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EDITAL DE CREDENCIAMENO Nº 0005/2022 – PMRA 

 

O MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS, representado neste ato pelo Secretário Municipal 

de Administração e Finanças o Sr. Dirceu Szymkow, torna público que realizará 

Credenciamento através do Processo Licitatório nº 0055/2022 e Inexigibilidade 

de Licitação nº 0012/2022, nos termos do Artigo 25, inciso I da Lei 8.666/93, 

conforme objeto abaixo especificado e demais cláusulas e condições do edital e 

seus anexos. 

O presente processo de credenciamento será efetivado mediante processo de 

Inexigibilidade de licitação. 

O Credenciamento encontra-se aberto pelo período de 12 meses a partir de sua 

Publicação, ou seja, de 25 de MAIO de 2022 a 24 de MAIO de 2023. O credenciamento 

do solicitante será proporcional ao vencimento. 

 

1 – DO OBJETO 

1.1. – Credenciamento de pessoas jurídicas registradas no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

(CAU) especializadas na prestação de serviços técnicos de consultoria de 

Engenharia e Arquitetura nas atividades de elaboração, análise e consultoria 

de projetos, vistoria, orçamento e acompanhamento de obras, diagnóstico e 

acompanhamento de danos físicos, laudos de avaliação e perícias, de acordo com 

as especificações, critérios, termos e condições constantes neste instrumento. 

Item Descrição/ Especificação Und 

Medida 

Qnt Valor 

Unitário 

Total 

Estimado 

1   Prestação de serviços técnicos de 

Consultoria em ARQUITETURA nas 

atividades de elaboração, análise e 

consultoria de projetos, vistoria, 

orçamento e acompanhamento de obras, 

diagnóstico e acompanhamento de danos 

físicos, laudos de avaliação e perícias 

Hora 450 R$ 65,94 R$ 29.673,00 

2   Prestação de serviços técnicos de 

Consultoria em ENGENHARIA ELÉTRICA nas 

atividades de elaboração, análise e 

consultoria de projetos, vistoria, 

orçamento e acompanhamento de obras, 

diagnóstico e acompanhamento de danos 

físicos, laudos de avaliação e perícias 

Hora 300 R$ 74,89 R$ 22.467,00 

3   Prestação de serviços técnicos de 

Consultoria em ENGENHARIA MECÂNICA nas 

atividades de elaboração, análise e 

consultoria de projetos, vistoria, 

orçamento e acompanhamento de obras, 

diagnóstico e acompanhamento de danos 

físicos, laudos de avaliação e perícias 

Hora 300 R$ 68,42 R$ 20.526,00 

4   Prestação de serviços técnicos de 

Consultoria em ENGENHARIA AMBIENTAL nas 

atividades de elaboração, análise e 

consultoria de projetos, vistoria, 

orçamento e acompanhamento de obras, 

diagnóstico e acompanhamento de danos 

físicos, laudos de avaliação e perícias 

Hora 250 R$ 61,94 R$ 15.485,00 
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5   Projeto Arquitetônico M2 4.000 R$ 21,75 R$ 87.000,00 

6   Projeto Drenagem M2 3.500 R$ 4,37 R$ 15.295,00 

7   Projeto Elétrico M2 3.500 R$ 7,18 R$ 25.130,00 

8   Projeto estrutural M2 3.000 R$ 14,50 R$ 43.500,00 

9   Projeto de Fundações M2 3.000 R$ 4,37 R$ 13.110,00 

10   Projeto Hidro-Sanitario M2 3.000 R$ 7,18 R$ 21.540,00 

11   Projeto Prevenção Incêndio Completo M2 3.000 R$ 7,18 R$ 21.540,00 

12   Projeto Sonorizacao M2 1.000 R$ 4,37 R$ 4.370,00 

13   Projeto Telefonico M2 1.000 R$ 4,37 R$ 4.370,00 

14   Projeto de Ar 

Condicionado/Climatização/Refrigeração 

M2 3.000 R$ 4,37 R$ 13.110,00 

15   Projeto Tratamento Esgoto M2 3.000 R$ 4,37 R$ 13.110,00 

16   Projeto de Terraplanagem M2 2.000 R$ 2,81 R$ 5.620,00 

 

17   Projeto de Paisagismo M2 3.000 R$ 5,50 R$ 16.500,00 

18   TOPOGRAFO, Levantamentos Topográfico, 

Memoriais Descritivos e Relatórios 

Técnicos, Retificações e 

desmembramentos. 

Hora 2.380 R$ 22,63 R$ 53.859,40 

19   Técnico em sondagem Hora 500 R$ 31,07 R$ 15.535,00 

20   Sondagem a percussao M 400 R$ 79,87 R$ 31.948,00 

 

2 – DA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 – Poderá participar deste certame qualquer pessoa jurídica que satisfaça 

as condições estabelecidas neste Edital e cujo ramo de atividade seja pertinente 

e compatível com o objeto da presente licitação. 

2.1.1 - Os proponentes interessados em participar da presente licitação, 

deverão retirar o edital no setor de licitação do Município ou solicitar por 

E-mail: licita@riodasantas.sc.gov.br ou ainda no site do Município. 

 

2.2 – Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação: 

2.2.1 – Empresas que não atenderem às condições deste Edital 

2.2.2 – Empresas que estejam constituídas sob a forma de consórcio, bem como 

de cooperativas. 

2.2.3 – Empresas que tenham como sócio(s), servidor (es) ou dirigente(s) de 

órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 

2.2.4 – Empresas que estejam sob falência ou concordata ou que incidam em 

proibição legal de contratar com a Administração Pública; 

2.2.5 – Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, sob pena de incidir no previsto no Parágrafo Único 

do art. 97 da Lei de Licitações, ou tenham sido suspensas de participar e 

impedidas de contratar com o Município de Rio das Antas. 

 

 

3 – DATA E LOCAL DE CREDENCIAMENTO 

 

3.1 – O credenciamento deverá ser efetivado a partir do dia 25 de MAIO de 2022 

a 24 de MAIO de 2023, na sede da Prefeitura Municipal de Rio das Antas, 

mailto:licita@riodasantas.sc.gov.br
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localizada na Rua do Comércio 780, centro, em Rio das Antas – SC, no SETOR DE 

LICITAÇÕES.  

 

3.2 – A análise dos documentos de credenciamento será feita pela Comissão 

Permanente de Licitações do Município, nomeados através do Decreto nº 118/2021 

de 13 de Agosto de 2021, procedendo à análise e posterior resultado em até 3 

(três) dias úteis ou a comissão a seu critério poderá deliberar no ato da 

entrega, deferindo – indeferimento ou solicitação de documentação faltante / 

entregue de maneira irregular. Para maior segurança a empresa poderá numerar e 

rubricar toda documentação entregue, assim no protocolo de entrega poderá ser 

mencionado a numeração inicial e final. “com o objetivo de não haver dúvidas 

com relação a quantidades de documentação entregue ou outra situação não 

prevista”. Devendo posteriormente serem acondicionados em envelope lacrado e 

direcionado ao presidente da comissão de Licitações.  

 

4 – DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATORIA EXIGIDA PARA O CREDENCIAMENTO  

 

4.1 – Os interessados ao credenciamento deverão apresentar junto ao Setor de 

Licitações do Município de Rio das Antas durante o período para o 

credenciamento, os seguintes documentos, dentro do prazo de validade em 

envelope fechado: 

 

4.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

a) Registro comercial no caso de empresa individual; OU 

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; OU 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; OU 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício. 

