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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS MF/SUSEP nº. 01/2010 

 

 

 

PROCESSO: Nº. 15414.200343/2009-24 
  

OBJETO: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS NAS 

ÁREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA 

SUBSIDIAREM A REFORMA E READAPTAÇÃO DAS 

INSTALAÇÕES PERTENCENTES À 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS NO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.  
 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 
 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
 

VALOR ESTIMADO: R$ 38.966,66 (trinta e oito mil, novecentos e sessenta e seis 

reais e sessenta e seis centavos). 

 

 

 

PREÂMBULO 

 
A Comissão Especial de Licitações da Superintendência de Seguros Privados no 

Estado do Rio Grande do Sul, designada pela Portaria SUSEP nº. 3.659, de 20 de abril de 2010, 

torna público aos interessados que, na data, hora e local definidos no item 2.1 a seguir, fará realizar 

licitação pública na modalide de TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, sob o 

regime de execução INDIRETA – EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, visando à seleção e 

contratação de empresa para a execução dos serviços técnicos profissionais especificados neste ato 

convocatório, onde serão recebidos os envelopes contendo a documentação necessária à habilitação 

e à classificação das interessadas no referido certame, o qual reger-se-á pelos preceitos de Direito 

Público e, em especial, as disposições da Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações, da Lei Complementar 

nº. 123/2006, do Decreto nº. 6.204/2007, da Instrução Normativa SLTI/MP nº. 02/2008 e demais 

normas legais pertinentes, e ainda, o estabelecido neste Edital e em seus anexos.  

 

 

1 – DO OBJETO 

  

 1.1 – A presente licitação tem por objeto: 
  



 
 
 

2 
 
 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP 

Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio Grande do Sul 

Processo SUSEP nº. 15414.200343/2009-24 

Tomada de Preços nº. 01/2010 
 

ITEM 1: Contratação de empresa especializada para elaboração de estudos e projetos 

nas áreas de Engenharia e Arquitetura para subsidiarem a reforma e 

readaptação das instalações pertencentes à Superintendência de Seguros 

Privados no Estado do Rio Grande do Sul, englobando: 
 

a) levantamento de dados; 

b) estudos preliminares / anteprojetos; 

c) projeto básico; 

d) projeto executivo. 
 

Os estudos e projetos a serem desenvolvidos serão: 
 

a) Projeto de Arquitetura; 

b) Projeto de Instalações Elétricas e Eletrônicas – Instalações Elétricas; 

c) Projeto de Instalações Elétricas e Eletrônicas – Telefonia; 

d) Projeto de Instalações Elétricas e Eletrônicas – Sonorização; 

e) Projeto de Instalações Hidrosanitárias; 

f) Projeto de Instalações Mecânicas – Climatização Ambiental; 

g) Projeto de Prevenção contra Incêndios (PPCI); 

h) Projeto de Serviços Preliminares – Demolição / Remoção. 
 

 
1.2 – A pormenorização do objeto licitado (especificações técnicas, encargos das 

partes, cronograma físico-financeiro, medições, critérios de pagamento e demais normas para a 

execução do item) consta do Projeto Básico acostado ao Anexo “A” deste instrumento 

convocatório. 

 

 

2 – DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E DA ABERTURA 

 

 2.1 – Os envelopes a que se refere o item 8 deste Edital, contendo respectivamente os 

documentos de habilitação e os de proposta de preço, acompanhados dos documentos previstos no 

subitem 6.1 deste instrumento convocatório, deverão ser entregues à Comissão Especial de 

Licitação no período, local e horário abaixo determinados: 

 

DATA DE RECEBIMENTO: Até o dia 10/08/2010 (terça-feira). 
 

HORÁRIO: Até às 10 horas (horário oficial de Brasília – DF). 
 

LOCAL: SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS NO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SUSEP / RS. 
 

Rua Coronel Genuíno, nº. 421 – Conjunto nº. 1101, 

Bairro Centro Histórico. Porto Alegre / RS. CEP: 90.010-

350. 
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 2.2 – A sessão de abertura dos envelopes iniciar-se-á impreterivelmente às 10 

horas (horário oficial de Brasília – DF), na mesma data e local, não sendo, a partir daquele 

momento, recebido nenhum novo envelope.  

 

 

3 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

 3.1 – Qualquer cidadão possui legitimidade para impugnar os termos do presente 

Edital, por irregularidade na aplicação da Lei Federal nº. 8.666/1993, protocolando o pedido até 

cinco dias úteis anteriores da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, no endereço 

discriminado no subitem 2.1, devendo a Comissão Especial de Licitação da SUSEP julgar e 

responder à demanda em até três dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no §1º do art. 113 da 

Lei de Licitações Públicas. 

 

 3.2 – Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não 

apontar as falhas ou irregularidades nele supostamente existentes até o segundo dia útil que 

anteceder a abertura dos envelopes com as propostas de preço, ficando esclarecido que a 

intempestiva comunicação do suposto vício não poderá ser aproveitada a título de recurso. 

