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MUNICÍPIO DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO - RS 

 

 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO-RS  
 

Diretoria de Planejamento e Estatística  
Processo Administrativo n.º. 3886.09.2020  
Termos de Compromisso: Nº: 0350.927-93/2011/Ministério das Cidades/Caixa – PAC II 

 
 
 
 

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº. 002/2020 – PRESENCIAL  
 

 
 
 
Contratação de empresa ou consórcio de empresas para Complementação das obras do PAC II a ser 
composta de: canteiro de obras, redes coletoras de esgotos, 01 (uma) estação de tratamento de 
esgotos(ETE), 04 (quatro) estações elevatórias de esgotos(EEEs), serviços finais e eventuais, 
parte do sistema de esgoto sanitário de Sant’Ana do Livramento denominada Bacia do Prado, 
conforme especificações detalhadas nos anexos I e II deste Edital. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº. 002/2020 - PRESENCIAL  

 
 
 
 

O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO-RS, 
Autarquia Municipal, com sede à Rua Moisés Vianna nº. 322, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 
96.041.330/0001-02, representado por seu Diretor Presidente Sr. Zilásio Leguissamam Vaqueiro e 
MUNICÍPIO DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO - RS, com sede à Rua Rivadávia Corrêa n.º 858, nesta 
cidade, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 88.124.961/0001-59, representado por seu respectivo Prefeito Municipal, 
Sr. Solimar Charopen Gonçalves, responsável pela transferência dos recursos oriundos dos contratos de repasse 
Nº: 0350.927-93/2011/Ministério das Cidades/Caixa – PAC II, torna público, para conhecimento dos 
interessados, abertura de licitação, destinada à contratação do objeto citado no subitem 1.1 deste Edital. 
 
1 - OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto desta licitação a Complementação das obras do PAC II a ser composta de: canteiro de 
obras, redes coletoras de esgotos, 01 (uma) estação de tratamento de esgotos(ETE), 04 (quatro) estações 
elevatórias de esgotos(EEEs), serviços finais e eventuais, parte do sistema de esgoto sanitário de Sant’Ana 
do Livramento denominada Bacia do Prado, em conformidade com os anexos: I – Projeto Básico e memorial 
descritivo, especificações técnicas do sistema e tratamento, projeto de situação/localização, projetos de redes 
coletoras de esgoto e cortes, plantas da ETE, EEEs(Estações Elevatórias de Esgotos) e poços de visita, casa de 
operação; II – Orçamentos, Cronograma físico-financeiro; V - Minuta de Contrato, os quais fazem parte 
integrante deste Regime Diferenciado de Contratação Nº. 001/2020 – Presencial. 
1.2 Integra a constituição do objeto no Subitem 1.1 a extração do material de abertura dos valeteamentos dos 
logradouros públicos, sua destinação, recomposições compreendendo calçamento em paralelepípedo e 
recapeamento asfáltico em CBUQ;  
1.3 A empresa vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas, os acréscimos ou 
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total contratado; 
1.4 A Empresa vencedora da Licitação deverá apresentar, num prazo de até 30 dias, após assinatura do contrato, 
um plano para a destinação dos resíduos sólidos originados pela obra civil, assim como, a descrição dos 
mesmos. 
 
2 - RETIRADA DO EDITAL: 
 
O edital pode ser obtido no sítio do DAE, http://dae.santanadolivramento.rs.gov.br , na aba correspondente a 
licitações e editais ou diretamente na sede do Departamento de Água e Esgotos de Sant’Ana do Livramento-
RS, Autarquia Municipal, a Rua Moisés Vianna nº. 322, Parque Engenheiro José Ízola Filho, Cep: 97.574 – 
116, na sala da Setor de Licitações, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), no horário compreendido entre 8:00 e 12:00 
Horas, através da entrega pelo solicitante de um CD ROM, para gravação de todos os documentos necessários à 
formulação das propostas. 
 
3 - LOCAL, DIA e HORA DA SESSÃO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: 
 
3.1 Os envelopes relativos às PROPOSTAS DE PREÇOS serão recebidos pela Comissão Especial de 
Licitação, sendo a sessão de abertura realizada em ato público, no dia 10/11/2020, às 09 horas, na sede do 
Departamento de Água e Esgotos de Sant’Ana do Livramento-RS, Autarquia Municipal, a Rua Moisés 
Vianna nº. 322, Parque Engenheiro José Ízola Filho, Cep: 97.574 – 116, na sala do Setor de Licitações.  
 



Rua Moysés Vianna, 322 – CNPJ (MF) 96.041.330/0001-02 
Parque Engenheiro José Ízola Filho 

CEP: 97.574-116 – Sant’Ana do Livramento – RS Tel./Fax (55) 3242-4440 
E-mail: dae.licitacao@gmail.com / dae.licitacao@terra.com.br 

 
 
 
 

________________________________________________________________________ 3

3.1.1. A definição de data para apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO será 
definida pela COMISSÃO, podendo ser exigida do licitante vencedor na sessão de abertura e 
julgamento das propostas;  
3.1.2. No caso de inabilitação do primeiro classificado, serão requeridos no prazo de 1 (um) dia útil 
e avaliados pela COMISSÃO a proposta e a habilitação do participante subsequente, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda a este 
Edital;  
3.1.3. Os documentos a que se referem os itens 3.1.1 e 3.1.2 serão analisados com a data base a que 
se refere o item 3.1.  

 
4 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
A presente licitação reger-se-á pelo disposto neste Edital e seus Anexos, pela Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 
2011, pelo fato de a obra ter sido incluída no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), conforme inciso 
IV do art. 1º da Lei nº. 12.462/2011 e legislação pertinente a licitações e contratos administrativos, Lei Federal 
nº 8.666/93. 
 
FORMA DE EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO: PRESENCIAL 
 
MODO DE DISPUTA: ABERTO 
 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 
 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3886/09/2020 
 
5 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
5.1 Poderão participar da Licitação as interessadas pessoas jurídicas legalmente estabelecidas neste País, que 
atendam às exigências deste Edital e seus Anexos. 
5.2 Todas as empresas participantes, individualmente ou em consórcio, deverão ter, no seu objeto social, 
atividades pertinentes e compatíveis com o objeto licitado. 
5.3 Será admitida a participação de empresas em regime de consórcio, desde que atendidas as exigências 
contidas nos itens que se seguem:  

 
5.3.1 As pessoas jurídicas que participarem organizadas em consórcio deverão apresentar, além dos 
documentos exigidos neste Edital, compromisso de constituição do consórcio, por escritura pública 
ou documento particular registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, 
discriminando a empresa líder, estabelecendo responsabilidade solidária com a indicação do 
percentual de responsabilidade de cada consorciada, bem como a etapa da participação na execução 
dos serviços, objeto da presente licitação; 
5.3.2 O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do 
objeto licitado, até sua aceitação, por meio do Termo de Recebimento Definitivo; 
5.3.3 Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a constituição ou 
composição do consórcio, salvo aprovado pelo DAE, visando manter válidas as premissas que 
asseguram a sua habilitação; 
5.3.4 Os consorciados deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato 
decorrente desta licitação, o Instrumento de Constituição e o registro do Consórcio, subscrito por 
quem tenha competência em cada uma das empresas. O Contrato de consórcio deverá observar, 
além dos dispositivos legais e da cláusula de responsabilidade solidária, as cláusulas deste Edital, 
especialmente as constantes deste subitem 5.3; 
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5.3.5   Cada consorciado deverá apresentar individualmente toda documentação relativa à 
habilitação, permitindo-se tão somente o somatório de quantitativos, em no máximo até 2 (dois) 
atestados, para comprovação das exigências do item “9.3.5 alínea c” – Qualificação Técnica. 

 
5.4 Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação: 
 

5.4.1    Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou 
indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; 
5.4.2     Empresa suspensa temporariamente de participar em licitação e impedida de contratar com 
órgão público; 
5.4.3   Empresa cuja falência tenha sido decretada, em processo de recuperação judicial ou 
extrajudicial; 
5.4.4      Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Edital; 
5.4.5   Pessoa física ou jurídica que elaborou, isoladamente ou em consórcio, o anteprojeto; 
5.4.6   Empresa cujo dirigente ou sócio tenha vínculo de parentesco com servidor público ou 
ocupante de cargo em comissão; 
5.4.7    É vedada a participação de empresa cujo dirigente ou sócio majoritário, participe como 
acionista sócio majoritário, procurador ou representante legal de outra do mesmo ramo, também 
concorrente nesta licitação; 
5.4.8     É facultada aos licitantes a formação de Consórcios para participação na presente licitação, 
respeitadas as condições deste edital; 
5.4.9    Fica vedada a participação de cooperativas fornecedoras de mão-de-obra, uma vez que o 
objeto do contrato, por sua natureza técnica e jurídica, torna-se incompatível com esta forma de 
organização; 
5.4.10   Não será permitida a participação de um mesmo licitante em mais de um consórcio, ou 
ainda sua participação individualmente e em consórcio. 
 

5.5 Caso constatado o enquadramento em qualquer das situações descritas no item 5.4, ainda que a posteriori, a 
empresa Licitante será desclassificada, ficando esta, e seus representantes incursos nas sanções previstas no Art. 
47 da Lei 12.462/2011, além de outras previstas na Legislação Pátria de natureza administrativa, cível ou penal. 
5.6 Nenhum Licitante poderá participar desta licitação com mais de uma proposta de preço. 
5.7 No presente procedimento licitatório somente poderá se manifestar, em nome da Licitante, a pessoa por ela 
credenciada. 
5.8 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um Licitante, sob pena de 
exclusão sumária dos Licitantes representados. 
5.9 A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e 
condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e 
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase do processo. 
5.10 A participação na presente licitação efetivar-se-á mediante a apresentação, até a data, hora e local indicados 
neste Edital, da Proposta de Preços, endereçada a Comissão de Licitações. 
5.11 Os participantes deverão assumir inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir a 
sua participação e/ou habilitação na presente licitação, pela autenticidade de todos os documentos que forem 
apresentados, bem como pela veracidade das informações e declarações prestadas. 
 