  

Regularidade fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

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

se houver, relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu 

ramo de atividades; 

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

quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional); 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

a. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, sendo da sede da 

proponente; 

e) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de Certidão, nos termos da Lei federal nº. 

12.440/2011; 
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Qualificação econômico-financeira: 

a) Certidão (ões) de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, em plena validade, devendo ser apresentada tanto no 

Sistema E-SAJ quanto no Sistema E-Proc, considerando a implantação do Sistema 

no Poder Judiciário no Estado de Santa Catarina; (Ver obs. 04). 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Certidão de Registro e Regularidade do seu(s) Responsável(is) Técnico(s) e 

demais profissionais técnicos integrados do quadro técnico da empresa, junto 

ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU), da localidade da sede da proponente, Física em 

vigência; 

b) A empresa que não é sediada no Estado de Santa Catarina deverá apresentar o 

Registro no CREA/CAU do estado em que está sediada e apresentar no ato da 

assinatura do Ata de Registro de Preços/Contrato, o visto do CREA/CAU de Santa 

Catarina; 

c) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprovando que a proponente executou ou vem executando, 

satisfatoriamente, o fornecimento de serviços em condições e características 

semelhantes com o objeto desta licitação. 

d) Declaração, assinada pelo representante legal a empresa, declarando o 

seguinte: 

a) – Tomei conhecimento de todas as cláusulas e condições do presente Edital. 
b) - Executarei o objeto licitado, em que apresentei proposta (se 

credenciado). 

c) - NÃO possuo fatos impeditivos para contratar com a Administração Pública. 
d) - Nenhum dos sócios administradores ocupam cargo político. 
e) - Cumpro o disposto no Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal de 

1988 (não emprega menores de idade). 

f) – Possuo Equipe Técnica e operacional para a fiel execução do futuro 
contrato. 

 

Obs.01: A não apresentação de TODOS os documentos relacionados acima será 

motivo para não efetivação do credenciamento até que a empresa regularize a 

situação.  

 

Obs.02: Serão aceitas certidões positivas, quando tiverem efeito de negativa. 

 

Obs.03: No caso de apresentação de documentos e/ou certidões que não constarem 

prazo de validade, considerar-se-á o prazo máximo de 90 (noventa) dias a partir 

da data de emissão dos mesmos; 

 

Obs.04: A certidão "Falência, Concordata e Recuperação Judicial" deverá ser 

solicitadas tanto no sistema SAJ quanto no EPROC. As duas certidões deverão 

ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade. A certidão 

do sistema EPROC poderá ser acessada pelo site https://certeproc1g.tjsc.jus.br 

 

4.2 – Todas as certidões e/ou documentos exigidos nos envelopes documentação e 

proposta, deverão estar válidos na data prevista para a entrega dos mesmos.  

 

Todos os documentos poderão ser entregues em: original, por processo de cópia 

devidamente autenticada, ou cópia não autenticada DESDE QUE SEJAM EXIBIDOS OS 
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ORIGINAIS PARA AUTENTICAÇÃO POR SERVIDOR DESIGNADO. Não serão aceitas cópias 

ilegíveis. Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em 

forma original ou cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão 

sujeitos à verificação de sua autenticidade através de consulta realizada pela 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL.  

 

4.3 – Para agilizar a conferência da documentação pela comissão de licitações, 

sugerimos que a documentação seja colocada na ordem alfabética solicitada. 

 

4.4 – Sugestão para preenchimento do envelope: 

Á 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  

DOCUMENTOS OBRIGATORIOS PARA O CREDENCIAMENTO E A PROPOSTA/CREDENCIAMENTO  

Credenciamento nº 0005/2022 – PMRA 

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

Razão social da Empresa: _________________________________ 

 

5 - DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO E ESCOLHA PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. 

 

5.1 – A comissão de Licitação analisará a documentação especificada no item 4 

e divulgará a relação dos credenciados, os quais posteriormente serão 

convocados para assinatura do contrato, Inicialmente será convocado por ordem 

e credenciamento. 

 

5.2 – Quando houver mais de uma empresa credenciada, a ordem para a realização 

do serviço será a do credenciamento e ficará a cargo da Secretaria requisitante 

a deliberação. 

   

6 – DA PROPOSTA / CREDENCIAMENTO 

 

6.1 - A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR SUA PROPOSTA / CREDENCIAMENTO – conforme 

modelo Anexo I (somente aos itens que deseje efetivar seu credenciamento), com 

a documentação solicitada para a habilitação em anexo. 

 

6.2 – Não poderão participar do credenciamento as empresas que não apresentarem 

TODA documentação constante do item 4.1 do presente termo;  

 

6.3 – A documentação exigida no item 4.1 será vistoriada pela Comissão 

Permanente de Licitações do Município, que fará parte do processo;  

 

6.4 – Após o a análise dos documentos pela Comissão de Licitações o resultado 

do credenciamento será publicado no Diário Oficial do Município através do site 

www.diariomunicipal.sc.gov.br e no site do Município www.riodasantas.sc.gov.br 

e ainda será enviado por e-mail da empresa credenciada a confirmação. 

 

6.5 – Serão credenciadas todas as empresas que comprovarem a habilitação exigida 

neste edital, para posterior execução dos serviços, conforme cronograma. 

 

7 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

7.1 – O valor e as condições a serem pagos por hora de serviço executado está 

descrito na tabela item 1.1, mediante a comprovação do serviço realizado. 

 

7.2 – Os pagamentos serão realizados, mediante depósito, em até 15 (quinze) 

dias após a execução da prestação dos serviços, mediante apresentação da Nota 

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
http://www.riodasantas.sc.gov.br/
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Fiscal. Anexar na Nota Fiscal a relação dos atendimentos realizados e demais 

condições. 

 

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE “MUNICÍPIO” 
 

8.1 – Designar fiscal responsável pela fiscalização da execução dos serviços 

objeto do Termo de Credenciamento; 

8.2 - Fiscalizar a execução e a qualidade dos serviços prestados; 

8.3 - Analisar e auditar a relação dos serviços prestados; 

8.4 - Estabelecer normas de atendimento, manual de orientação ao CREDENCIADO e 

instruções normativas; 

8.5 - Efetuar o pagamento dos serviços após a apresentação de Nota Fiscal, 

conforme Termo de Credenciamento firmado com o Município. 

8.6 - Realizar visitas técnicas periódicas quando em serviço, caso a 

credenciante achar necessário; 

8.7 - A Secretaria Municipal requisitante reserva-se o direito de realizar 

estas auditorias prévia ou posteriormente ao pagamento e glosar a fatura 

apresentada, ou descontar nos futuros pagamentos todos os valores que estiverem 

em desacordo com o ora pactuado, ou em desacordo com as práticas solicitadas, 

efetuando glosas administrativas e/ou glosas técnicas. 

8.8 – O Município não se responsabiliza pelo pagamento das despesas decorrentes 

de atendimento indevido. 

 

9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA  

 

9.1 – Executar os serviços de acordo com as especificações do TERMO DE 

REFERÊNCIA, sendo que os que estiverem em desacordo com o exigido não serão 

aceitos; 

9.2 - Fornecer as devidas Notas Fiscais, nos termos da Lei; 

9.3 - Fica sob responsabilidade da CREDENCIADA qualquer problema que seja 

detectado na Prestação do serviço; 

9.4 - A credenciada, vencedora deverá iniciar os serviços em no máximo 5 dias 

úteis, a contar da assinatura do contrato. A critério exclusivo da Secretaria 

Municipal requisitante; 

9.5 - Todos os materiais necessários para a realização do serviço correrão às 

custas da CREDENCIADA; 

9.6 - A CREDENCIADA se responsabilizará por todos os danos causados por seus 

empregados ao Município e/ou terceiros; 

9.7 - Manter, durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação 

jurídica e técnicas, bem como as de regularidade fiscal iniciais. 

