
 

 

EDITAL Nº 46/2014 – TOMADA DE PREÇOS  

 

VALÉRIO VILÍ TREBIEN, PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDO, ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal 

8.666/93, Lei Complementar 123/2006 e alterações, e Lei Municipal nº 1.766/2009, torna público 

para o conhecimento dos interessados, que às 14 horas do dia 15 de setembro de 2014, na Sala de 

Reuniões, no Centro Administrativo Municipal, se reunirá a Comissão Permanente de Licitações, 

com a finalidade de recebimento de propostas para contratação de empresa para prestação de 

serviços de vistorias e laudos técnicos e emissão de licenças ambientais, sendo a presente licitação 

na modalidade de Tomada de Preços, do tipo menor preço.  

 

1 - DO OBJETO: 

Contratação de empresa para prestação de serviços de vistorias e laudos técnicos e emissão 

de licenças ambientais de atividades de impacto ambiental, de acordo com as atividades e 

empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, elencados no Anexo I da Resolução nº 237, 

de 19 de dezembro de 1997 – CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). 

1.1 – Ficam excluídas do objeto as atividades definidas pela Resolução 016/2001 do 

CONSEMA (Conselho Estadual do Meio Ambiente). 

1.2 – Os serviços serão prestados nas dependências da Contratada, sendo que a mesma será 

responsável por recolher os projetos ambientais junto à Contratante, realizar as devidas vistorias, 

emitir os laudos técnicos e, posteriormente, entregar as licenças ambientais na sede da Contratante. 

1.2.1 – As despesas com deslocamento, estadia e alimentação correrão por conta da empresa 

Contratada. 

1.2.2 – 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. 

1.3 – O prazo para a entrega das licenças ambientais é de 30 (trinta) dias após o 

recolhimento dos projetos junto à sede da Contratante; 

1.4 – 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. 

           1.5 – Os valores praticados no exercício 2014, constam nos Anexos I, II e III, conforme o 

Decreto 008/2008, Decreto 058/2008 e Decreto 85/2009, que estabelece o pagamento das taxas de 

licenciamentos ambientais em URM’s, que passam a fazer parte integrante do presente processo.  

           1.5.1 – O valor atual da URM é de R$ 2,9768 (Decreto nº 162/2013), sendo reajustado 

sempre no dia 1º de janeiro de cada ano. 

           1.6 – Valores executados nos exercícios de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 (Jan/Jul):  

Ano Valor 

2010 R$ 29.073,66 

2011 R$ 5.101,36 

2012 R$ 38.406,64 

2013 R$ 14.819,93 

2014 (Jan/Jul) R$ 16.950,90 

 

           1.7 – Valor máximo permitido pelo município: 70% (setenta por cento) do valor de cada 

licença emitida. 
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  2 – DO CADASTRO: 

 Para efeitos de cadastramento os interessados deverão apresentar, até o dia 10 de setembro 

de 2014, os seguintes documentos: 

 

2.1 – Habilitação jurídica, conforme o caso consistirá em:  
a) Registro Comercial em 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. 

 

2.2 – Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, 

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

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos 

e Contribuições Federais da Secretaria da Receita Federal e Certidão Quanto à Divida 

Ativa da União da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, 

sendo a última do domicilio ou sede do licitante; 

d) Prova de regularidade relativa à seguridade Social (INSS), demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei; 

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por  Tempo de Serviço (FGTS). 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, disponível em 

www.tst.jus.br/certidao; 

 

2.3 – Qualificação Técnica: 
a) Certificado de Registro da Empresa e do Profissional responsável pela mesma, na 

entidade profissional competente (poderá na Certidão constar ambos os dados, empresa e 

responsável). Quando ocorrer empresa sediada em outro Estado deverá cumprir o disposto 

na Legislação vigente, dos respectivos conselhos.” 