 

 3.3 – A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar 

do processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

 3.4 – Acolhida a impugnação contra o Edital, será designada nova data para a 

realização do certame, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quanto, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

 

4 – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

4.1 – Por força da política pública de acesso aos mercados inserta no comando do 

inciso I do artigo 48 da Lei Complementar nº. 123/2006, regulamentado pelo art. 6º do Decreto 

Presidencial nº. 6.204/2007, este certame será dirigido exclusivamente à participação de 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

 4.2 – Somente poderão participar da presente Tomada de Preços as microempresas e 

empresas de pequeno porte já cadastradas e habilitadas parcialmente no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, instituído pela Instrução Normativa nº. 5, 

de 21 de julho de 1995, do extinto Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado – 

MARE, publicada no Diário Oficial da União de 19 de abril de 1996, ou que atenderem a todas as 

condições exigidas para cadastramento e habilitação parcial, até o terceiro dia anterior à data 
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prevista no instrumento convocatório para recebimento dos documentos de habilitação e das 

propostas de preço. 

 

Lembra-se que a participação em uma licitação e, no caso concreto, em uma tomada de 

preços, é um direito – mas um direito que obriga, que vincula, que traz compromissos com os 

concidadãos e com o aparato governamental. Portanto, cumpre ao particular diligenciar quanto a 

todas as exigências aqui expostas, bem como questionar e expor quaisquer dúvidas no momento 

oportuno, pois condutas lesivas à Administração Pública e – ato contínuo – à coletividade (tomadora 

dos serviços governamentais), merecerão seu devido sancionamento previsto na legislação pátria, 

seja em via administrativa, civil ou criminal. 

 

4.3 – Não poderão participar da licitação as microempresas e empresas de pequeno 

porte: 

a) em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação; 

b) suspensas de contratar com a União; 

c) que estejam impedidas de contratar com a SUSEP; 

d) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

e) em recuperação judicial; 

f) em processo de falência; 

g) em dissolução ou em liquidação; 

h) constituídas sob a forma de empresa em consórcio, qualquer que seja sua forma de 

constituição;  

i) estrangeiras que não funcionem no País; e 

j) que, mesmo constituídas independentemente, nomeiem um mesmo representante. 

 

 

5 – DA HABILITAÇÃO PARCIAL NO SICAF  

 

 5.1 – O cadastramento e a habilitação parcial no SICAF poderão ser realizados pelo 

interessado em qualquer unidade de cadastramento dos órgãos e entidades da Presidência da 

República, dos Ministérios, das Autarquias e das Fundações que integram o Sistema de Serviços 

Gerais – SISG. 

 

Observação: a Superintendência de Seguros Privados (Unidade Administrativa de 

Serviços Gerais – UASG – nº. 173039) não é unidade cadastradora do SICAF, apenas 

consultora. 

 

 5.2 – Para a habilitação regulamentada neste item, o interessado deverá atender às 

condições exigidas para cadastramento e sua habilitação parcial no SICAF, apresentando a 
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documentação discriminada na Instrução Normativa nº. 5/1995, até o terceiro dia anterior à data 

prevista para o recebimento dos documentos de habilitação e da proposta de preço. 

 

 

6 – DA LICITAÇÃO DIFERENCIADA E OS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ÀS ME E EPP´s 

 

 6.1 – Tratando-se de licitação exclusivamente destinada à participação de 

microempresas (“ME”) e empresas de pequeno porte (“EPP”), vide dispositivos da Lei Federal nº. 

123/2006 e do Decreto Presidencial nº. 6.204/2007, tais organizações deverão apresentar 

declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme 

modelo do Anexo F deste Edital. 

 

 6.2 – A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e das empresas de 

pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação. 

 

 6.3 – Não obstante, as participantes deverão estar cadastradas e habilitadas 

parcialmente perante o SICAF, mesmo que a documentação comprobatória da regularidade fiscal 

apresente alguma restrição. 

 

 6.4 – As microempresas e as empresas de pequeno porte que não apresentarem a 

declaração prevista no subitem 6.1 serão inabilitadas. 

 

6.5 – Conforme determina a legislação, não poderão se beneficiar do regime 

diferenciado e favorecido concedido às microempresas e às empresas de pequeno porte pela Lei 

Complementar nº. 123/2006 as organizações que se enquadrem em qualquer das exclusões 

relacionadas no Parágrafo 4º, do artigo 3º, da mesma Lei.  

 

 

7 – DA VISTORIA 

 

 7.1 – Com o fito de permitir aos interessados o exame das condições locais da 

Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio Grande do Sul e, assim, permitir-lhes a 

formulação adequada das propostas para o item objeto da contratação aqui pleiteada, a proponente 

deverá vistoriar as instalações da SUSEP-RS, situadas na Rua Coronel Genuíno, nº. 421, Conjunto 

nº. 1101 – 11º Andar / Condomínio Esplanada dos Açores, Bairro Centro Histórico, Porto Alegre – 

Rio Grande do Sul. 

 

 7.2 – A vistoria, obrigatória, das instalações da SUSEP-RS poderá ser agendada junto 

à Divisão de Atendimento ao Público – ADMRS, da Superintendência de Seguros Privados no 
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Estado do Rio Grande do Sul, através do telefone (51) 3212.6712, podendo ser realizada nos dias 

úteis, no horário das 9h30min às 12h e das 14h às 17h. 