9.8 – A credenciada deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam 

eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais; 

9.9 – Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 

contrato, por atraso para início dos serviços, ausência injustificada, abandono 

parcial ou total; 

9.10 – Demais condições do Termo de referência, divergência entre o edital e o 

Termo de Referência prevalecerá o Termo. 

 

10 – DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA  

 

10.1 – A credenciada deverá executar os serviços conforme solicitação, 

apresentada pelo Município. 

 

10.2 – Os serviços prestados pela empresa CONTRATADA na forma proposta neste 

edital, têm caráter de natureza continuada, até 24 de Maio de 2023. 
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11 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

11.1 - Os recursos para pagamento do objeto do presente termo correrão a conta 

da Secretaria solicitante para o exercício de 2022/2023. (Cód. Reduzido 119 – 

Ação 2004 – elemento 333903905) e outros.  

 

12 – DAS PENALIDADES E DA MULTA 

12.1 - Ficam estabelecidas as seguintes penalidades, na eventual inadimplência 

total ou parcial da CONTRATADA; 

12.1.1 - Advertência; 

12.1.2 - Outras penalidades estabelecidas na Lei 8.666/93, suplementada pela 

Lei 8.883/94 em seus Artigos 86 a 88. 

12.2 - A CONTRATADA incorrerá em multa de 10% sobre o valor total do contrato, 

correspondente ao valor de eventual nova contratação, quando a CONTRATADA 

manifestar interesse em rescindir o presente instrumento sem findar o prazo de 

vigência do mesmo, salvo motivos de força maior, devidamente justificadas por 

escrito e aceito pelo CONTRATANTE. 

 

13 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

13.1 - Regerá está cláusula no que couber o estabelecido pela Lei nº 8.666/93, 

Artigos 77 a 80, suplementada pela Lei 8.883/94, acordos e regulamentos 

específicos, na eventualidade da inexecução total ou parcial do objeto 

contratado, podendo ser rescindido pela CONTRATANTE, independentemente de 

notificação ou interpelação judicial ou extra judicial, além de responder a 

CONTRATADA por perdas e danos, nos seguintes casos; 

13.1.1 - No caso de dolo, culpa, simulação ou fraude de execução do presente 

contrato. 

13.1.2 - Quando ficar evidenciado a incapacidade da CONTRATADA em dar execução 

ao contrato ou para prosseguir na sua execução. 

13.1.3 - Se a contratada transferir o presente contrato, ou a sua execução no 

todo ou em parte, sem a prévia autorização do CONTRATANTE. 

13.1.4 - Se a contratada falir, entrar em concordata, em liquidação ou 

dissolução ou, ainda, ocorrer alteração em sua estrutura social que 

impossibilite ou prejudique a execução do presente contrato. 

13.1.5 - A qualquer tempo por conveniência do CREDENCIANTE. 

13.1.5.1 - O CREDENCIADO poderá solicitar o cancelamento do Credenciamento, 

comprovando que há fatos ou normas legais que o tornem materialmente impossível 

sua execução, desde que o faça mediante aviso prévio, por escrito, com prazo 

de 30 (trinta) dias de antecedência. 

13.2 - Em caso de rescisão contratual o CONTRATANTE ou a CONTRATADA terá que 

informar a outra parte, por escrito, com uma antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias. Restringindo-se ao pagamento dos serviços prestados até a data da 

rescisão. 

 

14 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA EXECUÇÃO 

14.1 - O Município poderá, no interesse público, CONTRATAR quantidade inferior 

a solicitada; 

 

14.2 - As informações e os esclarecimentos solicitados, quanto a execução do 

serviço, poderão ser sanados através do telefone (49) 3564-0125, na Secretaria 

Municipal de Administração e Finanças. Cronograma ou dúvidas com a execução do 

Contrato, será na secretaria solicitante. 
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 15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

15.1 – Fica o proponente ciente de que a simples apresentação da documentação 

implicará na aceitação das condições estabelecidas neste edital. 

 

15.2 – Qualquer cidadão poderá impugnar o Edital, conforme previsto no art. 41 

da Lei 8.666/93 ou solicitar esclarecimentos. 

 

15.3 – Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação dos termos deste 

Edital serão atendidos pessoalmente de segunda a sexta das 08:00 às 12:00 e 

das 13:30 às 17:30 horas, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal 

de Rio das Antas, na Rua do Comércio, 780, na cidade de Rio das Antas/SC, ou 

pelo fone (49) 3564-0125, no mesmo horário. 

 

15.4 – O Município poderá revogar o presente edital por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar o ato, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou 

por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado. 

 

15.5 – Cópia deste Edital e seu(s) Anexo(s) poderão ser retirados no 

departamento de Licitações, Rua do Comércio, n.º 780, Centro, Rio das Antas/SC 

– CEP: 89.550-000, de segunda a sexta-feira, durante o horário de expediente, 

ou via E-mail: licita@riodasantas.sc.gov.br ou no site do Município 

www.riodasantas.sc.gov.br 

 

15.6 – Fazem parte do presente Edital: 

 

Anexo I – Modelo da Declaração de Aceite ao Credenciamento e valor; 

Anexo II – Termo de Referência; 

Anexo III - Minuta do Contrato;  

Anexo IV – Recibo de retirada de edital. 

 

16 - DO FORO 

 

16.1 - Todas as controvérsias ou reclames relativos ao presente processo 

licitatório serão resolvidos pela Comissão, administrativamente, ou no foro da 

Comarca de Caçador/SC, se for o caso. 

Rio das Antas/SC, 23 de Maio de 2022. 

 

 

 

Dirceu Szymkow  

Secretário Municipal de Adm e Finanças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:licita@riodasantas.sc.gov.br
http://www.riodasantas.sc.gov.br/


 

MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS Pág  9 / 27 
 

 

Endereço: Rua do Comércio - 780  CEP:  89.550-000 

Telefone: 049 564-0125 Cidade: Rio das Antas 

 

 

 

ANEXO I - MODELO DA DECLARAÇÃO DE ACEITE AO CREDENCIAMENTO 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 0005/2022 – PMRA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0055/2022 - PMRA 

INEXIGIBILIDADE Nº 0012/2022 - PMRA 

 

PARA: Comissão Permanente de Licitações do Município de Rio das Antas SC. 

 

DECLARAÇÃO DE SOLICITAÇÃO AO CREDENCIAMENTO E ACEITE AO VALOR PROPOSTO 

 

A Empresa _________________________________________, com sede 

_____________________________________, na cidade de ______________________, 

Estado de ______, inscrita no CNPJ sob nº. _______________________, telefone 

_______________ e-mail____________________________, neste ato representado por 

seu sócio administrador _____________, inscrito no CPF sob nº_________________, 

residente e domiciliado na cidade __________________________ Estado de _______, 

SOLICITA SEU CREDENCIAMENTO E DECLARA que aceito o valor fixado no presente 

Edital, pelo período de 12 (doze) meses, (proporcionalmente até 24 de Maio de 

2023), conforme abaixo.  COPIAR APENAS O ITEM EM QUE DESEJE SE CREDENCIAR. 