 

2.4 – Qualificação Econômica- Financeira: 
 

           a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, com a indicação do n.° do Livro Diário, número de registro na Junta 

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

situação financeira da empresa, cujos índices mínimos aceitáveis serão apurados pela aplicação da 

seguinte fórmula, os quais deverão ser comprovados mediante apresentação de laudo técnico 

assinado por contador responsável: 

                                           

LIQUIDEZ CORRENTE:  __AC_  = índice mínimo: 1,00 

                                            PC 

 

LIQUIDEZ GERAL:  _AC + ARLP_ = índice mínimo: 1,00 

                                  PC + PELP 

                                            

SOLVÊNCIA GERAL: _____AT____  = índice mínimo:1,00     

                                      PC + PELP                    

http://www.tst.jus.br/certidao
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Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponível; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; 

AP = Ativo Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigível a 

Longo Prazo; PL = Patrimônio Líquido.” 

 

Observação: Licitantes que aguardam a autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial 

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

Escrituração Digital) a Receita Federal do Brasil. 

 

b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, com prazo não superior a 90 (noventa) dias da data da emissão do mesmo.   

 

2.5 – Declaração, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição 

Federal, combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93, de que não possui no quadro 

funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 

menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 

anos. 

 

2.6 – Os documentos constantes dos itens 2.1 a 2.5, poderão ser apresentados em original, por cópia 

autenticada por tabelião ou por funcionário do Município licitante ou publicação em órgão da 

imprensa oficial, neste último caso apresentado em original ou cópia autenticada na forma acima 

prevista. Serão aceitos documentos gerados eletronicamente, condicionados a verificação de sua  

validade. 

 

3 - DA PROPOSTA:  

 As propostas serão recebidas pela Comissão Permanente de Licitações em 02 (dois) 

envelopes, contendo a seguinte inscrição: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

EDITAL Nº 46/2014 – TOMADA DE PREÇOS  

Envelope nº 01 – “DOCUMENTOS” 

Proponente: (nome completo do proponente) 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

EDITAL Nº 46/2014 – TOMADA DE PREÇOS 

Envelope nº 02 – “PROPOSTA” 

Proponente: (nome completo do proponente) 

 

3.1 - O Envelope nº 01 deverá conter: 

 a) Certificado de Registro de Fornecedor da Prefeitura Municipal de Agudo;    

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e 

Contribuições Federais da Secretaria da Receita Federal e Certidão Quanto a Divida Ativa da União 

da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, sendo a última do domicilio ou 

sede do licitante; 

c) Certidão Negativa de Débito do INSS - (Instituto Nacional de Seguridade Social); 

 d) Certidão de Regularidade do FGTS - (Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço); 
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e) Certificado de Registro da Empresa e do Profissional responsável pela mesma, na 

entidade profissional competente (poderá na Certidão constar ambos os dados, empresa e 

responsável). Quando ocorrer empresa sediada em outro Estado deverá cumprir o disposto na 

Legislação vigente, dos respectivos conselhos. 

            f) Declaração assinada pelo representante legal da empresa, de que possui em seu 

quadro técnico ou contratado, na data da abertura da licitação, equipe multidisciplinar, 

composta de engenheiro civil, engenheiro agrônomo, geólogo, engenheiro químico,  

engenheiro eletricista e engenheiro ambiental, devidamente registrados nos Conselhos 

competentes. 

           g) Comprovação de aptidão por meio de, no mínimo, 01 (hum) atestado de capacidade 

técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público, com registro em nome do profissional 

técnico de nível superior, pelo qual tenha sido contratado para a execução de serviço na área 

ambiental que guarde similaridade ao do objeto do presente certame. O(s) atestado(s) deverá(ão) 

estar devidamente registrado na entidade profissional competente,  de conformidade com o Artigo 

30, inciso II, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93. No(s) atestado(s) deverá(ão) constar 

discriminadamente os serviços prestados. 

            g.1) A licitante deverá comprovar que o referido profissional detentor do(s) atestado(s) 

técnico(s) citado acima pertence ao seu quadro permanente, na data prevista para a abertura da 

licitação. Em se tratando de empregado, através de cópia reprográfica autenticada da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS); contratação do profissional através de Contrato de Trabalho 

de prestação de serviços técnicos; ou, no caso de sócio da empresa, através da cópia autenticada do 

Ato Constitutivo e/ou Contrato Social.  