 

 7.3 – Agente público integrante do quadro de pessoal permanente da SUSEP-RS 

conduzirá a visita. 

 

 7.4 – A vistoriar deverá ser até o terceiro dia útil anterior à data fixada para entrega das 

propostas comerciais. 

 

 7.5 – A vistoria de que trata este item do ato convocatório é um direito de qualquer 

interessado, mas não se fará dela exigência de habilitação técnica. Recomenda-se que as licitantes 

façam uso de tal desiderato, a fim de disporem de plenas condições para a quantificação do valor de 

suas propostas. Não obstante, caso a empresa decidir não realizar a vistoria, e eventualmente 

subestimar seu lance comercial, estará incorrendo em risco típico do seu negócio, não podendo, 

futuramente, opô-lo contra esta Administração para eximir-se de qualquer obrigação avençada ou 

para revisar os termos do contrato que vier a celebrar.  

  

 

 

8 – DOS ENVELOPES 

 

 8.1 – Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: 

“Documentos de Habilitação” e “Documentos de Preço”. 

 

 8.2 – Os conjuntos de documentos, relativos à Habilitação e à Proposta de Preço, 

deverão ser entregues separadamente, em envelopes lacrados, identificados com o nome da 

licitante, o número e o título do conteúdo (“Documentos de Habilitação” e “Documentos de 

Proposta de Preço”) na forma das alíneas “a” e “b” a seguir: 

 

a) Envelope contendo os documentos de Habilitação: 

 

ENVELOPE Nº. 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

SUSEP/RS 

Tomada de Preços MF/SUSEP nº. 01/2010. 
 

LICITANTE:_______________________ 

CNPJ:_____________________________ 
 

OBJETO: Elaboração de estudos e projetos nas áreas de Engenharia e Arquitetura 

para subsidiarem a reforma e readaptação das instalações pertencentes à 

Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio Grande do Sul. 
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b) Envelope contendo os documentos de Proposta de Preço: 
 

ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇO 

 

SUSEP/RS 

Tomada de Preços MF/SUSEP nº. 01/2010. 
 

LICITANTE:_______________________ 

CNPJ:_____________________________ 
 

OBJETO: Elaboração de estudos e projetos nas áreas de Engenharia e Arquitetura 

para subsidiarem a reforma e readaptação das instalações pertencentes à 

Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio Grande do Sul. 

 
 8.3 – Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser 

apresentados: (a) ou no original; (b) ou por cópia com autenticação procedida por tabelião; (c) ou 

por cópia com autenticação procedida por agente público da SUSEP, à vista do original; (d) ou pela 

juntada da(s) folha(s) de órgão da imprensa oficial onde tenha(m) logrado publicação. 

 

8.3.1 – Os documentos necessários à participação na presente licitação, 

compreendendo os documentos referentes à habilitação e à proposta de preço, deverão 

ser apresentados o idioma português, admitida a nomenclatura técnica específica. 

 

8.3.2 – A autenticação dos documentos, quando feita por agente público da SUSEP, 

será efetuada no endereço discriminado no subitem 2.1, no horário das 9h:30min às 

12h e das 14h às 17h, até o dia útil imediatamente anterior à data fixada para o 

recebimento dos envelopes.  

 

8.3.3 – O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) indicado nos documentos de 

habilitação e da proposta de preço deverá ser do mesmo estabelecimento que 

efetivamente vai executar os serviços objeto desta licitação pública. 

 

 8.4 – Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, 

filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, 

gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preço. 

 

 

9 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº. 1 

 

 9.1 – Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal:  
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 9.1.1 – A comprovação da habilitação jurídica
1
 e da regularidade fiscal

2
 será efetuada 

mediante o cadastramento e habilitação parcial no SICAF, nos termos dos subitens 4.2 e 5 deste 

Edital, não sendo exigida a apresentação de qualquer documento relativo a tal comprovação no 

envelope “Documentos de Habilitação”.  

  

 9.1.2 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal por parte da 

licitante, vez apresentada a documentação, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 

prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 

ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

                                                           
1 Com os seguintes documentos, relativo à HABILITAÇÃO JURÍDICA da licitante, e cuja regularidade será auferida 

por consulta online ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF: 

 

a) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; 

b) Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, em caso de sociedade 

simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

c) Registro comercial, em caso de empresa individual; 

d) 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. 

 
2 Através dos seguintes documentos, cuja REGULARIDADE FISCAL será auferida por consulta ao SICAF: 

  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, bem como junto à Fazenda Estadual e à Fazenda 

Municipal do domicílio ou sede da licitante, de acordo com o disposto no inciso III, do art. 29 da Lei 

Federal nº. 8.666/1993, dentro do prazo de validade; 
 

c.1) A prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, em obediência ao  Decreto Presidencial 

nº. 6.106, de 30 de abril de 2007, alterado pelo Decreto Presidencial nº. 6.420, de 1º de abril de 2008, 

será efetuada mediante a apresentação de: 

c.1.1) certidão específica, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, quanto às 

contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do Parágrafo Único do artigo 11 da Lei 

Federal nº. 8.212, de 27 de julho de 1991 (contribuições sociais), às contribuições instituídas a título 

de substituição e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive inscritas em dívida ativa do 

Instituto Nacional do Seguro Social, por ela administradas – decorrente esta exigência de 

mandamento exarado no artigo 47, Inciso I, alínea “a” da Lei Federal nº. 8.212/1990;  

c.1.2) certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas 

administrados. 
 

d) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, expedido pela 

Caixa Econômica Federal, conforme alínea “a” do art. 27 da Lei Federal nº. 8.036/1990, devidamente 

atualizado. 
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9.1.2.1 – A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item supra, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

artigo 81 da Lei Federal nº. 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os 

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

revogar a licitação. 

