com as demais disciplinas deve ser negociada com cada
responsável à medida que o desenvolvimento do projeto ocorra.
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2.11.4.3.

Dada a especificidade e especialidade do projeto, deverá ser entregue planilha de
quantitativos e custos específica, embasada em orçamentos específicos de
fornecedores para cada elemento do Data Center.

2.11.4.4.

Serão considerados itens de segurança necessários: portas de acesso interno com
controle de senha ou biométrico, porta de acesso externo para entrada de
equipamentos com isolamento e tranca interna, sistema de combate a incêndios
específico e automático para o Data Center.

2.11.4.5.

O sistema de climatização deverá elevar o piso para garantir a circulação necessária
do ar.

2.11.5.

Item 4 - Sistemas de segurança patrimonial e Sala de Segurança

2.11.5.1.

Deverão ser previstos sistemas de alarme e controle de acesso nas diversas entradas
do edifício.

2.11.5.2.

O nível de segurança da edificação poderá ser obtido por sistemas eletrônicos ou por
recursos arquitetônicos que dificultem o acesso às áreas vulneráveis no entorno do
edifício. Deverão ser utilizadas as soluções que ofereçam melhor custo benefício à
operação e manutenção do edifício.

2.11.5.3.

Deverá ser prevista infraestrutura capaz de suportar a instalação de sistemas de CFTV
por IP e outros recursos tecnológicos de segurança em ascensão.

2.11.6.

Item 5 - Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio de todos os cinco
Blocos

2.11.6.1.

O SPCI deverá ser revisto, a partir de projeto já aprovado no Corpo de Bombeiros
sem a ampliação, considerando todo o edifício e os elementos já existentes. Nas áreas
existentes, deverá ser alterado apenas o que for necessário para adequação à nova
situação do prédio. Deverão ser evitadas interferências nas áreas existentes.

2.11.6.2.

A reserva de água de incêndio deverá ser mantida, na medida do possível, sendo
verificado o dimensionamento do sistema de pressurização da rede de hidrantes.

2.11.6.3.

Deverá ser implantado sistema de alarme que contemple todo o edifício. A central
de alarme deverá ser locada em área específica e adequada do prédio onde haja
permanência mais prolongada de funcionários e jamais em áreas de acesso ao público.

2.11.6.4.

O projeto arquitetônico deverá ser avaliado relativamente ao controle de materiais,
saídas de emergência e rotas de fuga.

2.11.7.

Item 6 - Instalações Hidrossanitárias, Drenagem, Irrigação dos Blocos 1, 2 e
4

2.11.7.1.

As soluções para instalações de água e esgoto deverão considerar alternativas
relacionadas a aproveitamento e reuso de águas de chuva e/ou servidas dentro de
parâmetros de viabilidade econômica.
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2.11.7.2.

Os elementos necessários à operação dos sistemas deverão ser incorporados ao
edifício de modo a se integrarem à arquitetura. As soluções mais adequadas ao
empreendimento deverão ser obtidas a partir da integração entre as disciplinas.

2.11.8.

Item 7 - Climatização dos Blocos 1, 2 e 4, bem como do térreo do Bloco 3;
avaliação da adequabilidade dos sistemas existentes nos Bloco 3 e de
Auditórios

2.11.8.1.

Todos os sistemas de climatização do edifício deverão ser verificados quanto à sua
adequabilidade ao uso atual e dimensionamento, incluindo os existentes, centrais ou
individuais.

2.11.8.2.

As áreas do edifício que não possuírem sistemas de climatização serão objeto de
projeto de novos sistemas, incluindo nesta condição tanto as áreas de ampliação,
quanto as de reforma e as existentes.

2.11.8.3.

As soluções para climatização passarão necessariamente pelo estudo de envoltória
para discussão de soluções arquitetônicas que otimizem o funcionamento da
climatização e minimizem o consumo de energia para esse fim.

2.11.8.4.

As áreas para equipamentos deverão também ser objeto de negociação com a
arquitetura para que sejam disponibilizadas com um mínimo de impacto
arquitetônico, desde que tais adequações não impliquem em queda do rendimento
dos sistemas. Neste caso, as modificações arquitetônicas deverão ser estudadas.

2.11.9.

Item 8 - Orçamentação da obra por etapas correspondentes aos Blocos 4, 1 e
2, nessa sequência e adequações de SPCI e SPDA para todo o
empreendimento.

2.11.9.1.

As planilhas orçamentárias para a obra deverão seguir as prescrições do Decreto
7.983 de 08/04/2013 – Nova Regulamentação para Obras e Serviços de
Engenharia.

2.11.9.2.

Os preços unitários deverão ser definidos com base no SINAPI. Quando não houver
serviço compatível no SINAPI, deverá ser apresentada Composição de Preço
Unitário (CPU) específica para o serviço embasada em custos de insumos constantes
no SINAPI ou a partir de pesquisa de mercado devidamente evidenciada.

2.11.9.3.

Devem ser privilegiadas Composições de Preços Unitários (CPU) que façam parte
das bases de dados oficiais mantidas pelos órgãos autorizados como SINAPI, SICRO
etc. As características dos serviços identificados e sua compatibilidade com os
serviços referenciais destas bases de dados devem ser confirmadas pela
CONTRATADA.

2.11.9.4.

Deve-se considerar incluso no serviço a inspeção do prédio para identificação de
elementos eventualmente existentes e que possam ser aproveitados na solução de
modo a minimizar os custos de implantação.
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2.11.9.5.

O orçamento final deverá, ainda, considerar as dificuldades logísticas e de
programação das obras relativas aos seguintes itens:
a)

Operação do edifício simultaneamente à realização das obras. As obras deverão
ser consideradas em etapas tais que minimizem o impacto no cotidiano
operacional da instituição.

b)

Minimização dos transtornos com sujeira e ruídos produzidos pela obra sobre
as atividades operacionais no edifício. Deverão ser previstos serviços que
apoiem a resolução destas interferências ou a minimização dos impactos e
interferências entre obra e operação.

2.11.9.6.

Todos os documentos componentes do serviço deverão ser entregues em arquivo
PDF, arquivos editáveis (textos e planilhas) e uma via impressa devidamente assinada
pelo Responsável Técnico.

2.11.9.7.

São documentos mínimos componentes do orçamento básico da obra:
a)

Planilha de serviços indicando unidades, quantidades, custos unitários, BDI
considerado por item, preços unitários, preços globais dos serviços,
Composição de Preço Unitário considerada;

b)

Composições de Preços Unitários de todos os itens da planilha orçamentária;

c)

Critérios de Medição considerados para cada item da planilha orçamentária
(indicar, além da unidade de medição, o que deve ser considerado incluso ou
não em cada item e procedimento de medição);

d)

Composição referencial do BDI da obra.

2.12.

Fora do escopo e inclusões justificadas

2.12.1.

Todos os serviços relativos a projetos e consultorias técnicas necessários ao
cumprimento do objetivo desta contratação, nas disciplinas ou especialidades
pertinentes, mesmo que não explicitamente citados neste documento, farão parte do
escopo da contratação. A pertinência ou não de determinado item ao escopo será
analisada com base no impacto que o item em pauta cause na caracterização da obra
a ser executada, especificamente no escopo de cada item. Itens que não impactem
essa caracterização (e, portanto, não impedem o andamento dos trabalhos) estão
naturalmente fora do escopo desta contratação e itens que agreguem informações
importantes à caracterização do produto (edifício) ou processo produtivo (processo
de construção) são plenamente pertinentes ao escopo.

2.12.2.

Ficam fora do escopo desta contratação os seguintes itens por serem previamente
fornecidos pela CONTRATANTE:
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a)

Programa de Necessidades ou Projetos de Arquitetura, para efeito de
avaliações, mas cujo desenvolvimento em paralelo deve ser acompanhado pela
CONTRATADA para atualização de informações;

b)

Levantamento Topográfico das áreas externas do edifício.

2.13.

Resultados característicos por etapa

2.13.1.

O resultado de cada etapa do processo de desenvolvimento dos projetos, em função
dos objetivos específicos de cada uma, é materializado por um conjunto de
documentos diferentes. Contudo, é possível estabelecer uma caracterização típica
destes produtos para que sirva de referência.

2.13.2.

Há inúmeras referências no mercado e na bibliografia técnica que detalham o produto
de cada etapa do processo, porém, como cada empreendimento tem peculiaridades
e contexto diferentes, não há como estabelecer com precisão os itens componentes
do conjunto final de documentos em cada caso específico. Estas referências devem,
portanto, ser consideradas exatamente como pontos de partida.

2.13.3.

Cabe à CONTRATADA submeter à FISCALIZAÇÃO uma lista de documentos no
princípio de cada etapa do desenvolvimento com os documentos propostos em
função do amadurecimento das soluções. A FISCALIZAÇÃO deverá validar a lista
de documento em cada etapa, solicitando inclusões ou autorizando exclusões ao seu
critério.

2.13.4.

As “Listas de Documentos” serão consideradas referências para verificações das
entregas, mas em hipótese alguma, serão estanques ou estáticas. O desenvolvimento
do Projeto AEC, as decisões e soluções influenciarão continuamente a constituição
das Listas de Documentos para que as necessidades de modelagem, representação,
registros etc. possam ser a cada passo incorporadas à documentação final em cada
etapa.

2.13.5.

As entregas, além de documentadas, devem contemplar os arquivos em formato
editável conforme este documento. Deverão ser feitas em volumes completos,
encadernados, identificados, itemizados etc. Os books de entrega de cada etapa serão
objeto de exposição a autoridade e devem conter a qualidade apropriada à imagem
institucional da CONTRATANTE.

2.13.6.

As listagens a seguir exemplificam o tipo de informações e documentos que
comumente devem compor as entregas em cada etapa e devem servir como
referência aos proponentes.

2.13.7.

Anteprojeto:

2.13.7.1.

Critérios e memórias de dimensionamentos;

2.13.7.2.

Descritivos (memoriais, ilustrações, esquemas e diagramas explicativos etc.);
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2.13.7.3.

Gráficos;

2.13.7.4.

Textuais;

2.13.7.5.

Desenhos de ocupação espacial e sistemas de referência;

2.13.7.6.

Projeções horizontais e verticais (por disciplina ou agrupamentos);

2.13.7.7.

Modelos tridimensionais de todas as disciplinas/especialidades;

2.13.7.8.

Definições de compatibilização;

2.13.7.9.

Definições de fixações (isoladas e múltiplas);

2.13.7.10.

Análises de construtibilidade (metodologia preliminar) e interferência;

2.13.7.11.

Estratégia de aquisições consideradas;

2.13.7.12.

Especificações (predominantes e notáveis, descritivas e/ou de desempenho);

2.13.7.13.

Planilhas de Quantidades de Serviços;

2.13.7.14.

Orçamentos e análises de custo (comparativas e de viabilidade), quando a
orçamentação estiver no escopo.

2.13.8.

Projetos Legais:

2.13.8.1.

Desenhos para processos de licenciamento;

2.13.8.2.

Memoriais e outros documentos para processos de licenciamento;

2.13.8.3.

Formulários específicos de processos;

2.13.8.4.

Taxas, registros etc;

2.13.8.5.

Protocolos e diligenciamentos;

2.13.8.6.

Revisões para reencaminhamentos;

2.13.8.7.

Aprovações;

2.13.8.8.

Relatórios de ajustes e/ou condicionantes.

2.13.9.

Projetos Básicos:

2.13.9.1.

Documentos de base e referência;

2.13.9.2.

Refinamento de dimensionamentos (memórias de cálculo);

2.13.9.3.

Desenhos de ocupação espacial e locação;

2.13.9.4.

Desenhos descritivos “especificativos”;

2.13.9.5.

Detalhamento típico de componentes usuais;

2.13.9.6.

Detalhamento de componentes notáveis e peculiares;

2.13.9.7.

Memoriais descritivos e/ou de desempenho:
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2.13.9.8.

2.13.9.9.

2.13.9.10.

2.13.9.11.

2.13.9.12.

a)

Do empreendimento (negócio);

b)

Dos sistemas e componentes.

Documentos de apoio ao planejamento da execução da obra:
a)

Metodologia construtiva;

b)

Identificação e análise de pontos críticos;

c)

Condicionantes legais.

Documentos de apoio a aquisições:
a)

De materiais especiais;

b)

De equipamentos;

c)

De sistemas;

d)

Da obra.

Quantificações:
a)

De materiais (insumos);

b)

De serviços.

Especificações (descritivas e/ou de desempenho):
a)

De materiais (insumos);

b)

De equipamentos;

c)

De serviços;

d)

De sistemas.

Orçamentação, quando esta estiver no escopo:
a)

Planilhas de custos e Composições de Preços Unitários (materiais, serviços,
equipamentos, sistemas);

b)

Critérios de medição (materiais, serviços, equipamentos, sistemas).

2.13.10.

Projetos Executivos

2.13.10.1.

Documentos de base e referência;

2.13.10.2.

Ajustes a dimensionamentos de fornecedores;

2.13.10.3.

Ajustes nos desenhos de ocupação espacial e locação;

2.13.10.4.

Ajustes das especificações em desenhos descritivos;

2.13.10.5.

Detalhamentos específicos de sistemas e componentes adquiridos;
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2.13.10.6.

Detalhes de aplicação de materiais e equipamentos (pisos, forros, ligação
equipamentos etc.) segundo fornecedores;

2.13.10.7.

Detalhamentos específicos de fixações, acoplamentos/junções etc.;

2.13.10.8.

Desenhos explicativos e ilustrativos;

2.13.10.9.