 

3.1.1 - Antes da abertura dos envelopes os representantes deverão apresentar credencial (não 

é necessário envelopar): 

a) Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de 

credenciamento, outorgando com poderes ao representante para decidir a respeito dos atos 

constantes da presente licitação, bem como  sua carteira de identidade; 

b) Caso o Proprietário da empresa, for o próprio representante, o seu credenciamento junto à 

Comissão de Licitação, se fará através da cópia do Contrato Social em Vigor e Alterações, caso 

existir, ou última alteração contratual “consolidada, caso existir, todos devidamente registrados, 

bem como de seu documento de identidade”. 

3.1.1.1 - Não é fator de inabilitação o não cumprimento da alínea a e b. 

 

3.1.2 – A empresa contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no processo licitatório. 

3.1.3 - A licitante que não se fizer presente no dia da abertura do envelope nº 01 

“documentos”, poderá enviar junto com a documentação, DECLARAÇÃO, desistindo do 

prazo legal a que teria direito para interposição de eventual recurso ou impugnação na fase de 

habilitação, desde que seja habilitada a participar do certame. Conforme ANEXO IV.  

            3.2 - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 3.3 e 6.1 a 6.4, deste edital, 

deverão apresentar, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se 

enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme ANEXO V. 

            3.2.1 - As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o 

limite de 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos 

art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 3.3 e 6.1 
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a 6.4, deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que 

também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada 

por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima, conforme ANEXO V. 

Observação: A documentação constante no item 3.1, 3.1.1, 3.2 e 3.2.1, deverá  ter validade 

para a data de abertura da presente Tomada de Preço, devendo ser apresentados em original, por 

cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do município ou publicação em órgão da imprensa 

oficial, neste último caso apresentados em original ou cópia autenticada na forma acima prevista. 

Serão aceitos documentos gerados eletronicamente, condicionados a verificação de sua veracidade e 

validade. 

 3.3. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que 

atender ao item 3.2.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, 

terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 

regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do 

certame. 

 3.3.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por 

igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma 

motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

 3.3.2. O benefício de que trata o item 3.3 não eximirá a microempresa, a empresa de 

pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem 

alguma restrição. 

 3.3.3. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 3.3, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 8.3, deste edital, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

3.4 - O Envelope nº 02 deverá conter: 

 a) Proposta financeira, expressa em percentual a ser cobrado por licença emitida, 

obedecendo rigorosamente os termos do edital, com identificação da empresa licitante e assinatura 

por seu represente legal, sem entrelinhas, emendas ou rasuras. 

 a.1)  O valor proposto deverá ser expresso em percentual, não superior a 70% (setenta 

por cento) do valor da licença, valor máximo permitido pelo município. 

 

b) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas conforme § 3º 

do Artigo 64 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações; 

 

3.4.1 – Caso a empresa proponente não identifique na proposta financeira o prazo constante 

na letra “b” do sub item 3.4, será considerado como aceito o especificado no mesmo. 

 3.4.2 – A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a proponente 

examinou criteriosamente os documentos exigidos neste instrumento convocatório e os julgou 

suficientes para a elaboração da sua proposta, voltada a execução do objeto licitado em todos os 

seus detalhamentos. 

 3.4.3 – No preço proposto considerar-se-ão inclusos todas e quaisquer despesas com 

materiais, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, fretes, seguros, tributos, contribuições, 

previdência social e qualquer outro encargo que incida ou venha incidir sobre a obra, até a sua 

entrega final ao Município. 
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4 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis após a realização dos serviços, 

mediante apresentação da Nota Fiscal, com o devido recebimento dos serviços pela Secretaria de 

Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, e relatório dos serviços executados, devendo constar 

nome, CPF, valor e tipo de licenciamento executado. 