Item Descrição/ Especificação Und 
Medida 

Qnt Valor 

Unitário 

Total 

Estimado 

1   Prestação de serviços técnicos de 

Consultoria em ARQUITETURA nas 

atividades de elaboração, análise e 

consultoria de projetos, vistoria, 

orçamento e acompanhamento de obras, 

diagnóstico e acompanhamento de danos 

físicos, laudos de avaliação 

e perícias 

Hora 450 R$ 65,94 R$ 29.673,00 

2   Prestação de serviços técnicos de 

Consultoria em ENGENHARIA ELÉTRICA nas 

atividades de elaboração, análise e 

consultoria de projetos, vistoria, 

orçamento e acompanhamento de obras, 

diagnóstico e acompanhamento de danos 

físicos, laudos de avaliação 

e perícias 

Hora 300 R$ 74,89 R$ 22.467,00 

3   Prestação de serviços técnicos de 

Consultoria em ENGENHARIA MECÂNICA nas 

atividades de elaboração, análise e 

consultoria de projetos, vistoria, 

orçamento e acompanhamento de obras, 

diagnóstico e acompanhamento de danos 

físicos, laudos de avaliação 

e perícias 

Hora 300 R$ 68,42 R$ 20.526,00 

4   Prestação de serviços técnicos de 

Consultoria em ENGENHARIA AMBIENTAL 

nas atividades de elaboração, análise 

e consultoria de projetos, vistoria, 

orçamento e acompanhamento de obras, 

Hora 250 R$ 61,94 R$ 15.485,00 
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diagnóstico e acompanhamento de danos 

físicos, laudos de avaliação 

e perícias 

5   Projeto Arquitetônico M2 4.000 R$ 21,75 R$ 87.000,00 

6   Projeto Drenagem M2 3.500 R$ 4,37 R$ 15.295,00 

7   Projeto Elétrico M2 3.500 R$ 7,18 R$ 25.130,00 

8   Projeto estrutural M2 3.000 R$ 14,50 R$ 43.500,00 

9   Projeto de Fundações M2 3.000 R$ 4,37 R$ 13.110,00 

10   Projeto Hidro-Sanitario M2 3.000 R$ 7,18 R$ 21.540,00 

11   Projeto Prevenção Incêndio Completo M2 3.000 R$ 7,18 R$ 21.540,00 

12   Projeto Sonorizacao M2 1.000 R$ 4,37 R$ 4.370,00 

13   Projeto Telefonico M2 1.000 R$ 4,37 R$ 4.370,00 

14   Projeto de Ar Condicionado / 

Climatização / Refrigeração 

M2 3.000 R$ 4,37 R$ 13.110,00 

15   Projeto Tratamento Esgoto M2 3.000 R$ 4,37 R$ 13.110,00 

16   Projeto de Terraplanagem M2 2.000 R$ 2,81 R$ 5.620,00 

 

17   Projeto de Paisagismo M2 3.000 R$ 5,50 R$ 16.500,00 

18   TOPOGRAFO, Levantamentos Topográfico, 

Memoriais Descritivos e Relatórios 

Técnicos, Retificações e 

desmembramentos. 

Hora 2.380 R$ 22,63 R$ 53.859,40 

19   Técnico em sondagem Hora 500 R$ 31,07 R$ 15.535,00 

20   Sondagem a percussão M 400 R$ 79,87 R$ 31.948,00 

 

DADOS BANCÁRIOS (facultativo neste momento), devendo apresentar até a 

efetivação do 1º pagamento.  

 

Nome do Banco: ____________________________ 

Nº da Agência: ____________________________ 

Nº da Conta Corrente da Licitante:_____________________ 

A conta Bancária deverá estar vinculada ao CNPJ da empresa 

 

LOCAL:______________________ 

 

 

DATA: ______________________ 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

Carimbo da empresa 
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ANEXO II – Termo de referência  

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

2. DO OBJETO 

2.1. Credenciamento de pessoas jurídicas registradas no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

(CAU) especializadas na prestação de serviços técnicos de consultoria de 

Engenharia e Arquitetura nas atividades de elaboração, análise e consultoria 

de projetos, vistoria, orçamento e acompanhamento de obras, diagnóstico e 

acompanhamento de danos físicos, laudos de avaliação e perícias, de acordo com 

as especificações, critérios, termos e condições constantes neste instrumento. 

Item Descrição/ Especificação Und 

Medida 

Qnt Valor 

Unitário 

Total 

Estimado 

1   Prestação de serviços técnicos de 

Consultoria em ARQUITETURA nas 

atividades de elaboração, análise e 

consultoria de projetos, vistoria, 

orçamento e acompanhamento de obras, 

diagnóstico e acompanhamento de danos 

físicos, laudos de avaliação e perícias 

Hora 450 R$ 65,94 R$ 

29.673,00 

2   Prestação de serviços técnicos de 

Consultoria em ENGENHARIA ELÉTRICA nas 

atividades de elaboração, análise e 

consultoria de projetos, vistoria, 

orçamento e acompanhamento de obras, 

diagnóstico e acompanhamento de danos 

físicos, laudos de avaliação e perícias 

Hora 300 R$ 74,89 R$ 

22.467,00 

3   Prestação de serviços técnicos de 

Consultoria em ENGENHARIA MECÂNICA nas 

atividades de elaboração, análise e 

consultoria de projetos, vistoria, 

orçamento e acompanhamento de obras, 

diagnóstico e acompanhamento de danos 

físicos, laudos de avaliação e perícias 

Hora 300 R$ 68,42 R$ 

20.526,00 

4   Prestação de serviços técnicos de 

Consultoria em ENGENHARIA AMBIENTAL nas 

atividades de elaboração, análise e 

consultoria de projetos, vistoria, 

orçamento e acompanhamento de obras, 

diagnóstico e acompanhamento de danos 

físicos, laudos de avaliação e perícias 

Hora 250 R$ 61,94 R$ 

15.485,00 

5   Projeto Arquitetônico M2 4.000 R$ 21,75 R$ 

87.000,00 

6   Projeto Drenagem M2 3.500 R$ 4,37 R$ 

15.295,00 

7   Projeto Elétrico M2 3.500 R$ 7,18 R$ 

25.130,00 

8   Projeto estrutural M2 3.000 R$ 14,50 R$ 

43.500,00 

9   Projeto de Fundações M2 3.000 R$ 4,37 R$ 

13.110,00 
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10   Projeto Hidro-Sanitario M2 3.000 R$ 7,18 R$ 

21.540,00 

11   Projeto Prevenção Incêndio Completo M2 3.000 R$ 7,18 R$ 

21.540,00 

12   Projeto Sonorizacao M2 1.000 R$ 4,37 R$ 

4.370,00 

13   Projeto Telefonico M2 1.000 R$ 4,37 R$ 

4.370,00 

14   Projeto de Ar 

Condicionado/Climatização/Refrigeração 

M2 3.000 R$ 4,37 R$ 

13.110,00 

15   Projeto Tratamento Esgoto M2 3.000 R$ 4,37 R$ 

13.110,00 

16   Projeto de Terraplanagem M2 2.000 R$ 2,81 R$ 

5.620,00 

 

17   Projeto de Paisagismo M2 3.000 R$ 5,50 R$ 

16.500,00 

18   TOPOGRAFO, Levantamentos Topográfico, 

Memoriais Descritivos e Relatórios 

Técnicos, Retificações e 

desmembramentos. 

Hora 2.380 R$ 22,63 R$ 

53.859,40 

19   Técnico em sondagem Hora 500 R$ 31,07 R$ 

15.535,00 

20   Sondagem a percussão M 400 R$ 79,87 R$ 

31.948,00 

 

2.2. Os quantitativos dos itens são os discriminados na tabela acima. 

2.3. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por 
Preço Unitário. 

2.4.  Os serviços serão prestados de forma intermitente, mediante emissão de 
ordem de serviço, sempre que houver necessidade. 