Documentos de orientação à execução da obra;

2.13.10.10. Metodologia construtiva (atualização e detalhamento);
2.13.10.11. Especificação de equipamentos e estruturas de apoio à execução;
2.13.10.12. Planos de execução dos pontos críticos;
2.13.10.13. Condicionantes legais;
2.13.10.14. Memoriais descritivos (não de desempenho):
a)

Do empreendimento (negócio);

b)

Dos sistemas e componentes.

2.13.10.15. Critérios de verificação e aceitabilidade:
a)

De materiais;

b)

De equipamentos;

c)

De sistemas;

d)

Da obra.

2.13.10.16. Especificações para comissionamento:
a)

De equipamentos;

b)

De sistemas.

2.13.10.17. Manuais de operação e manutenção:
a)

De equipamentos;

b)

De sistemas;

c)

Do empreendimento.

2.13.10.18. Especificações descritivas (materiais e serviços);
2.13.10.19. Ajustes nas quantificações;
2.13.10.20. Projetos para fabricação de sistemas e componentes específicos (divisórias,
caixilharia, spools, quadros etc.)
2.13.10.21. Identificação de etapas ou processos intermediários de construção
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2.13.10.22. Projetos de estruturas de apoio ou intermediárias (tapumes e fechamentos, formas,
andaimes, ligações elétricas e de água, bases para equipamentos temporários, acessos,
etc.)
2.13.10.23. Ajustes no orçamento e Critérios de Medição, quando a orçamentação estiver no
escopo.
2.14.

Composição do Projeto AEC:

2.14.1.

Todas as especialidades de projeto deverão incluir, no mínimo, os documentos a
seguir descritos:

2.14.1.

Memorial Descritivo:

2.14.1.1.

O memorial deverá conter a data de sua realização e a descrição geral do projeto
específico, de suas partes constitutivas e de sua inter-relação com os demais projetos
específicos.

2.14.1.2.

Preferencialmente, a descrição geral do projeto deverá ser dividida por tipos,
comentando-se as particularidades a serem observadas, como trecho prioritário para
execução.

2.14.1.3.

É necessário relacionar todas as descrições aos desenhos (números, códigos etc.) e,
eventualmente, indicar as normas ou legislações que embasaram o projeto.

2.14.1.4.

Os memoriais descritivos devem ser redigidos como uma apresentação oral do
projeto em cada disciplina de forma que os receptores da mensagem possam fácil e
gradualmente criar imagens mentais dos sistemas descritos ao lerem o memorial.
Podem ser usadas ilustrações simples para apoio às descrições.

2.14.2.

Memorial de Cálculo:

2.14.2.1.

Deverá conter, de forma sucinta, os critérios e as normas que nortearam os
dimensionamentos para cada solução técnica adotada, bem como particularidades ou
situações especiais que mereçam citação. É necessário relacionar todos os cálculos às
normas e referências que serviram como orientação ou parâmetros.

2.14.3.

Desenhos:

2.14.3.1.

No geral, deverão seguir as normas brasileiras para desenho técnico (ABNT). Esses
desenhos deverão ser elaborados de tal forma que a análise e compreensão de todo
o projeto seja facilitada. Eles incluem plantas baixas, plantas de situação, perspectivas
isométricas, cortes e detalhes construtivos, entre outros. Estando o edifício
modelado, o uso de imagens 3D deve ser usado sempre no sentido de facilitar o
entendimento das soluções ou seu detalhamento para execução.
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2.14.4.

Planilhas de Serviços

2.14.4.1.

Planilha de Serviços, com unidades de medição e quantitativos, em conformidade
com a decomposição em etapas feita da obra para efeito de planejamento e com o
Caderno de Especificações Técnicas (ou Encargos);

2.14.4.2.

A decomposição detalhada das obras em etapas, subetapas e pacotes de serviço será
desenvolvida pela CONTRATANTE ou por empresa indicada. As Planilhas de
Serviços dos projetos deverão seguir a decomposição e adequarem-se a elas. As
divergências nos critérios de decomposição serão negociadas entre as partes, através
de seus coordenadores, com a participação da FISCALIZAÇÃO.

2.14.5.

Documentos de Comprovação de Responsabilidade Técnica:

2.14.5.1.

Anotações/Registros de Responsabilidade Técnica (ARTs/RRTs) e outros
referentes às demandas específicas de cada especialidade, tais como registros e
aprovações (avaliar caso a caso).

2.14.6.

Especificações Técnicas ou Caderno de Encargos:

2.14.6.1.

As especificações, devidamente subdivididas conforme decomposição da obra feita
no planejamento e itemizadas por serviços, deverão apresentar os itens a seguir, não
deixando nenhuma dúvida quanto ao que será adquirido e utilizado:
a)

Especificações de materiais a serem usados no serviço;

b)

Critério de verificação do serviço;

c)

Recomendações para o processo executivo.

2.14.6.2.

Deverão ser definidos os serviços a serem executados, os materiais a serem
empregados, os processos construtivos a serem adotados, além das instalações
especiais exigidas e das obras de infraestrutura e complementares necessárias.

2.14.6.3.

Quanto aos materiais, deverão ser citadas as normas de referência, seu padrão de
qualidade e eventuais testes para recebimento e aceitação (critérios de verificação);
com respectivos equipamentos, características técnicas e critérios de recebimento.

2.14.6.4.

As especificações deverão atender às normas aplicáveis e sua elaboração deverá
garantir perfeita correspondência com todas as informações contidas nos demais
documentos constitutivos do projeto.

2.14.6.5.

A coerência entre a especificação e o modelo desenvolvido deverá ser observada e
verificada em cada entrega.

2.14.6.6.

A escolha dos materiais deverá levar em conta condições ambientais, de manutenção
e de conservação, além das diretrizes gerais determinantes para a obtenção de
Certificação de Sustentabilidade. Deverão ser considerados (as):
a)

Técnicas construtivas adequadas à indústria, materiais e mão de obra locais;
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b)

Aproveitamento dos materiais em suas dimensões de fabricação;

c)

Condições econômicas da região;

d)

Características funcionais e de representatividade dos espaços da edificação;

e)

Exigências humanas relativas ao uso dos materiais;

f)

Condições climáticas locais e exigências humanas relativas ao conforto
térmico, acústico e à iluminação natural;

g)

Facilidade de conservação e manutenção dos materiais escolhidos;

h)

Durabilidade do material empregado;

i)

Desempenho adequado ao tipo de utilização no ambiente;

j)

Aspectos econômicos quanto aos custos iniciais e de manutenção.

2.14.6.7.

Poderão ser utilizados como referência os cadernos de encargos de uso corrente,
como: Práticas da SEAP - Manual de Obras Públicas e Edificações; Caderno de
Encargos da PINI.

2.14.6.8.

A CONTRATADA poderá anexar catálogos de fabricantes às suas especificações,
com o objetivo de elucidar dúvidas ou especificar procedimentos e materiais, no
entanto, não poderá especificar um único fabricante/fornecedor específico para cada
item. Deverão ser mencionados modelo e linha de pelo menos 03 (três) fabricantes
de referência, escolhidos por critério de equivalência.

2.15.

Das obrigações da CONTRATADA:

2.15.1.

Executar os serviços conforme especificações deste documento e de sua proposta,
com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais.

2.15.2.

Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados à CONTRATANTE ou a terceiros.

2.15.3.

Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
execução dos serviços.

2.15.4.

Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo
e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar
conhecimento em razão da execução do objeto deste Termo de Referência, devendo
orientar seus empregados nesse sentido.

2.15.5.

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.
8.078/1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a descontar dos pagamentos
devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.

2.15.6.

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos adequados aos serviços a
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.
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2.15.7.

Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de
agente ocupante de cargo em comissão ou função de confiança na organização
CONTRATANTE, nos termos do artigo 7º, do Decreto n. 7.203/2010.

2.15.8.

Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização de
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

2.15.9.

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

2.15.10.

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
sem prévia anuência da CONTRATANTE.

2.15.11.

Deter de instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponível para a
realização do objeto da presente licitação.

2.15.12.

Assumir:
a)

Todos os ônus com os encargos fiscais e comerciais, impostos e seguros,
relativamente à execução do objeto, bem como a qualquer acidente de que
venham a ser vítimas seus profissionais e/ou por aqueles causados por eles a
terceiros, quando da execução do objeto;

b)

Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que
os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o
CREA-MS;

c)

Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus
empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que
acontecido em dependência do CREA-MS;

d)

Todos os encargos de eventual demanda trabalhista, cível ou penal, relacionada
à execução do objeto, originariamente ou vinculadas por prevenção, conexão
ou continência;

e)

Todas as despesas decorrentes da não observância das condições constantes
do objeto, bem como de infrações praticadas por seus empregados ou
prepostos, ainda que no recinto do CREA-MS.

f)

Todas as despesas diretas ou indiretas, tais como salário, transporte,
alimentação, diárias, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas a
seus empregados na execução do objeto, bem como aquelas realizadas com
eventuais terceirizações, ficando o CREA-MS isento de qualquer vínculo
empregatício.
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2.15.13.

Comprovar a responsabilidade técnica dos profissionais envolvidos na execução do
objeto, nos termos da legislação vigente.

2.15.14.

Entregar todos os documentos, relatórios e demais registros na Sede da
CONTRATANTE, nos meios físico e digital, devidamente identificados e
organizados.

2.16.

Das obrigações da CONTRATANTE:

2.16.1.

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais, os termos de sua proposta e este documento.

2.16.2.

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

2.16.3.

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, não inferior a 03
(três) dias úteis.

2.16.4.

Emitir termos de recebimento provisório e definitivo, nas condições previstas neste
documento, dos produtos entregues pela CONTRATADA.

2.16.5.

Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em divergência com as
especificações estabelecidas neste documento ou no edital a que se refere e seus
anexos, e/ou que apresentem defeitos de execução.

2.16.6.

Atestar a nota fiscal/fatura ou devolvê-la, em caso de desacordo ou por
descumprimento ao pactuado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o seu
recebimento, desde que cumpridas todas as exigências pactuadas.

2.16.7.

Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e
condições estabelecidas neste documento e/ou seus anexos.

2.16.8.

Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da
contratada, em conformidade com o Anexo I – Tabela de Retenção da Instrução
Normativa RFB 1.234/2012 e da Lei Complementar Municipal n. 59/2003.

2.16.9.

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.

3.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DAS EQUIPES

3.1.

As proponentes deverão, conforme Lei n. 8.666/1993, comprovar sua habilitação
jurídica e regularidade fiscal na forma prevista no edital.

3.2.

A qualificação econômico-financeira das proponentes será atestada da forma
expressa no edital e prevista na Lei 8.666/1993.
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3.3.

A licitante, a fim de se habilitar à execução do serviço, deverá estar devidamente
registrada e com suas obrigações regularizadas junto ao CREA e/ou CAU, conforme
a natureza dos serviços de cada item.

3.4.

A qualificação técnica dos profissionais Responsáveis Técnicos pelos serviços deverá
ser comprovada com a seguinte documentação:

3.4.1.

Comprovação de capacitação técnico-profissional, através da apresentação de
Certidão de Acervo Técnico com o respectivo atestado de capacidade técnica dos
serviços objeto desta licitação – itens 2, 3, 5, 6 e 7 – devidamente registrado no CREA
e/ou CAU, nos termos da Resolução n. 1025/2009 do Confea e da Resolução n.
24/2012 do CAU/BR, a fim de comprovar que os responsáveis técnicos da licitante,
executaram serviço similar com as características do objeto desta licitação, em
características, quantidades e prazos, expedido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado.

3.4.1.1.

Será considerado serviço similar ao do escopo o desenvolvimento de projeto, nas
mesmas disciplinas técnicas ou especialidades dos itens 2, 3, 5, 6 e 7, para edifício
com área mínima de 750 m2 distribuídos em, no mínimo, dois pavimentos.

GRUPO

ITEM
02

01

03
05
06
07

DESCRIÇÃO / DISCIPLINAS OU ESPECIALIDADES
Instalações Elétricas, Instalações para Telecomunicações e Proteção
contra Descargas Atmosféricas
Data Center
Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio
Instalações Hidrossanitárias
Climatização

3.4.1.2.

Será admitido o somatório de atestados de capacidade técnica para fins de
comprovação das exigências de habilitação constantes dos itens “3.4.1.” e “3.4.1.1.”.

3.5.

Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação
técnico-profissional de que trata os subitens 3.3. e 3.4. deverão participar da execução
dos serviços objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração.

4.

RECOMENDAÇÕES E PROCEDIMENTOS DE USO DO CAD

4.1.

A CONTRATANTE oferecerá à CONTRATADA orientações sobre a melhor
forma de utilizar recursos CAD para o trabalho de integração entre todas as
disciplinas. Algumas orientações básicas estão relacionadas a seguir. A
CONTRATADA poderá recorrer à CONTRATANTE para definição conjunta de
necessidades e recursos de gestão de informações em arquivos CAD, podendo a
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CONTRATANTE fornecer arquivo template para uso da CONTRATADA, caso
haja interesse.
4.2.

Em qualquer circunstância, para efeito de compatibilização, a CONTRATADA
deverá apresentar à CONTRATANTE seus procedimentos de trabalho no que diz
respeito à organização de informações nos arquivos CAD.

4.3.

Bases de Dados:

4.3.1.

A CONTRATANTE manterá numa base de dados, disponível para a
CONTRATADA na internet através de serviços (Dropbox, Onde Drive, Google
Drive etc.), o conjunto de arquivos com as informações mais atualizadas para
referência no desenvolvimento dos trabalhos. Cabe à CONTRATADA manter-se
atualizada com relação a esta base de dados, embora a CONTRATANTE possa
emitir avisos de atualização sempre que houver mudanças, inclusões ou exclusões de
arquivos. Como os trabalhos nas diversas disciplinas serão desenvolvidos em
paralelo, é fundamental que a CONTRATADA acompanhe as atualizações da base
de dados.