 
 9.2 – Qualificação Econômico-Financeira: 
 

 9.2.1 – A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), constantes da Declaração 

Demonstrativa da situação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

(SICAF), os quais deverão ser maior que 1,00 (um). 

 

 9.2.2 – No caso de a licitante apresentar resultado igual ou inferior a 1,00 (um) em 

quaisquer dos íncides de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será 

exigida a comprovação de Patrimônio Líquido igual ou maior que R$ 3.896,66 (três mil oitocentos 

e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos) – 10% do valor estimado da contratação, 

relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização até aquela 

data através de índices oficiais. 

 

9.2.2.1 – A comprovação de Patrimônio Líquido será efetuada mediante a 

apresentação, pela licitante proponente, do Balanço Patrimonial e demonstrações 

contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data da 

apresentação da proposta. Tal documento, nesta hipótese, deverá constar do envelope 

“Documentos de Habilitação” da proponente. 

 

9.2.2.2 – O Balanço Patrimonial deverá estar assinado pelo responsável legal da 

empresa e pelo responsável por sua elaboração, Contador ou outro profissional 

equivalente devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

 
9.3 – Declarações:  

 

9.3.1 – Declaração, assinada por quem de direito, de que a licitante atende aos 

requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006, com o fito de participação na licitação 

exclusiva à microempresas e empresas de pequeno porte de que trata este instrumento convocatório, 

conforme modelo juntado ao Anexo F do Edital. 
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9.3.2 – Declaração, assinada por quem de direito, de inexistência de fatos impeditivos 

para a sua habilitação neste certame, e ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores, na forma do § 2°, do art. 32 da Lei Federal nº. 8.666/1993, alterado pela Lei Federal nº. 

9.648/1998, conforme modelo constante do Anexo G deste ato convocatório. 

 

9.3.3 – Declaração, assinada por quem de direito, de que não possui em seu quadro de 

pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor 

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

atendimento ao preceito do art. 7º, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, e em conformidade com a Lei Federal nº. 9.854/1999, regulamentada pelo Decreto 

Presidencial nº. 4.358, de 05 de setembro de 2002, vide modelo do Anexo H desta peça Editalícia. 

 

9.3.4 – Declaração, assinada por quem de direito, de Elaboração Independente de 

Proposta (§2º do art. 1º da Instrução Normativa nº. 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação – SLTI / Ministério do Planejamento), conforme Anexo I 

deste ato convocatório. 

 
9.4 – Qualificação Técnica: 
 

9.4.1 – Referente à capacidade técnico-operacional:  
 

a) Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia – CREA, em nome da licitante, com validade na data de 

recebimento dos documentos de habilitação e classificação, que comprove a 

regularidade da empresa e de seus responsáveis técnicos no órgão responsável pela 

fiscalização do exercício e das atividades profissionais reguladas pela Lei Federal 

nº. 5.194/1966. 
 

b) Um (01) atestado / declaração de capacidade técnica, em nome da licitante (pessoa 

jurídica), expedido por pessoal jurídica de direito público ou privado, que 

comprove a aptidão para desempenho / execução de serviço de características 

semelhantes aos descritos neste Edital, contendo, preferencialmente, os seguintes 

dados em destaque: 
 

- datas de início e término dos serviços; 

- locais de execução;  

- nome dos contratantes e das pessoas jurídicas contratadas; 

- nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) 

de registro(s) no CREA; 

- especificações técnicas dos projetos e estudos elaborados. 
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Para efeitos de habilitação, o atestado apresentado pela licitante deverá comprovar 

a elaboração de estudos e projetos de Engenharia / Arquitetura com área projetada 

mínima de 190m² (cento e noventa metros quadrados) 
3
. 

 

 

 9.4.2 – Referente à capacidade técnico-profissional: 
 

a) Comprovar possuir em seu corpo técnico (quadro permanente), na data fixada para 

abertura das propostas, profissional ou profissionais de nível superior, detentor(es) 

de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da 

região onde os serviços foram executados e / ou Certidão de Acervo Técnico – 

CAT, expedidas por esses Conselhos, relativo(s) à elaboração de Projetos de 

Demolição / Remoção (Serviços Preliminares), de Arquitetura, de Instalações 

Hidrosanitárias, de Instalações Elétricas e Eletrônicas, de Instalações Mecânicas e 

de Prevenção contra Incêndios (PPCI). 

 

O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante para fins de comprovação da 

capacidade técnico-profissional deverá(ão) participar do serviço objeto da licitação, 

na qualidade de responsável(is) técnico(s), cuja nomeação será ultimada através de 

Declaração em que conste seu(s) nome(s), CPF e número do registro na entidade 

profissional competente, conforme modelo juntado ao Anexo J.  