2.5. Este credenciamento vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de sua 

publicação. 

2.6. O Credenciado que aderir ao presente instrumento para execução dos 

serviços descritos no Termo de Referência, deverá entregar os serviços no prazo 

estipulado pelo Setor de Planejamento, após a autorização de fornecimento. 

2.7. A quantidade e os valores estimativos deste processo visam somente 

oferecer aos proponentes elementos para avaliação potencial, sendo que os 

valores estimados para este processo e seus quantitativos não constituem, sob 

nenhuma hipótese, garantia de volume de de serviços a serem requisitados. 

3. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

A contratação das credenciadas se dará da seguinte forma: 

Os interessados deverão encaminhar a documentação solicitada no presente 

instrumento ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Rio das 

Antas, SC, que fará a análise; 

Aprovado o credenciamento o Credenciado será convocado para retirar uma via do 

Termo de Credenciamento assinado pelos responsáveis; 
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4. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

4.1 Atender às demandas da Administração para contratação de serviços 

especializados de engenharia e arquitetura. O sistema do credenciamento, 

hipótese de inexigibilidade de licitação, tem aplicação restrita e somente deve 

ser adotado nos casos em que a contratação do maior número possível de 

particulares seja condição indispensável para o atendimento da demanda 

administrativa. 

 

5. FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

5.1. Os interessados em se credenciar para prestar os serviços especificados 

no presente instrumento, Edital e seus Anexos deverão preencher o TERMO DE 

CREDENCIAMENTO, conforme Anexo do edital e a entregar, acompanhada dos 

documentos de habilitação citados no Edital, junto ao Departamento de 

licitações da Prefeitura Municipal Rio das Antas/SC. 

5.2. A Comissão de Licitações fará a análise do pedido de credenciamento e da 

documentação, sendo habilitados os que cumprirem todos os requisitos deste 

edital, e inabilitados os que deixarem de cumprir um ou mais itens. 

5.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados 
da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre 

estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

 

6. DA FORMALIZAÇÃO  DA CONTRATAÇÃO 

5.1. A contratação das credenciadas se dará da seguinte forma: 
a) Os interessados deverão encaminhar a documentação solicitada no 

presente instrumento e Edital ao Departamento de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Rio das Antas, SC, que fará a análise; 

b) Aprovado o credenciamento o Credenciado será convocado para retirar uma 

via do Termo de Credenciamento. 

 

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

7.1. São requisitos básicos para a contratação do serviço que a empresa: 

7.1.1. Consiga entregar os produtos e serviços dentro dos prazos e em 

consonância ao acordo de nível de serviço estabelecido; 

7.1.2. Mantenha as informações da CONTRATANTE, a que tem acesso, sob sigilo; 

7.1.3. Planeje previamente suas atividades; 

7.1.4. Proponha soluções baseadas nas necessidades da CONTRATANTE e nas 

melhores práticas de mercado e de acordo com as recomendações dos fabricantes 

das soluções; 

7.1.5. Documente e mantenha atualizado o registro das atividades 

desempenhadas na CONTRATANTE; 

7.1.6. Todos esses requisitos têm como objetivo a entrega de produtos e 

serviços com qualidade preestabelecida e dentro do prazo acordado entre a 

CONTRATANTE e a CONTRATADA; 

7.1.1. Executar os serviços de acordo com as especificações constantes 

neste Termo de Referência. 
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7.1.2. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE. 

7.1.3. Emitir relatório de horas dos serviços prestados. 

7.1.4. Emitir fatura dos serviços executados. 

7.1.5. A CONTRATADA é responsável pela prestação dos serviços no prazo e 

com a qualidade exigida pela CONTRATANTE, de acordo com os Serviço exigidos, 

devendo utilizar equipe técnica qualificada na quantidade necessária para a 

prestação dos serviços de acordo com o volume e complexidade de demandas. 

7.1.6. Disponibilizar profissionais qualificados para prestar os serviços 

solicitados. 

7.1.7. Iniciar os serviços, em até 24 (vinte quatro) horas após a 

solicitação feita pela Secretaria; 

7.1.8. Prestar os serviços apenas mediante a autorização do RESPONSÁVEL, 

por meio da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO emitida pelo Setor de Compras da 

Administração, sob pena de rescisão. 

7.1.9. Dar atendimento adequado e prestar as informações devidas ao 

Responsável do Município de Rio das Antas sobre os serviços prestados de maneira 

correta e nos prazos estabelecidos neste instrumento; 

7.1.10. Manter todas as condições de habilitação exigidas para o 

credenciamento, durante todo o período em que se mantiver credenciado; 

7.1.11. Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento dos serviços 

contratados. 

8. METODOLOGIA 

8.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

7.2. Os serviços poderão ser prestados “in loco” ou remotamente. 

7.3. Os projetos deverão contemplar a elaboração de documentos complementares 

incluindo orçamento, memorial descritivo, memorial cálculo composições 

unitárias, cotações, BDI e cronograma físico-financeiro para licitação, já 

incluso no valor global do item. 

 

7.4. Dentro dos Projetos Macros solicitados deverão estar inclusos, quando da 
necessidade e/ou obrigatoriedade de adendos de projetos menores ou outro objeto 

pertinente e/ou indispensável as execuções da obra devem ser contemplados para 

que todas as legislações sejam cumpridas e a obra executada com legalidade e 

eficácia. 

 

7.5. Os serviços devem compreender, além da elaboração dos projetos, a 

elaboração de planilhas de quantitativos e memorial de cálculo (referência de 

valor utilizar preferencialmente tabela SINAPI-SICRO-DNIT), memoriais 

descritivos, caderno de especificações e encargos, cronograma-físico 

financeiro. 

 

7.6. Todos os projetos deverão mostrar detalhes executivos e construtivos. 
 

7.7. Os projetos e planilhas orçamentárias devem ser elaborados conforme os 
padrões exigidos. 
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7.8. Quando da apresentação dos documentos para aprovação nos órgãos 

competentes a responsabilidade de impressão e reimpressão é da empresa 

vencedora até aprovação do órgão competente. 

 

7.9. Caso, após a entrega final dos projetos, o órgão financiador da obra, 
solicitar alterações no projeto ou documentos de planilhas, a empresa vencedora 

deverá realizar, sem custo extra para o município. 

 

7.10. Fica sob responsabilidade da empresa vencedora, analisar as condições do 
local antes de elaborar o projeto, afim de proporcionar soluções adequadas 

objeto do projeto. 

 

7.11. Na elaboração de cada projeto, a empresa deverá analisar a necessidade do 
município, executando toda e qualquer alteração que for solicitada, levando em 

consideração ainda, as normas e legislações em vigor (Corpo de Bombeiros, 

Vigilância Sanitária, Concessionaria de Energia, Normas de Acessibilidade e 

demais necessárias). 

 

7.12. No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, 
impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, 

fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e 

outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

 

7.13. Planilha de Orçamento da obra deve respeitar o acordão vigente do TCU, e 
deve conter o cronograma físico financeiro, resumo, quadro de composição de 

investimento, composições utilizadas e cotações realizadas. Fica a cargo de o 

engenheiro orçamentista definir qual jazida irá atender melhor a obra, quando 

for o caso. 

 

7.14. A consultoria técnica Trata-se da prestação dos serviços de consultoria 
técnica na área da engenharia mecânica, elétrica, arquitetura e afins, 

solicitadas pela contratante, para solucionar e orientar problemas, pendências 

técnicas ou instruir processos jurídicos. Os serviços incluem visitas para o 

item 1,2,3 e 4, levantamentos, cálculos, estudos e elaboração de parecer em 

relatório conclusivo. 