4.4.

Arquivo Base:

4.4.1.

A CONTRATANTE manterá atualizado na base de dados um arquivo considerado
base para o desenvolvimento de todos os projetos. Este arquivo poderá ser atualizado
a qualquer momento durante os trabalhos e conterá os elementos da obra mais
significativos para a concepção e compatibilização das soluções. Assim, caberá a cada
CONTRATADA verificar constantemente a compatibilidade das suas soluções com
os demais elementos atualizados no arquivo base.

4.5.

Referência Cruzada:

4.5.1.

Sugere-se que a CONTRATADA utilize o arquivo base disponibilizado pela
CONTRATANTE como referência cruzada para os projetos a serem desenvolvidos.
Assim, as atualizações feitas pela CONTRATANTE serão automaticamente
incorporadas ao processo de trabalho da CONTRATADA sempre que as referências
cruzadas forem atualizadas ou recarregadas. De modo geral, todos os softwares CAD
do mercado disponibilizam recursos para trabalhar com referências cruzadas.

4.5.2.

Caso a CONTRATADA opte por não utilizar os recursos de referência cruzada entre
arquivos, caberá a ela garantir em seu processo de trabalho que o arquivo base será
usado sempre em sua última atualização.

4.6.

Composição de folhas de desenhos:

4.6.1.

As folhas de desenhos deverão ser compostas usando o recurso de “layout”
disponível em praticamente todos os softwares CAD do mercado. Não serão aceitas
folhas de desenho em espaço de modelagem “Model”.
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4.6.2.

A CONTRATANTE fornecerá modelos de folhas em padrão ABNT com os
carimbos e logomarcas previamente configurados. Caberá à CONTRATADA
preencher as informações adicionais relativas a seus dados cadastrais e dados de
conteúdo das folhas conforme campos disponibilizados. A CONTRATADA poderá
solicitar autorização para ajustes no carimbo, mas não poderá usar carimbo diverso
daquele encaminhado pela CONTRATANTE.

4.7.

Configurações de plotagem:

4.7.1.

A CONTRATANTE utilizará na base de dados a seguinte configuração de plotagem
que será disponibilizada à CONTRATADA em arquivos padrão “.ctb” ou “.stb”:
Cor
Standard 01 a 06

07, 08 e 09
Cores finais 1, 3, 5, 7, 9
(tons pastéis)
Cores finais 0, 2, 4, 6, 8
(tons vivos)
250 a 255

Espessura na
plotagem (mm)
0,1 a 0,6 conforme
número da cor
0,3
0,5 a 0,1
respectivamente
0,5 a 0,1
respectivamente
0,3

Cor na impressão
padrão P&B

Cor na impressão
padrão Color

Preto (Black)

Preto (Black)

Própria cor

Própria cor

Preto (Black)

Própria cor

Preto (Black)

Própria cor

Própria cor

Própria cor

4.7.2.

Caso a CONTRATADA utilize configuração diferente, deverá fornecer o arquivo
“.ctb” ou “.stb” correspondente juntamente com as entregas dos arquivos.

4.7.3.

Recomenda-se que a CONTRATADA utilize, além das cores standard e tons em
cinza para elementos gráficos gerais como textos, linhas auxiliares, etc., apenas uma
família de cores para elementos específicos a uma disciplina, ou seja, cores na mesma
dezena (exemplos: 80 a 89; 120 a 129, etc.). Essa recomendação visa facilitar os
trabalhos de compatibilização por distinguirem os elementos em cada disciplina pela
família de cores.

4.7.4.

Além disso, recomenda-se que sejam usados os tons vivos (cores pares) para linhas e
tons pasteis (cores ímpares) para hachuras e preenchimentos para impressão em
cores (color). Atentar para o fato de que em impressão P&B as hachuras serão
impressas em preto), a menos que o software utilizado permita o recurso de
selecionar “true color”, o que fará com que a cor não se enquadre nas configurações
de plotagem. Este recursos estão disponível no software AutoCAD, por exemplo.

4.8.

Layers:

4.8.1.

Recomenda-se que elementos gráficos (linhas, textos, hachuras, etc.) sejam colocados
em layers (camadas) diferentes das camadas de elementos do edifício (elementos do
modelo). Assim, durante a compatibilização, poderão ser importados ou acionados
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apenas os layers de elementos constitutivos do modelo, dispensando os elementos
gráficos em cada disciplina.
5.

DIRETRIZES DE QUALIDADE DAS SOLUÇÕES E PRODUTOS

5.1.

Requisitos legais e normativos:

5.1.1.

A CONTRATADA será responsável pela observância das Leis, dos Decretos, das
Portarias, das Normas (federais, estaduais, municipais, distritais), dos Regulamentos,
das Resoluções, das Instruções Normativas e das demais normas aprovadas no
âmbito da CONTRATANTE, direta e/ou indiretamente aplicáveis ao objeto do
contrato, inclusive por suas subcontratadas, independente de citação:
a)

Códigos, lei de uso e ocupação do solo, leis, decretos, portarias e normas
federais, estaduais, distritais e municipais, inclusive normas de concessionárias
de serviços públicos, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, entre outros;

b)

Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e regulamentadas pelo INMETRO;

c)

Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;

d)

Outras normas aplicáveis ao objeto do contrato;

e)

Instruções e resoluções dos órgãos do sistema Confea/Crea e CAU;

f)

Manual de Obras Públicas – Edificações (Decreto n. 92.100/1985 - Estabelece
as condições básicas para a construção, conservação e demolição de edifícios
públicos a cargo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços
Gerais - SISG, e dá outras providências);

g)

Decreto n. 7.983, de 8 de abril de 2013- Estabelece regras e critérios para
elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia,
contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras
providências;

h)

Instruções do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção
Civil - SINAPI;

i)

Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais.

5.2.

Requisitos técnicos e tecnológicos:

5.2.1.

Todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica,
consistente e coordenada, observando a não interferência entre os elementos dos
diversos sistemas da edificação e atendendo às diretrizes gerais de projeto e legislação.

5.2.2.

Visando à obtenção de um produto final coerente e exequível, os projetos específicos
que compõem o Projeto Executivo deverão ser desenvolvidos de modo a permitir
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uma perfeita coordenação entre os diversos projetos, o acompanhamento e
aprovação por parte da CONTRATANTE além da formalização e registro das
decisões de projeto.
5.2.3.

Os projetos deverão ser desenvolvidos visando às seguintes diretrizes gerais:
a)

Utilização de materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do
empreendimento e às condições do local de implantação com especial opção
para sistema industrializados de construção;

b)

Adoção de soluções projetuais e construtivas que visem ao desenvolvimento
sustentável ao longo de todo ciclo de vida da construção;

c)

Garantia do conforto e bem estar em cada um dos ambientes projetados, bem
como no conjunto da edificação;

d)

Adoção soluções construtivas racionais elegendo, sempre que possível,
sistemas de modulação e padronização compatíveis com as características da
edificação;

e)

Adoção de soluções flexíveis e versáteis nas áreas destinadas às atividades
comuns e públicas;

f)

Adoção de soluções que ofereçam facilidade de operação e manutenção dos
diversos componentes e sistemas da edificação;

g)

Adoção de soluções que minimizem os custos de manutenção da edificação;

h)

Adoção de soluções de segurança e monitoramento que permitam garantir a
segurança da edificação com o menor efetivo de pessoal possível;

i)

Garantia de acessibilidade e segurança na utilização da edificação e seus
sistemas, com aplicação das normas pertinentes;

j)

Eficiência energética da edificação com decorrência na obtenção da Etiqueta
PROCEL, vinculada ao Programa Nacional de Conservação de Energia
Elétrica, na fase de projeto.

5.3.

Requisitos de sustentabilidade:

5.3.1.

Deverão ser observadas as premissas estabelecidas pela Instrução Normativa n. 01,
de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, que dispõe sobre os
critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de
serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional
e dá outras providências, assim como pelo Decreto n. 7.746, de 05 de junho de 2012,
que regulamenta o art. 3° da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer
critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal.
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5.4.

Programa de Eficiência Energética nos Prédios Públicos – PROCEL EPP e
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE (PROCEL EDIFICA
- Inmetro):

5.4.1.

O Programa de Eficiência Energética nos Prédios Públicos – PROCEL EPP,
vinculado ao Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL),
promove ações de conservação de energia elétrica em prédios públicos nos níveis
federal, estadual e municipal.

5.4.2.

O projeto em pauta deverá obter a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia –
ENCE, fornecida pelo Inmetro e vinculada ao programa PROCEL EDIFICA, que
determina critérios voltados à eficiência energética da edificação.

5.4.3.

A etiqueta PROCEL pode ser obtida em dois momentos: na fase de projeto e após a
construção do edifício. Um projeto pode ser avaliado pelo método prescritivo ou
pelo método da simulação, enquanto o edifício construído deve ser avaliado através
de inspeção in loco.

5.4.4.

Para a obtenção dessa etiqueta, o projeto deverá atender aos Requisitos de Avaliação
da Conformidade para Eficiência Energética de Edificações, documento anexo à
Portaria n. 50, de 01 de fevereiro de 2013, do Inmetro, além de outras publicações
complementares sobre etiquetagem de edificações indicadas pelo PROCEL.

5.4.5.

Será contratado paralelamente, em edital específico, o processo de certificação
(etiquetagem) do projeto no programa PBE Edifica. A empresa a ser apresentada
pelo CONTRATANTE, além do processo de etiquetagem em si, fará as análises,
orientações e recomendações pertinentes às demais disciplinas técnicas mencionadas
neste edital. A certificação não é opcional e, portanto, é obrigação das
CONTRATADAS atender às orientações do responsável pelo processo de
certificação/etiquetagem.

6.

CRONOGRAMA

6.1.

Os LICITANTES deverão apresentar na proposta um Cronograma do Trabalho
atendendo aos itens seguintes:

6.1.1.

Escopos e Entregas por etapas:

6.1.1.1.

Na conclusão de cada etapa, deverão ser entregues os arquivos digitais
correspondentes e um jogo de cópias impressas em papel sulfite de todos os
documentos, conforme definições deste documento.

6.1.1.2.

Na gravação das mídias digitais, somente os arquivos finais deverão estar presentes,
excluindo-se arquivos de backup, temporários ou auxiliares que não forem
necessários.
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6.1.1.3.

A utilização de envio de arquivos digitais por correio eletrônico será permitida em
caso de revisões dos projetos já entregues ou complementações, desde que mediante
autorização prévia da FISCALIZAÇÃO. De modo geral as entregas deverão ser
protocoladas.

6.1.1.4.

No caso de existirem modificações ou revisões nos projetos, estas deverão ser
entregues formalmente, via ofício de remessa, acompanhadas de instruções que
indicarão quais arquivos entregues anteriormente deverão ser substituídos pelos
novos ou simplesmente excluídos, o que viabilizará a coesão e atualização organizada
da documentação.

6.1.2.

Cronograma físico-financeiro:

6.1.2.1.

Os produtos e os pagamentos referentes aos serviços prestados e efetivamente
concluídos ocorrerão de acordo com o Cronograma Físico apresentado na proposta,
desde que respeitados os prazos limites abaixo:
Código

Etapa

Prazos limites

PL

Projeto Legal/Anteprojeto

15 dias

PB

Projeto Básico

30 dias

PE

Projeto Executivo

90 dias

6.1.2.2.

Os prazos limites estão contabilizados todos a partir da assinatura do contrato e
consideram as entregas definitivas e não as provisórias.

6.1.2.3.

Não haverá pagamento parcial de parcelas. Isto é, os pagamentos corresponderão aos
produtos entregues, revisados e efetivamente concluídos e aprovados, conforme
descrito neste documento.

6.1.2.4.

A CONTRATADA deverá prever prazos para revisões dos projetos, a fim de que os
prazos das entregas definitivas sejam, de fato, respeitados. Para isso, entregas
preliminares poderão ser previstas, apesar dos acompanhamentos em tempo real dos
trabalhos pela FISCALIZAÇÃO através dos canais de comunicação do projeto.

6.1.2.5.

A CONTRATADA deverá prever em seu cronograma os prazos previstos entre o
recebimento provisório e o recebimento definitivo, conforme descrito neste
documento.

6.1.2.6.

Quaisquer revisões do cronograma deverão manter inalterados todos os produtos e
etapas (assim como seus respectivos percentuais de pagamento), podendo ocorrer
ajustes apenas em datas.

6.1.2.7.

O planejamento das etapas iniciais deve dispensar especial atenção aos processos de
aprovação necessários a fim de agilizar oportunamente a elaboração do Projeto Legal,
visando às aprovações pelos órgãos competentes.
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6.1.2.8.

O prazo máximo de execução do trabalho deve obedecer às condições estipuladas
em termo de referência ou edital.

6.1.2.9.

No Cronograma Físico-Financeiro de Projeto a ser detalhado pela CONTRATADA,
em conjunto com a CONTRATANTE, deverão estar previstos os prazos de
aprovação em todos os órgãos competentes cujos pareceres favoráveis sejam
necessários à futura contratação da obra.

6.1.2.10.

O descumprimento do cronograma deverá ser justificado por escrito pela
CONTRATADA, sob pena da aplicação das sanções previstas no Contrato.

7.

COMUNICAÇÕES NO PROCESSO

7.1.

Comunicações formais:

7.1.1.