4.1.1 – A Contratada poderá apresentar o faturamento dos serviços mensalmente, 

bimestralmente ou trimestralmente, à seu critério. 

4.1 - Caso ocorra atraso no pagamento por parte da contratante incidirá juros de 1% (hum 

por cento), a cada trinta dias sobre o valor em atraso;  

 4.2 – Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regulamenta a 

matéria. 

 

5 - DO JULGAMENTO: 

 5.1 - O julgamento será efetuado pela Comissão Permanente de Licitações, sendo que esta 

licitação é a do tipo Menor Preço, considerando-se o percentual apresentado pelas empresas 

licitantes, sendo que o limite máximo será de 70% (setenta por cento) do valor de cada licença 

emitida, valor máximo permitido pelo município. 

 5.2 - Esta licitação será processada e julgada com a observância do previsto nos artigos 43 e 

44, e parágrafos, da Lei 8.666/93 e posteriores alterações; 

5.3 – A Comissão de licitações poderá desconsiderar simples omissões, erros e falhas 

formais sanáveis, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o entendimento do conteúdo 

exigido no envelope nº 01 (habilitação) ou envelope nº 02 (proposta); 

 

6 – CRITÉRIO DE DESEMPATE 

           6.1 - Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 

microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem aos itens 3.2 e 3.2.1, 

deste edital. 

          6.1.1 - 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. 

           6.1.2 - 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. 

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

 a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta 

de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 01 (hum) dia útil, nova proposta, por escrito, 

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

do certame. 

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

da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela 

ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 

remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 6.1.1 deste edital, a apresentação de nova 

proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste item. 

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

cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão 

convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 

           6.3 - Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as 

exigências do item 6.2 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da 

proposta originariamente de menor valor. 
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           6.4 - O disposto nos itens 6.1 à 6.3, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta 

de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa (que satisfaça as exigências do item 3.2.1, deste edital). 

           6.5 - As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato 

público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 

 

7 - DOS RECURSOS: 

Em todas as fases da presente Licitação, serão observadas as normas previstas no artigo 109, 

da Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

8 – DOS PRAZOS: 

8.1 – Esgotados todos os prazos recursais, a administração, convocará o vencedor para, em 

02 (dois) dias úteis, assinar o Contrato, sob pena de decair do direito a contratação, e incidência da 

multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato e mais a suspensão 

temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a administração pelo 

prazo de 02 (dois) anos; 

8.2 – 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 mesmo;  

8.3 – Se dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do Contrato em igual prazo e 

nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados 

pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a presente Licitação, sem prejuízo da aplicação 

de multa e suspensão prevista no item 8.1 do presente edital; 

 

9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
9.1 – A Contratada responderá pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, seleção de pessoal e contratação, bem como anotações de responsabilidade técnica, pela 

execução das referidas etapas; 

9.2 - Em caso de atraso injustificado na execução, será aplicado pela prefeitura multa de 

0,2% (dois décimos de por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor que a Contratada teria 

direito a receber na etapa; 

 9.3 – O Contratado manterá, durante o período de execução dos serviços, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na presente licitação. 

9.4 – O prazo para a entrega das licenças ambientais é de 30 (trinta) dias após o 

recolhimento dos projetos junto à sede da Contratante, sendo que o prazo para iniciar os trabalhos 

será de 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação do Departamento de Meio Ambiente. 

9.5 – 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. 

            9.6 - Qualquer dúvida em relação aos serviços ou ao cumprimento do contrato deverá ser 

solicitada por escrito para o Departamento de Gestão Ambiental, órgão fiscalizador dos serviços 

prestados.  

