
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA
Secretaria do Planejamento

Departamento de Compras e Licitações

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017 

Município de Restinga Sêca
Secretária de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.
Processo Administrativo nº 470/2017
Tipo de julgamento: menor preço

Edital de tomada de preços para
a  contratação  de  empresa  para  a
realização  de  vistorias  e  emissão  de
pareceres  técnicos  para  fins  de
licenciamento ambiental.

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA/RS, no uso de

suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho

de 1993 e suas alterações, torna público, para o conhecimento dos interessados,

que às 09 horas, do dia 10 do mês de março do ano de 2017, na sala 13 da

Prefeitura Municipal,  situada na Rua  Moisés  Cantarelli,  nº  368,  se  reunirá  a

Comissão  Permanente  de  Licitações,  designada  pela  Portaria  n°  04,  com  a

finalidade de receber os envelopes de habilitação e propostas para contratação

de empresa para a realização de vistorias e emissão de pareceres técnicos para

fins de licenciamento ambiental.

Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora

licitado, cadastradas no Município de Restinga Sêca, ou que apresentarem toda a

documentação necessária para o cadastro, conforme o item 2 deste edital, até o

terceiro dia anterior ao fixado para o recebimento dos envelopes de habilitação e

de proposta.

1. OBJETO E VALOR ORÇADO

1.1 Constitui objeto da presente licitação a  contratação de empresa com

equipe multidisciplinar para a realização de serviços técnicos referentes

a vistorias e emissão de pareceres técnicos para fins de licenciamento
TP 001/2017
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ambiental para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio

Ambiente de Restinga Sêca (RS), conforme Termo de Referência no Anexo I

deste edital, tendo como base a Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro

de 1997; Lei nº 11.520, de 03 de agosto de 2000; Resolução CONSEMA nº 102,

de 24 de Maio de 2005; Resolução CONSEMA nº 110 de 21 de Outubro de 2005;

Resolução CONSEMA nº 111 de 21 de Outubro de 2005; Resolução CONSEMA nº

168 de 19 de Outubro de 2007; Resolução CONSEMA nº 232 de 25 de Março de

2010; Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011; Lei Municipal Nº

1.339, de 28 de dezembro de 1999; Decreto Nº 68, de 6 de novembro de 2003,

alterado pelo Decreto Nº 46, de 23 de julho de 2004; Decreto Nº 69, de 14 de

novembro de 2003; Decreto Nº 84, de 23 de dezembro de 2003; Lei Municipal

Nº 1.822, de 21 de maio de 2003; Lei Municipal N° 1.880, de 23 de dezembro

de 2003, alterada pela Lei Municipal Nº 1.951, de 23 de junho de 2004; e Lei

Municipal Nº 2.135, de 1º de fevereiro de 2006.

1.2 Valores praticados no exercício 2017 de acordo com os previstos nos 

ANEXOS II, III e IV.

2. CADASTRO

2.1 Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até

o dia 07 de março de 2017, os seguintes documentos:

2.1.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) registro comercial no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade

por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c) inscrição  do  ato  constitutivo,  no  caso  de  sociedades  civis,

acompanhada de prova de diretoria em exercício;

 d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade

estrangeira em funcionamento no País,  e ato de registro ou autorização para
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funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o

exigir;

2.1.3 REGULARIDADE FISCAL:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) prova  de  inscrição  no  Cadastro  Municipal  (Alvará),  relativo  ao

domicílio ou sede do licitante pertinente ao seu ramo de atividades;

c) prova  de  regularidade  quanto  aos  tributos  administrados  pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União

administrada  pela  Procuradoria  Geral  da Fazenda  Nacional  –  PGFN (Certidão

Conjunta Negativa);

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio

ou sede do licitante;

e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio

ou sede do licitante;

f) prova  de  regularidade  relativa  à  Seguridade  Social  (INSS),

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos

em lei;

g) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço (FGTS).

2.1.4 REGULARIDADE TRABALHISTA E DO TRABALHO DO MENOR:

   a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,

de 1º de maio de 1943. 

2.1.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) balanço patrimonial já exigível e apresentado na forma da lei, com a

indicação do número do Livro Diário, número de registro no órgão competente e

Rua Moisés Cantarelli, n° 368, Centro               Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. 3
Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000
Telefone: (55) 3261-3200

 

3



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA
Secretaria do Planejamento

Departamento de Compras e Licitações

numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a

boa situação financeira da empresa. 

   a1)  é vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço

provisório.

            a2) licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que 

aguardam a autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão 

apresentar, em substituição ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Público 

de Escrituração Digital - SPED, do balanço à Receita Federal do Brasil.

  b) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo

distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 60 (sessenta)

dias da data designada para a apresentação do documento;

2.2 Os  documentos  constantes  dos  itens  2.1.2  a  2.1.5,  poderão  ser

apresentados em original, em cópia autenticada, por tabelião ou por funcionário

do  Município,  ou  publicação  em  órgão  de  imprensa  oficial.  Os  documentos

emitidos em meio eletrônico, com o uso de certificação digital, serão tidos como

originais, estando sua validade condicionada a verificação de autenticidade pela

Administração.

3. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS

3.1 Os  documentos  necessários  à  habilitação  e  as  propostas  serão

recebidos  pela  Comissão  de  Licitação  no  dia,  hora  e  local  mencionados  no

preâmbulo,  em  02  (dois)  envelopes  distintos,  fechados  e  identificados,

respectivamente  como  de  n°  1  e  n°  2,  para  o  que  sugere-se  a  seguinte

inscrição:

AO MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2017

ENVELOPE N.º 01 – HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO)

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

-----------------------------------------------------------------
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AO MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2017

ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

3.2 Cada  envelope  deverá  conter  a  documentação  e  as  informações

necessárias  ao  processamento  e  julgamento  regular  da  presente  licitação,

pertinentes as fases de habilitação e de proposta, observando, respectivamente,

as determinações constantes nos itens 4 e 5 do presente edital.