6 - CREDENCIAMENTO 
 
6.1 A licitante deverá apresentar somente um representante para credenciamento junto a COMISSÃO que, 
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a 
responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a 
Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.  
6.2 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com 
firma reconhecida e com poderes para formular ofertas e lances de preços e para praticar todos os demais atos 
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pertinentes ao certame, em nome da representada. Em sendo o representante sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado da empresa proponente, deverá este apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no 
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura.  
 

6.2.1 Caberá ao Presidente da Comissão de julgamento e seus membros a definição de 
participação no interior da sala de licitações de mais de um representante de licitante e ou 
outros, tendo em vista a manutenção do distanciamento; 
6.2.2 O Representante Legal da licitante que não se credenciar perante a COMISSÃO ficará 
impedido de participar da fase de lances verbais, negociar preços, apresentar nova proposta de 
preços, declarar a intenção de interpor recurso, enfim, representar a licitante durante a sessão de 
abertura dos INVÓLUCROS DA PROPOSTA DE PREÇOS e dos DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO relativos a esta licitação;  
6.2.3 Nesse caso, a licitante ficará excluída de lances verbais, mantida o preço apresentado na sua 
proposta escrita para efeito de ordenação e apuração da proposta mais vantajosa.  
 

6.3   Declaração dos interessados dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e, que 
não estão inclusos em nenhum dos impedimentos elencados no subitem 5.4 deste edital, que deverá vir, 
obrigatoriamente, fora dos invólucros (Modelo – Anexo III).  
6.4 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, sujeitará o licitante às sanções 
previstas neste Edital.  
 
Na sessão de abertura dos envelopes ou em outra que se fizer necessária, cada licitante será representado por 
apenas uma pessoa que, devidamente munida de documento hábil, será admitida a intervir nas fases do 
procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato 
de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a cédula de identidade. 
 
7 - DA ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA 
 
7.1 As PROPOSTAS deverão ser entregues no local, data e horário antes mencionado, ou em data anterior 
àquela, para serem devidamente protocolados, devendo ser apresentados em uma via, em INVÓLUCRO 
lacrado, contendo as seguintes indicações no seu anverso:  
 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
PROPOSTA DE PREÇOS  
DAE/RDC N° 002/2020 – PRESENCIAL 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE  
CNPJ Nº ou documento equivalente 
 
7.2 A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado, datilografada ou impressa por meio eletrônico em 
folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas redigidas em linguagem 
clara, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, devendo constar: 
 

a) Razão social completa da empresa, endereço atualizado, nº. do CNPJ, telefone/fax/e-mail (se 
houver) e nome da pessoa indicada para contatos; 

 
b) Declaração, assinada pelo representante legal da licitante, de que a proposta vigorará pelo prazo 

mínimo de 90 (noventa) dias corridos, contados da data-limite prevista para entrega das propostas.  
 
7.3 A proposta deverá conter, obrigatoriamente, Preço por Empreitada Integral, expresso em algarismos e por 
extenso, não sendo aceitos para fins de julgamento, valores globais superiores a R$ 12.160.419,17 (Doze 
milhões, cento e sessenta mil, quatrocentos e dezenove reais e dezessete centavos), e deverá também conter, 
obrigatoriamente o seguinte: 
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a) Orçamento discriminado em preços unitários, expresso em moeda corrente nacional, com duas 
casas decimais após a vírgula, devendo a proposta incluir todos os serviços, incluindo o 
fornecimento e instalação dos equipamentos e materiais previstos neste Edital, bem como das 
despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, assinado, também por técnico 
legalmente habilitado; 
b) Cronograma físico-financeiro (periodicamente de 30 dias), contendo as etapas de execução e as 
respectivas parcelas de pagamento, bem definidas, assinado, também, por técnico legalmente 
habilitado; 
c)  Declaração do proponente de que se responsabiliza pela execução dos serviços e pela fiel 
observância das especificações técnicas, assinado, também, por técnico legalmente habilitado; 
d) De que a empresa dará garantia dos serviços executados pelo prazo de 05(cinco) anos, durante o 
qual subsistirá sua responsabilidade (item 25 deste edital); 
e) De que conhece o local físico onde será realizada a obra (item 9, subitem 9.3.5, letra G). 
 

7.4     A proposta deverá ser formulada com base aos requisitos apresentados nos Anexo I e II. 
7.5   Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
7.6   A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de 
preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital, não sendo permitido cotar produtos diversos daqueles 
determinados para o objeto da licitação. 
7.7    Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, duas casas 
decimais após a vírgula. 
 
8 - DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS  
 
8.1  No local, dia e hora definidos no item 3 deste Edital, a COMISSÃO após ter recebido do representante 
legal de cada empresa licitante o invólucro contendo a PROPOSTA DE PREÇOS acompanhada dos 
documentos de seu credenciamento e das declarações, conforme previsto nos subitens 6.1 a 6.4 procederá ao 
que segue:  
 
a) conferência do credenciamento dos representantes legais mediante confronto do instrumento de 
credenciamento com seu documento de identificação;  
b) abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS;  
c) divulgação dos valores globais indicados em cada PROPOSTA DE PREÇOS;  
d) verificação da PROPOSTA DE PREÇOS quanto a eventuais discrepâncias, corrigindo-as da seguinte forma:  

 
d.1) entre o preço global das planilhas de serviços e preços, para a carta de apresentação da 
PROPOSTA DE PREÇOS prevalecerá o primeiro;  
d.2) entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso.  

 
e) ordenamento das PROPOSTAS DE PREÇOS por ordem decrescente de valores;  
f) a COMISSÃO convidará individual e sucessivamente os licitantes, de forma sequencial, a apresentar lances 
verbais, a partir do autor da proposta menos vantajosa seguido dos demais;  
 

f.1) a desistência do licitante em apresentar lances verbais, quando convocado, implicará sua 
exclusão da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço por ele apresentado, para 
efeito de ordenação das propostas, exceto no caso de ser o detentor da melhor proposta, hipótese 
em que poderá apresentar novos lances sempre que esta for coberta, observado o disposto na 
sublínea “h.1” deste subitem.  
 

g) na hipótese prevista na alínea “f” será admitida a apresentação de lances intermediários durante a disputa. 
Serão considerados intermediários os lances iguais ou superiores ao menor já ofertado e inferiores ao último 
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lance dado pelo próprio licitante, desde que respeitado o intervalo mínimo de que trata a alínea “h” deste 
subitem;  
h) a apresentação de lances de cada licitante respeitará o intervalo mínimo de diferença de valores de 1% do 
valor da proposta inicial mais vantajosa, de acordo com a alínea “e.1” deste subitem, em relação ao seu último 
lance;  

 
h.1) o intervalo mínimo de que trata a alínea “h” deste subitem deverá ser observado, tanto com 
relação às propostas de cada licitante, como também com relação a melhor proposta/lance, no caso 
de o lance intentar cobrir o menor preço registrado.  
 

i) os lances iguais serão classificados conforme a ordem de apresentação.  
 
8.2 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às sanções previstas 
neste Edital;  
8.3 Encerrada a fase de lances, a COMISSÃO ordenará as propostas por ordem decrescente de vantajosidade e 
convocará a licitante que apresentou a proposta/lance mais vantajosa para reelaborar e apresentar, por meio 
eletrônico, os documentos elencados a seguir, com os respectivos valores adequados ao lance vencedor, no 
prazo de 1 (um) dia útil para os documentos referenciados nas alíneas “a” a “d” do presente subitem:  
 

a) Proposta de preços, conforme item 7;  
 
b) Orçamentos, conforme Anexo II; 
b.1) para efeito de preenchimento das Planilhas de Serviços e Quantidades a licitante não poderá:  
b.1.1) cotar preço unitário e global superior ao orçamento previamente estimado pelo DAE, nos 
termos dos §§ 3° e 4° do art. 8° da Lei n° 12.462/2011, ou inexequível, ressalvado o disposto no 
subitem 8.6 deste Edital;  
b.1.2) deixar de apresentar preço unitário para um ou mais serviços, ou contrariar as disposições do 
subitem 8.6 deste Edital.  
 
c) Planilha com o BDI para fornecimento de materiais e equipamentos e construção de redes de 
coleta de esgoto, conforme Anexo II.  

 
d) Cronograma físico-financeiro, conforme Anexo II, com periodicidade de 30 (trinta) dias 
corridos, não se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado, observando-se as etapas e 
prazos de execução estabelecido neste Edital e seus Anexos;  
d.1) o Cronograma físico-financeiro estará, também, sujeito a ajustes, em função de motivos de 
interesse do DAE, desde que devidamente justificado em processo, contemporâneo à sua 
ocorrência (Art. 57 da Lei 8.666/93).  

 
8.4 Os prazos constantes acima poderão ser prorrogados uma única vez, salvo justificativas aceitas pela 
Comissão de Licitação;  
8.5 Encerrada a etapa competitiva do processo, poderão ser divulgados os custos das etapas do orçamento 
estimado que estiverem abaixo dos custos das etapas ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de 
reelaboração da planilha com os valores adequados ao lance vencedor, na forma prevista no subitem 8.4.  
8.6 Em caso de discrepâncias dos valores ofertados nos documentos elencados no subitem 8.4 a COMISSÃO 
procederá as correções da seguinte forma:  
 

a) entre o preço da Planilha de Serviços e Quantidades - PSQ, para a Planilha de Composição 
Analíticas de Preços Unitários (CPU’s), prevalecerá o de menor preço;  
b) entre o preço global das planilhas de serviços e preços, para a carta de apresentação da 
PROPOSTA DE PREÇOS prevalecerá o primeiro;  
c) entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso;  
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d) no caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o produto 
será retificado, mantendo-se inalterado o preço unitário e a quantidade;  
e) no caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas;  
f) o preço total da PROPOSTA DE PREÇOS será ajustado pela COMISSÃO, em conformidade 
com os procedimentos enumerados nas alíneas precedentes para correção de erros. O valor 
resultante consistirá no preço-corrigido global da PROPOSTA DE PREÇOS.  