As comunicações formais entre CONTRATANTE e CONTRATADA serão sempre
por escrito. Comunicações verbais, telefônicas, por celular, messengers, etc. não
serão consideradas oficiais ou formais. As tratativas feitas por meio informal deverão
ser formalizadas na sequência por um dos canais que permitam registro escrito
recuperável (cartas, ofícios, e-mails etc.). As comunicações escritas em meio impresso
deverão ser protocoladas.

7.2.

Reuniões de integração:

7.2.1.

Reuniões referentes à coordenação e solução de inferências ocorrerão em
quantidades a serem definidas em função das necessidades demandadas ao longo do
processo de projeto.

7.2.2.

As reuniões de integração deverão ocorrer com periodicidade no mínimo quinzenal.
No entanto, poderão ser convocadas reuniões extraordinariamente para atender a
demandas urgentes administrativas e/ou de projeto.

7.2.3.

As reuniões de integração serão sempre presenciais na sede da CONTRATANTE e
deverão comparecer no mínimo 03 (três) responsáveis técnicos de
especialidade/modalidade diferentes (relacionadas a itens distintos do escopo). Os
responsáveis técnicos necessários em cada reunião serão negociados entre as partes
conforme desenvolvimento dos projetos.

7.2.3.1.

Todos os eventuais custos inerentes à participação das reuniões presenciais como
passagens, hospedagem, condução, deslocamento, alimentação, seguros e demais
despesas necessárias à execução dos serviços correrão às expensas da
CONTRATADA sem responsabilidade securitária ou acidentária por parte da
CREA-MS.
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7.3.

Grupos de discussão:

7.3.1.

A CONTRATANTE criará grupos de comunicação para o projeto nos canais que
julgar convenientes (grupos de e-mail, messengers, etc.) e procederá a inclusão dos
membros da CONTRATADA nos grupos. As comunicações trocadas nos grupos
manterão o caráter de formal ou informal conforme os canais utilizados.

7.3.2.

Os grupos terão a finalidade de facilitar a difusão de informações e o registro de
questões a serem discutidas nas reuniões de integração, bem como de fornecer
orientações rápidas por parte de qualquer profissional da equipe em relação a
qualquer ponto do projeto ou empreendimento.

7.3.3.

A FISCALIZAÇÃO poderá ao seu critério incluir ou excluir pessoas dos grupos de
comunicação, independentemente de serem elas vinculadas à CONTRATANTE, à
CONTRATADA, ao construtor ou a fornecedores da obra. Poderão ser incluídos
consultores, especialistas, usuários, etc. que possam de alguma forma contribuir para
as discussões técnicas.

7.4.

Bases de dados:

7.4.1.

A CONTRATANTE criará base de dados na internet (Dropbox, One Drive, Google
Drive etc.) para que os arquivos e documentos do projeto fiquem disponíveis a toda
equipe. A CONTRATADA se comprometerá a manter as informações sob sua
responsabilidade atualizadas para que os demais membros das equipes não se baseiem
em informações desatualizadas para as tomadas de decisão em suas respectivas
disciplinas.

7.4.2.

Os períodos de atualização das informações nas bases de dados serão definidos em
comum acordo com a CONTRATADA e nunca superiores a 03 (três) ou 04 (quatro)
dias, permitindo no mínimo duas atualizações semanais. Considera-se ideal que a
atualização seja feita em tempo real, concomitantemente ao desenvolvimento de
projetos. Dessa forma, as atualizações, além de métodos de distribuição de
informações servirão para acompanhamento do progresso do trabalho por parte da
CONTRATANTE.

7.5.

Identificação e organização dos documentos físicos:

7.5.1.

Uma lista, agrupada por disciplina ou especialidade e que exiba todos os documentos
integrantes de cada etapa, deverá ser entregue à CONTRATANTE contendo o nome
e a descrição de cada um dos arquivos que será entregue por etapa, além de
observações adicionais julgadas pertinentes.

7.5.2.

O Projeto Legal deverá conter o carimbo padrão do órgão aprovador e, no caso de
não haver, conter padrão indicado ou aprovado pela CONTRATANTE.

7.5.3.

Todos os demais deverão conter o carimbo padrão da CONTRATANTE ou outro
por ela aprovado previamente (se proposto pela CONTRATADA).
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7.5.4.

Tanto os produtos gráficos quanto os textuais deverão conter o nome da empresa, a
assinatura do profissional responsável, a menção de seu título profissional, o número
de seu respectivo registro no CREA/CAU e o número da ART ou RRT sob a qual
aquele documento está contemplado.

7.6.

Aspectos gerais dos desenhos:

7.6.1.

Para efeito de compatibilidade dos projetos, não serão aceitos, em qualquer etapa,
arquivos com cotas editadas (forçadas), ou seja, o desenho deve apresentar a
proporção real e exata.

7.6.2.

Todos os elementos discriminados no modelo final (Projeto Executivo) deverão ser
modelados obrigatoriamente com suas dimensões e posições reais, não sendo
permitida a utilização de símbolos para representá-los, a não ser no caso de
comprovada inviabilidade gráfica na representação. Nos desenhos os elementos
deverão aparecer conforme o nível de detalhamento dos desenhos em cada etapa,
sendo aceitas simplificações de representações desde que não prejudiquem as
decisões e análises a serem realizadas em cada etapa.

7.7.

Identificação de pranchas:

7.7.1.

Os desenhos deverão apresentar, na parte inferior direita (carimbo), no mínimo, as
seguintes informações:
a)

Identificação do CONTRATANTE e, quando for o caso, da divisão
organizacional usuária do edifício;

b)

Ano, número do projeto (se houver), item do projeto e número da folha em
relação ao total de folhas do projeto (a numeração poderá ser por disciplina);

c)

Identificação da CONTRATADA e do autor do projeto com respectivo
número de registro no Conselho Profissional (nome, registro profissional e
assinatura) e número da ART ou RRT correspondente ao serviço;

d)

Identificação, ao critério da CONTRATADA, de outros profissionais
participantes (projetistas, desenhistas/modeladores, consultores, etc.);

e)

Identificação da edificação (nome e localização geográfica);

f)

Identificação do projeto (etapa de projeto, especialidade/área técnica,
disciplina, codificação);

g)

Identificação do documento (título, data da emissão e número de revisão);

h)

Identificação do arquivo que contém o documento;

i)

Título da prancha, conteúdo;

j)

Demais dados pertinentes.
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7.7.2.

Os logotipos que vierem a constar no carimbo deverão estar desenhados
vetorialmente, ou seja, por meio de entidades do próprio software (AutoCAD, Revit,
Corel Draw etc.). Não serão aceitas pranchas que dependam de arquivo de imagem
externo (para visualização de logomarca, por exemplo).

7.8.

Identificação e organização dos arquivos eletrônicos:

7.8.1.

Cada disciplina ou especialidade (arquitetura, estrutura, elétrica etc.) deverá ter uma
pasta respectiva que abrigue todos os seus arquivos.

7.8.2.

Os nomes de todos os arquivos digitais fornecidos pela CONTRATADA deverão
seguir a seguinte padronização: CCCCC-PPPPPP-EE-DDD-Conteúdo-Auxiliar-R00

7.8.2.1.

Onde:
a)

CCCCC - é o código da divisão do CONTRATANTE usuário do edifício
(indicado pelo contratante),

b)

PPPPPP - é o código do projeto/empreendimento baseado na sua
denominação (indicado pelo contratante),

c)

EE - é o código da etapa do desenvolvimento do Projeto AEC (AP, PL, PB
ou PE),

d)

DDD - é o código da disciplina ou especialidade (normalmente as três
primeiras letras da disciplina, por exemplo, Ele, Tel, Hid, Est,

e)

Conteúdo - é um descritivo abreviado ou codificado do conteúdo do arquivo
(por exemplo, Pranchas, MemDesc, EspTecnicas, etc.),

f)

Auxiliar - é um descritivo abreviado ou codificado de informações
complementares que especificam mais o conteúdo, quando necessário (por
exemplo, Pranchas-01a10, EspTecnicas-Bombas, etc.,

g)

R00 - é o número da revisão do conteúdo do arquivo entregue; as revisões
devem ser alteradas a cada entrega formal ao CONTRATANTE. Ver a seguir
o procedimento de controle de revisões.

7.9.

Controle de Revisões:

7.9.1.

Durante o desenvolvimento do projeto, a cada atualização de arquivos nas bases de
dados, a CONTRATADA deverá substituir o arquivo anterior (o arquivo será
substituído automaticamente se mantiver a mesma denominação). Deve ser mantida
a nomeação para garantir o funcionamento das referências cruzadas entre arquivos.

7.9.2.

As revisões serão contabilizadas a cada entrega. Ou seja, apenas as entregas formais
à CONTRATANTE caracterizarão novas revisões. Nesse caso, o arquivo com
revisão anterior deverá ser mantido na base de dados. A primeira entrega de cada
etapa (e seus respectivos arquivos) será feita no recebimento provisório da
FISCALIZAÇÃO, sempre na Revisão 0 (zero) – R00. A partir desta, atendidas as
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solicitações feitas na análise da entrega provisória, a CONTRATADA emitirá a R01
para nova análise.
7.9.3.

As entregas de novas etapas do projeto (PL, PB, PE) retornam a contagem de revisão
para R00. Mesmo que um arquivo seja entregue novamente numa etapa posterior,
este deverá ser renomeado ajustando o código da etapa e a revisão (para R00).

7.9.4.

Os arquivos que originam mais de um documento impresso deverão ter o mesmo
número de revisão dos documentos. Ou seja, a alteração de um arquivo altera
automaticamente a revisão de todos os documentos impressos a partir dele (mesmo
que a alteração afete apenas um dos documentos). A vinculação do número da
revisão do arquivo com a dos documentos visa facilitar a transição do controle com
base nos documentos para um controle com base nos arquivos.

7.10.

Formatos eletrônicos dos arquivos:

7.10.1.

Tanto os produtos gráficos quanto os textuais deverão ser entregues em seu formato
original (".doc", ".xls", ".dwg", ".rvt", ".skp", etc.) e em formato ".pdf".

7.10.2.

Os textos e planilhas impressos deverão ser apresentados encadernados em formato
A4. Os arquivos digitais desses deverão ser compatíveis com os softwares do Microsoft
Office (Word, Excel e Power Point) em sua versão 2013 ou superior.

7.11.

Compatibilidade de arquivos:

7.11.1.

Não serão aceitos arquivos com as extensões ".dxf" e ".txt".

7.11.2.

Deverão, preferencialmente, ser utilizadas fontes (tipos de letras) padrão (true type).
Se forem utilizadas fontes (tipos de letras) fora dos padrões básicos, elas deverão ser
remetidas junto com os arquivos.

7.11.3.

Os arquivos digitais das ilustrações (imagens, gráficos de apresentação, ilustrações)
poderão ser vetoriais (formato dos programas CorelDRAW ou Illustrator - extensão
de arquivo ".cdr" ou ".ai") ou "Raster" (extensão de arquivo ".tiff" ou ".jpg" ou ".png",
dependendo do tipo de imagem).

7.11.4.

Caso sejam entregues arquivos em formato ".dwg", deverão ser entregues os arquivos
".ctb" ou “.stb” (de configuração de plotagem) correspondentes de forma a facilitar
futuras plotagens.

7.11.5.

Apesar de todos os cuidados acima descritos, TODOS os documentos deverão ser
entregues também numa via em PDF para arquivamento da CONTRATANTE. O
conjunto de documentos PDF serão armazenados numa estrutura de pastas igual à
dos arquivos editáveis, constituindo um conjunto completo de documentação.
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8.

AQUISIÇÕES E SUBCONTRATAÇÕES

8.1.

Quaisquer serviços ou insumos necessários ao desenvolvimento das atividades da
CONTRATADA deverão ser providenciados pela mesma.

8.2.

A utilização de quaisquer recursos tecnológicos deve ser relatada em proposta ou
tempestivamente e será aprovado ou não pela CONTRATANTE.

8.3.

Quaisquer subcontratações devem ser previamente autorizadas pela
CONTRATANTE e sob nenhum pretexto será permitida a subcontratação completa
dos serviços.

9.

PREÇOS E PAGAMENTOS

9.1.

Valor estimado:

9.1.1.

O valor total global estimado da presente licitação é de R$ 357.743,44 (trezentos e
cinquenta e sete mil setecentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro
centavos), sendo:
Grupo

Item

01

Item 1
Item2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8

Valor Unit.
Estimado
R$ 47.224,82
R$ 48.033,92
R$ 50.759,50
R$ 26.990,05
R$ 47.620,86
R$ 35.392,45
R$ 41.106,91
R$ 60.614,94

9.1.2.

Estes valores são meramente referenciais e tem como única finalidade subsidiar as
licitantes a elaborarem suas propostas, não importando, em nenhuma hipótese, em
compromisso do CREA-MS para com o seu atendimento na execução do objeto.

9.1.3.

O preço máximo foi definido através de pesquisa com fornecedores; conforme
definido pelo art. 2º, inciso IV, da Instrução Normativa n. 05/2014 – SLTI/MPOG,
visto que após consulta ao Portal de Compras Governamentais não foi encontrado
objeto com validade semelhante. No âmbito do item, o preço foi definido pela média
dos preços obtidos (art. 2º, §2º, IN 05/2014 – SLTI/MPOG).
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9.2.

Inclusões nos preços:

9.2.1.

No preço deverão estar todos os custos diretos e indiretos da CONTRATADA,
lucro, administração, imprevistos, resultados, encargos fiscais, previdenciários,
sociais, assim como os impostos incidentes.

9.2.2.

Os projetos a serem submetidos à aprovação, quando necessário, terão as taxas a
serem recolhidas nos órgãos fiscalizadores emitidas em nome da CONTRATANTE.
A CONTRATANTE não executada pagamento de taxas emitidas em nove da
CONTRATADA.