 

10 – DO REAJUSTE DOS PREÇOS: 

Os valores serão reajustados anualmente, considerando-se a variação da Unidade de 

Referência Municipal, URM, conforme previsto no Código Tributário Municipal. 
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11 – DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
A alteração dos preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

contrato será por acordo entre as partes, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei federal 

8.666/93 e posteriores alterações, podendo esta alteração ocorrer a partir do dia da abertura das 

propostas do presente processo licitatório, obrigando-se a Contratada a comprovar 

documentalmente tal alteração. 

 

12 – DA VIGÊNCIA: 

O presente Contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 

por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do inciso II do artigo 

57 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

13 – DAS PENALIDADES E MULTAS:  

           13.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes 

penalidades: 

a) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 

prejuízo ao resultado: advertência; 

b) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco) dias, após os quais 

será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 

contrato; 

c) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não 

adimplido do contrato; 

d) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

e) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 

inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

            13.2 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

            13.3 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade 

ou inadimplência contratual. 

 

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 14.1 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das 

disposições do presente Edital; 

 14.2 - Uma vez iniciada a abertura das propostas, não serão admitidos à Licitação os 

participantes retardatários; 

14.3 – A apresentação dos envelopes por parte do licitante interessado implica na total 

concordância com as condições do Edital de licitação; 

14.4 – Será desclassificada a proposta da empresa licitante com sede em outro município, 

que se encontra inadimplente com o erário Municipal de Agudo. A verificação poderá ser realizada 

através de diligência da Comissão de Licitações junto à Secretaria Municipal da Fazenda. 

14.5 – A inabilitação do licitante em qualquer das fases do procedimento licitatório, importa 

perclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes; 
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14.6 – Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentação e 

propostas exigidas no Edital e “não apresentadas” na Reunião de recebimento das Propostas e 

Documentação; 

14.7 – Os documentos retirados dos envelopes, para julgamento da Habilitação, serão 

rubricados pela Comissão de Licitações e pelos representantes ou procuradores dos Licitantes. Este 

procedimento será repetido quando da abertura das propostas financeiras. 

14.8 – Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou 

recursos, assinar atas e os contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros 

da Comissão Permanente de Licitações; 

14.9 – É facultada à Comissão de Licitações ou autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo. 

 14.10 - Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das 

propostas ou quaisquer outros documentos; 

14.11 – O presente processo licitatório regula-se por suas cláusulas e pela Lei Federal 

8.666/93, e suas posteriores alterações; 

14.12 - As despesas decorrentes da presente Licitação correrão por conta da dotação 

orçamentária PJ 2160 – Rec 1076.  

14.13 - Mais informações serão obtidas pelos interessados no horário das 8 às 11 horas e das 

14 às 17 horas na Prefeitura Municipal de Agudo – Setor de Licitações e Contratos, ou pelo 

TELEFAX 55-3265–1144, ramais 204 e 230, site: www.agudo.rs.gov.br, e-mail: 

licita@agudo.rs.gov.br. 

  

15 – DOS ANEXOS: 

15.1 – Fazem parte integrante deste procedimento licitatório, os seguintes anexos: 

 

a) ANEXO I – Decreto 08/2008; 

b) ANEXO II – Decreto 58/2008; 

c) ANEXO III – Decreto 85/2009; 

d) ANEXO IV - Termo de Renúncia de Prazo Recursal; 

e) ANEXO V - Declaração de Enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno  

Porte e Cooperativa, conforme Lei Complementar 123/2006. 

f) ANEXO VI – Minuta de Contrato. 

 

 

 

                       Agudo, 26 de agosto de 2014. 

 

 

  

                                                                                                               VALÉRIO VILÍ TREBIEN 

                                                                                                                         Prefeito Municipal   

 

 

 

 

 

http://www.agudo.rs.gov.br/
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ANEXO I 

 
DECRETO 008/2008 

 

 

REGULAMENTA AS LEIS N.º 1.323/2000 E 

1.384/2001, REFERENTES AO 

LICENCIAMENTO  AMBIENTAL  DE   ÁREAS 

DE  IRRIGAÇÃO E REVOGA O DECRETO N.º 

030/2005. 