 
8.7 A COMISSÃO reservadamente verificará a conformidade preço global da proposta mais vantajosa em 
relação ao orçamento previamente estimado para a contratação, sua conformidade com os requisitos do 
instrumento convocatório, promovendo a desclassificação daquela que:  
 

a) contenha vícios insanáveis;  
b) não obedeça às especificações técnicas especificadas no instrumento convocatório;  
c) apresente preços manifestamente inexequíveis ou acima do orçamento estimado para a 
contratação;  
d) não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo DAE;  
e) apresente desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital, desde que insanáveis;  
 

8.7.1 Serão consideradas inexequíveis as propostas com valores globais inferiores à 70% (setenta por cento) do 
menor dos seguintes valores:  
 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do 
orçamento previamente estimado pelo DAE; 
b) valor do orçamento previamente estimado pelo DAE.  

 
8.7.2 Para efeito de avaliação da economicidade da proposta, o valor máximo que o DAE admite pagar para a 
execução dos serviços objeto desta licitação, é o global previamente estimado a ser divulgado nos termos do 
subitem 11.2.1, devidamente corrigido de acordo com o seguinte critério;  
 

8.7.2.1 para fins de atualização dos valores do orçamento de referência para a data da apresentação 
das propostas, desde que transcorridos 12(doze) meses da data-base, serão observados os critérios 
estabelecidos no item “Reajuste de Preços” constante da minuta do Contrato Anexo VII deste 
Edital;  
 

8.7.3 Os preços unitários máximos que o DAE admite pagar para a execução do objeto desta licitação são os 
definidos em seu orçamento de referência devidamente corrigidos na forma presente no subitem 8.6;  
8.7.4 Caso o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma físico-financeiro 
permaneçam acima do orçamento base elaborados pelo DAE, e o relatório técnico circunstanciado não seja 
acatado pela COMISSÃO, haverá negociação com o licitante para adequar seus preços aos correspondentes do 
orçamento base elaborado pelo DAE, sem alteração do valor global da proposta, sob pena de desclassificação.  
8.7.5 Serão convocadas as licitantes subsequentes em ordem de classificação, quanto ao preço do primeiro 
colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer acima do valor do 
orçamento previamente estimado.  
8.8 Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus 
Anexos, a Proposta será desclassificada;  
8.9 Sendo aceitável a proposta mais bem classificada será verificada o atendimento das condições habilitatórias 
pelo licitante que a tiver formulado, mediante apresentação dos documentos de habilitação de acordo com as 
exigências estabelecidas no item 9 deste Edital.  
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9 - DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
9.1 Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos neste Edital e seus Anexos deverão ser apresentados 
pelo licitante mais bem classificado após o julgamento da PROPOSTA DE PREÇOS, em uma única via, em 
invólucro lacrado, contendo as seguintes indicações no seu anverso:  
 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
DAE/RDC N° 002/2020 - PRESENCIAL  
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE  
CNPJ Nº ou documento equivalente 
 
9.2  Os documentos relativos à habilitação da empresa licitante, deverão ser apresentados em original, ou cópia 
autenticada em cartório ou por Servidor da Administração desta Autarquia (neste caso, solicitamos a gentileza 
de providenciar a autenticação dos documentos com 24 horas de antecedência da data de abertura dos 
envelopes de habilitação), em envelope lacrado, no qual possam ser identificados o nome ou razão social, 
modalidade, número e data da licitação, além da expressão HABILITAÇÃO, podendo a Comissão, antes da 
homologação, solicitar a exibição dos documentos originais para simples verificação; 
9.3 O INVÓLUCRO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter a documentação a seguir 
relacionada, em original ou mediante fotocópias autenticadas em cartório ou por servidor encarregado do 
recebimento da documentação. 
 
9.3.1  Relação de Documentos de Habilitação a serem apresentados; 
 
9.3.2  Declaração firmada pelo licitante, de que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º 
da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 1998), conforme Anexo IV. 
 
9.3.3 – Documentos relativos á Habilitação Jurídica 
 
a) Cédulas de identidade, em se tratando de pessoa física; ou, 
 
b) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou, 
 
c) Ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei Federal n° 6.404/76 ou contrato social em 
vigor, devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores; ou, 
 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e, 
 
e) 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. 
 
9.3.4 – Documentos Relativos á Regularidade Fiscal 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), em se tratando de pessoa física; ou, 
 
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do estabelecimento da licitante, sede ou 
filial, conforme o caso; 
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c) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio do 
licitante, pessoa física, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; ou, 
 
d) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao estabelecimento 
do licitante, sede ou filial, conforme o caso, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; ou, 
 
e) Prova do alvará de localização e funcionamento expedido pela Secretaria Municipal da jurisdição fiscal do 
estabelecimento licitante da pessoa jurídica, sede ou filial, conforme o caso; 
 
f) Prova da regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e Contribuições 
Federais e Certidão Quanto á Divida Ativa da União), do domicílio da pessoa física; ou, 
 
g) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e Contribuições 
Federais e Certidão Quanto á Divida Ativa da União), da sede ou de qualquer filial da licitante; 
 
h) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio da pessoa física; ou, 
 
i) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, da jurisdição fiscal do estabelecimento licitante 
da pessoa jurídica; sede ou filial, conforme o caso; 
 
j) Certificado de Regularidade do FGTS, atualizado, da sede ou de qualquer filial da licitante; 
 
k) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei 12.440/2011). 
 
9.3.5 – Documentos relativos á Qualificação Técnica 
 
a) Registro ou inscrição da empresa nos Conselhos CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia) e 
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia); 
 
b) Prova de a empresa possuir, no quadro funcional permanente, profissional (ais) de nível superior detentor (es) 
de atestado de responsabilidade técnica por execução de obras e/ou serviços de complexidade tecnológica 
operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação, da seguinte forma: 
 

b.1) A prova da empresa possuir no quadro permanente profissional de nível superior será feita, em 
se tratando de sócio de empresa, por intermédio da apresentação do contrato social e no caso de 
empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 
b.2) A prova de que o profissional é detentor de atestado de responsabilidade técnica, será feita 
mediante a apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 
devidamente registrado no CREA. 

 
c) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da Empresa Licitante, devidamente registrado (s) no CREA, que 
comprovem a execução dos serviços e obras a seguir relacionados: 
 

c.1) Estação de Tratamento de Esgoto nas características da proposta apresentada; 
 
c.2) Escavação Mecânica em Terra e em rocha; 
 
c.3) Escoramento de valas; 
 
c.4) Lançamento de redes de Tubo de PEAD corrugado, diam. Mínimo de 150 mm; 
 
c.5) Construção de Estação Elevatória de Esgotos; 
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d) Equipe Técnica – deverão ser relacionados os técnicos responsáveis pela condução do trabalho, através de 
relação de técnicos de nível superior, de nível médio e de encarregados, e para cada técnico de nível superior 
relacionado deverá ser apresentado o curriculum vitae e declaração de autorização de inclusão e de 
disponibilidade de seu nome na proposta, devidamente assinada pelo técnico e pela empresa responsável pela 
proposta, sendo que estes profissionais deverão, necessariamente, participar da obra ou serviço objeto da 
licitação, admitindo-se a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que 
submetida com antecedência de trinta (30) dias aprovada pelo DAE; 
 
f) Equipamentos – deverão ser relacionados equipamentos mínimos a execução da obra. 
 
g) Atestado de visita ao local das obras, obtido junto a pessoa indicada pelo DAE, a ser realizado por técnico de 
nível superior, habilitado pela proponente, visita que deverá ser agendada junto a Diretoria de Planejamento e 
Estatística, através dos telefones: (55)3242-4440 e ou (55)3967 1300, e que será realizada com antecedência 
mínima de 02 (dois) dias úteis da data marcada para entrega dos envelopes de documentação. 
 
9.3.6 – Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 
 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE 
PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP-DL, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou 
de outro indicador que o venha substituir. 
 
Observações: 
Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim 
apresentados: 
 
1) Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade anônima): 
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial; 
2) Sociedades formadas por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 
-por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou 
3) Sociedade criada no exercício em curso: 
-fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante; 
4) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por outro 
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 
 
a) A boa situação financeira será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 
 
LG = AC + RLP/PC + ELP > 1,00 
 
SG = AT/PC + ELP > 1,5 
 
LC = AC/PC > 1,5 
 
a.1) as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço, e analisadas 
pela Comissão Especial de Licitação; 
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a.1.1) caso o memorial não seja apresentado, a Comissão Especial de Licitação reserva-se o direito de efetuar os 
cálculos; 
 
b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor do Foro da sede do estabelecimento 
licitante; 
 
c) Comprovação de Capital Social mínimo igual ou superior a R$ 121.604,19 (Cento e vinte e um mil, 
seiscentos e quatro reais e dezenove centavos), admitindo-se a atualização deste para a data de apresentação da 
proposta, através de índices oficiais, mediante apresentação dos respectivos cálculos. A comprovação do Capital 
deverá ser efetuada mediante apresentação de um dos seguintes documentos: Certidão expedida pela Junta 
Comercial, Balanço Patrimonial, Contrato Social/Alteração Contratual registrado na Junta Comercial ou Atas de 
Assembleia Geral do Conselho de Administração de Diretoria, publicados. 
 
OBSERVAÇÃO 1: Os documentos solicitados que não possuam data de validade serão considerados válidos no 
período máximo de 90(noventa) dias após sua emissão. 
OBSERVAÇÃO 2: Entenda-se como estabelecimento licitante, aquele que apresenta a proposta. 
OBSERVAÇÃO 3: A garantia prestada será corrigida pela URFM (Unidade de Referência Fiscal Municipal). 
 
9.3.7 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias a licitante será declarada vencedora do certame e, 
não havendo interposição de recurso, a COMISSÃO encaminhará o processo ao Diretor Presidente do DAE, que 
deliberará acerca da adjudicação do objeto à vencedora, bem como, quanto à homologação da licitação, 
procedendo, posteriormente, a devolução do processo a Seção de Licitações para os trâmites necessários.  
 