4. HABILITAÇÃO

4.1 Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope n.º 01:

a) Certificado  de  Registro  Cadastral  –  CRC  válido  fornecido  pelo

Município;

b) Comprovação de disponibilidade dos seguintes profissionais 

em seu quadro:

- 1 (um) Engenheiro Civil;

- 1 (um) Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro Agrícola;

- 1 (um) Geólogo ou Engenheiro de Minas;

- 1 (um) Engenheiro Químico ou Químico Industrial;

- 1 (um) Engenheiro Eletricista;

- 1 (um) Engenheiro Florestal.

c) Certidão de registro da empresa junto ao CREA;

d) Certidão de registro dos responsáveis técnicos junto ao CREA;

d1) No caso do Engenheiro Químico ou Químico Industrial poderá ser

apresentada a certidão de registro do profissional junto ao CRQ. 
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e) Declaração de idoneidade e que não há suspensão em contratar com

a administração pública, conforme modelo no ANEXO VI;

f)  Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da

Constituição da República, conforme o modelo no ANEXO V;

g) Memorial  de Cálculo contendo a boa situação financeira, avaliada

pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente

(LC), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

             LG =  ATIVO CIRCULANTE        +        REALIZÁVEL A LONGO PRAZO    ≥ 1
                       PASSIVO CIRCULANTE  +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

             SG = _____________ ATIVO TOTAL___________________   ≥ 1
            PASSIVO CIRCULANTE  +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

                         LC  =   ATIVO CIRCULANTE      ≥ 1
                                  PASSIVO CIRCULANTE

g1) Caso  a  empresa  apresente  índices  de  Liquidez  Geral  (LG),

Solvência  Geral  (SG)  e  Liquidez  Corrente  (LC)  inferiores  a  1  (um),  deverá

comprovar  ser  dotada  de  capital  social  devidamente  integralizado  e  de

patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado

para  a  contratação.  A  comprovação  será  obrigatoriamente  feita  pelo  Ato

Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e devidamente registrado e

pelo balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,

já exigíveis e apresentados na forma da lei, conforme disposto no Art. 31, inciso

I, da Lei Federal nº 8.666/93.

4.2 A comprovação da existência dos profissionais listados no item 

4.1, letra b, no quadro da licitante se dará pela apresentação dos 

seguintes documentos:

a) Sócio: cópia autenticada do contrato social ou estatuto 

social, devidamente registrado no órgão competente;
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b) Diretor: cópia autenticada do contrato social, em se tratando

de firma individual, ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente 

publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;

c) Empregado: cópia autenticada da ficha ou livro de registro de

empregado registrada na DRT ou ainda, cópia autenticada da Carteira de

Trabalho e Previdência Social;

d) Autônomo prestador de serviço: cópia autenticada do 

contrato de prestação de serviços compatíveis com o objeto desta 

licitação.

4.3 Se o Certificado de Registro  Cadastral  -  CRC do licitante,  dentro do

prazo de validade, possuir alguma das certidões previstas nos itens 2.1.3 e 2.1.4

vencida,  o  licitante  deverá  providenciar  a  sua  atualização  prévia  ou  poderá

apresentar, juntamente com o CRC, a correspondente certidão atualizada.

4.4 Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta

de credenciamento, outorgando poderes ao representante para decidir a respeito

dos atos constantes da presente licitação.

4.5 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42

a  45  da  Lei  Complementar  n.º 123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  deverá

apresentar,  no  envelope  de  habilitação,  declaração,  firmada  por  contador,

informando que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte,

além de todos os documentos previstos neste edital. A não apresentação desta

declaração,  ainda que a  empresa  esteja  enquadrada como microempresa ou

empresa de pequeno porte, acarretará no entendimento, por parte da Comissão

de  Licitações,  de  que  a  empresa  está  abrindo  mão  dos  benefícios  da  Lei

Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

4.6 As  cooperativas  que  tenham  auferido,  no  ano  calendário  anterior,

receita bruta até o limite  de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil

reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar

n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e no art. 34, da Lei n.º 11.488, de 15 de

junho de 2007,  desde que também apresentem, no envelope de habilitação,
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declaração  firmada  por  contador  ou  representante  legal  informando  que  se

enquadra  como  beneficiária,  além  de  todos  os  documentos  previstos  neste

edital.

4.7 A  microempresa  e  a  empresa  de  pequeno  porte,  bem  como  a

cooperativa que atender ao item 4.5, que possuir  restrição em qualquer dos

documentos de regularidade fiscal, previstos no item 2.1.3 deste edital, terá sua

habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove

a  sua  regularidade,  em 5  (cinco)  dias  úteis,  a  contar  da  data  em que  for

declarada como vencedora do certame.

4.8  O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a

empresa  de  pequeno  porte  e  a  cooperativa,  da  apresentação  de  todos  os

documentos, no envelope nº 01, ainda que apresentem alguma restrição.

4.9 O prazo de que trata o item 4.7 poderá ser prorrogado uma única vez,

por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo

interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

4.10 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 4.7,

implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades

previstas no item  12, sendo facultado à Administração convocar os licitantes

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou

revogar a licitação.

5. PROPOSTA

5.1 O envelope nº 02 deverá conter:

a) proposta financeira, rubricada em todas as páginas e assinada na

última,  pelo  representante  legal  da  empresa,  mencionando  o  percentual

proposto sobre o valor cobrado por emissão de licença ambiental para atividades

de impacto local,  não sendo aceita proposta que ultrapasse o limite de 50%

(cinquenta por cento);
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5.2 O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da

data aprazada para a entrega dos envelopes.

5.3 Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar

direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se

a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.

6. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

6.1 Após  a  análise  das  propostas,  serão  desclassificadas,  com  base  no

artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que:

6.1.1 Sejam apresentadas em desconformidade com este edital.

6.1.2 Apresentarem percentual superior ao máximo estimado no item 5.1,

letra a.

6.1.3 Não atenderem às exigências contidas nesta Tomada de Preços.

6.1.4 Será também desclassificada a proposta que, para a sua viabilização,

necessite de vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados

em lei e à disposição de todos os concorrentes.

6.2 Quando todas as  licitantes  forem inabilitadas ou todas as propostas

forem desclassificadas,  a  Comissão  Permanente  de  Licitação  poderá  fixar  as

licitantes  o  prazo  de  08  (oito)  dias  úteis  para  apresentação  de  nova

documentação ou de outras propostas escoimadas das causas de inabilitação ou

desclassificação.

7. DO JULGAMENTO

7.1 Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela

Comissão Julgadora, levando em consideração o menor percentual proposto

sobre  o  valor  cobrado  por  emissão  de  licença  ambiental  para  atividades  de
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impacto local, sendo o percentual de 50% (cinquenta por cento) considerado

como o máximo aceito no momento do julgamento.

7.2 No caso de Cooperativas, para fim de julgamento, será acrescido 15%

(quinze por cento) ao percentual ofertado referente ao valor  da contribuição

previdenciária a ser suportada pelo Município.

8. CRITÉRIO DE DESEMPATE

8.1 Como  critério  de  desempate,  será  assegurada  preferência  de

contratação  para  as  microempresas,  as  empresas  de  pequeno  porte  e  as

cooperativas que atenderem aos itens 4.4 e 4.5, deste edital.

8.2 Entende-se  como  empate  aquelas  situações  em  que  as  propostas

apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como

pela  cooperativa,  sejam iguais  ou  superiores  em até  10% (dez por  cento) à

proposta de menor valor.

8.3 A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase

recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou

pelo julgamento definitivo do recurso interposto.