 

A empresa licitante deverá anexar declaração de cada profissional indicado, 

mediante a qual esse dará ciência de que está sendo nomeado para prestar os 

serviços objeto da licitação pública, vide Anexo K. 

 

9.4.2.1 – A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação: 
 

a) Se empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado ou cópia da 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 

b) Se sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente (Junta 

Comercial); 

c) Mediante atestado / certidão de registro da licitante (pessoa jurídica) no 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, se nela 

constar o nome do(s) profissional(is) indicado(s) como responsável-técnico da 

organização empresarial proponente; 

                                                           
3 A área projetada total de que trata o objeto deste certame é de 380m². Na fixação de um percentual míinimo de execução 

de tal serviço, esta Administração ateve-se às peculiaridades do objeto licitado, estipulando a comprovação de experiência 

no patamar de 50% (cinquenta por cento) por parte das proponentes (área total a ser projetada: 380m²; experiência de 

projeto exigida: 190m² - ou 50%). Vide Acórdãos 1.284/2003, 2.088/2004, 2.299/2007, 2.394/2007, 2.215/2008 – todos 

do Plenário do Egrégio Tribunal de Contas da União (TCU). 



 
 
 

12 
 
 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP 

Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio Grande do Sul 

Processo SUSEP nº. 15414.200343/2009-24 

Tomada de Preços nº. 01/2010 
 

d) Por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a 

legislação civil comum (Lei Federal nº. 10.406/2002, artigos 593 a 609), como 

prova de comprovação do vínculo profissional; 

e) Declaração, sob as penas da lei, de contratação futura do profissional detentor 

do atestado profissional, desde que acompanhada de declaração de anuência do 

profissional. 

 

9.4.2.2 – A comprovação do vínculo empregatício será aferida na data prevista 

para entrega / abertura das propostas (Acórdão TCU nº. 170/2007 – Plenário). 

 

 OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: As certidões de registro de pessoa física e jurídica 

no CREA e as Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas via internet somente serão aceitas se 

houver a possibilidade de confirmação de sua autenticidade pelo mesmo meio (internet), podendo a 

Comissão, se julgar necessário, efetuar a confirmação durante o transcorrer da sessão ou quando da 

realização de diligências. 

 

 

10 – DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº. 2 

 

 10.1 – O envelope “Documentos de Proposta de Preço” deverá conter a Proposta de 

Preço da licitante, e seus anexos, conforme abaixo: 

 

 10.1.1 – A Proposta de Preço da licitante deverá atender aos seguintes requisitos: 
 

a) Ser apresentada em uma via, contendo todas as informações exigidas no item 31 

do Projeto Básico – Anexo A deste Edital, constando o preço proposto expresso 

em Reais (R$), em algarismos arábicos e por extenso, devidamente assinada por 

quem tenha poderes de representação, sem ressalvas, emendas, rasuras ou 

entrelinhas. 

 

b) Indicar os dados da empresa proponente (razão social, número de inscrição no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, endereço completo, telefones etc.). 

 

c) Juntar Planilha de Custos e Formação de Preços preenchida, conforme Anexo D 

deste Edital; 

 

d) Juntar Planilha de Composição do BDI, vide Anexo E deste ato convocatório; 

 

e) Constar o preço global proposto, que deve incluir o BDI e computar todas e 

quaisquer despesas com mão de obra, auxílios, vales e quaisquer outras vantagens 
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pagas aos empregados, taxas, emolumentos e quaisquer despesas operacionais, bem 

como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, despesas e 

obrigações financeiras de qualquer natureza e outras despesas, diretas e indiretas; 

enfim, todos os componentes de custo dos serviços, inclusive lucro, necessários à 

perfeita execução do objeto da licitação. 

 

10.1.1.1 – Toda proposta entregue será considerada com prazo de validade de 60 

(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

 

10.1.1.2 – Os valores monetários deverão ser expressos em Reais (R$), com apenas 

duas casas decimais, desprezando-se as demais. 

 

10.1.1.3 – O BDI deverá estar expresso em percentual e em Reais (R$). 

 

10.1.2 – Consta dos Anexos B e C deste ato convocatório o respectivo orçamento 

estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários (inciso II, §2º, do artigo 40 da Lei de 

Licitações Públicas e Contratos Administrativos
4
). 

 

10.1.3 – A Composição Analítica do BDI deverá ser apresentada conforme o Anexo 

E, discriminando todos os custos indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas, 

administração central, despesas financeiras, riscos e imprevistos, lucro bruto e impostos.  

 

10.1.3.1 – O valor de BDI constante da planilha de Orçamento Estimativo é uma 

estimativa da Administração. Cada licitante deverá preencher a sua planilha de 

Composição Analítica do BDI de acordo com os seus custos próprios, de modo a 

demonstrar analiticamente a composição do BDI utilizado na formação do preço global 

da sua proposta. 

 

10.1.3.2 – Orientações quanto ao preenchimento da rubrica de BDI encontram-se 

pormenorizadas no item 31.5 do Anexo A (Projeto Básico) deste Edital. 