10 - DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS  
 
10.1 Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos, poderão ser solicitados, preferencialmente, 
via e-mail, dae.licitacao@terra.com.br, dae.licitacao@gmail.com, ou por correspondência dirigida ao Setor de 
Licitações na sede do Departamento de Água e Esgotos de Sant’Ana do Livramento-RS, Autarquia 
Municipal, a Rua Moisés Vianna nº. 322, Parque Engenheiro José Ízola Filho, Cep: 97.574 – 116, ou pelo 
telefone: (055) 3967-1300, no horário compreendido entre 7:30 e 13:30 horas, de 2ª a 6ª feira, até 05 (cinco) 
dias úteis anteriores à data fixada para abertura da licitação. Os esclarecimentos prestados serão estendidos a 
todos os adquirentes do Edital e disponibilizados no sítio do DAE, http://dae.santanadolivramento.rs.gov.br.  
10.2 A impugnação do Edital e de seus Anexos deverá ser dirigida à Autoridade competente ou Comissão 
Especial para Recebimento e Julgamento da Licitação e protocolada na Secretaria Geral do DAE, localizada no 
endereço indicado no subitem precedente, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 às 12:00 horas, até 05 (cinco) dias úteis 
anteriores à data fixada para abertura da licitação.  
 

10.2.1 Apresentada a impugnação a mesma será respondida à interessada, dando-se ciência aos 
demais adquirentes do Edital, antes da abertura dos INVÓLUCROS contendo as PROPOSTAS DE 
PREÇOS;  
 
10.2.2 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, devendo, por conseguinte, entregar 
sua PROPOSTA de PREÇOS à COMISSÃO, junto com as outras licitantes, na data, hora e local 
fixados no item 3 deste Edital.  

 
10.3 Divulgada a decisão da COMISSÃO, em face ao ato de julgamento (declaração do vencedor), se dela 
discordar, a licitante terá o prazo de 05(cinco) dias úteis para interpor recurso, contados a partir da data de 
intimação ou da lavratura da ata;  
 

10.3.1 A licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta ou da 
habilitação deverá manifestar imediatamente, após o término de cada sessão, a sua intenção de 
recorrer, mediante motivação com registro em ata pela COMISSÃO, sob pena de preclusão;  
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10.3.2 O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso, e começará 
imediatamente após o encerramento do prazo a que se refere o subitem 10.3;  
10.3.3 É assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.  

 
10.4 O recurso deverá ser interposto a COMISSÃO e entregue, mediante protocolo, na Secretária Geral do 
DAE, no endereço indicado no subitem 10.1 deste Edital;  
10.5 O recurso poderá ser interposto via e-mail, dae.licitacao@terra.com.br, dae.licitacao@gmail.com, dentro 
do prazo regulamentar, desde que a licitante apresente o respectivo original, na Secretaria Geral do DAE, 
respeitado o prazo de 5 (cinco) dias corridos da data do término do prazo recursal;  

 
10.5.2 As razões do recurso deverão ser dirigidas ao Diretor Presidente do DAE, por intermédio da 
COMISSÃO, que poderá reconsiderar a sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do 
seu recebimento, sob pena de apuração de responsabilidade.  

 
10.6 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;  
10.7 O recurso não terá efeito suspensivo;  
10.8 Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade 
recorrida poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso.  
10.9 A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital e seus Anexos não 
serão conhecidos;  
10.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-
á o do vencimento.  

 
10.10.1 Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia 
de expediente no âmbito do DAE.  

 
11 - DO ENCERRAMENTO  
 
11.1 Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, o DAE poderá negociar condições mais 
vantajosas com o primeiro colocado.  
11.2 Exaurida a negociação o procedimento licitatório, prevista no item 11.1, será encerrado e encaminhado os 
autos ao Diretor Presidente do DAE, que poderá:  
 

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supríveis;  
b) anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável;  
c) revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou  
d) adjudicar o objeto e homologar a licitação em ato único e encaminhar os autos ao órgão 
requisitante/interessado para que esse convoque o adjudicatário para assinatura do contrato.  

 
11.2.1 Encerrada a licitação, a COMISSÃO divulgará no sítio do DAE, 
http://dae.santanadolivramento.rs.gov.br, na aba correspondente a licitações e editais os atos de adjudicação do 
objeto, de homologação do certame, bem como os valores do orçamento previamente estimado para a 
contratação.  
 
12 - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
12.1 No prazo de até 5(cinco) dias úteis a contar do recebimento da convocação, o licitante vencedor deverá 
contratar com o DAE o objeto licitado. O prazo total para execução das obras objeto do presente edital será de 
10(dez) meses, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço. 
12.2 O prazo máximo para execução total do objeto será de 10(dez) meses, conforme cronograma.  
12.3   O não cumprimento do prazo disposto nos itens anteriores sujeitará o adjudicatário às penalidades 
deliberadas no item 19 deste edital. 
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12.4   A eventual prorrogação do prazo previsto no subitem anterior somente será admitida nas condições 
estabelecidas no parágrafo 1°, incisos I a VI do art. 57 da Lei 8.666/93.  
 
13 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 
13.1 Após a organização e exame do processo de licitação, se nenhuma irregularidade for verificada, o 
julgamento desta licitação, realizado pela Comissão Especial para Recebimento e Julgamento da Licitação do 
Contrato de Repasse Nº: 0350.927-93/2011/Ministério das Cidades/Caixa – PAC II e dotação orçamentária nº. 
50.04.17.512.0105.5051 – Obras e instalações/DAE, será homologado e adjudicado, ao vencedor pelo Diretor 
Presidente. 
 
14 - DO CONTRATO 
 
14.1 O modelo de contrato a ser assinado com a empresa vencedora da licitação encontra-se anexo ao edital, 
fazendo parte integrante do mesmo.  
14.2 O prazo para assinatura do Contrato será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento 
da notificação enviada pelo DAE, podendo ser prorrogado por igual período, desde que solicitado por escrito 
durante o seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

 
14.2.1 O prazo estipulado no item anterior poderá ser inferior caso haja interesse e necessidade da 
administração. 
 

14.3   Caso o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no 
prazo e condições estabelecidos será facultado ao contratante, conforme Art. 40 da Lei nº 12.462/11, revogar a 
licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas na Lei no 8.666/93, e na Lei nº 12.462/11. 

15 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
15.1   A execução da obra deverá se dar com perfeita observância ao projeto e especificações técnicas que fazem 
parte integrante dos autos do procedimento licitatório. 
15.2   Qualquer dúvida em relação à obra ou ao cumprimento do contrato deverá ser solicitada por escrito para a 
fiscalização, sendo que qualquer alteração de projeto deverá ser previamente analisada e autorizada por escrito 
pelo profissional responsável pelo projeto, ficando a cargo deste a adequação dos quantitativos e orçamento dos 
novos serviços.  
15.3 O responsável técnico pela execução da obra deverá preencher boletins de “Diário de Obra”, os quais 
deverão estar assinados pelo responsável técnico pela execução da obra. Estes boletins “Diários de Obra” serão 
entregues semanalmente ao fiscal, para receber o seu visto, sendo depois protocolados e arquivados no Processo 
de Gestão da Obra. 
 
16 - DOS SEGUROS E ACIDENTES  
 
16.1   Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho 
de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resulte de caso 
fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em construção, até a definitiva aceitação da 
mesma pela Comissão de Recebimento da Obra, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a 
terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorrido em via pública. 
 
17 - DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA PELO DAE 
 
17.1   Os serviços serão fiscalizados por Engenheiro Civil designado pelo Diretor Presidente do DAE. 
17.2   É assegurada a FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão dos serviços e até mesmo a paralisação 
dos mesmos, caso estes não se encontre em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas no 
procedimento licitatório, ou quando a CONTRATADA não cumprir com suas obrigações legais, sejam elas 
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descritas neste processo licitatório ou no contrato como “responsabilidades contratuais” ou intrínsecas e 
emanantes do exercício profissional que defluem das normas regulamentadoras da engenharia em obras de 
construção civil como “responsabilidade legal” e preceitos ético-profissionais (artigos 17 a 23 da Lei n.º. 
5.194/66). 
 
18 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
18.1 A licitante vencedora deve apresentar ao DAE a Nota Fiscal para liquidação e pagamento da despesa 
prevista nos recursos oriundos dos contratos de repasse Nº: 0350.927-93/2011/Ministério das Cidades/Caixa – 
PAC II e dotação orçamentária nº. 50.04.17.512.0105.5051 – Obras e instalações/DAE, Juntamente com os 
documentos abaixo relacionados, conforme o caso.  
O pagamento do objeto licitado ficará condicionado a liberação pela Caixa Econômica Federal, e supervisores 
da obra, após verificação do objeto e análise da documentação correspondente ao processo licitatório, bem como 
de cronograma físico-financeiro da execução da obra. 

 
18.1.1 Nota fiscal e/ou fatura dos serviços efetivamente executados, de acordo com o respectivo 
empenho, devendo ser emitida em nome do Departamento de Água e Esgotos, e conter o número 
do empenho correspondente; e ainda: 
18.1.2   Comprovante mensal do recolhimento do FGTS; 
18.1.3   Certidão Negativa de Débito (CND) do INSS; 
18.1.4   Certificado de Regularidade do FGTS. 
18.1.5 O pagamento da primeira parcela ficara condicionado a apresentação da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) de execução dos serviços, assim como o devido registro da obra 
no INSS (matrícula CEI), apresentadas no prazo máximo de 30 dias. 

 
18.2 A última parcela somente será paga após a conclusão total e final das obras, que será feito por TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO, lavrado pela Comissão de Técnicos designada para recebimento das obras 
contratadas pela municipalidade.  
18.3 Caso a obra não possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos ou outros de qualquer 
espécie, fica a Contratada responsável pelos encargos dos serviços que lhe couberem, até que esta possa ser 
recebida pela Comissão de Técnicos.  
18.4 Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, observado os itens e subitens desta licitação, por 
inadimplência do contratante, desde que executado os serviços, incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até 
a data da efetivação do pagamento. 
18.5 Deverá constar na Nota Fiscal às retenções devidas ao INSS no valor de 11%, e Imposto de Renda de 
1,5%, se devidos, e demais tributos, conforme legislação vigente, se devidos. 
 