9.2.3.

As plotagens necessárias ao protocolo dos projetos para tramitação em processos de
aprovação ou entregas provisórias serão arcadas pela CONTRATANTE. Porém, as
plotagens necessárias ao processo de desenvolvimento, para uso da CONTRATADA
deverão ser arcadas pela própria CONTRATADA. A CONTRATANTE indicará
fornecedor específico para realização das plotagens ao qual a CONTRATADA
deverá emitir arquivos em formato PDF, sempre que necessário.

9.3.

Pagamentos:

9.3.1.

Da forma de pagamento

9.3.1.1.

Os pagamentos serão realizados conforme as entregas das etapas, considerando as
parcelas a seguir, baseadas no valor global da proposta. As faturas serão emitidas
conforme procedimento de entrega adiante.
Código
PL
PB
PE
a)

Etapa
Projeto Legal/Anteprojeto
Projeto Básico
Projeto Executivo

% do valor
global
10%
30%
60%

Será retido da parcela correspondente ao Projeto Legal o valor de 5% (cinco
por cento) do valor global cujo faturamento será autorizado após a entrega pela
CONTRATADA dos documentos que comprovem a aprovação do projeto e
liberação para execução.

9.3.2.

Procedimentos de formalização de entrega:

9.3.2.1.

Imediatamente à entrega do conjunto de documentos que componham a etapa em
conclusão, a FISCALIZAÇÃO emitirá o Termo de Recebimento Provisório
autorizando a CONTRATADA a emitir a fatura de 50% (cinquenta por cento) da
parcela dos serviços entregues (após descontados os 5% (cinco por cento) do valor
global relativos à retenção do Projeto Legal, se for o caso).
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9.3.2.2.

A FISCALIZAÇÃO poderá recusar a entrega se ficar constatado, de imediato,
qualquer irregularidade ou improbidade nos resultados apresentados. São, ao critério
da FISCALIZAÇÃO, motivos de recusa do recebimento, entre outros possíveis:
a)

Inconsistência não autorizada em relação à Lista de Documentos;

b)

Incorreção técnica grave identificada durante a vistoria imediata;

c)

Ausência de documentos importantes à etapa ou à entrega;

d)

Baixa qualidade de apresentação gráfica dos documentos;

e)

Baixa qualidade do modelo entregue em arquivo;

f)

Desatualização das bases de dados;

g)

Erro de formatação ou de conteúdo em carimbos e outras identificações de
documentos;

h)

Erros na nomeação de arquivos.

9.3.2.3.

A CONTRATANTE possuirá até 07 (sete) dias para analisar os documentos e
arquivos entregues e deverá emitir Relatório de Verificação do Escopo da etapa
identificando eventuais falhas, omissões, ajustes necessários, etc. A CONTRATADA
terá 05 (cinco) dias úteis para efetivar as correções identificadas e fazer nova entrega
impressa ou eletrônica conforme itens listados pela FISCALIZAÇÃO. Efetuada a
nova entrega, a FISCALIZAÇÃO terá 02 (dois) dias úteis para verificar os ajustes
realizados e emitir novo Termo de Verificação do Escopo ou o Termo de Entrega
Definitiva da etapa. Cabe à FISCALIZAÇÃO a autorização de faturamento mesmo
havendo emissão do Relatório de Vistoria, caso fique constatado, ao critério da
FISCALIZAÇÃO, que os pontos indicados para ajuste podem ser atendidos nas
etapas subsequentes.

9.3.2.4.

A emissão pela FISCALIZAÇÃO do Termo de Recebimento Definitivo da etapa
autoriza o faturamento dos 50% restantes do valor da etapa entregue.

9.3.2.5.

A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE, referente às
irregularidades ou falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades
determinadas nas condições do edital ou do contrato, mas torna automática a
autorização de faturamento decorridos o prazo de 15 (quinze) dias após recebimento
provisório.

9.3.2.6.

A CONTRATADA não precisa esperar o Recebimento Definitivo de uma etapa para
dar início à etapa seguinte, mas não poderá emitir a entrega inicial de uma etapa sem
que a anterior esteja entregue em caráter definitivo.

9.3.3.

Condicionantes para efetivação do pagamento

9.3.3.1.

O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias contatos dos recebimentos
(provisório ou definitivo) e da apresentação da nota fiscal ou fatura, contendo todas
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as condições dos serviços a serem contratados e acompanhado dos seguintes
documentos:
a)

Comprovante de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
– Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.

b)

Comprovante de regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão de
Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.

c)

Comprovante de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 1o de maio de 1943, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas –
CNDT.

9.3.3.2.

O CONTRATANTE fará retenção dos tributos e das contribuições federais, bem
como dos impostos incidentes sobre o valor das Faturas/Notas Fiscais, se
comprometendo com sua quitação no prazo legal, nos termos Anexo I – Tabela de
Retenção da Instrução Normativa RFB 1.234/2012 e da Lei Complementar
Municipal n. 59/2003.

9.3.3.3.

Não serão retidos os valores correspondentes aos tributos citados, nos pagamentos
efetuados a pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples Nacional), conforme disposto no inciso XI do art. 4 da
Instrução Normativa RFB 1.234/2012.

9.3.3.4.

Para efeito do disposto acima, a CONTRATADA deverá, no ato da assinatura do
contrato, apresentar à CONTRATANTE declaração de acordo com os modelos
constantes dos Anexos II, III ou IV da Instrução Normativa, conforme o caso, em
02 (duas) vias, assinada pelo seu representante legal, conforme artigo 6º da Instrução
Normativa RFB 1.540/2015.

9.3.3.5.

O atesto da nota fiscal/fatura correspondente à prestação do serviço caberá à
FISCALIZAÇÃO do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

9.3.3.6.

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira e documentação discriminada neste
documento, sem que isso gere direito de reajustamento de preços, correção
monetária ou encargos moratórios.

9.3.3.7.

A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos
termos do contrato.

9.3.3.8.

A não apresentação da documentação tratada nos itens acima no prazo de 30 (trinta)
dias, contados de sua solicitação pela fiscalização, poderá ensejar a rescisão do
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contrato e os valores retidos cautelarmente somente serão pagos após a comprovação
de que os encargos trabalhistas, previdenciários e demais tributos encontram-se em
dia.
10.

VIGÊNCIA, REAJUSTE E ALTERAÇÃO DO CONTRATO

10.1.

O contrato vigorará por 150 (cento e cinquenta) dias a contar da data de sua
assinatura, podendo ser renovado pelo mesmo período ou menor, respeitando o
limite legal máximo estabelecido pelo art. 57, caput, da Lei n. 8.666/1993. O prazo de
vigência considera os prazos de tramitação dos processos de aprovação nos órgãos
de fiscalização.

10.2.

Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante celebração de termo
aditivo, com amparo no art. 65, da Lei n. 8.666/1993 e suas posteriores alterações,
desde que atendidos todos os requisitos abaixo:
a)

Prestação regular dos serviços;

b)

Não aplicação de punições de natureza pecuniária por três vezes ou mais;

c)

Manutenção do interesse pela Administração na realização do serviço;

d)

Manutenção do equilíbrio econômico do contrato para as partes;

e)

Concordância expressa da CONTRATADA pela prorrogação.

11.

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

11.1.

O julgamento das propostas na licitação será o critério de “MENOR PREÇO
GLOBAL” representado pelo “MENOR PREÇO POR GRUPO”.

12.

ANEXOS

12.1.

São anexos a este documento:
a)

Anexo I-A – Estudo Preliminar de Arquitetura;

b)

Anexo I-B – Estudo Preliminar de Instalações Elétricas;

c)

Anexo I-C – Estudo Preliminar de Instalações para Telecomunicações (Voz,
Imagem e Dados);

d)

Anexo I-D – Estudo Preliminar de Estruturas;

e)

Anexo I-E – Estudo Preliminar de Instalações Hidrossanitárias;

f)

Anexo I-F – Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios;
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g)

Anexo I-G – Relatório de Requisitos para projetos de Arquitetura e
Engenharia.
Campo Grande-MS, 19 de junho de 2017.

Eng. Civ. RENÊ RUGGERI
CREA 63758/D-MG - Reg Nacional 140614320-0
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 005/2017
PROCESSO C- 3223/2017
ANEXO II – MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS
Ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Ref. Pregão Eletrônico n. 005/2017 | Processo C-3223/2017
Dados da empresa:
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Endereço Eletrônico (e-mail):
Telefone:
Banco:

Agência:

C/C:

Dados do Representante Legal, responsável pela assinatura do contrato:
Nome:
Função:
RG:

Órgão Emissor/UF:

CPF:
Telefone:
Endereço Eletrônico (e-mail):
GRUPO

ITEM

01

01
02

DESCRIÇÃO / DISCIPLINAS OU
ESPECIALIDADES
Planejamento da Implantação incluindo
padrões e documentos de apoio ao controle,
monitoramento e execução da implantação,
conforme diretrizes da CONTRATANTE.
Instalações Elétricas, Iluminação e Instalações
para Telecomunicações (Voz, Imagem e Dados)
dos Blocos 1, 2, 3 e 4 e Proteção contra
Descargas Atmosféricas para todo o edifício.
Inclui soluções sustentáveis como retrofit de
iluminação, sistemas de geração fotovoltaica,
etc.

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL
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03
04
05

06

07

08

Data Center (incluindo todos os seus
subsistemas).
Sistemas de segurança patrimonial e Sala de
Segurança.
Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio
de todos os 05 (cinco) Blocos.
Instalações Hidrossanitárias, Drenagem e
Irrigação dos Blocos 1, 2 e 4. Inclui soluções
sustentáveis como aproveitamento de águas de
chuva, equipamentos de baixo consumo, etc.
Climatização dos Blocos 1, 2 e 4, bem como
do térreo do Bloco 3; avaliação da
adequabilidade dos sistemas existentes nos
Bloco 3 e de Auditórios.
Orçamentação da obra por etapas
correspondentes aos Blocos 4, 1 e 2, nessa
sequência e adequações de SPCI e SPDA para
todo o empreendimento. Os eventuais serviços
necessários nos Blocos 3 e de Auditórios para
viabilização das etapas devem ser incluídos nas
planilhas de cada etapa e serão indicados pelas
demais disciplinas de projeto.

Valor global do grupo

R$

Valor global por extenso
1.

2.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e
seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no
termo de referência.
Propomos fornecer os objetos desta licitação, previstos na proposta apresentada, no edital
e no contrato, obedecendo às estipulações do correspondente edital e asseverando que:
a) Observaremos, integralmente, as normas existentes e aplicáveis quanto ao
fornecimento do objeto desta licitação, e em caso de divergência dos preços
apresentados em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.
b) Responsabilizamo-nos pela substituição ou indenização pecuniária dos objeto ora
licitado caso venham apresentar qualquer deficiência.
c) Declaramos que as incidências fiscais e demais encargos serão por conta da
contratada, inclusive todas as despesas de transporte, alimentação, seguros, tributos
de qualquer natureza ou espécie, necessários ao perfeito fornecimento da prestação
dos serviços objeto desta licitação, valendo o silêncio ou a omissão como aceitação
integral desta condição.
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3.
4.

d) Declaramos que, no caso de inadimplência em relação aos encargos estabelecidos no
item anterior, o CREA-MS não ficará, em hipótese alguma, responsável por seu
pagamento, nem será onerado o objeto do contrato, valendo o silêncio ou a omissão
como aceitação integral desta condição.
e) Declaramos que no preço proposto estão incluídas todas as despesas com salários
e/ou honorários, administração, encargos sociais e trabalhistas, taxas, impostos,
transportes diversos, emolumentos, provisões de remuneração e demais encargos
inerentes ao objeto deste edital.
f) Declaramos aceitação e submissão a todas as condições deste Edital, bem como o
compromisso formal de execução do objeto da Licitação, de acordo com o (s) projeto
(s) e especificação (ões) técnica (s) que faz (em) parte deste Edital e pelo preço e
condições propostas;
g) Declaramos que nos comprometemos a manter, durante todo o período de execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas neste Edital;
h) Declaramos que sob nenhuma hipótese serão feitas quaisquer cobranças adicionais
de fornecimento / prestação de serviços ou sob quaisquer outras denominações.
O prazo de validade desta proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias úteis, contados da
data da abertura da licitação, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias.
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o contrato no
prazo determinado no documento de convocação.
CAMPO GRANDE-MS, ___ DE _________________ DE 2017.

_________________________________________________________
(ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE)
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 005/2017
PROCESSO C- 3223/2017
ANEXO III – DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA/VISTORIA

Na forma do subitem 1.3.3. do Termo de Referência – Anexo I do edital em referência, c/c o
inciso III, do art. 30, da Lei n. 8.666/93, declaro que a empresa
__________________________________________________________________________
____, inscrita no CNPJ/MF sob o n. _________________________________, neste ato
representada por ______________________________________________, portador da
Cédula de Identidade n. ____________________, devidamente identificado, tem conhecimento
de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações relativas ao
objeto da licitação em epígrafe, dispensando assim a necessidade de realização de vistoria onde
serão executados os respectivos serviços.
Data e local.