 

 

 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUDO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 

no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Legislação vigente, 

 

DECRETA 

 

Art.1.º  Para as áreas não contínuas, próximas, de até 50 (cinqüenta) hectares, serão 

expedidas licenças individuais. 

  

Art.2.º  A cobrança da Taxa de Licenciamento Ambiental será  de 4,4 URM’S, por hectare. 

 

Art.3.º  Este  Decreto entra  em  vigor  na  data de sua publicação,  revogadas as 

disposições em contrário, especialmente o Decreto N.º 030/2005. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO, aos 08 de janeiro de 2008; 150º da Colonização e 48º da 

Emancipação. 

 

 

 

              ARI ALVES DA ANUNCIAÇÃO 

                  Prefeito Municipal 

 

 

 

Registre-se e publique-se. 

 

ROMEU ANTÔNIO UNFER 

Sec. Mun. da  Administração 
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ANEXO II 
 

 

DECRETO 058/2008 
 

FIXA EM URM’s A TABELA DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO 

TÉCNICO NA ÁREA AMBIENTAL, 

PRESTADOS AO EMPREENDEDOR 

PELA AM/CENTRO E REVOGA O 

DECRETO N.º  123/2007. 

 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUDO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 

no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal n.º 1.384 de 06 de 

novembro de 2001, 

DECRETA: 

 

Art.1.º Passam a ser os seguintes os valores constantes da Tabela Anexo I,  da Lei Municipal         

n.º 1.384/2001: 

 

                Tabela em URM’s dos valores a serem cobrados do empreendedor no 

Município 

PORTE MÍNIMO PEQUENO MÉDIO 

Grau de 

Poluição 

B M A B M A B M A 

Lic. Prévia 26,47 37,06 42,35 52,94 63,54 74,15 79,43 86,86 129,23 

Lic. Instalação 55,08 69,90 90,04 111,22 146,18 169,49 211,87 236,23 317,83 

Lic. Operação 31,75 52,95 74,14 71,00 90,04 97,46 101,68 190,30 264,84 

PORTE GRANDE EXCEPCIONAL 

Grau de Poluição B M A B M A 

Lic. Prévia 177,16 211,86 252,13 256,37 349,61 561,50 

Lic. Instalação 280,74 561,49 1.110,32 741,43 1.398,50 2.129,72 

Lic. Operação 209,77 317,78 576,68 264,85 593,30 1.642,00 

 

 

Art.2.º Este  Decreto  entra  em  vigor  na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário, especialmente o Decreto n.º 123/2007. 

 

GABINETE DO PREFEITO, aos 13 de maio de 2008; 150º da Colonização e 49º da Emancipação. 

 

 

       ARI ALVES DA ANUNCIAÇÃO 

                  Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se. 

 

ROMEU ANTÔNIO UNFER 

Secretário da Administração 
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ANEXO III 
 

DECRETO 085/2009 

 

FIXA EM URM A TABELA PARA 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE 

ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERBs), 

MICROCÉLULAS DE TELEFONIA 

CELULAR, FIXA E EQUIPAMENTOS 

AFINS E REVOGA O DECRETO            N.º 

121/2007. 

 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUDO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 

no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal n.º 1.579 de 29 de 

dezembro de 2004, 

DECRETA: 

Art.1.º Passam a ser os seguintes os valores constantes da Tabela Anexo Único,  da Lei Municipal   

n.º 1.579/2004: 

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO  DE  PORTE PARA O LICENCIAMENTO  

 AMBIENTAL DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERBs), MICROCÉLULAS DE  

TELEFONIA CELULAR, FIXA E EQUIPAMENTOS AFINS.  