19 - DAS PENALIDADES: 
 
19.1  Após a homologação pela Autoridade competente, será notificado o Licitante vencedor para que, no 
prazo estipulado, compareça ao DAE para assinar o Contrato correspondente, ou para que providencie no 
fornecimento do objeto da Licitação.  
19.2  Na ocasião da formalização do Contrato, será exigido da firma vencedora Certidão de Inexistência de 
Débito com a Seguridade Social, nos termos do art. 195, § 3.º da Constituição Federal, e Prova de Situação 
Regular com o FGTS (art. 27-IV). 
19.3  É facultado ao DAE, quando a licitante adjudicatária não cumprir as condições deste Edital e seus 
Anexos, não apresentar a garantia de execução do contrato, não assinar o Contrato ou não aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidas:  
 

19.3.1 Revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas no Art. 47 da Lei 
12.462/2011 e neste edital;  
19.3.2 Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do 
Contrato nas mesmas condições ofertadas pelo licitante vencedor.  
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19.3.2.1 Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação poderá o DAE convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições 
ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para 
a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos deste Edital.  

 
19.4   Por inadimplemento total ou parcial, a firma vencedora da licitação será penalizada de acordo com o que 
determina a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em seus artigos 86 a 88.  
19.5 As penalidades e multas serão calculadas sobre o valor atualizado do contrato nas formas abaixo 
discriminadas: 

 
a - advertência, nos casos de execução irregular, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado; 
b - multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total dos serviços não realizados, por dia de 
atraso. O período de atraso será contado em dias corridos a partir da data prevista para a execução 
dos serviços: 
c - multa de 3 % (três por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de inexecução parcial do 
mesmo; 
d - multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de inexecução total do 
mesmo; 
e - multa correspondente à diferença entre o valor total porventura resultante de nova aquisição e o 
valor total que seria pago ao Contratado inadimplente. 

 
19.6 A multa deverá ser descontada dos valores que a Contratada tenha a receber. No caso de o valor da multa 
ser maior que o saldo a receber, a Contratada deverá providenciar o pagamento da diferença em três dias. 
Quando for o caso, a multa será cobrada judicialmente. 
19.7 A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor 
atualizado do Contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse 
público e da possibilidade da rescisão contratual.  
19.8 Se inadimplente, a firma vencedora da licitação, será suspensa temporariamente para participar de licitação 
e ficará impedida de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.  
 
20 - INSPEÇÕES E TESTES 
 
20.1 Os materiais a serem ofertados deverão atender as Normas, Especificações e Métodos de Ensaio da ABNT 
– Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
20.2 O material a ser adquirido será recebido, a critério do DAE, por seus técnicos ou entidades por esta 
selecionada.  
20.3 As despesas decorrentes da inspeção e testes serão por conta da CONTRATADA. 
20.4 Todos os materiais e equipamentos deverão apresentar Laudo de Inspeção realizado por órgão de 
reconhecida idoneidade e aceito pelo DAE. 
20.5 O período de teste e inspeção estará incluído dentro do prazo de entrega. 
20.6 Em caso de atraso na entrega do material para obra, por problemas de Inspeção Técnica, os quais a 
CONTRATADA tenha dado causa, não será computado o mesmo, para qualquer efeito de reajustamento de 
preços. 
 
21 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
21.1 As despesas geradas com o objeto da presente licitação correrão à conta dos Contratos de Repasse Nº: 
0350.927-93/2011/Ministério das Cidades/Caixa – PAC II e dotação orçamentária nº. 50.04.17.512.0105.5051– 
Obras e instalações/DAE. 
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22 - DO RECEBIMENTO 
 
22.1 O objeto da presente licitação, se estiver de acordo com as especificações, será recebido: 

 
a) Provisoriamente, pela Comissão de Recebimento da Obra, mediante Termo de Recebimento 
Provisório circunstanciado, assinado pelas partes em até 10 (dez) dias contados da comunicação 
escrita da CONTRATADA; 
b) Definitivamente, por servidor ou Comissão designada pela autoridade competente do 
CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento da Obra circunstanciado, assinado pelas 
partes, após o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias, salvo casos excepcionais, ou vistoria que 
comprove a adequação aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 da Lei n.º 
8.666/93 e alterações posteriores.  

22.2 A Comissão de Recebimento de Obras poderá, conforme o caso, solicitar da CONTRATADA os seguintes 
documentos, conforme NBR 5675/1980, os quais deverão ser apresentados ao término da obra para análise e 
vistoria da Comissão: 

 
a) Termo de Entrega da Obra – com garantia dos principais componentes da construção, e das 
instalações, devidamente assinado pela CONTRATADA e visado pela fiscalização da obra, com 
firma reconhecida, em 02 (duas) vias; 
b) Relatório de recomendações e instruções de utilização e manutenção das instalações da obra, 
contendo às condições de funcionamento, de segurança, de higiene e de conforto da obra, 
elaborado e assinado pela contratada, acompanhado de eventuais catálogos e tabelas de fabricantes 
e montadores devidamente visados pela fiscalização da obra; 
c) Cópias autenticadas das ARTs de Execução da obra, e se houverem de fornecimento de 

materiais e serviços, firmados pela contratada com terceiros, que estão vinculados a obra 
supracitada (Lei Federal n.º 5.194/1966, artigo 20), para arquivamento junto ao Departamento 
competente, no arquivo da referida obra. 
 

22.3 A contratada é responsável pela observância das normas de segurança do trabalho, especialmente o 
estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR 18) – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção, instituída pela Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas alterações 
posteriores, bem como o cumprimento das disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho, 
determinadas na legislação federal, estadual e/ou municipal, especialmente a instrução normativa 03/06, e outras 
estabelecidas em negociações coletivas de trabalho. 
22.4 A empresa contratada deverá cumprir, prontamente, as orientações da fiscalização da obra relacionadas ao 
cumprimento das normas de segurança, feitas formalmente através de notificações, que conterão a informação 
do instrumento legal em que se baseiam. 
22.5 A contratada é responsável pela aquisição e fornecimento de todos os Equipamentos de Proteção Individual 
– EPI’s necessários para a proteção de seus trabalhadores, observando as determinações previstas na Norma 
Regulamentadora 06 (NR6), instituída pela Portaria nº. 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, e suas 
alterações posteriores. 
 
23 - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
23.1 A subcontratação dos serviços pela Contratada será permitida apenas parcialmente, somente para a 
realização de serviços especializados, e mediante a comprovação da sua necessidade. 
23.2 Se existir a necessidade da subcontratação, deverá a Contratada solicitar prévia e formalmente a sua 
autorização a Contratante, apresentando justificativa, acompanhada de cópia da minuta de contrato de prestação 
dos serviços, a qual indicará a subempreitada, o valor da prestação dos serviços, a obrigação desta em apresentar 
a Contratada a ART relativo aos serviços executados, ficando a critério da Administração a solicitação de outros 
documentos que julgar necessário. 



Rua Moysés Vianna, 322 – CNPJ (MF) 96.041.330/0001-02 
Parque Engenheiro José Ízola Filho 

CEP: 97.574-116 – Sant’Ana do Livramento – RS Tel./Fax (55) 3242-4440 
E-mail: dae.licitacao@gmail.com / dae.licitacao@terra.com.br 

 
 
 
 

________________________________________________________________________ 18

23.3 Não será permitida a paralisação dos serviços por parte da Contratada motivada pelo pedido e aguardo da 
autorização da subcontratação, caso em que serão aplicadas as penalidades previstas no item “DAS 
PENALIDADES”.  
23.4 O pedido de subcontratação será analisado pela Comissão de Obras, que avaliará a necessidade ou não da 
subempreitada, aprovando-a ou não. 
23.5 Após a expedição da aprovação formal, deverá a Contratada providenciar na apresentação do contrato de 
prestação dos serviços autorizado e somente após esta providência, a contratante autorizará o início dos 
serviços. 
23.6 Mesmo que a subcontratação for aprovada pela Contratante, a responsabilidade direta pela execução 
continuará sendo da empresa vencedora da licitação. 
 
24 - DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
24.1 A adjudicatária deverá oferecer, a título de garantia do contrato, conforme o artigo 56 da Lei Federal n.°. 
8.666/93, o montante correspondente a 5%(cinco) do seu valor global (importância assegurada) a favor do DAE, 
podendo optar por uma das seguintes modalidades: 

a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda; 
b) Fiança bancária; 
c) Seguro-garantia. 

24.2 Se a caução for prestada em títulos da dívida pública, deverá à vencedora apresentar no ato, relação das 
mesmas. 
24.3 A garantia prestada será liberada ou restituída após 15(quinze) dias da emissão do termo de Encerramento 
do Contrato e, quando em dinheiro, atualizado monetariamente, ou pela rescisão do contrato, se esta ocorrer por 
culpa da contratante, após verificada a inexistência de quaisquer débitos. 
24.4 Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas ou outro motivo de direito, será notificada a 
contratada através de correspondência simples, para, no prazo de 02(dois) dias, complementar o valor caucional. 
A não apresentação da cobertura da garantia importará em rescisão contratual, com a aplicação das penalidades 
previstas para descumprimento total da obrigação. 
24.5 Os títulos da dívida pública serão aceitos desde que seu valor de face seja na moeda corrente nacional ou 
que possam ser convertidos para a mesma. 
24.6 No caso de títulos conversíveis para o Real à aceitação dar-se-á com a comprovação de sua liquidez, ou 
seja, o seu efetivo valor de mercado. 
24.7 Em se tratando de Garantia prestada por intermédio de caução em dinheiro recolhida junto à Tesouraria do 
DAE, será depositada em conta específica, esta será devolvida atualizada monetariamente, nos termos do 
parágrafo 4o do Art. 56 da Lei no 8.666/93, sendo o índice a Unidade de Referência Fiscal Municipal (URFM). 
24.8 Sem prejuízos das sanções previstas neste Edital, a não prestação da Garantia exigida será considerada 
recusa injustificada à assinatura do Contrato, implicando na imediata anulação da Nota de Empenho emitida, e 
aplicação de demais penalidades cabíveis. 
 