 

7.15. A responsabilidade técnica de execução trata-se da responsabilidade pela 
orientação técnica aos encarregados do contratante para obediência aos 

projetos, planejamento e andamento da obra, conferência dos serviços, liberação 

das concretagens e locações, conforme a NBR 12722. A função do ART de Execução 

é orientar tecnicamente a execução da obra, anotar nos projetos as modificações 

ocorridas, cobrar do contratante ou do seu preposto as recomendações, 

registrando tudo no Diário de Obra ou em relatório. 

 

7.16. O licenciamento ambiental será realizado após a entrega do projeto 

arquitetônico e todos os projetos complementares ao responsável, que deverá 

elaborar o licenciamento e aprovar o mesmo nos órgãos competentes. As licenças 

ambientais são: LI, LP, LO, LAC, LOP, PRAD, entre outros. 

 

7.17. Os ensaios e estudos que se fizerem necessários para realização do projeto 
ou execução devem ser solicitados pelos engenheiros responsáveis respectivos. 

Os ensaios/estudos devem seguir as normas vigentes e o responsável contrato 

deve coletar e processar os dados e fornecer os relatórios necessários para o 

prosseguimento do projeto. 
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7.18. Topógrafo: Os serviços a serem realizados deverão contemplar o 

levantamento topográfico planialmétrico georreferenciado e cadastral, memorial 

e retificações. 

 

7.19. Os serviços serão executados em conformidade com a metodologia classe, 
observando-se as normas da NBR 13.133/94 da ABNT e mais o que se fizer 

necessário para atendimento às posturas locais. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis; 

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais 

imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos 

serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções 

por ela propostas sejam as mais adequadas; 

9.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo 
e condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e 
de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito 

cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais 

e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade 

mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em 

que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

dos materiais empregados; 

10.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, 
bem como por todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo 

ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a 

Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos 

pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços 
a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

10.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias 

abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, 

cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;  

10.6. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
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10.7.  Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou 
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos 

trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

10.8. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não 
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a 

segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

10.9. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e 
tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do 

contrato. 

10.10. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de 

modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e 

especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado. 

10.11. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da 

legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, 

mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de 

segurança, higiene e disciplina. 

10.12. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e 

aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às 

especificações. 

10.13. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

10.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 

10.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento 

dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis 

decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o 

quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto 

da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 

§ 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 

estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante; 

10.17. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, 

fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, 

qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas 

pela boa técnica, normas e legislação; 

10.18. Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados 

e identificados, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual 

- EPI, quando for o caso; 

10.19. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos 

empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que 

ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, 

conforme descrito neste Termo de Referência; 

10.20. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas 

Internas da Administração; 

10.21. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem 

desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo 
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contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência 

neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

10.22. Executar os serviços obedecendo às instruções da Fiscalização do 

Contrato, que deverão ser imediatamente acatadas. No caso de apontamento de 

falhas, a Contratada deverá tomar as providências necessárias à correção.  

10.23. Providenciar, junto às autoridades competentes, a obtenção de 

licença, autorização de funcionamento e alvará da atividade a que se propõe, 

se for o caso, bem como qualquer documento necessário ao lícito desempenho das 

atividades objeto do Contrato;  

10.24. Responder administrativa, civil e penalmente por quaisquer perdas e 

danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou 

omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de 

outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;  

10.25. Manter durante toda a vigência do Contrato as condições de 

habilitação exigidas para contratar com a Administração Pública, apresentando 

sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal;  

10.26. Repor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir 

da respectiva intimação, após a devida comprovação, garantida previamente ampla 

defesa e contraditório, qualquer objeto da Contratante e/ou de terceiros que 

tenha sido danificado ou extraviado por seus empregados; 

10.27. Ficará sob a responsabilidade da empresa Contratada a emissão da 

Nota Fiscal, preenchida corretamente, destacando na mesma a retenção do ISS e 

a retenção para a “PREVIDÊNCIA SOCIAL” quando houver, e demais exigências da 

Legislação em vigor.  

10.28. A CONTRATADA terá como responsabilidade o recolhimento de todos os 

encargos instituídos por lei referente ao serviço executado e outras despesas 

tais como: pagamento aos empregados ou outro pessoal utilizado no serviço, 

encargos sociais e previdenciários completos de acordo com a Lei em Vigor, 

seguro de acidentes pessoais, Impostos Federais, Estaduais e outros.  

10.29. A CONTRATADA deverá observar todos os requisitos mínimos exigidos 

no objeto; 

10.30. Realizar os trabalhos de acordo com o cronograma proposto;  

10.31. Entregar as devidas ART`s preenchidas e pagas;  

10.32. Emitir nota fiscal através de empresa de Engenharia e Arquitetura, 

e/ou de terceiros; 

10.33. Seguir os critérios de projeto de acordo com as normas brasileiras 

(NBR` s) e legislação Municipal;  

10.34. Adotar critérios de execução e projeto conforme modelos consagrados 

da engenharia; Apresentar cópia do projeto final impressa e em formato digital 

(dwg e pdf). 
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11. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO   

11.1. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 

proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de 

penalidades. 

12. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

 

PESSOA JURÍDICA: 

Habilitação jurídica: 

a) Registro comercial no caso de empresa individual; OU 

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; OU 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; OU 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício. 

  

Regularidade fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

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

se houver, relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu 

ramo de atividades; 

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

quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional); 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

a. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, sendo da sede da 

proponente; 

e) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de Certidão, nos termos da Lei federal nº. 

12.440/2011; 

 

Qualificação econômico-financeira: 

a) Certidão (ões) de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, em plena validade, devendo ser apresentada tanto no 

Sistema E-SAJ quanto no Sistema E-Proc, considerando a implantação do Sistema 

no Poder Judiciário no Estado de Santa Catarina; 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Certidão de Registro e Regularidade do seu(s) Responsável(is) Técnico(s) e 

demais profissionais técnicos integrados do quadro técnico da empresa, junto 

ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou no Conselho de 
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Arquitetura e Urbanismo (CAU), da localidade da sede da proponente, Física em 

vigência; 

b) A empresa que não é sediada no Estado de Santa Catarina deverá apresentar o 

Registro no CREA/CAU do estado em que está sediada e apresentar no ato da 

assinatura do Ata de Registro de Preços/Contrato, o visto do CREA/CAU de Santa 

Catarina; 

c) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprovando que a proponente executou ou vem executando, 

satisfatoriamente, o fornecimento de serviços em condições e características 

semelhantes com o objeto desta licitação. 

 

13. VALORES E FORMA DE PAGAMENTO 

 

10.1. O valor total estimativo do processo será de R$ 473.688,40 
PARÁGRAFO ÚNICO: Será exigida, no ato do pagamento, a apresentação das Certidões 

de Regularidade do INSS e do FGTS, e de Regularidade Fiscal dos encargos 

tributários das Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da CONTRATADA. 

Juntamente com: 

 Atestado de recebimento emitido pela Secretaria Competente;  

 Comprovante de regularidade previdenciária, Guia de Recolhimento – GPS. 

 Relatório de serviços prestados. 

 

10.2. Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da 

CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução do 

Objeto contratado, constituindo-se na única remuneração devida.  

10.3. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida de acordo com os valores unitários 

e totais discriminados na Autorização de Fornecimento.  

10.4. A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome do Município de Rio das Antas 

com indicação do CNPJ específico, nº 83.074.294/0001-23. 