8.4 Ocorrendo  o  empate,  na  forma  do  item  anterior,  proceder-se-á  da

seguinte forma:

a)  A microempresa,  a  empresa de pequeno porte  ou a cooperativa,

detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 2 (dois)

dias, nova proposta, por escrito e de acordo com o item 5 desse edital, inferior

àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada

vencedora do certame.

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa,

convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à
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de  menor  preço,  será  facultada,  pela  ordem  de  classificação,  às  demais

microempresas,  empresas  de  pequeno  porte  ou  cooperativas  remanescentes,

que  se  enquadrarem  nas  hipóteses  dos  itens  4.4  e  4.5  deste  edital,  a

apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea anterior.

c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno

porte  e/ou  cooperativas  com  propostas  iguais,  será  realizado  sorteio  para

estabelecer  a  ordem  em  serão  convocadas  para  a  apresentação  de  nova

proposta, na forma das alíneas a e b.

8.5 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa,

satisfizer  as exigências do item 8.4 deste edital,  será declarado vencedor do

certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

8.6 O disposto nos itens 8.4 e 8.5 deste edital não se aplicam às hipóteses

em  que  a  proposta  de  menor  valor  inicial  tiver  sido  apresentada  por

microempresa,  empresa  de  pequeno  porte  ou  cooperativa  (que  satisfaça  as

exigências dos itens 4.4 e 4.5 deste edital) aplicando-se de imediato o item 8.7,

se for o caso.

8.7 As demais  hipóteses de empate terão como critério de desempate o

disposto  no  §2º  do  art.  3º  e  §2º  do  art.  45,  nesta  ordem,  ambos  da  Lei

nº 8.666/1993.

9. RECURSOS

9.1 Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas

previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993.

9.2 O prazo para interposição de recurso relativo as decisões da Comissão

de Licitação, ao julgamento da habilitação e da proposta, será de 5 (cinco) dias

úteis, a contar da intimação da decisão objeto do recurso.

9.3 Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser

protocolados,  dentro  do  prazo  previsto  no  item  9.2,  no  Setor  do  Protocolo
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Municipal, durante o horário de expediente, das 08h às 12h e das 13h00min às

17h00min, de segunda a sexta-feira.

9.4 Havendo  a  interposição  tempestiva  de  recurso,  os  demais  licitantes

serão comunicados para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de

5 (cinco) dias úteis e na forma prevista no item 9.3.

9.5 Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo

previsto ou enviados via fax, e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto

no item 9.3.

9.6 Decorrido o prazo para a apresentação das razões e contrarrazões de

recurso, a Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de

5  (cinco)  dias  úteis,  ou,  nesse  mesmo  prazo,  encaminhá-los  ao  Prefeito,

acompanhado dos autos da licitação, do relatório dos fatos objeto do recurso e

das razões da sua decisão.

9.7 A  decisão  do  Prefeito,  a  ser  proferida  nos  5  (cinco)  dias  úteis

subsequentes ao recebimento do relatório e das razões de decidir da Comissão

de Licitação, é irrecorrível.

9.8 Os prazos previstos  nos itens 9.6 e 9.7 poderão ser prorrogados,  a

critério  da  Administração,  sempre  que  for  necessário  para  o  adequado

julgamento do recursos, como, por exemplo, para a realização de diligências. A

prorrogação será devidamente justificada nos autos da licitação.

10.  PRAZOS  E  CONDIÇÕES  PARA  ASSINATURA  E  DE  VIGÊNCIA  DO

CONTRATO

10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05

(cinco) dias, convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair

do direito  à contratação,  sem prejuízo das penalidades previstas  no item 12

deste edital.
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10.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez,

pelo  mesmo  período,  desde  que  seja  feito  de  forma  motivada  e  durante  o

transcurso do respectivo prazo.

10.3 Se,  dentro  do  prazo,  o  convocado  não  assinar  o  contrato,  a

Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,

para  a  assinatura  do  contrato,  em  igual  prazo  e  nas  mesmas  condições

propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a licitação, sem prejuízo

da aplicação de penalidade. 

10.4 O prazo de vigência do contrato será de 1 (um) ano a contar da data de

sua assinatura, podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos, a critério

da administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos.

11. OBRIGAÇÕES

11.1. São obrigações da Contratada:

11.1.1 Deverá observar durante a execução do contrato as normas técnicas

aplicáveis ao serviço, bem como as normas de segurança do trabalho.

11.1.2 Responderá  por  suas  devidas  taxas,  impostos,  pelos  encargos

trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais,  seleção  e  contratação  de

pessoal,  bem como despesas com transporte,  hospedagem e alimentação do

pessoal necessário à execução dos serviços. 

11.1.3 Deverá  manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.1.4 Deverá prestar os serviços de acordo com a solicitação da SMAPMA,

devendo iniciá-lo no prazo de 24 horas.

11.2. São obrigações da Contratante:

11.2.1. Efetuar o pagamento na data aprazada;

11.2.2.  Dar  à  contratada  as  condições  necessárias  à  regular  execução  do

contrato.
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12. PENALIDADES

12.1 Se  o  licitante  vencedor  recusar-se  a  assinar  o  contrato,

injustificadamente,  serão  convocados  os  demais  licitantes,  na  ordem  de

classificação, para fazê-lo, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades,

sem prejuízo da aplicação de outras cabíveis.

12.2 Na hipótese de descumprimento parcial ou total pelo licitante vencedor

das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, o

Município  poderá,  garantida  a  prévia  e  ampla  defesa,  aplicar,  segundo  a

gravidade da falta cometida, as seguintes sanções:

I  -  Advertência formal,  por intermédio do setor competente,  quando

ocorrer  o  descumprimento  das  exigências  editalícias  que  não  justifiquem  a

aplicação de penalidade mais grave;

II - Multa equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o

valor total do contrato por dia de atraso injustificado ou por inobservância de

qualquer obrigação assumida no presente instrumento:

a) O  atraso  na  execução  dos  serviços  sujeitará  a  Contratada  ao

pagamento de multa no percentual acima, por dia de atraso, até o limite máximo

de  10% sobre  o  valor  total  do  contrato,  sem  prejuízo  das  demais  sanções

previstas neste instrumento;

b) A  multa  poderá  ser  aplicada  cumulativamente  com  as  demais

sanções,  não  terá  caráter  compensatório,  e  a  sua  cobrança  não  isentará  a

Contratada da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos;

c) A multa aplicada a Contratada e os prejuízos causados à Prefeitura

Municipal  de Restinga Sêca serão deduzidos de qualquer crédito a que tenha

direito a Contratada, cobrados diretamente ou judicialmente.

III - Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato

no caso de inexecução parcial  e 10% (dez por cento) sobre o valor total  do

contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado.