25 - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
 
25.1  Sem prejuízo da responsabilidade penal a que vier dar causa, a empresa contratada deverá dar garantia 
dos serviços e materiais e equipamentos, o qual não poderá ser inferior a 05(cinco) anos,  que começará a 
correr findo o prazo de 90(noventa) dias da garantia legal de que trata  a Lei Federal n.° 8.078/90(Código de 
Defesa do Consumidor), e o que dispõe o  Art. 618 da Lei Federal 10.406/02(Código Civil Brasileiro), contados 
do termo de recebimento definitivo da obra executada, durante o qual subsistirá sua responsabilidade: 

a) pela solidez, segurança do objeto contratado, assim em razão dos materiais, bem como do solo; 
b) pela escolha e emprego dos materiais e equipamentos; 
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c) pelos danos pessoais e materiais causados, inclusive a vizinhos e terceiros em geral por seus 
empregados, prepostos, bem como por subempreiteiros e por fornecedores, verificados durante a 
execução da obra ou dela decorrentes; 
d) pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos à execução do serviço, 
ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisório do Objeto; 
e) pelo pagamento de todas as importâncias devidas concernentes à mão-de-obra, material, tributos, 
serviços de terceiros, obrigações trabalhistas e previdenciárias, transporte, alimentação, 
ferramentas, equipamentos, maquinário, seguros, licenças, cópias dos projetos, entre outros, 
decorrentes e necessários à execução da obra; 
f) pelos defeitos e imperfeições verificados no objeto, não relacionados com a segurança e solidez 
do objeto; 

 
25.2   A garantia implica a execução imediata dos reparos que se fizerem necessários, inclusive com 
substituição de materiais e/ou equipamentos, sem qualquer ônus para o DAE. 
25.3   O prazo para reparação dos defeitos, danos, riscos e imperfeições será definido pela Comissão de 
Recebimento, considerando a gravidade, complexidade e potencialidade de risco dos prejuízos ocorridos. 
 
26 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
26.1 Fica facultada a Comissão Especial de Licitação, em qualquer fase do procedimento licitatório, promover a 
suspensão dos trabalhos, restando obrigada a efetuar o registro da mesma, bem como convocar os licitantes para 
a continuidade dos trabalhos em nova data. 
26.2 A qualquer tempo, antes da data fixada para a apresentação das propostas, poderá a Comissão, se 
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder a divulgação, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 
26.3 É facultada à Comissão Especial de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências, 
solicitar pareceres destinados a esclarecer ou completar a instrução do procedimento licitatório, ou solicitar 
esclarecimentos adicionais aos licitantes, que deverão ser satisfeitos no prazo máximo de 24 horas. 
26.4 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação 
referente ao presente Edital. 
26.5 A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a homologação do certame não implicarão 
direito à contratação. 
26.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, 
observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal do DAE, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 
26.7 A autoridade competente poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la 
por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei n.º. 8.666/93. 
26.8 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do RDC, este prazo será 
reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
26.9 A apresentação dos envelopes por parte do Licitante interessado implica a total concordância com as 
condições do Edital de licitação e da minuta do termo de contrato, exceto quanto à (s) cláusulas (s) 
tempestivamente impugnada (s) com decisão administrativa ainda não transitada em julgado. 
26.10 Quando, por ocasião das especificações técnicas, a CONTRATADA tiver que elaborar projetos 
complementares, após a devida análise e aprovação pelo DAE, os originais serão entregues ao DAE. AS 
CÓPIAS DOS PROJETOS ESTRUTURAIS DEVERÃO SEMPRE, SEREM VISADAS por técnico devidamente 
indicado pelo DAE.  
26.11   Caso a presente empreitada importe em aplicação de equipamentos, cujo custo já se encontra incluído 
no preço total, deverá a CONTRATADA apresentar ao DAE – Setor de Patrimônio ao término da obra, para 
fins de registro patrimonial, relação discriminada desses equipamentos, onde conste, se for o caso, as 
características desses bens, tais como: marca, modelo, número de série, fabricante/fornecedor, potência, etc., 
mencionando os seus custos unitários e respectivos locais de aplicação (material e mão-de-obra). 
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26.12   São anexos deste Edital: 
 

a - Anexo I– Projeto Básico e memorial descritivo, especificações técnicas do sistema e tratamento, 
projeto de situação/localização, projetos de redes coletoras de esgoto e cortes, plantas da ETE, 
EEEs(Estações elevatórias de Esgotos) e poços de visita, casa de operação; 
b - Anexo II – Orçamentos, Cronograma físico-financeiro; 
c - Anexo III – Declaração de idoneidade; 
d - Anexo IV – Declaração de Cumprimento do Art. 7 Da CF; 
e – Anexo V –  Minuta de Contrato. 

 
26.13 Os anexos deste Edital deverão ser retirados na Seção de Licitações do DAE, em horário de expediente, 
devendo a licitante interessada, trazer dispositivo de mídia removível.  

 
 

Sant’Ana do Livramento, RS, 05 de outubro de 2020. 
 
 
 
 
___________________________                                                     ___________________________                           
Luis Guilherme Rodrigues Ilha                                                           Tiago Batista de los Santos  
Procurador Coordenador do DAE                                                          Chefe do Setor de Licitações 
 
 

 

 

_____________________________                                                ______________________________ 
         Rafael Pereira Pintos                                                                Zilásio Leguissamam Vaqueiro         
Diretor de Planejamento e Estatística                                                       Diretor Presidente do DAE 

 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Solimar Charopen Gonçalves 

Prefeito Municipal  
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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº. 002/2020 – PRESENCIAL 

 
 
 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 (Papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 
 
Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa .........................................................(razão social/CNPJ) 
.................................... não está impedida de licitar ou contratar com a Administração direta e indireta da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade 
jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas.  
 
 
 

Local, data 
 

__________________________ 
Representante legal e carimbo 
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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº. 002/2020 – PRESENCIAL 

 
 
 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7 DA CF 
 
 
 

(Papel timbrado ou carimbo da empresa) 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO  
 
 
A Empresa............................, inscrita no CNPJ n.º................,  por intermédio de seu representante legal 
Sr(a)......................., portador da  carteira de identidade n.º .............e do CPF.........................., declara, que 
encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no 
inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, e art. 27 da lei n.º 8.666/93, acrescidos pela lei 9.854/99, 
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. 
   
  Ressalva, se for o caso assinale: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ) 
 
 
 
 

 
Local, data 

 
__________________________ 
Representante legal e carimbo 
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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº. 002/2020 – PRESENCIAL 
  
  
  

AANNEEXXOO  VV  ––  MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  
  
  
  

PROCESSO Nº 3886.09.2020 
 
          
         Contrato celebrado entre o DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE SANT’ANA DO 
LIVRAMENTO - RS, com sede à Rua Moisés Vianna, nº 322, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 
96.041.330/0001-02, doravante denominado contratante/interveniente para controle (execução) e fiscalização do 
objeto, representado por seu Diretor Presidente Sr. Zilásio Leguissamam Vaqueiro e MUNICÍPIO DE 
SANT’ANA DO LIVRAMENTO - RS, com sede à Rua Rivadávia Corrêa n.º 858, nesta cidade, inscrito no 
CNPJ/MF sob nº. 88.124.961/0001-59, representado por seu respectivo Prefeito Municipal, Sr. Solimar 
Charopen Gonçalves, responsável pela transferência dos recursos oriundos dos Contrato Repasse Nº: 0350.927-
93/2011/Ministério das Cidades/Caixa – PAC II, denominados CONTRATANTES, e.........., sito à Rua 
............, inscrito no CNPJ/MF sob nº.........., representado neste ato por ....................................................., 
doravante denominado CONTRATADO, para o fornecimento do objeto descrito na cláusula primeira. 
 
O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto descrito abaixo, 
constante do Regime Diferenciado de Contratação Nº. 002/2020 – Presencial, regendo-se pela Lei Federal nº 
12.462, de 04 de agosto de 2011, pelo fato de a obra ter sido incluída no Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), conforme inciso IV do art. 1º da Lei nº. 12.462/2011 e legislação pertinente as licitações e 
contratos administrativos, Lei Federal nº 8.666/93, assim como pelas condições do referido Edital, seus anexos e 
pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos e responsabilidades das 
partes.  
 
Cláusula Primeira - DO OBJETO 
Constitui objeto desta licitação a Complementação das obras do PAC II a ser composta de: canteiro de 
obras, redes coletoras de esgotos, 01 (uma) estação de tratamento de esgotos(ETE), 04 (quatro) estações 
elevatórias de esgotos(EEEs), serviços finais e eventuais, parte do sistema de esgoto sanitário de Sant’Ana 
do Livramento, denominada Bacia do Prado, em conformidade com os anexos: I – Projeto Básico e 
memorial descritivo, especificações técnicas do sistema e tratamento, projeto de situação/localização, projetos 
de redes coletoras de esgoto e cortes, plantas da ETE, EEEs(Estações elevatórias de Esgotos), poços de visita e 
casa de operação; II – Orçamentos, Cronograma físico-financeiro e a proposta constante do Regime 
Diferenciado de Contratação Nº. 002/2020 – Presencial, que são partes integrantes e indismembráveis deste 
Contrato, como se aqui estivessem integralmente transcritos, e ainda a proposta da CONTRATADA. 
Parágrafo primeiro – A empresa vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas, os 
acréscimos ou supressões de até 25%(vinte e cinco por cento) do valor total contratado. 
Parágrafo segundo – Para autorização de início dos serviços a empresa contratada deverá apresentar projeto 
executivo da ETE, projeto elétrico para instalações da ETE e das EEESs, projeto estrutural das EEEs 
com respectivas memórias de cálculo, memoriais descritivos e orçamento detalhado que serão aprovados 
pela fiscalização do DAE, bem como Licenciamento ambiental para a ETE.  
Parágrafo terceiro - A Empresa vencedora as Licitação deverá apresentar, num prazo de até 30(trinta) dias, 
após assinatura do contrato, um plano para a destinação dos resíduos sólidos originados pela obra civil, assim 
como, a descrição dos mesmos. 