___________________________________________
Representante da empresa (colocar carimbo)
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 005/2017
PROCESSO C- 3223/2017
ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N. ___/2017
CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO
DE PROJETOS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA (AEC), QUE CELEBRAM
ENTRE SI O CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DE
MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA
______________.
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MATO
GROSSO DO SUL – CREA-MS, autarquia federal de fiscalização da atividade profissional,
inscrita no CNPJ sob o n. 15.417.520/0001-71, com sede na Rua Sebastião Taveira, 272, Monte
Castelo, na cidade de Campo Grande-MS, neste ato representado por seu Presidente, Engenheiro
Agrônomo DIRSON ARTUR FREITAG, portador da CI n. __________ SSP/MS e inscrito
no CPF sob o n. _________________________, doravante denominado simplesmente CREAMS e ___________, com sede à Rua ___________ n. __, bairro __________, na cidade de
_____________, CEP _________, inscrita no CNPJ n. ___________, neste ato representada
por ______________, portador da CI n. _______________ e do CPF n. _______________,
doravante denominada CONTRATADA, têm, entre si, justo e acordado e celebram por
decorrência do resultado da licitação na modalidade “Pregão Eletrônico” n. 005/2017, processo
C-3223/2017, o presente contrato, sujeitando-se às normas e disposições contidas na Lei n.
10.520, de 07 de julho de 2002, Decreto n. 5.450, de 31 de maio de 2005, Lei n. 8.666, de 21 de
junho de 1993, e demais regulamentos e normas que regem a matéria, mediante as Cláusulas e
condições estabelecidas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto o desenvolvimento de Projetos e Serviços de Engenharia
(Projetos AEC), nas etapas Legal, Básico e Executivo, necessários à contratação e execução das
obras para a Reforma e Ampliação do edifício sede do CREA-MS, sito na Rua Sebastião Taveira,
272, Monte Castelo, em Campo Grande-MS, em conformidade com as especificações,
quantidades e condições definidas no Termo de Referência.
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GRUPO
01

ITEM
01

02
03
04
05
06
07

08

DESCRIÇÃO / DISCIPLINAS OU ESPECIALIDADES
Planejamento da Implantação incluindo padrões e documentos de apoio ao
controle, monitoramento e execução da implantação, conforme diretrizes da
CONTRATANTE.
Instalações Elétricas, Iluminação e Instalações para Telecomunicações (Voz,
Imagem e Dados) dos Blocos 1, 2, 3 e 4 e Proteção contra Descargas
Atmosféricas para todo o edifício. Inclui soluções sustentáveis como retrofit de
iluminação, sistemas de geração fotovoltaica, etc.
Data Center (incluindo todos os seus subsistemas).
Sistemas de segurança patrimonial e Sala de Segurança.
Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio de todos os 05 (cinco) Blocos.
Instalações Hidrossanitárias, Drenagem e Irrigação dos Blocos 1, 2 e 4. Inclui
soluções sustentáveis como aproveitamento de águas de chuva, equipamentos
de baixo consumo, etc.
Climatização dos Blocos 1, 2 e 4, bem como do térreo do Bloco 3; avaliação da
adequabilidade dos sistemas existentes nos Bloco 3 e de Auditórios.
Orçamentação da obra por etapas correspondentes aos Blocos 4, 1 e 2, nessa
sequência e adequações de SPCI e SPDA para todo o empreendimento. Os
eventuais serviços necessários nos Blocos 3 e de Auditórios para viabilização
das etapas devem ser incluídos nas planilhas de cada etapa e serão indicados
pelas demais disciplinas de projeto.

1.2. Para melhor caracterização do objeto deste contrato e das obrigações das partes, considerase peça dele integrante e complementar, independente de sua anexação, o seguinte documento:
edital do Pregão Eletrônico n.º 005/2017 e seus anexos, e proposta apresentada constante
do processo licitatório C-3223/2017.
1.3. Detalhamento do objeto:
1.3.1. Item 01 - Planejamento da Implantação incluindo padrões e documentos de apoio
ao controle, monitoramento e execução da implantação.
1.3.1.1. Os trabalhos de planejamento da obra visam estabelecer diretrizes e condicionantes para
a execução futura da obra no sentido de garantir escopos, prazos, custos e qualidade satisfatórios,
bem como orientar futuros proponentes à execução e a fiscalização da CONTRATANTE no
acompanhamento. Portanto, não se refere ao planejamento detalhado de tarefas, mas ao
planejamento estratégico da execução, definição de processos construtivos, escopos por etapas,
limites dos escopos etc.
1.3.1.2. Uma vez que há serviços de adequação a serem executados em outras áreas existentes do
prédio, o planejamento deverá definir em quais etapas e em que sequência estes serviços deverão
ser incorporados aos escopos em cada etapa.
1.3.1.3. Deverão ser entregues, no mínimo, a EAP da obra, já considerando a distribuição do
escopo entre as etapas, um cronograma básico de referência para proponentes à execução e para
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acompanhamento da fiscalização, listas de potenciais fornecedores, identificação de pontos
críticos para a execução (em termos de prazos, custos, segurança etc.), mapeamento de aquisições
e respectivos termos de referência.
1.3.1.4. O planejamento deve ser desenvolvido e amadurecido simultaneamente ao
desenvolvimento do projeto, a fim de subsidiar decisões técnicas nas diversas disciplinas de modo
a garantir a visibilidade técnica da separação dos escopos e de modo a que cada etapa possa ser
operada independentemente da execução ou não das demais.
1.3.2. Item 2 - Instalações Elétricas, Iluminação e Instalações para Telecomunicações
(Voz, Imagem e Dados) dos Blocos 1, 2, 3 e 4 e Proteção contra Descargas Atmosféricas
para todo o edifício.
1.3.2.1. O projeto de iluminação deverá contemplar as áreas ampliadas e revisões sistemáticas nas
áreas já implantadas ou reformadas, de modo a incorporar soluções atualizadas e de menor
consumo energético.
1.3.2.2. A quantidade e qualidade das iluminações deverão ser adequadas às exigências das
atividades conforme recomendações normativas e avaliação da FISCALIZAÇÃO.
1.3.2.3. A troca de luminárias deverá ser prevista onde não for possível solução com substituição
apenas de fontes luminosas.
1.3.2.4. Os projetos de instalações elétricas e PDA deverão ser integrados aos sistemas existentes
no edifício de modo a comporem um conjunto único ao final. As adaptações necessárias nas
partes existentes deverão ser consideradas pertinentes ao escopo dos trabalhos.
1.3.2.5. A definição da junção ou não das duas entradas de energia existentes atualmente deverá
ser avaliada e discutida junto à concessionária local e, caso seja necessário à junção dos sistemas,
deverá ser feita análise da distribuição e equilíbrio do conjunto em sua totalidade (áreas existentes,
reforma e ampliação).
1.3.2.6. A entrada de energia deverá ser relocada para posição que não interfira no prédio e não
coloque em risco transeuntes na área de estacionamento. Para isso, deverá ser dada maior
segurança aos quadros e medidores contra vandalismo e acesso de pessoas estranhas.
1.3.2.7. Os quadros gerais deverão ser verificados quanto às suas demandas e dimensionamentos
de circuitos alimentadores.
1.3.2.8. Deverão ser incorporadas ao edifício soluções sustentáveis como geração fotovoltaica e
equipamentos de alto rendimento/baixo consumo.
1.3.2.9. Soluções para iluminação natural deverão ser obtidas em comum acordo com as demais
disciplinas, sobretudo arquitetura.
1.3.2.10. A rede de telecomunicações do edifício será modificada com a mudança de local da sala
de servidores (Data Center). A central de distribuição deverá ser relocada e organizada de modo
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a obter maior controle da rede e maior disponibilidade e flexibilidade para mudanças de layout
nos pavimentos.
1.3.2.11. As áreas existentes deverão ser revistas no que diz respeito ao dimensionamento de
caminhos e espaços para o cabeamento, incluindo pontos de acesso à infraestrutura de rede
estruturada.
1.3.2.12. O projeto deve contemplar partes passivas e ativas da infraestrutura de distribuição de
dados, voz e imagem, excluindo as partes ativas dos sistemas de segurança patrimonial
pertencentes a item específico descrito nesse documento.
1.3.2.13. As proteções contra descargas atmosféricas e surtos deverão atender as normas técnicas
em sua última revisão e deverá ser dada atenção especial para compatibilizações e integrações
com sistemas de proteção do Data Center, Gerador e Telecomunicações.
1.3.3. Item 3 - Data Center (incluindo todos os seus subsistemas)
1.3.3.1. A Sala do Data Center deverá ser projetada com especificação, além dos seus
componentes específicos relacionados a tecnologia de informações, de todos os seus sistemas
internos como SPCI, suprimento emergencial de energia (no-break), ar condicionado etc.
1.3.3.2. A compatibilização com as demais disciplinas deve ser negociada com cada responsável
à medida que o desenvolvimento do projeto ocorra.
1.3.3.3. Dada a especificidade e especialidade do projeto, deverá ser entregue planilha de
quantitativos e custos específica, embasada em orçamentos específicos de fornecedores para cada
elemento do Data Center.
1.3.3.4. Serão considerados itens de segurança necessários: portas de acesso interno com controle
de senha ou biométrico, porta de acesso externo para entrada de equipamentos com isolamento
e tranca interna, sistema de combate a incêndios específico e automático para o Data Center.
1.3.3.5. O sistema de climatização deverá elevar o piso para garantir a circulação necessária do ar.
1.3.4. Item 4 - Sistemas de segurança patrimonial e Sala de Segurança
1.3.4.1. Deverão ser previstos sistemas de alarme e controle de acesso nas diversas entradas do
edifício.
1.3.4.2. O nível de segurança da edificação poderá ser obtido por sistemas eletrônicos ou por
recursos arquitetônicos que dificultem o acesso às áreas vulneráveis no entorno do edifício.
Deverão ser utilizadas as soluções que ofereçam melhor custo benefício à operação e manutenção
do edifício.
1.3.4.3. Deverá ser prevista infraestrutura capaz de suportar a instalação de sistemas de CFTV
por IP e outros recursos tecnológicos de segurança em ascensão.
1.3.5. Item 5 - Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio de todos os cinco Blocos
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1.3.5.1. O SPCI deverá ser revisto, a partir de projeto já aprovado no Corpo de Bombeiros sem
a ampliação, considerando todo o edifício e os elementos já existentes. Nas áreas existentes,
deverá ser alterado apenas o que for necessário para adequação à nova situação do prédio.
Deverão ser evitadas interferências nas áreas existentes.
1.3.5.2. A reserva de água de incêndio deverá ser mantida, na medida do possível, sendo verificado
o dimensionamento do sistema de pressurização da rede de hidrantes.
1.3.5.3. Deverá ser implantado sistema de alarme que contemple todo o edifício. A central de
alarme deverá ser locada em área específica e adequada do prédio onde haja permanência mais
prolongada de funcionários e jamais em áreas de acesso ao público.
1.3.6.4. O projeto arquitetônico deverá ser avaliado relativamente ao controle de materiais, saídas
de emergência e rotas de fuga.
1.3.6. Item 6 - Instalações Hidrossanitárias, Drenagem, Irrigação dos Blocos 1, 2 e 4
1.3.6.1. As soluções para instalações de água e esgoto deverão considerar alternativas relacionadas
a aproveitamento e reuso de águas de chuva e/ou servidas dentro de parâmetros de viabilidade
econômica.
1.3.6.2. Os elementos necessários à operação dos sistemas deverão ser incorporados ao edifício
de modo a se integrarem à arquitetura. As soluções mais adequadas ao empreendimento deverão
ser obtidas a partir da integração entre as disciplinas.
1.3.7. Item 7 - Climatização dos Blocos 1, 2 e 4, bem como do térreo do Bloco 3; avaliação
da adequabilidade dos sistemas existentes nos Bloco 3 e de Auditórios
1.3.7.1. Todos os sistemas de climatização do edifício deverão ser verificados quanto à sua
adequabilidade ao uso atual e dimensionamento, incluindo os existentes, centrais ou individuais.
1.3.7.2. As áreas do edifício que não possuírem sistemas de climatização serão objeto de projeto
de novos sistemas, incluindo nesta condição tanto as áreas de ampliação, quanto as de reforma e
as existentes.
1.3.7.3. As soluções para climatização passarão necessariamente pelo estudo de envoltória para
discussão de soluções arquitetônicas que otimizem o funcionamento da climatização e minimizem
o consumo de energia para esse fim.
1.3.7.4. As áreas para equipamentos deverão também ser objeto de negociação com a arquitetura
para que sejam disponibilizadas com um mínimo de impacto arquitetônico, desde que tais
adequações não impliquem em queda do rendimento dos sistemas. Neste caso, as modificações
arquitetônicas deverão ser estudadas.
1.3.9. Item 8 - Orçamentação da obra por etapas correspondentes aos Blocos 4, 1 e 2, nessa
sequência e adequações de SPCI e SPDA para todo o empreendimento.
1.3.9.1. As planilhas orçamentárias para a obra deverão seguir as prescrições do Decreto 7.983 de
08/04/2013 – Nova Regulamentação para Obras e Serviços de Engenharia.
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1.3.9.2. Os preços unitários deverão ser definidos com base no SINAPI. Quando não houver
serviço compatível no SINAPI, deverá ser apresentada Composição de Preço Unitário (CPU)
específica para o serviço embasada em custos de insumos constantes no SINAPI ou a partir de
pesquisa de mercado devidamente evidenciada.
1.3.9.3. Devem ser privilegiadas Composições de Preços Unitários (CPU) que façam parte das
bases de dados oficiais mantidas pelos órgãos autorizados como SINAPI, SICRO etc. As
características dos serviços identificados e sua compatibilidade com os serviços referenciais destas
bases de dados devem ser confirmadas pela CONTRATADA.
1.3.9.4. Deve-se considerar incluso no serviço a inspeção do prédio para identificação de
elementos eventualmente existentes e que possam ser aproveitados na solução de modo a
minimizar os custos de implantação.
1.3.9.5. O orçamento final deverá, ainda, considerar as dificuldades logísticas e de programação
das obras relativas aos seguintes itens:
a)

Operação do edifício simultaneamente à realização das obras. As obras deverão ser
consideradas em etapas tais que minimizem o impacto no cotidiano operacional da
instituição.

b)

Minimização dos transtornos com sujeira e ruídos produzidos pela obra sobre as atividades
operacionais no edifício. Deverão ser previstos serviços que apoiem a resolução destas
interferências ou a minimização dos impactos e interferências entre obra e operação.