IV - Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, por

período a ser definido na oportunidade, de acordo com a natureza e a gravidade
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da falta, respeitado o limite legal de 24 (vinte e quatro) meses, sem prejuízo da

aplicação de multa, podendo ser aplicada quando:

a) apresentação de documentos falsos ou falsificados;

b) recusa  injustificada  em  assinar  contrato,  Ordem  de  Serviço  ou

documento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal

de Restinga Sêca;

c) reincidência  de  descumprimento  das  obrigações  assumidas  no

contrato acarretando prejuízos para a Prefeitura de Restinga Sêca, especialmente

aquelas  relativas  às  características  dos  bens/serviços,  qualidade,  quantidade,

prazo ou recusa de fornecimento ou prestação, ressalvados os casos fortuitos ou

de força maior, devidamente justificados e comprovados;

d) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;

e) irregularidades  que  acarretem  prejuízo  à  Prefeitura  de  Restinga

Sêca,  ensejando  frustração  do  contrato  ou  impedindo  a  realização  de  ato

administrativo por parte do Município de Restinga Sêca;

f) prática de atos ilícitos,  demonstrando não possuir idoneidade para

licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Restinga Sêca;

g) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de

quaisquer tributos.

V  -  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  e  contratar  com  a

Administração Pública, em função da natureza ou gravidade da falta cometida,

sem prejuízo de multas incidentes.

12.3 As multas  anteriormente  referidas  serão descontadas da garantia  de

execução do contrato (quando houver garantia). No caso de insuficiência do valor

da garantia ou inexistência desta para o pagamento das multas aplicadas, os

valores  faltantes  serão  descontados  dos  pagamentos  ainda  devidos  pelo

Contratante ou cobrados administrativa ou judicialmente.

12.4 As  penalidades  previstas  não  serão  relevadas,  salvo  quando

comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de

força maior ou caso fortuito.
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13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

13.1 O pagamento será efetuado mensalmente ocorrendo no prazo de 10

(dez) dias úteis, a contar do recebimento da fatura acompanhada do extrato de

pareceres  emitidos no mês,  aprovada pelo Diretor  do Departamento de Meio

Ambiente, responsável pela fiscalização do contrato, e pelo Secretário Municipal

de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.

13.2 Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da

guia  de  recolhimento  das  contribuições  para  o  FGTS  e  o  INSS  relativa  aos

empregados utilizados na prestação do serviço.

13.3 Ocorrendo  atraso  no  pagamento,  os  valores  serão  corrigidos

monetariamente pelo IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-

lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro

rata.

13.4 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que

regula a matéria.

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As  despesas  decorrentes  da  contratação  oriunda  desta  licitação

correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

CATEGORIA INSTITUCIONAL
18.541.0038.2.080.000 – Depto. de Meio Ambiente e Limpeza Urbana -
Manutenção do Meio Ambiente
CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Recursos financeiros:
1007 – Fundo do Meio Ambiente

15. REAJUSTE CONTRATUAL

15.1 O contrato será reajustado anualmente de acordo com a variação do VRM

(Valor de Referencia Municipal).

16. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

16.1 A impugnação  ao  edital  será  feita  na  forma  do  art.  41  da  Lei  nº

8.666/1993, observando-se as seguintes normas:
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   a)  o pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer

cidadão,  devendo  ser  protocolizado  até  5  (cinco)  dias  úteis  antes  da  data

marcada para o recebimento dos envelopes.

   b) os licitantes poderão impugnar o edital até o 2º (segundo) dia útil

antecedente a data marcada para o recebimento dos envelopes.

    c) os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Comissão de

Licitação no Setor de Licitações, durante o horário de expediente, das 08h às 12h

e das 13h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira.

   d) não serão recebidos como impugnação ao edital os requerimentos

apresentados fora do prazo ou enviados por e-mail ou por qualquer outro meio

além do previsto na alínea anterior.
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17. DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto

nos artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/1993.

17.2 Não  serão  admitidas,  por  qualquer  motivo,  modificações  ou

substituições das propostas ou quaisquer outros documentos.

17.3 Só terão direito  a usar  a palavra,  rubricar  as propostas,  apresentar

reclamações  ou  recursos,  assinar  atas  e  contratos,  os  licitantes  ou  seus

representantes credenciados, na forma do item 4.3 desse edital, e os membros

da Comissão Julgadora.

17.4 Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria

objeto  de  recurso  próprio,  como  por  exemplo,  sobre  os  documentos  de

habilitação e proposta financeira (art. 109, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei n°

8.666/1993).

17.5 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não

serão admitidos à licitação os participantes retardatários.

17.6 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:

ANEXO I – Termo de Referência; 

ANEXO  II  –  Tabela  de  valores  para  serviços  de  licenciamento  ambiental  -

atividades potencialmente a serem irrigadas - lavoura de arroz, somente licença

de operação; 

ANEXO III – Tabela de valores para serviços de licenciamento ambiental (exceto

lavouras de arroz irrigado);

ANEXO IV – Estação rádio-base de telefonia celular; 

ANEXO V – Declaração de não emprego de menor (Modelo);

ANEXO VI - Declaração de Idoneidade;

ANEXO VII - Declaração de enquadramento nos benefícios da LC 123/2006;

ANEXO VIII - Minuta do contrato.
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17.7 Informações serão prestadas aos interessados no horário das 08h às

12h  e  das  13h00min  às  17h00min,  de  segunda  a  sexta-feira,  na  Prefeitura

Municipal de Restinga Sêca, na Secretaria Municipal de Planejamento, na Rua

Moisés Cantarelli, nº 368, sala 14, Centro, onde poderão ser obtidas cópias do

edital e de seus anexos.

Restinga Sêca, 20 de fevereiro de 2017.

PAULO RICARDO SALERNO
Prefeito Municipal

Este edital foi devidamente examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica.

TATIELE DE ABREU ALMEIDA
Assessora Jurídica
OAB/RS 90.031
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017

ANEXO I 

 TERMO DE REFERÊNCIA

Obrigações e responsabilidades da equipe multidisciplinar para com o município:

1 – Assessorar na demanda de processos de licenciamento ambiental de impacto
local protocolados no município;

2 – Realizar análise técnica dos processos protocolados;

3 – Vistorias técnicas nos empreendimentos que solicitaram licenciamento no
município, visando o licenciamento ambiental dos mesmos;

4 –  Emissão de laudos técnicos  de  vistoria  e  pareceres  conclusivos  sobre  o
licenciamento ou não dos empreendimentos analisados;

5 – Assessorar na emissão de pareces solicitando documentação complementar
aos empreendedores para instrução dos processos, quando for o caso, sendo
que somente poderá ser solicitado documentação suplementar uma única vez. 