Rua Moysés Vianna, 322 – CNPJ (MF) 96.041.330/0001-02 
Parque Engenheiro José Ízola Filho 

CEP: 97.574-116 – Sant’Ana do Livramento – RS Tel./Fax (55) 3242-4440 
E-mail: dae.licitacao@gmail.com / dae.licitacao@terra.com.br 

 
 
 
 

________________________________________________________________________ 24

Cláusula Segunda - DO PREÇO 
O valor global do presente Contrato é de R$...........(...............................), conforme proposta da empresa 
adjudicatária da licitação, livres de despesas adicionais, são os que serão pagos pela Contratante ao Contratado, 
entendidos como justos e suficientes para a total execução do presente objeto. 
Parágrafo primeiro – No preço acima ajustado consideram-se incluídas as despesas de administração, taxas, 
tributos, encargos sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, bem como fornecimento de mão-de-obra, 
equipamentos e, ainda, quaisquer adicionais relativos a direitos trabalhistas, tais como insalubridade, 
periculosidade, noturno, horas extras, que sejam ou venham a ser devidos para o cumprimento normal do 
Contrato.  
Parágrafo segundo – A relação do parágrafo primeiro é meramente exemplificativa, e a omissão de qualquer 
encargo, despesa ou obrigação, não eximirá a Contratada da total responsabilidade pelos mesmos, na forma da 
legislação vigente e sem direito a reembolso.   
 
Cláusula Terceira – DO RECURSO FINANCEIRO  
As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta de Recursos oriundos do Contrato de Repasse 
Nº: 0350.927-93/2011/Ministério das Cidades/Caixa – PAC II e dotação orçamentária nº. 
50.04.17.512.0105.5051 – Obras e instalações/DAE. 
 
Cláusula Quarta – DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 
Quando ocorrerem situações em que se verifique a necessidade de reajustamento de preços, atualização ou 
compensação financeira, os valores serão corrigidos de comum acordo entre a Administração e o fornecedor, 
mediante termo circunstanciado assinado entre as partes, o qual passará a integrar o presente Contrato, 
observado as condições legais estabelecidas e, ressalvadas as alterações unilaterais permitidas à Administração, 
na forma estipulada no art. 65-I, da Lei 8666/93 e suas alterações.  
 
Cláusula Quinta – DO PAGAMENTO 
A emissão das Notas Fiscais para liquidação das parcelas de pagamento da despesa prevista no Contrato de 
Repasse Nº: 0350.927-93/2011/Ministério das Cidades/Caixa – PAC II e dotação orçamentária nº. 
50.04.17.512.0105.5051 – Obras e instalações/DAE, juntamente com os documentos abaixo relacionados, ficará 
condicionada a liberação pela fiscalização da Caixa Econômica Federal e fiscalização do DAE/PM, após 
verificação do objeto e análise da documentação correspondente ao processo licitatório, bem como de 
cronograma físico-financeiro da execução da obra. 
Parágrafo primeiro - Nota fiscal e/ou fatura dos serviços efetivamente executados, de acordo com o respectivo 
empenho, devendo ser emitida em nome do DAE-Departamento de Água e Esgotos – Autarquia Municipal do 
Município de Sant´Ana do Livramento/RS, e conter o número do empenho correspondente;  
Parágrafo segundo - Comprovante mensal do recolhimento do FGTS; 
Parágrafo terceiro -  Certidão Negativa de Débito (CND) do INSS; 
Parágrafo quarto - Certificado de Regularidade do FGTS. 
Parágrafo quinto – O pagamento da primeira parcela ficará condicionado a apresentação da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) de execução dos serviços, assim como o devido registro da obra no INSS 
(matrícula CEI), apresentadas no prazo máximo de 30(trinta) dias.           
Parágrafo sexto - A última parcela somente será paga após a conclusão total e final das obras, que será feito 
por TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, lavrado pela Comissão de Técnicos designada para 
recebimento das obras contratadas pelo DAE.  
Parágrafo sétimo - Caso a obra não possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos ou outros 
de qualquer espécie, fica a Contratada responsável pelos encargos dos serviços que lhe couberem, até que esta 
possa ser recebida pela Comissão de Técnicos.  
Parágrafo oitavo – Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, observado as cláusulas contratuais, 
por inadimplência do contratante, desde que executado os serviços, incidirão juros de 1% (um por cento) ao 
mês, até a data da efetivação do pagamento. 
Parágrafo nono - Deverá constar na Nota Fiscal às retenções devidas ao INSS no valor de 11%, e Imposto de 
Renda de 1,5%, se devidos, e demais tributos, conforme legislação vigente, se devidos. 
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Cláusula Sexta – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
O objeto da presente licitação, se estiver de acordo com as especificações, será recebido: 
a) Provisoriamente, pela Comissão de Recebimento da Obra, mediante Termo de Recebimento Provisório 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 10(dez) dias contados da comunicação escrita da 
CONTRATADA; 
b) Definitivamente, por servidor ou Comissão designada pela autoridade competente do CONTRATANTE, 
mediante Termo de Recebimento da Obra circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de até 
90 (noventa) dias, salvo casos excepcionais, ou vistoria que comprove a adequação aos termos contratuais, 
observado o disposto no artigo 69 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.  
Parágrafo primeiro - A Comissão de Recebimento e fiscalização poderá, conforme o caso, solicitar da 
CONTRATADA os seguintes documentos, conforme NBR 5675/1980, os quais deverão ser apresentados ao 
término da obra para análise e vistoria da Comissão: 
a) Termo de Entrega da Obra – com garantia dos principais componentes da construção, e das instalações, 
devidamente assinado pela CONTRATADA e visado pela fiscalização da obra, com firma reconhecida, em 02 
(duas) vias; 
b) Relatório de recomendações e instruções de utilização e manutenção das instalações da obra, contendo às 
condições de funcionamento, de segurança, de higiene e de conforto da obra, elaborado e assinado pela 
contratada, acompanhado de eventuais catálogos e tabelas de fabricantes e montadores devidamente visados 
pela fiscalização da obra; 
c) Cópias autenticadas das ARTs de Execução da obra, e se houverem de fornecimento de materiais e serviços, 
firmados pela contratada com terceiros, que estão vinculados a obra supracitada (Lei Federal n.º 5.194/1966, 
artigo 20), para arquivamento junto ao Departamento competente, no arquivo da referida obra; 
Parágrafo segundo - A contratada é responsável pela observância das normas de segurança do trabalho, 
especialmente o estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR 18) – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção, instituída pela Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas 
alterações posteriores, bem como o cumprimento das disposições relativas às condições e meio ambiente de 
trabalho, determinadas na legislação federal, estadual e/ou municipal, especialmente a instrução normativa 
03/06, e outras estabelecidas em negociações coletivas de trabalho. 
Parágrafo terceiro - A empresa contratada deverá cumprir, prontamente, as orientações da fiscalização da obra 
relacionadas ao cumprimento das normas de segurança, feitas formalmente através de notificações, que conterão 
a informação do instrumento legal em que se baseiam. 
Parágrafo quarto - A contratada é responsável pela aquisição e fornecimento de todos os Equipamentos de 
Proteção Individual – EPI’s necessários para a proteção de seus trabalhadores, observando as determinações 
previstas na Norma Regulamentadora 6 (NR6), instituída pela Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e 
Emprego, e suas alterações posteriores. 
 
Cláusula Sétima – DOS PRAZOS 
O prazo de execução da Obra é de 10(dez) meses contados da expedição da ordem de serviço, conforme 
cronograma. 
Parágrafo Único – O prazo para execução dos serviços poderá ser prorrogado mediante requerimento da 
contratada, justificando o atraso, e desde que aceito pela Contratante. 
 
Cláusula Oitava – DA SUBCONTRATAÇÃO 
A subcontratação dos serviços pela Contratada será permitida apenas parcialmente, somente para a realização de 
serviços especializados, e mediante a comprovação da sua necessidade. 
Parágrafo primeiro - Se existir a necessidade da subcontratação, deverá a Contratada solicitar prévia e 
formalmente a sua autorização a Contratante, apresentando justificativa, acompanhada de cópia da minuta de 
contrato de prestação dos serviços, a qual indicará a subempreitada, o valor da prestação dos serviços, a 
obrigação desta em apresentar a Contratada a ART relativa aos serviços executados, ficando a critério da 
Administração a solicitação de outros documentos que julgar necessário. 
Parágrafo segundo - Não será permitida a paralisação dos serviços por parte da Contratada motivada pelo 
pedido e aguardo da autorização da subcontratação, caso em que serão aplicadas as penalidades previstas no 
item “DAS PENALIDADES”.  
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Parágrafo terceiro - O pedido de subcontratação será analisado pela Comissão de Recebimento e Fiscalização, 
que avaliará a necessidade ou não da subempreitada, aprovando-a ou não. 
Parágrafo quarto - Após a expedição da aprovação formal, deverá a Contratada providenciar na apresentação 
do contrato de prestação dos serviços autorizado e somente após esta providência, a contratante autorizará o 
início dos serviços. 
Parágrafo quinto - Mesmo que a subcontratação for aprovada pela Contratante, a responsabilidade direta pela 
execução continuará sendo da empresa vencedora da licitação. 
 
Cláusula Nona – DOS SEGUROS E ACIDENTES  
Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de 
execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resulte de caso 
fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em construção, até a definitiva aceitação da 
mesma pela Comissão de Recebimento da Obra, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a 
terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorrido em via pública. 
 
Cláusula Décima – DA GARANTIA 
Sem prejuízo da responsabilidade penal a que vier dar causa, a empresa contratada deverá dar garantia dos 
serviços e materiais e equipamentos, o qual não poderá ser inferior a 05(cinco) anos,  que começará a correr 
findo o prazo de 90(noventa) dias da garantia legal de que trata  a Lei Federal n.° 8.078/90(Código de Defesa do 
Consumidor), e o que dispõe o  Art. 618 da Lei Federal 10.406/02(Código Civil Brasileiro), contados do termo 
de recebimento definitivo da obra executada, durante o qual subsistirá sua responsabilidade: 
a) pela solidez, segurança do objeto contratado, assim em razão dos materiais, bem como do solo; 
b) pela escolha e emprego dos materiais e equipamentos; 
c) pelos danos pessoais e materiais causados, inclusive a vizinhos e terceiros em geral por seus 
empregados, prepostos, bem como por subempreiteiros e por fornecedores, verificados durante a execução da 
obra ou dela decorrentes; 
d) pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos à execução do serviço, ainda 
que realizados no veículo, até o Recebimento Provisório do Objeto; 
e) pelo pagamento de todas as importâncias devidas concernentes à mão-de-obra, material, tributos, 
serviços de terceiros, obrigações trabalhistas e previdenciárias, transporte, alimentação, ferramentas, 
equipamentos, maquinário, seguros, licenças, cópias dos projetos, entre outros, decorrentes e necessários à 
execução da obra; 
f) pelos defeitos e imperfeições verificados no objeto, não relacionados com a segurança e solidez do 
objeto; 
Parágrafo primeiro – A garantia implica a execução imediata dos reparos que se fizerem necessários, inclusive 
com substituição de materiais e/ou equipamentos, sem qualquer ônus para o DAE. 
Parágrafo segundo – O prazo para reparação dos defeitos, danos, riscos e imperfeições será definido pela 
Comissão Especial de recebimento e Fiscalização, considerando a gravidade, complexidade e potencialidade de 
risco dos prejuízos ocorridos. 
 