10.5. De acordo com o §6º, I, do Art. 23, Anexo XI, do Regulamento do ICMS 

Catarinense, ficam os licitantes vencedores obrigados a emitir nota fiscal 

eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição às notas fiscais impressas modelos 

1 e 1-A, quando for o caso. 

10.6. As notas fiscais deverão ser enviadas para os e-mails: 

compras@riodasantas.sc.gov.br  

10.7. Os arquivos XML deverão ser enviados no e-mail: nfe@riodasantas.sc.gov.br  

10.8. Após a apresentação da proposta, não haverá reajuste de preço. 
10.9. Quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá comunicar 
a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.  

10.10. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.  

10.11. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a 

Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e 

essenciais do documento, tais como:  

I - O prazo de validade;  
II - A data da emissão;  
III - Os dados do contrato e do órgão contratante;  
IV - O período de prestação dos serviços;  
V - O valor a pagar; e  
VI - Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

mailto:nfe@riodasantas.sc.gov.br
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10.10. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância 

que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante; 

14. DO DESCREDENCIAMENTO 

 

14.1. Constituem motivo para o descredenciamento: 
a) Deixar de promover a atualização dos documentos de habilitação ou incorrer 

em situação de irregularidade; 

b) Apuração de fatos supervenientes que importem no comprometimento da 

capacidade jurídica, técnica, fiscal do credenciado; 

c) Conduta profissional que fira o padrão ético ou operacional do trabalho;  

  

14.2. Nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n.º 8.666/93: 
a) O credenciado poderá solicitar o seu descredenciamento a qualquer tempo, 

desde que requerido com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

b) Da decisão de descredenciamento, que deverá ser devidamente motivada pelo 

Município de Barra Bonita, caberá defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, como 

garantia do credenciado ao direito do contraditório, sendo avaliadas suas 

razões no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

c) O descredenciamento não exime a aplicação das sanções previstas no artigo 

87 da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

15. DO REAJUSTAMENTO  

15.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis. 

16. DAS PENALIDADES  

Parágrafo Primeiro – A inadimplência por parte da CONTRATADA, referente ao 

compromisso ora assumido, implicará na rescisão da operação de pleno direito, 

independentemente, de qualquer notificação, interpelação ou protesto judicial 

ou extrajudicial e sujeitará a CONTRATADA, às cominações legais cumuladas com 

perdas e danos, conforme artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. 

 

Parágrafo Segundo – De acordo com o estabelecido na Lei de Licitações e 

Contratos, a CONTRATADA ficará sujeita as seguintes penalidades, conforme prevê 

artigo 87 da Lei 8.666/93: 

I – Advertência nos casos de ocorrência de problemas de pequena monta ao 

CONTRATANTE; 

II – Multa, de acordo com os seguintes termos: 

1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do objeto, será aplicada multa 

de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total do empenho, ou de seu 

remanescente;  

2 – Ocorrendo atraso na entrega do objeto/serviço contratado, será aplicada 

multa moratória de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de 

atraso, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor total 

da aquisição; 

3 – No descumprimento das demais obrigações licitatórias/contratuais, poderá 

ser aplicada uma multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total da 

aquisição/serviço. 

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar esta Administração Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
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promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso anterior. 

 

Parágrafo Terceiro – As multas de que tratam os itens anteriores serão 

descontadas do pagamento eventualmente devido pela Administração ou, na 

impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas mediante depósito em conta 

corrente da Prefeitura, ou cobrada judicialmente, com base no § 3º do artigo 

86 da Lei 8.666/93. 

 

Parágrafo Quarto – As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a 

outra. 

 

Parágrafo Quinto – A aplicação da multa não impede que concomitantemente sejam 

aplicadas outras penalidades previstas na Lei n° 8.666, de 21/06/93. 

 

Parágrafo Sexto – As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo 

poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia 

do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

1 – O prazo para defesa-prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

notificação. 

 

Parágrafo Sétimo – No caso de aplicação das sanções previstas no Parágrafo 

Segundo, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação 

da sanção. 

 

Parágrafo Oitavo – As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada 

a fase recursal, no Cadastro de Fornecedores ou de Prestadores de Serviços do 

Município e, no caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o 

licitante deverá ser descredenciado por igual período. 

 

Parágrafo Nono – No caso da CONTRATADA não assinar o contrato no prazo 

estipulado ou não aceitar a ordem de fornecimento (empenho), incidirá na 

penalidade prevista no Parágrafo Quinto, III; 

17. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

17.1. O setor financeiro reserva-se do direito de solicitar impreterivelmente 
a qualquer momento, todas as certidões negativas e trabalhistas que comprovem 

a regularidade fiscal da contratada. 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. A CONTRATADA é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do Processo. A 

falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 

contidas implicará a imediata rescisão, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis. 

Rio das Antas, 31 de Março de 2022. 

 

______________________________ 

Dirceu Szymkow 

Secretário Municipal de Administração e Finança 
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ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___ /2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS, pessoa jurídica de direito público, 

com sede na Rua do Comércio, 780, em Rio das Antas, Estado de Santa Catarina, 

inscrita no CNPJ nº 83.074.294/0001-23, neste ato representado pelo Sr. Dirceu 

Szymkow, brasileiro, residente e domiciliado em Rio das Antas (SC), daqui por 

diante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado: 

 

CONTRATADA: Pessoa Jurídica ..., daqui por diante denominado simplesmente 

CONTRATADA. 

 

Pelo presente instrumento particular entre o MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS e a 

CONTRATADA, acima definidos e qualificados, por seus respectivos representantes 

legais infra-firmados, fica justo e Contratado o integral cumprimento das 

cláusulas e condições que outorgam, a saber: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO 

1.1 -  Credenciamento de pessoas jurídicas registradas no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

(CAU) especializadas na prestação de serviços técnicos de consultoria de 

Engenharia e Arquitetura nas atividades de elaboração, análise e consultoria 

de projetos, vistoria, orçamento e acompanhamento de obras, diagnóstico e 

acompanhamento de danos físicos, laudos de avaliação e perícias, de acordo com 

as especificações, critérios, termos e condições constantes neste instrumento. 

ITEM EM QUE O PROPONENTE SE CREDENCIOU 

 

CLÁUSULA II - DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

2.1 - Este Contrato é firmado baseado no que determina o Processo Licitatório 

nº 0055/2022 - PMRA na modalidade de Inexigibilidade de Licitação nº 0012/2022 

– PMRA e Edital de Credenciamento nº 0005/2022-PMRA. 

 

2.2 - As despesas correrão por conta do orçamento, na dotação Orçamentária de 

2022/2023, conforme bloqueio orçamentário. 

 

CLÁUSULA III - DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE 

3.1 – O valor a ser pago será conforme credenciamento. 

 

3.2 – Os pagamentos serão realizados, mediante depósito, até 20 (vinte) dias 

após a prestação dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal. Anexar na 

Nota Fiscal a relação dos atendimentos realizados / Relatório de produção com 

aceite pelo servidor responsável pelo recebimento dos serviços (fiscal do 

contrato). 

 

3.3 - O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das 

notas fiscais deverá ser aquele fornecido nas negativas na fase de habilitação 

item 5 deste Edital. 

 

3.4 - DO REAJUSTE: Não haverá reajuste de preço durante a execução do contrato. 
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CLÁUSULA IV - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

4.1 - O prazo de vigência do presente termo contratual será proporcional ao 

seu credenciamento até 24 de Maio de 2023.  