6 – Elaboração das condições e restrições que irão constar nas licenças a serem
emitidas pelos municípios;

7 – Emissão de pareceres quando solicitados pela FEPAM, Ministério  Público,
Poder Judiciário, IBAMA ou Batalhão Ambiental da Brigada Militar, a respeito de
licenciamentos realizados pelo município;

8 – A empresa deverá realizar no mínimo 02 (duas) visitas mensais no município
totalizando 16 horas de 15 a 15 dias para assessoramento na realização dos
serviços supracitados.

9 – O prazo para a entrega das licenças ambientais é de 30 (trinta) dias após o
recolhimento dos projetos junto à sede da Contratante, não ultrapassando 120
dias da data que foram protocolados na sede da mesma;

10 – Assessorar na elaboração e revisão de Termo de Referência para emissão
dos laudos de licenciamento ambiental dos municípios.

11 – As despesas com deslocamento, estadia e alimentação correrão por conta
da Empresa Contratada.
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12 –  A  Contratada  deverá  refazer  os  trabalhos  que,  por  eventualidade,  não
estiverem de acordo com as exigências dos órgãos ambientais, sem a cobrança
de quaisquer ônus.

13 –  A  Contratada  deverá  fornecer  um banco  de  dados,  na  forma digital  e
atualizá-lo  sempre  que  necessário,  fazendo  constar  nele  o  nome  do
empreendedor, número  de  seu  CPF, ramo  de  atividade,  número  da  licença
ambiental  e  vencimento  da  mesma,  além  da  área  total  licenciada  e  sua
localização.

14 – A Contratada terá prazo máximo de 30 (trinta) dias para emissão 
dos pareceres protocolados no município.

15 – O Município pagará o valor máximo de 50% (cinqüenta por cento) 
do valor de cada licença emitida.

16 – Os valores praticados no exercício de 2016 constam no Anexo II.

17 – Quantitativos e valores ESTIMADOS expostos na tabela abaixo:

Total estimado de licenças pelo
período de um ano

Valor anual 
arrecadado

Média 
mensal

Média das 
licenças

Ano de 2014: Total de 126 licenças
até 12/09/2014

R$46.007,00 R$ 3.833,99 R$ 277,15

Ano de 2015: Total de 263 licenças R$38.851,41 R$ 3.237,61 R$ 147,72

Ano de 2016: Total de 220 licenças R$34.723,44 R$ 2.893,62 R$ 157,83

OBS: 1). Os valores anual e mensal previstos como pagamento à contratada 

bem como as quantidades anual e mensal de emissão de licenças expostos na 

tabela acima são ESTIMATIVAS, não ficando o município obrigado a executar os 

totais mencionados, uma vez que o total de emissões de licenças ambientais 

depende da demanda protocolada na SMAPMA.  2) Valor em R$ calculado 

com base no VRM praticado em 2017 (R$ 342,00).
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TOMADA DE PREÇOS 001/2017

ANEXO II  

TABELA DE VALORES PARA SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – 

ATIVIDADES POTENCIALMENTE A SEREM IRRIGADAS – LAVOURA DE ARROZ, 

SOMENTE LICENÇA DE OPERAÇÃO. 

ESTRATIFICAÇÃO Potencial

poluidor

VRM R$1

Porte  mínimo  até  10  ha  –

descontínuos
A (Alto) 0,50 171,00 

Porte  mínimo  maiores  que  10  ha  e

menores ou iguais a 30 ha.
A (Alto) 0,78 266,76 

Porte  mínimo  maiores  que  30  ha  e

menores ou iguais a 50 ha
A (Alto) 1,07 365,94

1 Valor em R$ calculado com base no VRM praticado em 2017 (R$ 342,00).
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TOMADA DE PREÇOS 001/2017
ANEXO III

 TABELA DE VALORES PARA SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

(EXCETO LAVOURAS DE ARROZ IRRIGADO) 
Porte P

otencial
Poluidor

LP
(licença prévia)

LI
(licença de
instalação)

LO
(licença de
operação)

VRM R$2 VRM R$* VRM R$*

Mínimo

B (baixo) 0,35 119,70 0,61 208,62 0,40 136,80 
M

(médio)

0,44 150,48 0,78 266,76 0,61

208,62 
A (alto) 0,50 171,00 0,97 331,74 0,81 277,02 

Pequeno

B (baixo) 0,61 208,62 1,08 369,26 0,80 273,60 
M

(médio)

0,72 246,24 1,40 478,80 0,97

331,74 
A (Alto) 0,88 300,96 1,65 564,30 1,05 359,10 

Médio

B (baixo) 0,88 300,96 1,47 502,74 1,13 386,46 
M

(médio)

0,95 324,90 1,88 642,96 1,65

564,30 
A (alto) 1,35 461,60 2,25 769,50 2,00

684,00 

Grande

B (baixo) 1,68 574,56 2,65 906,30 2,15 735,30 
M

(médio)

2,05 701,10 4,95 1.692,90 3,30

1.128,60
A (alto) 2,48 848,16 7,85 2.684,70 5,45 1.863,90

Excepcional

B (baixo) 2,78 950,76 7,60 2.599,20 3,07 1.049,94
M

(médio)

3,65 1.248,30 14,45 4.914,90 6,25

2.137,50
A (alto) 5,68 1.942,56 21,60 7.387,20 17,05 5.831,10

TOMADA DE PREÇOS 001/2017

ANEXO IV  

2 Valor em R$ calculado com base no VRM praticado em 2017 (R$ 342,00).
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LISTA DE REFERÊNCIA PARA A COBRANÇA DA TAXA DE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL

CODIGO

RAMO

RAMO DA
ATIVIDADE

UNIDADE DE
MEDIDA

PORTE
POTENCIAL

POLUIDOR
SERVIÇOS

DE
UTILIDADE

MÍNIMO PEQUENO MEDIO GRANDE EXCEPCIONAL

21.7 ESTAÇÃO 
RÁDIO-
BASE DE 
TELEFONIA
CELULAR

Potência
efetivamente

instalada
(dBm)

<=30 >30 e 
<=40

>40 e 
=50

>50 e
=60

>60 MÉDIO

TABELA DE VALORES PARA O LICENCIAMENTO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO-
BASE EQUIPAMENTOS AFINS

Pote
ncial

Poluidor
Porte

LO
(licença de operação)

VRM R$3

M (médio)

Mínimo 4,09 1.398,78 

Pequeno 5,15 1.761,30

Médio 6,87 2.349,54 

Grande 10,58 3.618,36 

Excepcional 12,75 4.360,50 

TOMADA DE PREÇOS 001/2017

ANEXO V 

3 Valor em R$ calculado com base no VRM praticado em 2017 (R$ 342,00).
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DECLARAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS)

REF: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 0xx/2017

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu

representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira

de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA,

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no     8.666, de 21 de junho de

1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega

menor  de  dezoito  anos  em  trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre  e  não

emprega  menor  de  dezesseis  anos,  em  cumprimento  ao  disposto  no  inciso

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()

.