 

 

ATIVIDADES 

                                            PORTE EM  dBm 

 

Mínimo 

 

Pequeno 

 

Médio 

 

Grande 

 

Excepcional 

Grau de  

Poluição 

Estações rádio base 

equipamentos afins (EIRP* 

em dBm**) 

 

    < 30 

 

30 – 40 

 

40 – 50  

 

50 – 60 

 

> 60 

 

Médio 

*    EIRP = Potência Efetivamente Irradiada 

** dBm = Unidade de Medida da Potência Efetivamente Irradiada    

  Art.2.º Este  Decreto  entra  em  vigor  na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário, especialmente o Decreto n.º 121/2007. 

 

GABINETE DO PREFEITO, aos 31 de julho de 2009; 151º da Colonização e 50º da Emancipação. 

  

       ARI ALVES DA ANUNCIAÇÃO 

                  Prefeito Municipal 

 

Registre-se e publique-se. 

ALICEU ODAIR KLEIN 

Sec. Mun. da Administração 

TABELA DE VALORES PARA O LICENCIAMENTO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE, 

MICROCÉLULAS DE TELEFONIA CELULAR, FIXA E EQUIPAMENTOS AFINS 

(EM URM) 

PORTE P/LICENÇA 
 

MÍNIMO 

 

PEQUENO 

 

MÉDIO 

 

GRANDE 

 

EXCEPCIONAL 

        LO Isento 361,43 464,93 1.419,18 1.033,19 
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“MODELO – ANEXO IV” 
 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

AGUDO – RS 

 

 

 

  Senhor Presidente: 

 

   

  Vimos através do presente, renunciar expressamente ao prazo recursal de habilitação, 

Art. 109, I, “a” da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, do processo licitatório na 

modalidade de Tomada de Preços, Edital nº 46/2014, desde que considerados HABILITADOS.  

 

 

 

 

                                 ...................................., ....... de ....................... de 2014.-  

 

 

 

 

                                Empresa: __________________________________ 

 

                     Nome: ____________________________________ 

 

                     Cargo:_____________________________________ 

 

                    Assinatura: _________________________________ 
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ANEXO V 
 

MINUTA CONTRATO Nº xx/2014  

  

Pelo presente instrumento de Contrato de prestação de serviços, as partes de um lado o 

MUNICÍPIO DE AGUDO, inscrito no CNPJ/MF sob nº 87.531.976/0001-79, neste ato 

representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor VALÉRIO VILÍ TREBIEN, doravante 

simplesmente denominado de CONTRATANTE e de outro lado a Empresa , inscrita no CNPJ/MF 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sob nº xxxxxxxxxxxxxx, estabelecida na xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

Município de xxxxxxxxxxxxxx/xx, neste ato representada por seu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

inscrito no CPF nº xxxxxxxxxxxxxxx, denominada CONTRATADA, têm entre si certo e ajustado 

as cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

   

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Contrato, oriundo do Processo Licitatório nº 46/2014, compromete-se prestação 

de serviços de elaboração de vistorias, laudos técnicos e emissão de licenças ambientais de 

atividades de impacto ambiental, de acordo com as atividades e empreendimentos sujeitos ao 

licenciamento ambiental, elencados no Anexo I da Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997 – 

CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). 

1.1 – Estão excluídas as atividades definidas pela Resolução 016/2001 do CONSEMA 

(Conselho Estadual do Meio Ambiente). 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DE ENTREGA, LOCAL E DEMAIS EXIGÊNCIAS 

O prazo para a entrega das licenças ambientais é de 30 (trinta) dias após o recolhimento dos 

projetos junto à sede da Contratante, sendo que o prazo para iniciar os trabalhos será de 24 (vinte e 

quatro) horas após a solicitação do Departamento de Gestão Ambiental. 

2.1 – Os serviços serão prestados nas dependências da Contratada, sendo que a mesma será 

responsável por recolher os projetos ambientais junto à Contratante, realizar as devidas vistorias, 

emitir os laudos técnicos e, posteriormente, entregar as licenças ambientais na sede da Contratante. 

2.1.1 – As despesas com deslocamento, alimentação e estadia correrão por conta da 

Contratada. 