 

 10.2 – Ocorrendo discrepância nos valores constantes da proposta da licitante, a 

Comissão procederá ao ajuste do preço global, prevalecendo sempre os primeiros, nos seguintes 

casos: 

 

a) Os preços unitários em relação aos preços totais dos itens; 

b) Os preços totais dos itens em relação ao preço total 

c) O somatório do preço total com o BDI em relação ao preço global; 

                                                           
4 Lei Federal nº. 8.666/1993. 
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d) Os preços do Orçamento Detalhado em relação à Composição Analítica do BDI. 

 

 10.3 – 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. 

 

 10.4 – Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto 

aos preços (unitários, total e global), prazos de execução, forma de pagamento ou outra condição 

que importe em modificação dos termos originais, salvo na hipótese do subitem 12.3.12 (ajuste pela 

Administração, conforme item 10.2). 

 

 10.5 – O preço máximo – critério de aceitabilidade – admitido pela Administração 

para o objeto a ser contratado será de R$ 38.966,66 (trinta e oito mil, novecentos e sessenta e seis 

reais e sessenta e seis centavos). 

 

 

11 – DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO 

 

11.1 – Os documentos de habilitação e proposta necessários à participação dos 

interessados na presente licitação deverão ser entregues em envelopes distintos e lacrados, ou 

encaminhados via Correios, mediante carta registrada com AR – Aviso de Recebimento - até o dia, 

hora e local designados no subitem 2 deste Edital. Após o encerramento do prazo para entrega dos 

envelopes, e declarada aberta a sessão pública desta Tomada de Preços, nenhum outro documento 

será aceito pela Comissão, salvo no caso dos subitens 12.2.16 e 12.3.10. 

 

 11.1.1 – A Superintendência de Seguros Privados não se responsabilizará, em hipótese 

alguma, por atraso, extravio, avaria, ou qualquer outra ocorrência, a cargo dos 

Correios. 

 

11.2 – Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido 

a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, por todos os atos e efeitos previstos 

neste Edital, por sua representada. 

 

 11.3 – Quando da entrega dos envelopes “Documentos de Habilitação” e “Documentos 

de Proposta de Preço”, o representante da licitante deverá apresentar à Comissão os seus 

documentos de credenciamento. 

 

 11.4 – Por credenciamento entende-se, além da apresentação da Carteira de Identidade 

fornecida por órgão oficial, a apresentação dos documentos abaixo especificados, conforme as 

diferentes hipóteses de representação: 
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a) quando a licitante for constituída sob a forma de sociedade e sua representação 

estiver sendo exercida diretamente por membro integrante da estrutura 

organizacional da pessoa jurídica (Diretor, Gerente, etc.) documentos que 

comprovem a existência de poderes de representação do titular do cargo (atos 

constitutivos da pessoa jurídica – Estatutos Sociais ou Contrato Social devidamente 

registrados), acompanhados de documentos que comprovem a eleição do 

credenciando para o dito cargo (Ata de Assembléia-Geral e, quando for o caso, 

também Ata do Conselho de Administração, em que tenha[m] ocorrido a[s] 

eleição[ões] a ser[em] comprovada[s]). 

 

b) quando a licitante for constituída sob a forma de sociedade e sua representação 

estiver sendo exercida de forma indireta, por procurador constituído: os mesmos 

documentos arrolados na alínea “a” supra, neste caso relativamente à pessoa que 

representar a licitante na procuração, acompanhados da procuração, na qual sejam 

outorgados poderes suficientes para representação em licitação. 

 

11.4.1 – Estes documentos (originais e cópias) deverão ser apresentados fora dos 

envelopes, para que possam ser analisados no início dos trabalhos, antes da abertura do 

envelope “Documentos de Habilitação”. No caso de cópias, as mesmas deverão ser 

autenticadas por tabelião ou por agente público da Comissão, à vista do original. 

 

11.4.2 – No caso de licitante cadastrada no SICAF, poderá ser efetuada consulta online 

àquele sistema, para fins de comprovação dos poderes de representação do 

representante da licitante ou do outorgante da procuração, em substituição aos atos 

constitutivos da pessoa jurídica exigidos nas alíneas “a” e “b” acima. 

 

 11.5 – A não-apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de 

credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de manifestar-se e 

responder por ela até que seja cumprido o disposto nos subitens 11.3 e 11.4. 

 

 11.6 – O credenciamento do representante somente será admitido no início da sessão 

pública. 

 

11.6.1 – Caso seja necessário, a proponente poderá substituir – no curso da licitação – 

o representante inicialmente indicado, desde que esse novo preposto esteja munido dos 

documentos necessários, em especial em relação à procuração com a devida outorga de 

poderes para a prática de atos inerentes à licitação. 
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 11.7 – Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 

empresa licitante. 

 

 11.8 – Das reuniões para recebimento e abertura dos envelopes contendo a 

documentação de participação serão lavradas atas circunstanciadas, que mencionarão todas as 

licitantes, as propostas apresentadas, as reclamações e recursos feitos pelas proponentes e as demais 

ocorrências que interessarem ao julgamento da licitação, devendo ser as mesmas assinadas pelos 

membros da Comissão e por todos os representantes presentes das licitantes. 