............................................

(data)

............................................................

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

TOMADA DE PREÇOS 001/2017

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
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À
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS)

REF: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017

..............................................................,  CNPJ

nº  ..............................................,  localizada  em  ................................

(.....), declara sob as penas da lei, de que não foi declarada inidônea para licitar

ou contratar com a Administração Pública, até a presente data, nos termos da

Lei 8.666/93, artigo 87, inciso IV.

............................................

(data)

............................................................

(representante legal)

TOMADA DE PREÇOS 001/2017

ANEXO VII
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA (MODELO)

....................................(razão social), inscrito no CNPJ n.º...................., com

sede  na  ...........................................................................................

n.º................, cidade................................., UF.............., por intermédio do

seu(s)  representante(s)  legal(is),

Sr(a).................................................................., portador(a) da Carteira de

Identidade  n.º......................  e  inscrito  no  CPF/MF  sob  o

n.º..............................,  de  acordo  com  o  caput  do  art.  11  do  Decreto

6.204/2007, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas

da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar n.º

123, de 14/12/2006;

(   )  EMPRESA DE PEQUENO PORTE,  conforme Inciso  II  do artigo  3º  da Lei

Complementar n.º 123, de 14/12/2006.

(  ) COOPERATIVA DE CONSUMO, conforme Inciso VI do § 4º do artigo 3º da Lei

Complementar n.º 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que, até a presente data, não haver nenhum dos impedimentos

previstos do § 4º do artigo 3º da lei complementar nº 123/2006.

...............................................................

(local e data)

......................................................................................

(assinatura e CRC do contador responsável)

......................................................................................

(assinatura(s) do(s) representante(s) legal(is)

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017
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ANEXO VIII

 MINUTA DE CONTRATO 

Contrato  celebrado  entre  a  Prefeitura
Municipal  de  Restinga  Sêca  e  a
empresa  .............................................
para a realização de vistorias e emissão
de  pareceres  técnicos  para  fins  de
licenciamento ambiental 

O  Município  de  Restinga  Sêca  (RS),  CNPJ-87.490.306/0001-51,  neste  ato

representado pelo Senhor Paulo Ricardo Salerno, Prefeito Municipal, denominado

doravante  CONTRATANTE,  e  de  outro  lado  a

empresa  .............................................,  CNPJ  nº  .....................................,

com  sede  à  Rua/Av.  ..............................,  .......  (  ),  representada

por ..................................., CPF nº .........................................., neste ato

denominada CONTRATADA tem entre si justo e CONTRATADO, o que contém as

CLAÚSULAS a seguir:

1. OBJETO.

1.1 Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços 

técnicos com equipe multidisciplinar referentes a vistorias e emissão de 

pareceres técnicos para fins de licenciamento ambiental para a 

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente de 

Restinga Sêca/RS (SMAPMA), conforme Termo de Referência no Anexo I

deste contrato.

1.2 Valores praticados no exercício 2017 baseados nos anexos II, III 

e IV, deste Contrato.

2. REGIME DE EXECUÇÃO

Rua Moisés Cantarelli, n° 368, Centro               Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. 28
Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000
Telefone: (55) 3261-3200

 

28



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA
Secretaria do Planejamento

Departamento de Compras e Licitações

2.1 A  execução  do  objeto  do  presente  contrato  dar-se-á  através  da

prestação de serviços técnicos referentes a vistorias  e emissão de pareceres

técnicos para fins de licenciamento ambiental,  tendo como base a Resolução

CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997; Lei nº 11.520, de 03 de agosto

de  2000;  Resolução  CONSEMA nº  102,  de  24  de  Maio  de  2005;  Resolução

CONSEMA nº 110 de 21 de Outubro de 2005; Resolução CONSEMA nº 111 de 21

de Outubro de 2005; Resolução CONSEMA nº 168 de 19 de Outubro de 2007;

Resolução CONSEMA nº 232 de 25 de Março de 2010; Lei Complementar nº 140,

de 8 de dezembro de 2011; Lei  Municipal  Nº 1.339, de 28 de dezembro de

1999; Decreto Nº 68, de 6 de novembro de 2003, alterado pelo Decreto Nº 46,

de 23 de julho de 2004; Decreto Nº 69, de 14 de novembro de 2003; Decreto

Nº 84, de 23 de dezembro de 2003; Lei Municipal Nº 1.822, de 21 de maio de

2003; Lei Municipal N° 1.880, de 23 de dezembro de 2003, alterada pela Lei

Municipal Nº 1.951, de 23 de junho de 2004; e Lei Municipal Nº 2.135, de 1º de

fevereiro de 2006.

3. VALOR CONTRATADO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 O valor  contratado  para  a  execução  do  objeto  corresponde  a  XX%

(................................ por cento) das taxas recebidas na Prefeitura Municipal

referentes ao licenciamento ambiental;

3.2 O pagamento será efetuado mensalmente ocorrendo no prazo de 10

(dez) dias úteis, a contar do recebimento da fatura acompanhada do extrato de

pareceres  emitidos no mês,  aprovada pelo Diretor  do Departamento de Meio

Ambiente, responsável pela fiscalização do contrato e pelo Secretário Municipal

de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.

3.3 Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da

guia  de  recolhimento  das  contribuições  para  o  FGTS  e  o  INSS  relativa  aos

empregados utilizados na prestação do serviço.

3.4 Ocorrendo  atraso  no  pagamento,  os  valores  serão  corrigidos

monetariamente pelo IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-
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lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro

rata.

3.5 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que

regula a matéria.

4. PRAZOS CONTRATUAIS E REAJUSTE

4.1 O prazo de vigência do presente contrato é de 1 (um) ano a contar da

data de sua assinatura, podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos,

a critério da administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos.

4.2 O presente  contrato  será  reajustado  anualmente  de  acordo  com  a

variação do VRM (Valor de Referencia Municipal).

5. DO ORÇAMENTO MUNICIPAL

5.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da

seguinte Dotação Orçamentária:

CATEGORIA INSTITUCIONAL
18.541.0035.2.080.000 – Depto. de Meio Ambiente e Limpeza Urbana -
Manutenção do Meio Ambiente
CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Recursos financeiros:

1007 – Fundo do meio ambiente

6. DAS OBRIGAÇÕES:

6.1. São obrigações da Contratada:

6.1.1 Deverá observar durante a execução do contrato as normas técnicas

aplicáveis ao serviço, bem como as normas de segurança do trabalho.

6.1.2 Responderá  por  suas  devidas  taxas,  impostos,  pelos  encargos

trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais,  seleção  e  contratação  de

pessoal,  bem como despesas com transporte,  hospedagem e alimentação do

pessoal necessário à execução dos serviços. 