2.2 – 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. 

2.3 – 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. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
            Pelos serviços prestados, pagará a Contratante à Contratada  xx % (xxxxxxxxxxxxxxxxx por 

cento) do valor de cada licença emitida. O valor de cada licença é regido conforme o Decreto 

008/2008, Decreto 058/2008 e Decreto 85/2009, que estabelece o pagamento das taxas de 

licenciamentos ambientais em URM’s, que passam a fazer parte integrante do presente Contrato. 

3.1 – O pagamento será efetuado em até 05  (cinco) dias úteis após a realização dos serviços, 

mediante apresentação da Nota Fiscal,  com o devido recebimento dos serviços pela Secretaria de 

Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, e relatório dos serviços executados, devendo constar 

nome, CPF, valor e tipo de licenciamento  executado. 
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3.1.1 – A Contratada poderá apresentar o faturamento dos serviços mensalmente, 

bimestralmente ou trimestralmente, à seu critério. 

3.2 - Caso ocorra atraso no pagamento por parte da contratante incidirá juro de 1% (hum por 

cento), a cada trinta dias sobre o valor em atraso;  

 3.3 – Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regulamenta a 

matéria. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

Os valores serão reajustados anualmente, considerando-se a variação da Unidade de 

Referência Municipal, URM, conforme previsto no Código Tributário Municipal. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
A alteração dos preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

contrato será por acordo entre as partes, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei federal 

8.666/93 e posteriores alterações, podendo esta alteração ocorrer a partir do dia da abertura das 

propostas do presente processo licitatório, obrigando-se a Contratada a comprovar 

documentalmente tal alteração. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES E MULTAS 

            6.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes 

penalidades: 

a) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 

prejuízo ao resultado: advertência; 

b) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco) dias, após os quais 

será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 

contrato; 

c) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não 

adimplido do contrato; 

d) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

e) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 

inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

           6.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

            6.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

7.1 – A rescisão contratual poderá ser: 

7.1.1 – Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações; 

7.1.2 – Amigável, por acordo das partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 

que haja conveniência para a Administração; 
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7.2 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, 

com as conseqüências previstas nos itens 6.2 e 6.3. 

7.3 – Constituem motivos para a rescisão contratual os previstos no art. 78 da Lei 8.666/93 e 

posteriores alterações. 

 7.3.1 – Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal 

8.666/93, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 

comprovados, quando os houver sofrido. 

 7.3.2 – A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarretará as conseqüências 

previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO ORÇAMENTO E RECURSOS FINANCEIROS 
            As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta da dotação orçamentária PJ 

2160 - Recurso 1076. 

  

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA: 

O presente Contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 

por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do inciso II do artigo 

57 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 - A empresa contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação.   

 10.2 - A Contratada fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões em relação ao objeto do presente Edital, na forma prevista no parágrafo 1º 

do Artigo 65 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 

 10.3 - As partes Contratantes declaram ainda estarem cientes e conformes com todas as 

disposições e regras atinentes a Contratos, contidas na Lei 8.666/93 com suas alterações, bem como 

com todas aquelas contidas no Processo Licitatório em questão, ainda que não estejam 

expressamente transcritas neste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

Elege-se o Foro da Comarca de Agudo para solucionar quaisquer questões oriundas deste 

contrato, renunciando as partes a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja. 

 

E por assim estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em vias 

de igual teor e forma e uma só finalidade, com a assinatura de duas testemunhas, após ter sido o 

contrato lido e conferido e estando de acordo com o estipulado. 

                                                                                                        

  Agudo, xx de agosto de 2014. 

 

 VALÉRIO VILÍ TREBIEN                                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

        Prefeito Municipal.-                                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

             Contratante.-                                                                           Contratada.- 

 

CLOVIS FERNANDO FICK                                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     CPF: 402.625.370-87                                                                 CPF: xxxxxxxxxxxxx 

            Testemunha.-                                                                           Testemunha.-                