 

 

12 – DO JULGAMENTO 

 

 12.1 – O julgamento da licitação será realizado em duas fases, conforme abaixo 

elencado, e obedecerá ao critério de “MENOR PREÇO GLOBAL” para o objeto deste ato 

convocatório: 

 

a) Fase de Habilitação: compreenderá a verificação e análise dos documentos 

apresentados no envelope “Documentos de Habilitação” de cada licitante, 

relativamente ao atendimento das exigências constantes no presente Edital, e a 

verificação, por meio de consulta online, da regularidade das proponentes quanto ao 

cadastramento e quanto à habilitação parcial no SICAF; 

 

b) Fase de Classificação de Preços e Julgamento Final: compreenderá a verificação 

e análise de todos os elementos contidos no envelope “Documentos de Proposta de 

Preço” das licitantes habilitadas na fase anterior, a elaboração da relação de 

classificação final das licitantes e o julgamento final das propostas de preço. 

 

 12.2 – Fase de Habilitação: 

 

 12.2.1 – Efetuados os procedimentos previstos no item 11 deste Edital, a Comissão 

Especial de Licitação da SUSEP-RS anunciará a abertura dos envelopes referentes aos documentos 

de habilitação, os quais, juntamente com as declarações de enquadramento como microempresa ou 

empresa de pequeno porte exigidas, serão rubricados, folha por folha, pela Comissão e pelos 

representantes das licitantes presentes. 

 

 12.2.2 – A regularidade do cadastramento e da habilitação parcial da licitante no 

SICAF serão confirmadas por meio de consulta online, quando da abertura dos envelopes 

“Documentos de Habilitação”. 
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12.2.2.1 – Procedida a consulta, serão impressas as Declarações Demonstrativas da 

situação de cada licitante (Instrução Normativa MARE nº. 5/1995), que deverão ser 

assinadas pelos membros da Comissão e por todos os representantes das licitantes 

presentes. 

12.2.2.2 – As declarações serão juntadas ao processo de licitação. 

 

 12.2.3 – No caso de a licitante ser inabilitada e comprovar, exclusivamente, mediante 

apresentação do Formulário de Recibo de Solicitação de Serviço (IN MARE nº. 5/1995 e suas 

alterações), ter entregado a documentação à sua Unidade Cadastradora no prazo regulamentar, o 

Presidente da Comissão suspenderá os trabalhos e comunicará o fato ao órgão competente do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

 12.2.4 – As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 

para a habilitação no presente certame, ou os apresentarem em desacordo com o exarado neste ato 

convocatório ou, ainda, com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação 

posterior, excetuada a hipótese prevista no item subsequente, 12.2.5, deste Edital.  

 

 12.2.5 – Como assegura a Lei Complementar nº. 123/2006, regulamentada pelo 

Decreto Presidencial nº. 6.204/2007, poderá haver regularização a posteriori da habilitação fiscal 

das microempresas e empresas de pequeno porte, nos ditames procedimentais expostos ao subitem 

9.1.2 deste instrumento convocatório. 

 

 12.2.6 – Será inabilitada a licitante que não tenha apresentado o comprovante de 

patrimônio líquido mínimo de que trata o subitem 9.2.2, no caso desta apresentar resultado igual ou 

menor que 1,00 em qualquer dos seguintes indíces contábeis: Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 

(SG) e Liquidez Corrente. 

 

 12.2.7 – Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou 

realização de diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitante. 

 

 12.2.8 – Caso estejam presentes os representantes de todas as licitantes, a Comissão 

poderá intimá-los direta e verbalmente da decisão sobre a habilitação, hipótese em que tudo deverá 

constar da ata que documentar a reunião, a qual deverá ser assinada por todos os membros da 

Comissão e pelos representantes das licitantes presentes. 

 

 12.2.9 – Intimadas todas as licitantes, direta e verbalmente, durante a própria reunião, 

da decisão da Comissão sobre a habilitação e dispondo-se elas a renunciarem ao exercício do direito 

de recorrerem da decisão, tal renúncia deverá constar, expressamente, da ata que documentar a 

reunião, a qual necessariamente deverá ser assinada por todas elas, hipótese em que serão 

devolvidos às licitantes inabilitadas os envelopes fechados com as “Propostas de Preço”, 
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procedendo-se, em seguida, à abertura dos envelopes com as “Propostas de Preço” das licitantes 

habilitadas. Não havendo renúncia expressa de alguma licitante ao exercício do direito de 

interposição de recurso, cujo prazo então começará a fluir, a Comissão encerrará a sessão, 

mantendo em seu poder os envelopes com as “Propostas de Preço”, fechados e devidamente 

rubricados, por todos os seus membros e pelos representantes das licitantes presentes. 

 

 12.2.10 – Caso julgue necessário, a Comissão poderá suspender a reunião, para análise 

da documentação, realização de diligências ou consultas, tudo sendo registrado em ata. 

 

 12.2.11 – Suspensa a reunião, todos os documentos de habilitação e os envelopes 

“Proposta de Preço”, estes devidamente lacrados, ficarão em poder da Comissão, após serem 

rubricados por todos os seus membros e pelos representantes das licitantes presentes. 