Rua Moisés Cantarelli, n° 368, Centro               Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. 30
Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000
Telefone: (55) 3261-3200

 

30



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA
Secretaria do Planejamento

Departamento de Compras e Licitações

6.1.3 Deverá  manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.1.4 Deverá prestar os serviços de acordo com a solicitação da SMAPMA,

devendo iniciá-lo no prazo de 24 horas.

6.2. São obrigações da Contratante:

6.2.1. Efetuar o pagamento na data aprazada;

6.2.2.  Dar  à  contratada  as  condições  necessárias  à  regular  execução  do

contrato.

7. PENALIDADES
7.1 Se a CONTRATADA recusar-se a executar o serviço, injustificadamente,

serão  convocados  os  demais  licitantes  participantes  da  Tomada  de  Preços

001/2017,  na  ordem  de  classificação,  para  fazê-lo,  sujeitando-se  o  licitante

desistente às penalidades, sem prejuízo da aplicação de outras cabíveis.

7.2 Na hipótese de descumprimento parcial ou total pela CONTRATADA das

obrigações  assumidas,  ou  a  infringência  de  preceitos  legais  pertinentes,  o

Município  poderá,  garantida  a  prévia  e  ampla  defesa,  aplicar,  segundo  a

gravidade da falta cometida, as seguintes sanções:

I  -  Advertência formal,  por intermédio do setor competente,  quando

ocorrer  o  descumprimento  das  exigências  editalícias  que  não  justifiquem  a

aplicação de penalidade mais grave;

II - Multa equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o

valor total do contrato por dia de atraso injustificado ou por inobservância de

qualquer obrigação assumida no presente instrumento:

a) O  atraso  na  execução  dos  serviços  sujeitará  a  CONTRATADA  ao

pagamento de multa no percentual acima, por dia de atraso, até o limite máximo

de  10% sobre  o  valor  total  do  contrato,  sem  prejuízo  das  demais  sanções

previstas neste instrumento;
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b) A  multa  poderá  ser  aplicada  cumulativamente  com  as  demais

sanções,  não  terá  caráter  compensatório,  e  a  sua  cobrança  não  isentará  a

CONTRATADA da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos;

c) A multa aplicada a CONTRATADA e os prejuízos causados à Prefeitura

Municipal  de Restinga Sêca serão deduzidos de qualquer crédito a que tenha

direito a CONTRATADA, cobrados diretamente ou judicialmente.

III - Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato

no caso de inexecução parcial  e 10% (dez por cento) sobre o valor total  do

contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado, o que acarretará em

rescisão contratual.

IV - Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, por

período a ser definido na oportunidade, de acordo com a natureza e a gravidade

da falta, respeitado o limite legal de 24 (vinte e quatro) meses, sem prejuízo da

aplicação de multa, podendo ser aplicada quando:

a) apresentação de documentos falsos ou falsificados;

b) recusa  injustificada  em  assinar  contrato,  Ordem  de  Serviço  ou

documento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal

de Restinga Sêca;

c) reincidência  de  descumprimento  das  obrigações  assumidas  no

contrato acarretando prejuízos para a Prefeitura de Restinga Sêca, especialmente

aquelas  relativas  às  características  dos  bens/serviços,  qualidade,  quantidade,

prazo ou recusa de fornecimento ou prestação, ressalvados os casos fortuitos ou

de força maior, devidamente justificados e comprovados;

d) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;

e) irregularidades  que  acarretem  prejuízo  à  Prefeitura  de  Restinga

Sêca,  ensejando  frustração  deste  contrato  ou  impedindo  a  realização  de  ato

administrativo por parte do Município de Restinga Sêca;

f) prática de atos ilícitos,  demonstrando não possuir idoneidade para

licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Restinga Sêca;

g) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de

quaisquer tributos.
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V  -  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  e  contratar  com  a

Administração Pública, em função da natureza ou gravidade da falta cometida,

sem prejuízo de multas incidentes.

7.3 As multas  anteriormente  referidas  serão descontadas da garantia  de

execução do contrato (quando houver garantia). No caso de insuficiência do valor

da garantia ou inexistência desta para o pagamento das multas aplicadas, os

valores  faltantes  serão  descontados  dos  pagamentos  ainda  devidos  pelo

Contratante ou cobrados administrativa ou judicialmente.

7.4 As  penalidades  previstas  não  serão  relevadas,  salvo  quando

comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de

força maior ou caso fortuito.

8. LEGALIDADE E VINCULAÇÃO DO CONTRATO

8.1 O presente contrato foi elaborado em conformidade com a Lei Federal

nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e está vinculado ao processo de Tomada de

Preços nº 001/2017.

9. FISCALIZAÇÃO

9.1 A fiscalização da execução contratual deverá ser efetuada pelo Diretor

do Departamento de Meio Ambiente da SMAPMA e pelo Secretário da pasta.

10. RESCISÃO
10.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, previstos no art.

77 da Lei 8.666/93, em caso de rescisão administrativa.

Este contrato poderá ser rescindido:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos dos incisos I a XII e XVII do

art. 78 da Lei 8.666/93;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de

licitação, desde que haja conveniência para a Administração; e
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c) judicialmente, nos termos da legislação.

9.2 - Em caso de rescisão, a CONTRATADA terá direito a receber o pagamento

correspondente ao serviço executado.

11. FORO

11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Restinga Sêca para dirimir

qualquer dúvida ou casos omissos a este Contrato.

E por estarem assim ajustados, assinam o presente termo em duas

vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas. 

Restinga Sêca, ............ de ............. de 2017.

PAULO RICARDO SALERNO

Prefeito Municipal

CONTRATADA

TATIELE DE ABREU ALMEIDA
Assessora Jurídica
OAB/RS 90.031

TESTEMUNHAS:

__________________________
CPF: __________________________
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CPF:

CONTRATO XXX/2017

ANEXO I 

 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017

ANEXO I 

 TERMO DE REFERÊNCIA

Obrigações e responsabilidades da equipe multidisciplinar para com o município:

1 – Assessorar na demanda de processos de licenciamento ambiental de impacto
local protocolados no município;

2 – Realizar análise técnica dos processos protocolados;

3 – Vistorias técnicas nos empreendimentos que solicitaram licenciamento no
município, visando o licenciamento ambiental dos mesmos;

4 –  Emissão de laudos técnicos  de  vistoria  e  pareceres  conclusivos  sobre  o
licenciamento ou não dos empreendimentos analisados;

5 – Assessorar na emissão de pareces solicitando documentação complementar
aos empreendedores para instrução dos processos, quando for o caso, sendo
que somente poderá ser solicitado documentação suplementar uma única vez. 