1.4.9.6. Todos os documentos componentes do serviço deverão ser entregues em arquivo PDF,
arquivos editáveis (textos e planilhas) e uma via impressa devidamente assinada pelo Responsável
Técnico.
1.4.9.7. São documentos mínimos componentes do orçamento básico da obra:
a)

Planilha de serviços indicando unidades, quantidades, custos unitários, BDI considerado
por item, preços unitários, preços globais dos serviços, Composição de Preço Unitário
considerada;

b)

Composições de Preços Unitários de todos os itens da planilha orçamentária;

c)

Critérios de Medição considerados para cada item da planilha orçamentária (indicar, além
da unidade de medição, o que deve ser considerado incluso ou não em cada item e
procedimento de medição);

d)

Composição referencial do BDI da obra.

1.4.10. Fora do escopo e inclusões justificadas:
1.4.10.1. Todos os serviços relativos a projetos e consultorias técnicas necessários ao
cumprimento do objetivo desta contratação, nas disciplinas ou especialidades pertinentes, mesmo
que não explicitamente citados neste documento, farão parte do escopo da contratação. A
pertinência ou não de determinado item ao escopo será analisada com base no impacto que o
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item em pauta cause na caracterização da obra a ser executada, especificamente no escopo de
cada item. Itens que não impactem essa caracterização (e, portanto, não impedem o andamento
dos trabalhos) estão naturalmente fora do escopo desta contratação e itens que agreguem
informações importantes à caracterização do produto (edifício) ou processo produtivo (processo
de construção) são plenamente pertinentes ao escopo.
1.4.10.2. Ficam fora do escopo desta contratação os seguintes itens por serem previamente
fornecidos pela CONTRATANTE:
a)

b)

Programa de Necessidades ou Projetos de Arquitetura, para efeito de avaliações, mas cujo
desenvolvimento em paralelo deve ser acompanhado pela CONTRATADA para
atualização de informações;
Levantamento Topográfico das áreas externas do edifício.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
2.1. O objeto será fornecido mediante a forma de execução INDIRETA, sob o regime de
empreitada por PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei n.º 8.666/1993.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DEFINIÇÃO DAS ETAPAS, CRONOGRAMA E
CONDIÇÕES DE ENTREGA
3.1. Das etapas do objeto:
3.1.1. Etapa I – Projeto Legal / Anteprojeto:
3.1.1.1. Entende-se por Projeto Legal o conjunto de documentos e procedimentos necessários à
apresentação e aprovação das soluções propostas para o empreendimento aos órgãos de
fiscalização, sejam eles públicos ou privados, até a obtenção das liberações para execução,
conforme disciplinas técnicas especializadas, tais como Prevenção e Combate a Incêndios,
Instalações Elétricas, Proteção contra Descargas Atmosféricas, etc. As exigências para cada
disciplina são definidas pelos órgãos específicos de aprovação e estão no escopo todas as
aprovações necessárias para a liberação da execução das obras.
3.1.1.2. A CONTRATADA deverá providenciar as aprovações e liberações do projeto,
responsabilizando-se por todo o acompanhamento dos respectivos processos nos órgãos e
concessionárias necessários à completa liberação para construção.
3.1.1.3. A comprovação da apresentação do projeto junto às Administrações e Concessionárias
não caracteriza a conclusão dos trabalhos de aprovação a cargo da CONTRATADA. O fim dos
trabalhos de aprovação será caracterizado pelo protocolo, junto à CONTRATANTE, da
documentação emitida pelos órgãos competentes da Administração Pública e Concessionárias,
incluindo todos os documentos que caracterizam cada liberação como alvarás, recibos, protocolos
e demais documentos dos processos.
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3.1.2. Etapa II – Projeto Básico:
3.1.2.1. O Projeto Básico constitui-se de todas as informações necessárias para a contratação da
obra, conforme prescrito no art. 6, inc. IX, da Lei n. 8.666/1993, cujos requisitos devem ser
considerados em cada disciplina.
3.1.3. Etapa III – Projeto Executivo:
3.1.3.1. O Projeto Executivo deverá ser desenvolvido na sequência do Projeto Básico e deverá
integrar todas as disciplinas detalhando as soluções em nível executivo. O Projeto Executivo será
avaliado pela CONTRATANTE e pelos construtores. As observações realizadas deverão ser
atendidas pelos projetistas e quando não forem atendidas devem ser técnica e formalmente
justificadas. Os ajustes dos projetos às condições de execução, desde que não impliquem em
mudanças conceituais nas soluções, não serão considerados mudanças e estão, portanto,
enquadrados no escopo contratado.
3.2. Do cronograma de entrega:
3.2.1. Os produtos referente a execução de cada etapa deverão obedecer o cronograma físico
abaixo definido:
Etapa
I
II
III

Código
PL
PB
PE

Descrição
Projeto Legal/Anteprojeto
Projeto Básico
Projeto Executivo

Prazos limites
15 dias
30 dias
90 dias

3.2.1.1. Os prazos limites estão contabilizados todos a partir da assinatura do contrato e
consideram as entregas definitivas e não as provisórias.
3.2.1.2. O descumprimento do cronograma deverá ser justificado por escrito pela
CONTRATADA, sob pena da aplicação das sanções previstas no Contrato.
3.3. Das condições de entrega:
3.3.1. Imediatamente à entrega do conjunto de documentos que componham a etapa em
conclusão, a FISCALIZAÇÃO emitirá o Termo de Recebimento Provisório autorizando a
CONTRATADA a emitir a fatura de 50% (cinquenta por cento) da parcela dos serviços entregues
(após descontados os 5% (cinco por cento) do valor global relativos à retenção do Projeto Legal,
se for o caso).
3.3.2. A FISCALIZAÇÃO poderá recusar a entrega se ficar constatado, de imediato, qualquer
irregularidade ou improbidade nos resultados apresentados. São, ao critério da FISCALIZAÇÃO,
motivos de recusa do recebimento, entre outros possíveis:
a)

Inconsistência não autorizada em relação à Lista de Documentos;

b)

Incorreção técnica grave identificada durante a vistoria imediata;

c)

Ausência de documentos importantes à etapa ou à entrega;
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d)

Baixa qualidade de apresentação gráfica dos documentos;

e)

Baixa qualidade do modelo entregue em arquivo;

f)

Desatualização das bases de dados;

g)

Erro de formatação ou de conteúdo em carimbos e outras identificações de documentos;

h)

Erros na nomeação de arquivos.

3.3.3. A CONTRATANTE possuirá até 07 (sete) dias para analisar os documentos e arquivos
entregues e deverá emitir Relatório de Verificação do Escopo da etapa identificando eventuais
falhas, omissões, ajustes necessários, etc. A CONTRATADA terá 05 (cinco) dias úteis para
efetivar as correções identificadas e fazer nova entrega impressa ou eletrônica conforme itens
listados pela FISCALIZAÇÃO. Efetuada a nova entrega, a FISCALIZAÇÃO terá 02 (dois) dias
úteis para verificar os ajustes realizados e emitir novo Termo de Verificação do Escopo ou o
Termo de Entrega Definitiva da etapa. Cabe à FISCALIZAÇÃO a autorização de faturamento
mesmo havendo emissão do Relatório de Vistoria, caso fique constatado, ao critério da
FISCALIZAÇÃO, que os pontos indicados para ajuste podem ser atendidos nas etapas
subsequentes.
3.3.4. A emissão pela FISCALIZAÇÃO do Termo de Recebimento Definitivo da etapa autoriza
o faturamento dos 50% (cinquenta por cento) restantes do valor da etapa entregue.
3.3.5. A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE, referente às irregularidades
ou falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas nas condições do
edital ou do contrato, mas torna automática a autorização de faturamento decorridos o prazo de
15 (quinze) dias após recebimento provisório, os termos do §4º, inciso II do Artigo 73 da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR
4.1. O valor global para a presente contratação é de R$ ______ (______________________),
sendo:
GRUPO

ITEM

01

01
02
03
04
05
06
07
08

VALOR
UNITÁRIO
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4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguros e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos serão realizados conforme as entregas das etapas, considerando as parcelas a
seguir, baseadas no valor global da proposta informado Cláusula Quarta. As faturas serão emitidas
conforme procedimento de entrega adiante.
Etapa
I
II
III

Código
PL
PB
PE

Etapa
Projeto Legal/Anteprojeto
Projeto Básico
Projeto Executivo

% do valor global
10%
30%
60%

Valor

5.1.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias contatos dos recebimentos (provisório ou
definitivo) e da apresentação da nota fiscal ou fatura, contendo o descritivo do objeto,
acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da
CONTRATADA.
5.2. O pagamento somente será efetuado após o atesto, pelo Gestor/Fiscal do Contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, que conterá o detalhamento dos serviços
executados e será acompanhada dos demais documentos exigidos neste Termo de Referência.
5.3. O atesto fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela CONTRATADA com os objetos ora contratados efetivamente entregues.
5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para o CONTRATANTE.
5.5. O documento de cobrança deverá conter ao menos:
a)

CNPJ da Contratada conforme preâmbulo do Contrato;

b)

Descrição clara do objeto;

c)

Valor cobrado em conformidade com as condições contratuais pactuadas, discriminando
valor unitário e valor total.

5.6. O CREA-MS fará retenção dos tributos e das contribuições federais devidos, bem como dos
impostos incidentes sobre o valor da Fatura/Nota Fiscal, se comprometendo sua quitação no
prazo legal, nos termos Anexo I – Tabela de Retenção da Instrução Normativa RFB 1.234/2012
e da Lei Complementar Municipal n. 59/2003.
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5.6.1. Não serão retidos os valores correspondentes aos tributos citados, nos pagamentos
efetuados a pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), conforme disposto no inciso XI do art. 4 da Instrução Normativa RFB 1.234/2012.
5.6.1.1. Para efeito do disposto acima, a pessoa jurídica, ora CONTRATADA deverá, no ato da
assinatura do contrato, apresentar ao CREA-MS declaração de acordo com os modelos
constantes dos Anexos II, III ou IV desta Instrução Normativa, conforme o caso, em 02 (duas)
vias, assinada pelo seu representante legal, conforme artigo 6º, da Instrução Normativa RFB
1.540/2015.
5.7. Antes do pagamento, o CONTRATANTE realizará consultas para verificar a manutenção
das condições de habilitação da CONTRATADA, imprimindo e juntando os resultados ao
processo de pagamento.
5.7.1. Serão efetuadas as seguintes consultas:
a)

Regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão de Débitos relativos a Créditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.

b)

Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – Certificado de Regularidade
do FGTS – CRF.

c)

Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943, Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas – CNDT.

d)

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa.

e)

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS.

5.7.2. A não apresentação da documentação de que trata o item 5.7.1 desta cláusula no prazo de
30 (trinta) dias, contados de sua solicitação pela fiscalização, poderá ensejar a rescisão do contrato.
5.8. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em
conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por
outro meio previsto na legislação vigente.
5.9. O CREA-MS não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
CONTRATADA que porventura não tenha sido acordada no contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE
6.1. Durante a vigência do contrato, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses
decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”,
da Lei n. 8.666/1993 ou de redução dos preços praticados no mercado.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1. Os recursos orçamentários para a cobertura das despesas deste Contrato correrão a conta de
dotações orçamentárias próprias, consignadas nos respectivos orçamentos, programa, ficando o
CREA-MS obrigado a apresentar, no início do exercício, a respectiva nota de empenho, respeitada
a classificação orçamentária prevista neste Contrato.
7.2. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta das dotações orçamentárias:
Elemento despesa: 6.2.2.1.1.02.01.01.001
Projeto/Atividade: Obras e Instalações em andamento
Número do Empenho:
Data:
Valor:
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as cláusulas contratuais, todos os termos constantes no edital do Processo C- 3223/2017
independente de sua transcrição, nos termos de sua proposta e este documento.
8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, e encaminhando os apontamentos
à autoridade competente para as providências cabíveis.
8.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, não inferior a 03 (três) dias úteis.
8.4. Emitir termos de recebimento provisório e definitivo, nas condições previstas neste
documento, dos produtos entregues pela CONTRATADA.
8.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em divergência com as especificações
estabelecidas neste documento ou no edital a que se refere e seus anexos, e/ou que apresentem
defeitos de execução.
8.6. Atestar a nota fiscal/fatura ou devolvê-la, em caso de desacordo ou por descumprimento ao
pactuado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o seu recebimento, desde que cumpridas todas
as exigências pactuadas.
8.7. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas neste documento e/ou seus anexos.
8.8. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da contratada, em
conformidade com o Anexo I – Tabela de Retenção da Instrução Normativa RFB 1.234/2012 e
da Lei Complementar Municipal n. 59/2003.
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8.9. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.
8.10. Arcar com as plotagens necessárias ao protocolo dos projetos para tramitação em processos
de aprovação ou entregas provisórias.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. Executar os serviços conforme especificações destas cláusulas contratuais, documentos

apresentados e todas as exigências constantes no Edital do Processo C-3223/2017
independentemente de sua transcrição, e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais.
9.2. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados
à CONTRATANTE ou a terceiros.
9.3. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
execução dos serviços.
9.4. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e
qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento
em razão da execução do objeto deste Termo de Referência, devendo orientar seus empregados
nesse sentido.
9.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), ficando o
CONTRATANTE autorizado a descontar dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor
correspondente aos danos sofridos.
9.6. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos adequados aos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.
9.7. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança na organização CONTRATANTE, nos
termos do artigo 7º, do Decreto n. 7.203/2010.
9.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização de trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
9.9. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
9.10. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévia anuência
da CONTRATANTE.
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9.11. Deter de instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponível para a
realização do objeto da presente licitação.
9.12. Assumir:
a)

Todos os ônus com os encargos fiscais e comerciais, impostos e seguros, relativamente à
execução do objeto, bem como a qualquer acidente de que venham a ser vítimas seus
profissionais e/ou por aqueles causados por eles a terceiros, quando da execução do objeto;

b)

Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados
não manterão nenhum vínculo empregatício com o CREA-MS;

c)

Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados no
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência
do CREA-MS;

d)

Todos os encargos de eventual demanda trabalhista, cível ou penal, relacionada à execução
do objeto, originariamente ou vinculadas por prevenção, conexão ou continência;

e)

Todas as despesas decorrentes da não observância das condições constantes do objeto,
bem como de infrações praticadas por seus empregados ou prepostos, ainda que no recinto
do CREA-MS.

f)

Todas as despesas diretas ou indiretas, tais como salário, transporte, alimentação, diárias,
seguros, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas a seus empregados na
execução do objeto, bem como aquelas realizadas com eventuais terceirizações, ficando o
CREA-MS isento de qualquer vínculo empregatício.