Cláusula Décima Primeira – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
Dos Direitos 
Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e do 
CONTRATADO perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 
Das Obrigações 
Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
a -  efetuar o pagamento ajustado. 
Constituem obrigações da CONTRATADA:  
a – entregar o serviço de acordo com as especificações do projeto e memorial descritivo; 
b - cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, obrigando 
seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais, que ela fornecerá, para proteção da saúde e 
integridade física dos mesmos. Esses equipamentos dependerão de cada atividade profissional e do tipo de 
serviço a ser efetuado, conforme Norma Regulamentadora 6 – NR 6; 
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c – manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
d – apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a 
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 
e – assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato. 
f – a execução da obra deverá se dar com perfeita observância ao projeto e especificações técnicas que fazem 
parte integrante dos autos do procedimento licitatório. 
g – qualquer  dúvida em relação à obra ou ao cumprimento do contrato deverá ser solicitada por escrito para a 
fiscalização, sendo que qualquer alteração de projeto deverá ser previamente analisada e autorizada por escrito 
pelo profissional responsável pelo projeto, ficando a cargo deste a adequação dos quantitativos e orçamento dos 
novos serviços.  
h – O responsável técnico pela execução da obra deverá preencher boletins de “Diário de Obra”, os quais 
deverão estar assinados pelo responsável técnico pela execução da obra. Estes boletins “Diários de Obra” serão 
entregues semanalmente ao fiscal, para receber o seu visto, sendo depois protocolados e arquivados no Processo 
de Gestão da Obra. 
 
Cláusula Décima Segunda – DA GARANTIA CONTRATUAL 
Como garantia das obrigações contratuais assumidas, a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis, contados da data de assinatura do Contrato, garantia correspondente a 5%(cinco) do seu valor 
global (importância assegurada) a favor do DAE, pelo prazo contratual. 
Parágrafo primeiro – Se a caução for prestada em títulos da dívida pública, deverá a vencedora apresentar no 
ato, relação dos mesmos. 
Parágrafo segundo – A garantia prestada será liberada ou restituída após 15(quinze) dias da emissão do termo 
de encerramento do Contrato e, quando em dinheiro, atualizado monetariamente, ou pela rescisão do contrato, 
se esta ocorrer por culpa da contratante, após verificada a inexistência de qualquer débito. 
Parágrafo terceiro – Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas ou outro motivo de direito, será 
notificada a contratada através de correspondência simples, para, no prazo de 02(dois) dias, complementar o 
valor caucional. A não apresentação da cobertura da garantia importará em rescisão contratual, com a aplicação 
das penalidades previstas para descumprimento total da obrigação. 
Parágrafo quarto - A garantia prestada será corrigida pela Unidade de Referência Fiscal 
Municipal(URFM). 
 
Cláusula Décima Terceira – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 
A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstas no 
art. 77 da Lei Federal n.º. 8666/93.  
 
Cláusula Décima Quarta – DAS PENALIDADES E MULTAS 
Por inadimplemento total ou parcial, a firma vencedora da licitação será penalizada de acordo com o que 
preceituam os artigos 86 a 88 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações e Decreto Municipal 
n.º. 954, de 15 de maio de 1990.  
Parágrafo primeiro - As penalidades e multas serão calculadas sobre o valor atualizado do contrato nas formas 
abaixo discriminadas: 

             a - Advertência, nos caso de execução irregular, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado; 

             b - multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total dos serviços não realizados, por dia de 
atraso. O período de atraso será contado em dias corridos a partir da data prevista para a execução dos serviços; 
  c - multa de 3 % (três por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de inexecução parcial 
do mesmo; 
  d - multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de inexecução total 
do mesmo; 
  e - multa correspondente à diferença entre o valor total porventura resultante de nova aquisição 
e o valor total que seria pago ao Contratado inadimplente 
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Parágrafo segundo - A multa deverá ser descontada dos valores que a Contratada tenha a receber. No caso de o 
valor da multa ser maior que o saldo a receber, a Contratada deverá providenciar o pagamento da diferença em 
três dias. Quando for o caso, a multa será cobrada judicialmente. 
Parágrafo terceiro - A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% (trinta por 
cento) do valor atualizado do Contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados 
ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual.  
Parágrafo quarto - Se inadimplente, a firma vencedora da licitação, será suspensa temporariamente para 
participar de licitação e ficará impedida de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.  
Parágrafo quinto – Comprovado qualquer descumprimento do contrato por parte da CONTRATADA, à 
CONTRATANTE é reservado o direito de sustar o pagamento devido, até que proceda a CONTRATADA o 
cumprimento normal do contrato.  
 
Cláusula Décima Quinta – DA RESCISÃO 
Este Contrato poderá ser rescindido: 
a – por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XVII do art. 78 da Lei 8666/93; 
b – amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo licitatório, desde que haja 
conveniência para a Administração; e 
c – judicialmente, nos termos da legislação. 
Parágrafo único – A rescisão de que trata a alínea “a” desta cláusula implicará retenção de créditos decorrentes 
da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços 
pela CONTRATANTE na forma que a mesma determinar. 
 
Cláusula Décima Sexta – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Constituem parte integrante deste contrato os projetos, o memorial descritivo, especificações e a planilha de 
orçamento, fornecido pelo CONTRATANTE, bem como o edital e seus anexos do Regime Diferenciado de 
Contratação Nº. 002/2020 – Presencial, e ainda a proposta, e o orçamento apresentados pela CONTRATADA, 
constantes no processo administrativo n°. 3886.09.2020, conforme art. 55, inciso XI, da Lei 8666/93. 
 
Cláusula Décima Sétima – DO FORO  
Quanto às dúvidas, divergências ou omissões decorrentes deste contrato, que não puderem ser dirimidas de 
comum acordo entre as partes contratantes, fica eleito o Foro da cidade de Sant’Ana do Livramento-RS, 
como competente para solucioná-las, renunciando as partes a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.  E, 
por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes contratantes, diante das testemunhas abaixo, o presente 
instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.  

 
Sant’Ana do Livramento, 

                                          
___________________________                                                     ___________________________                           
Luis Guilherme Rodrigues Ilha                                                           Tiago Batista de los Santos  
Procurador Coordenador do DAE                                                  Chefe do Setor de Licitações do DAE 
 

 

_____________________________                                                    ___________________________ 
   Solimar Charopen Gonçalves                                                         Zilásio Leguissamam Vaqueiro         
           Prefeito Municipal                                                                           Diretor Presidente do DAE 
           CONTRATANTE                                                                               CONTRATANTE 
 
 

_______________________________ 
                                                                            CONTRATADO 
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A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O 

 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº. 002/2020 – PRESENCIAL 

 
 

 
 O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO-RS, 
Autarquia Municipal, com sede à Rua Moisés Vianna nº. 322, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 
96.041.330/0001-02, representado por seu Diretor Presidente Sr. Zilásio Leguissamam Vaqueiro, torna público 
que estará promovendo licitação com as seguintes características: 
 
MODALIDADE: Regime Diferenciado de Contratação – Presencial  
OBJETO: Contratação de empresa ou consórcio de empresas para Complementação das obras do PAC II a 
ser composta de: canteiro de obras, redes coletoras de esgotos, 01 (uma) estação de tratamento de 
esgotos(ETE), 04 (quatro) estações elevatórias de esgotos(EEEs), serviços finais e eventuais, parte do 
sistema de esgoto sanitário de Sant’Ana do Livramento, denominada Bacia do Prado. 
LOCALIDADE: Sant’Ana do Livramento - RS. 
FONTES DE RECURSOS: Contrato de Repasse Nº: 0350.927-93/2011/Ministério das Cidades/Caixa – PAC 
II e Próprios do DAE, dotação orçamentária nº. 50.04.17.512.0105.5051 – Obras e instalações/DAE. 
TIPO: “Menor Preço”.  
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: Os envelopes contendo as PROPOSTAS e HABILITAÇÃO, serão 
recebidos pela Comissão Especial de Licitação, sendo a sessão de abertura realizada em ato público, na sede do 
Departamento de Água e Esgotos de Sant’Ana do Livramento-RS, Autarquia Municipal, a Rua Moisés 
Vianna nº. 322, Parque Engenheiro José Ízola Filho, Cep: 97.574 – 116, na sala da Seção de Licitações, 
obedecendo à data e horário limites a seguir: 
DATA: 10/11/2020  
HORÁRIO: 09 horas 
 

ESCLARECIMENTOS: Cópias do Edital estarão disponíveis no sítio do DAE,  
http://dae.santanadolivramento.rs.gov.br , na aba correspondente a licitações, ou ainda, diretamente na sede do 
Departamento de Água e Esgotos de Sant’Ana do Livramento-RS, na sala da Seção de Licitações, de 2ª a 6ª 
feira (dias úteis), no horário compreendido entre 8:00 e 12:00 Horas, através de entrega pelo solicitante de um 
CD ROM, para gravação de todos os documentos necessários à formulação das propostas. 
 

Sant’Ana do Livramento, RS, 05 de outubro de 2020. 
 

 

___________________________                                                     ___________________________                           
Luis Guilherme Rodrigues Ilha                                                           Tiago Batista de los Santos  
Procurador Coordenador do DAE                                                          Chefe do Setor de Licitações 
 
 

 

_____________________________                                                ______________________________ 
   Zilásio Leguissamam Vaqueiro                                                       Solimar Charopen Gonçalves         
      Diretor Presidente do DAE                                                                      Prefeito Municipal 
 