6 – Elaboração das condições e restrições que irão constar nas licenças a serem
emitidas pelos municípios;

7 – Emissão de pareceres quando solicitados pela FEPAM, Ministério  Público,
Poder Judiciário, IBAMA ou Batalhão Ambiental da Brigada Militar, a respeito de
licenciamentos realizados pelo município;

8 – A empresa deverá realizar no mínimo 02 (duas) visitas mensais no município
totalizando 16 horas de 15 a 15 dias para assessoramento na realização dos
serviços supracitados.

9 – O prazo para a entrega das licenças ambientais é de 30 (trinta) dias após o
recolhimento dos projetos junto à sede da Contratante, não ultrapassando 120
dias da data que foram protocolados na sede da mesma;

10 – Assessorar na elaboração e revisão de Termo de Referência para emissão
dos laudos de licenciamento ambiental dos municípios.
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11 – As despesas com deslocamento, estadia e alimentação correrão por conta
da Empresa Contratada.

12 –  A  Contratada  deverá  refazer  os  trabalhos  que,  por  eventualidade,  não
estiverem de acordo com as exigências dos órgãos ambientais, sem a cobrança
de quaisquer ônus.

13 –  A  Contratada  deverá  fornecer  um banco  de  dados,  na  forma digital  e
atualizá-lo  sempre  que  necessário,  fazendo  constar  nele  o  nome  do
empreendedor, número  de  seu  CPF, ramo  de  atividade,  número  da  licença
ambiental  e  vencimento  da  mesma,  além  da  área  total  licenciada  e  sua
localização.

14 – A Contratada terá prazo máximo de 30 (trinta) dias para emissão 
dos pareceres protocolados no município.

15 – O Município pagará o valor máximo de 50% (cinqüenta por cento) 
do valor de cada licença emitida.

16 – Os valores praticados no exercício de 2016 constam no Anexo II.

17 – Quantitativos e valores ESTIMADOS expostos na tabela abaixo:

Total estimado de licenças pelo
período de um ano

Valor anual 
arrecadado

Média 
mensal

Média das 
licenças

Ano de 2014: Total de 126 licenças
até 12/09/2014

R$46.007,00 R$ 3.833,99 R$ 277,15

Ano de 2015: Total de 263 licenças R$38.851,41 R$ 3.237,61 R$ 147,72

Ano de 2016: Total de 220 licenças R$34.723,44 R$ 2.893,62 R$ 157,83

OBS: 1). Os valores anual e mensal previstos como pagamento à contratada 

bem como as quantidades anual e mensal de emissão de licenças expostos na 

tabela acima são ESTIMATIVAS, não ficando o município obrigado a executar os 

totais mencionados, uma vez que o total de emissões de licenças ambientais 

depende da demanda protocolada na SMAPMA.  2) Valor em R$ calculado 

com base no VRM praticado em 2017 (R$ 342,00).
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TOMADA DE PREÇOS 001/2017

ANEXO II  

TABELA DE VALORES PARA SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – 

ATIVIDADES POTENCIALMENTE A SEREM IRRIGADAS – LAVOURA DE ARROZ, 

SOMENTE LICENÇA DE OPERAÇÃO. 

ESTRATIFICAÇÃO Potencial

poluidor

VRM R$4

Porte  mínimo  até  10  ha  –

descontínuos
A (Alto) 0,50 171,00 

Porte  mínimo  maiores  que  10  ha  e

menores ou iguais a 30 ha.
A (Alto) 0,78 266,76 

Porte  mínimo  maiores  que  30  ha  e

menores ou iguais a 50 ha
A (Alto) 1,07 365,94

4 Valor em R$ calculado com base no VRM praticado em 2017 (R$ 342,00).
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TOMADA DE PREÇOS 001/2017
ANEXO III

 TABELA DE VALORES PARA SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

(EXCETO LAVOURAS DE ARROZ IRRIGADO) 
Porte P

otencial
Poluidor

LP
(licença prévia)

LI
(licença de
instalação)

LO
(licença de
operação)

VRM R$5 VRM R$* VRM R$*

Mínimo

B (baixo) 0,35 119,70 0,61 208,62 0,40 136,80 
M

(médio)

0,44 150,48 0,78 266,76 0,61

208,62 
A (alto) 0,50 171,00 0,97 331,74 0,81 277,02 

Pequeno

B (baixo) 0,61 208,62 1,08 369,26 0,80 273,60 
M

(médio)

0,72 246,24 1,40 478,80 0,97

331,74 
A (Alto) 0,88 300,96 1,65 564,30 1,05 359,10 

Médio

B (baixo) 0,88 300,96 1,47 502,74 1,13 386,46 
M

(médio)

0,95 324,90 1,88 642,96 1,65

564,30 
A (alto) 1,35 461,60 2,25 769,50 2,00

684,00 

Grande

B (baixo) 1,68 574,56 2,65 906,30 2,15 735,30 
M

(médio)

2,05 701,10 4,95 1.692,90 3,30

1.128,60
A (alto) 2,48 848,16 7,85 2.684,70 5,45 1.863,90

Excepcional

B (baixo) 2,78 950,76 7,60 2.599,20 3,07 1.049,94
M

(médio)

3,65 1.248,30 14,45 4.914,90 6,25

2.137,50
A (alto) 5,68 1.942,56 21,60 7.387,20 17,05 5.831,10

TOMADA DE PREÇOS 001/2017

ANEXO IV  

5 Valor em R$ calculado com base no VRM praticado em 2017 (R$ 342,00).
Rua Moisés Cantarelli, n° 368, Centro               Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. 38
Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000
Telefone: (55) 3261-3200

 

38



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA
Secretaria do Planejamento

Departamento de Compras e Licitações

LISTA DE REFERÊNCIA PARA A COBRANÇA DA TAXA DE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL

CODIGO

RAMO

RAMO DA
ATIVIDADE

UNIDADE DE
MEDIDA

PORTE
POTENCIAL

POLUIDOR
SERVIÇOS

DE
UTILIDADE

MÍNIMO PEQUENO MEDIO GRANDE EXCEPCIONAL

21.7 ESTAÇÃO 
RÁDIO-
BASE DE 
TELEFONIA
CELULAR

Potência
efetivamente

instalada
(dBm)

<=30 >30 e 
<=40

>40 e 
=50

>50 e
=60

>60 MÉDIO

TABELA DE VALORES PARA O LICENCIAMENTO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO-
BASE EQUIPAMENTOS AFINS

Pote
ncial

Poluidor
Porte

LO
(licença de operação)

VRM R$6

M (médio)

Mínimo 4,09 1.398,78 

Pequeno 5,15 1.761,30

Médio 6,87 2.349,54 

Grande 10,58 3.618,36 

Excepcional 12,75 4.360,50 

6 Valor em R$ calculado com base no VRM praticado em 2017 (R$ 342,00).
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