 

CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA/CREDENCIADA  

5.1 – Prestar exclusivamente os serviços descritos neste termo de 

Credenciamento; 

5.2 – Executar o serviço de acordo com as especificações do Edital, sendo que 

os que estiverem em desacordo com o exigido não serão aceitos; 

5.3 - Fornecer as devidas Notas Fiscais, nos termos da Lei; 

5.4 - Fica sob responsabilidade da CREDENCIADA comunicar ao Município qualquer 

problema que seja detectado; 

5.5 Todos os materiais necessários para a prestação do serviço correrão às 

custas da CREDENCIADA; 

5.6 - A CREDENCIADA se responsabilizará por todos os danos causados por seus 

empregados ao Município e/ou terceiros; 

5.7 - Manter, durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação 

jurídica e técnicas, bem como as de regularidade fiscal iniciais. 

5.8 – A credenciada deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam 

eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais; 

5.9 – A credenciada deverá responsabilizar-se por todos os danos causados à 

CREDENCIANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, provocado pela 

negligência, imprudência, imperícia ou omissão. 

5.10 – Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 

contrato, por atraso para início dos serviços, ausência injustificada, abandono 

parcial, ou saída antecipada, além do desconto do tempo não trabalhado; 

5.11 – Demais condições do termo de Referência. 

 

CLÁUSULA VI - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1 – Designar fiscal responsável pela fiscalização da execução dos serviços 

objeto do Termo de Credenciamento; 

6.2 - Fiscalizar a execução e a qualidade dos serviços prestados ao Município; 

6.3 - Analisar e auditar as contas apresentadas; 

6.4 - Estabelecer normas de atendimento, manual de orientação ao CREDENCIADO e 

instruções normativas; 

6.5 - Efetuar o pagamento dos serviços após a apresentação de Nota Fiscal, 

conforme Termo de Credenciamento firmado com o Município. 

6.6 - Realizar visitas técnicas periódicas ao serviço, caso a credenciante 

achar necessário; 

6.7 - O CREDENCIADO autoriza desde já o acesso às suas instalações para os 

profissionais indicados pelo Município, com a finalidade de exercerem 

atividades de auditoria, sem restrição e sem comunicação prévia. 

6.8 – O Município não se responsabiliza pelo pagamento das despesas decorrentes 

do atendimento indevido. 

6.9 - Durante a execução dos serviços o setor responsável ficará responsável 

em acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do contrato, devendo verificar 

se os serviços atendem a todas as especificações e demais requisitos exigidos 

no presente edital, bem como autorizar o pagamento da respectiva nota fiscal, 

e participar de todos os atos que se fizerem necessários. 

 

CLÁUSULA VII – DA EXECUÇÃO 

7.1 – A credenciada deverá iniciar os serviços em até 5 dias após a assinatura 

do contrato. Respeitando a escala e horário fornecido pelo Município. 
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CLÁUSULA VIII - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

8.1 - Regerá esta cláusula no que couber o estabelecido pela Lei nº 8.666/93, 

Artigos 77 a 80, suplementada pela Lei 8.883/94, acordos e regulamentos 

específicos, na eventualidade da inexecução total ou parcial do objeto 

Contratado, podendo ser rescindido pela CONTRATANTE a qualquer tempo, 

independentemente de notificação ou interpelação Judicial ou extra Judicial, 

além de responder a CONTRATADA por perdas e danos, nos seguintes casos:  

8.1.1 - No caso de dolo, culpa, simulação ou fraude de execução do presente 

contrato. 

8.1.2 - Quando ficar evidenciado a incapacidade da CONTRATADA, em dar execução 

ao contrato ou para prosseguir na sua execução. 

8.1.3 - Se a CONTRATADA transferir o presente contrato, ou a sua execução no 

todo ou em parte, sem a prévia autorização do CONTRATANTE. 

8.1.4 - Se a Contratada falir, entrar em concordata, em liquidação ou dissolução 

ou, ainda, ocorrer alteração em sua estrutura social que impossibilite ou 

prejudique a execução do presente contrato. 

8.2 - Em caso de rescisão contratual o CONTRATANTE terá que informar a 

CONTRATADA, por escrito, com uma antecedência mínima de 30 (Trinta) dias. 

Restringindo-se ao pagamento dos produtos adquiridos até a data da rescisão. 

 

CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES E DA MULTA 

9.1 - Ficam estabelecidas as seguintes penalidades, na eventual inadimplência 

total ou parcial da CONTRATADA; 

9.1.1 - Advertência; 

9.1.2 - Outras penalidades estabelecidas na Lei 8.666/93, suplementada pela 

Lei 8.883/94 e alterações posteriores em seus Artigos 86 a 88. 

9.2 - A CONTRATADA incorrerá em MULTA de 10% sobre o valor total do contrato, 

quando a CONTRATADA manifestar interesse em rescindir o presente instrumento 

sem findar o prazo de vigência do mesmo, salvo motivos de força maior, 

devidamente justificadas por escrito e aceito pelo CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA X - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

10.1 - Através de termo aditivo o presente Contrato poderá sofrer alterações 

nas situações estabelecidas pela Lei 8.666/93, suplementada pela Lei 8.883/94 

e alterações posteriores, em seu Art. 65, numerado o termo em ordem crescente. 

 

CLÁUSULA XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 - Para todos os efeitos de direito, o presente contrato será arquivado na 

repartição competente do CONTRATANTE na forma do Art. 60 da Lei 8.666/93, 

suplementada pela Lei 8.883/94. 

 

11.2 - Em conformidade com o dispositivo contido no Artigo 67 da Lei 8.666/93, 

caberá a um representante da CONTRATANTE a fiscalização da fiel execução deste 

Contrato. 

 

11.3 - A presente minuta contratual poderá sofrer alterações em suas cláusulas, 

com o intuito de melhor adequar ao objeto da presente licitação, leia - se 

nesta minuta contratual, todas as condições do edital. 

 

11.5 - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. O presente Contrato rege-se pelas disposições 

contidas na Lei 8.666/93, suplementada pela Lei 8.883/94 e alterações, que 

institui normas para Licitações e contratos, bem como os casos omissos ou 

conflitantes do presente termo. 
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CLÁUSULA XII - DO FORO 

12.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Caçador (SC), com renúncia expressa a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questão 

decorrentes da plena e fiel execução deste contrato. 

 

12.2 - E por assim estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 

3 (Três) vias de igual teor e forma, tudo na presença de duas testemunhas que 

também o assinam. 

 

Rio das Antas (SC), .....de ........ de 2022. 

 

 

Contratante                               Contratada 

 

 

Testemunhas: ___________________   ______________________ 
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ANEXO IV – RECIDO DE RETIRADA 

 

CREDENCIAMENTO Nº 0005/2022 - PMRA 

 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

 

Credenciamento de pessoas jurídicas registradas no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

(CAU) especializadas na prestação de serviços técnicos de consultoria de 

Engenharia e Arquitetura nas atividades de elaboração, análise e consultoria 

de projetos, vistoria, orçamento e acompanhamento de obras, diagnóstico e 

acompanhamento de danos físicos, laudos de avaliação e perícias, de acordo com 

as especificações, critérios, termos e condições constantes neste instrumento. 

 

A Empresa __________________________________________________, inscrita no CNPJ 

__________________________________retirou este Edital de Credenciamento e 

deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail 

_______________________________________, ou fone ______________________, ou 

endereço:_________________________________________. 

 

 

_______________________________________________ 

(Assinatura) 

 

Local e data:_________________________________________________ 

 

 

Favor preencher e enviar o recibo para o e-mail: licita@riodasantas.sc.gov.br.  

 

A não remessa do recibo preenchido exime o Presidente e a Comissão da 

comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, 

bem como quaisquer informações adicionais. 

mailto:licita@riodasantas.sc.gov.br