9.13. Comprovar a responsabilidade técnica dos profissionais envolvidos na execução do objeto,
nos termos da legislação vigente.
9.14. Entregar todos os documentos, relatórios e demais registros na Sede da CONTRATANTE,
nos meios físico e digital, devidamente identificados e organizados.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA
10.1. O contrato vigorará por 150 (cento e cinquenta) dias a contar da data de sua assinatura,
podendo ser renovado pelo mesmo período ou menor, respeitando o limite legal máximo
estabelecido pelo art. 57, caput, da Lei n. 8.666/1993.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES
11.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante celebração de termo aditivo, com
amparo no art. 65, da Lei n. 8.666/1993 e suas posteriores alterações, desde que atendidos todos
os requisitos abaixo:
a)

Prestação regular dos serviços;

b)

Não aplicação de punições de natureza pecuniária por três vezes ou mais;

c)

Manutenção do interesse pela Administração na realização do serviço;

d)

Manutenção da vantajosidade econômica do valor do contrato para a Administração; e

e)

Concordância expressa da CONTRATADA pela prorrogação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO INADIMPLEMENTO E DA RESCISÃO DO
CONTRATO
12.1. O inadimplemento, por quaisquer das partes, das obrigações assumidas no presente
instrumento, ensejará a parte inocente o direito de considerá-lo rescindido, independentemente
de qualquer formalidade.
12.2. Poderão ainda as partes, facultativamente, considerar rescindido o presente contrato, nas
hipóteses de falência, recuperação judicial, insolvência ou ocorrência de títulos protestados em
nome de ambas as partes.
12.3. A CREA-MS poderá rescindir administrativamente o presente instrumento contratual nas
hipóteses previstas na Lei n. 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA direito de qualquer
indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes, ressalvado o direito da CONTRATADA
de receber os serviços prestados. A rescisão do presente instrumento contratual poderá ocorrer a
qualquer tempo:
a) Amigável, isto é, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a
administração;
b) Administrativa por ato unilateral e escrito da administração, nos casos previstos no artigo 78,
da Lei n. 8.666/1993;
c) Judicial, nos termos da legislação civil.
12.4. A rescisão, por algum dos motivos previstos na Lei n. 8.666/1993 e suas alterações, não
dará à CONTRATADA direito a indenização a qualquer título, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial.
12.5. A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial
por parte do CREA-MS, a retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, limitada ao valor
dos prejuízos causados, além das sanções previstas neste ajuste, até a completa indenização dos
danos.
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12.6. Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração será cabível,
a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pelo CREA-MS e, comprovadamente realizadas
pela CONTRATADA, previstas no presente Contrato.
12.7. Em caso de cisão, incorporação ou fusão da CONTRATADA com outras empresas, caberá
à CREA-MS decidir pela continuidade do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES
13.1. Com fundamento no art. 7, da Lei n. 10.520/2002, e no art. 28, do Decreto n. 5.450/2005,
ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada do Sicaf e do Cadastro
de Fornecedores do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul –
CREA-MS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e a ampla
defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor global deste Contrato, a empresa CONTRATADA que:
13.1.1. Deixar de entregar documentação exigida no Edital ou apresentar documentação falsa;
13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
13.1.3. Falhar na execução do Contrato;
13.1.4. Fraudar na execução do Contrato;
13.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
13.1.6. Cometer fraude fiscal;
13.1.7. Fizer declaração falsa;
13.1.8. Não mantiver a sua proposta.
13.2. Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do Contrato, de
que trata o item 13.1.3 desta cláusula, o valor relativo às multas aplicadas em razão do item 13.6
desta cláusula.
13.3. O retardamento da execução previsto no item 13.1.2, estará configurado quando a empresa
contratada:
13.3.1. Deixar de executar o objeto contratado nos prazos estabelecidos neste Contrato;
13.3.2. Deixar de reparar o objeto não aceito/recusado nos prazos estabelecidos no Contrato.
13.4. A falha na execução do Contrato prevista no item 13.1.3 desta cláusula estará configurada
quando a CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na Tabela
3, do item 13.6, desta cláusula, e alcançar o total de 20 pontos, cumulativamente, conforme a
graduação de infrações constante da Tabela 1 a seguir:
GRAU DE
INFRAÇÃO

PONTUAÇÃO PARA CADA INFRAÇÃO COMETIDA

1

2

DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL
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2
3
4
5

3
4
5
6
TABELA 01

13.4.1. A falha na execução do Contrato acarretará a sua inexecução total ou parcial.
13.5. O comportamento previsto no item 13.1.5 desta cláusula estará configurado quando a
CONTRATADA executar atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97,
parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993.
13.6. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, o CREA-MS aplicará multas conforme a
graduação estabelecida nas tabelas seguintes:
GRAU DE INFRAÇÃO

CORRESPONDÊNCIA
EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DO CONTRATO

1
2
3
4
5

0,05%
0,2%
0,4%
0,6%
1,0%
TABELA 02

ITEM
01
02
03
04
05
06

07

08

DESCRIÇÃO
GRAU
Atraso na entrega das etapas objeto
1
desta contratação
Executar serviços em não conformidade
2
com as especificações contratadas
Fornecer informação pérfida de serviço
2
ou substituição de material
Suspender ou interromper, salvo
motivo de força maior ou caso fortuito,
5
os fornecimentos previstos no Contrato
Destruir ou danificar documentos por
3
culpa ou dolo de seus agentes
Utilizar as dependências do
CONTRATANTE para fins diversos
4
do objeto do contrato
Permitir situação que crie a
possibilidade de causar ou que cause
5
dano físico, lesão corporal ou
consequências letais
Retirar das dependências do CREA-MS
quaisquer equipamentos ou materiais,
1
previstos em contrato, sem autorização
prévia do responsável
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

INCIDÊNCIA
Por dia de
atraso
Por ocorrência
Por ocorrência
Por dia
Por ocorrência
Por ocorrência

Por ocorrência

Por item e por
ocorrência
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09
10
11
12

Manter a documentação de habilitação
atualizada
Cumprir determinação formal ou
instrução complementar da Fiscalização
do Contrato
Retirar, substituir e/ou corrigir os
objetos em que se verificarem vícios no
prazo estipulado no Contrato
Prestar os serviços de assistência
técnica/garantia no prazo estipulado no
Contrato.

1

Por item e por
ocorrência

2

Por ocorrência

5
5

Por ocorrência
e por dia de
atraso
Por ocorrência
e por dia de
atraso

TABELA 03

13.7. A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente à de impedimento
de licitar e contratar estabelecida no item 13.1 desta cláusula.
13.8. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA.
13.8.1. Se os valores do pagamento forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importância devida no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da comunicação oficial
pelo CREA-MS.
13.8.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela empresa
contratada ao CREA-MS, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa e cobrado
judicialmente.
13.9. A aplicação de multa não impede o CREA-MS de rescindir o Contrato e de impor
simultaneamente à CONTRATADA penas de advertência, suspensão temporária ou declaração
de inidoneidade.
13.10. A intimação dos atos correspondentes à pena de suspensão temporária e à declaração de
inidoneidade será feita mediante publicação na imprensa oficial.
13.11. Para validade da aplicação de penalidades será assegurado à CONTRATADA o direito ao
contraditório e à ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. A aplicação de penalidades deve
estar devidamente motivada em processo administrativo.
13.12. As multas administrativas previstas acima não têm caráter compensatório, não eximindo a
CONTRATADA do pagamento por perdas e danos das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
14.1. A Gestão do Contrato e a Fiscalização do cumprimento do objeto contratado são de
competência do Setor de Contratos e Compras e da Assessoria de Gerenciamento de Projetos do
CREA-MS, respectivamente, através de servidor devidamente designado pelo ordenador de
despesas, nos termos do artigo 73, da Lei n. 8.666/1993.
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14.2. A fiscalização pelo CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer irregularidades na contratação, nem perante terceiros, ainda que
resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios e, na ocorrência destes, não implica a
corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes ou preposto.
14.3. A ação ou a omissão, total ou parcial, por parte da fiscalização do CREA-MS, não eximirá
a CONTRATADA da total responsabilidade pela má execução da contratação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA CESSÃO DO CONTRATO
15.1. Será permitida a subcontratação, deste que os itens subcontratados não constituam o escopo
principal do objeto, de até 02 (dois) itens do objeto do contrato, sem limite de valor, nas seguintes
condições:
15.2. A subcontratação depende de autorização prévia por parte do CONTRATANTE, com
parecer técnico da fiscalização, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de
qualificação técnica necessários para a execução dos serviços.
15.2.1. A CONTRATADA originária deve submeter à apreciação do CONTRATANTE o
pedido de prévia anuência para subcontratação, com apresentação do(s) pretendente(s)
subcontratado(s) e da respectiva documentação, que deve corresponder a exigida para habilitação
nesta licitação.
15.3. Deve-se substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de extinção
da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total,
notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções
cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela
execução da parcela originalmente subcontratada;
15.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execução contratual, bem como pela padronização, pela
compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação, cabendolhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder
perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratação.
15.5. Não será aplicável a subcontratação quando a licitante for qualificada como microempresa
(ME) ou empresa de pequeno porte (EPP).
15.6. É expressamente vedada a subcontratação quando a CONTRATADA for formada por
empresas reunidas em consórcio.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
16.1. Caberá ao CREA-MS providenciar, por sua conta, a publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus eventuais aditamentos, na Imprensa Oficial e no prazo legal.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DOS CASOS OMISSOS
17.1. Os casos omissos serão decididos de comum acordo pelas partes e na forma da legislação
aplicável.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO AMPARO LEGAL E DA SUJEIÇÃO ÀS
NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS
18.1. O presente contrato fundamenta-se:
18.1.1. Nas normas do Decreto n. 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto n. 3.784, de 06 de
abril de 2001, do Decreto n. 2.271, de 07 de julho de 1997, da Lei n. 10.520, de 17 de julho de
2002 e da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores;
18.1.2. Nos preceitos de direito público;
18.1.3. Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito
Privado.
18.1.4. Relativamente ao disposto na presente Cláusula, aplicam-se subsidiariamente, as
disposições da Lei n. 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor.
18.2. Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das cláusulas do presente
Contrato serão resolvidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis, por despacho fundamentado
representante legal da CONTRATANTE.
18.3. Após a assinatura deste Contrato, toda comunicação entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA será feita através de correspondência devidamente registrada.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
19.1. Para dirimir as questões oriundas deste Contrato, será competente o Foro da Justiça Federal,
Seção Judiciária da comarca de Campo Grande-MS, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual
teor e forma.
Campo Grande-MS, ___ de ______________________ de 2017.

CONTRATADA

ENG. AGR. DIRSON ARTUR FREITAG
PRESIDENTE DO CREA-MS
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CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
NOME:_____________________________
CI:_________________________________
CPF:________________________________
ASS:________________________________

NOME:_____________________________
CI:_________________________________
CPF:________________________________
ASS:________________________________
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 005/2017
PROCESSO C- 3223/2017
ANEXO V – ESTUDO PRELIMINAR DE ARQUITETURA
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 005/2017
PROCESSO C- 3223/2017
ANEXO VI – ESTUDO PRELIMINAR DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 005/2017
PROCESSO C- 3223/2017
ANEXO VII – ESTUDO PRELIMINAR DE INSTALAÇÕES PARA
TELECOMUNICAÇÕES (VOZ, IMAGEM E DADOS)
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 005/2017
PROCESSO C- 3223/2017
ANEXO VIII – ESTUDO PRELIMINAR DE ESTRUTURAS

Rua Sebastião Taveira, 272 • Bairro Monte Castelo • CEP 79010-480 • Campo Grande – MS • Fone: (67) 3368-1000
Site: www.creams.org.br • E-mail: creams@creams.org.br

98

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 005/2017
PROCESSO C- 3223/2017
ANEXO IX – ESTUDO PRELIMINAR DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 005/2017
PROCESSO C- 3223/2017
ANEXO X – PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 005/2017
PROCESSO C- 3223/2017
ANEXO XI – RELATÓRIO DE REQUISITOS PARA PROJETOS DE
ARQUITETURA E ENGENHARIA
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