 

 12.2.12 – Não estando presentes à reunião os representantes de todas as licitantes, ou 

ainda que presentes, alguns deles tenha deixado de assinar a ata que a documentou, após a análise 

da documentação ou a realização de diligências ou consultas, a Comissão fará publicar, no Diário 

Oficial da União – DOU e em jornal diário de grande circulação no Estado, sua decisão quanto à 

habilitação, o que abrirá o curso do prazo recursal. 

 

 12.2.13 – Decorrido o período recursal, sem a interposição de recursos ou apreciados 

os eventualmente interpostos na forma da lei, a Comissão marcará a data para abertura dos 

envelopes “Propostas de Preço” das licitantes habilitadas. 

 

 12.2.14 – Os envelopes com os documentos relativos à “Proposta de Preço” das 

licitantes inabilitadas, não retirados pelos seus representantes na data marcada para sua abertura, 

permanecerão em poder da Comissão, devidamente lacrados, durante trinta dias consecutivos 

contados da data citada acima. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos, 

mediante consignação em Ata. 

 

 12.2.15 – Após a fase de habilitação não é admitida desistência da proposta, que será 

considerada em todos os seus efeitos obrigacionais, salvo, por motivo justo decorrente de fato 

superveniente aceito pela Administração. 

 

 12.2.16 – Na hipótese de todas as licitantes serem inabilitadas, a Superintendência de 

Seguros Privados poderá fixar às licitantes o prazo de oito dias úteis para apresentação de nova 

documentação de habilitação, escoimada das causas da inabilitação, permanecendo os envelopes 

contendo a “Proposta de Preço” em poder da Comissão. 

 
 12.3 – Fase de Classificação de Preços e Julgamento Final: 
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 12.3.1 – Decidida a habilitação, serão abertos os envelopes “Documentos de Proposta 

de Preço” das licitantes habilitadas, os quais serão rubricados folha por folha pela Comissão e pelos 

representantes das licitantes presentes. 

 

 12.3.2 – As “Propostas de Preço” apresentadas em desacordo com o estabelecido neste 

Edital, bem como as que apresentarem preço global superior ao máximo estabelecido neste Edital, 

conforme subitem 10.5, ou manifestamente inexequível, serão desclassificadas, não se admitindo 

complementação posterior. 

 

 12.3.3 – Será também desclassificada a proposta que, para a sua visualização, necessite 

de vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos 

os concorrentes. 

 

 12.3.4 – Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado. 

 

 12.3.5 – Considerar-se-ão manifestamente inexequíveis os preços que sejam inferiores 

a 70% do menor dos seguintes valores: 

 

a) média aritmética dos valores das propostas válidas superiores a 50% do valor 

estimado conforme Anexo B deste ato convocatório; ou 

b) valor estimado pela Administração, conforme Anexo B deste Edital. 

 

 12.3.6 – Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital ou 

baseada nas ofertas das demais licitantes. 

 

 12.3.7 – Caso julgue necessário, a Comissão poderá suspender a reunião, para análise 

da documentação quanto à classificação das “Propostas de Preço”. 

 

 12.3.8 – Suspensa a reunião, todos os documentos das “Propostas de Preço” ficarão em 

poder da Comissão, após serem rubricados por todos seus membros e pelos representantes das 

licitantes presentes. 

 

 12.3.9 – Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise das “Propostas de 

Preço” ou para a realização de diligências ou consultas, a Comissão procederá à análise das mesmas 

e decidirá sobre a classificação final de cada licitante. 
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 12.3.10 – Na hipótese de todas as “Propostas de Preço” serem desclassificadas, a 

Administração poderá fixar o prazo de oito dias úteis para a apresentação de novas propostas de 

preço, escoimadas das causas que determinaram a desclassificação. 

 

 12.3.11 – No caso de equivalência dos preços globais entre duas ou mais propostas, a 

classificação será realizada por sorteio, na própria sessão, o qual deverá ser feito através da 

aposição dos nomes das licitantes empatadas em cédulas, que serão colocadas em urna fechada, da 

qual será retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira classificada e assim retirando as 

cédulas sucessivamente até que se classifiquem as licitantes então empatadas. 

  

 12.3.12 – As licitantes serão classificadas em função de seus preços globais, ajustados, 

se for o caso, conforme o disposto no subitem 10.2, os quais serão listados em ordem crescente, 

sendo considerada vencedora a proposta que apresentar o menor preço global. 

 

 12.3.13 – Caso estejam presentes os representantes de todas as licitantes, a Comissão 

poderá intimá-los direta e verbalmente da decisão sobre a classificação das “Propostas de Preço”, 

hipótese em que tudo deverá constar da ata que documentar a reunião, a qual deverá ser assinada 

por todos os membros da Comissão e pelos representantes das licitantes presentes. 

 

 12.3.14 – Intimadas todas as licitantes direta e verbalmente, durante a própria reunião, 

da decisão da Comissão declarando vencedora a empresa que apresentou o menor preço global e 

dispondo-se elas a renunciarem ao exercício do direito de recorrerem da decisão, tal renúncia 

deverá constar, expressamente, da ata que documentar a reunião, a qual necessariamente deverá ser 

assinada por todas elas. 

 

                    12.3.15 – Não estando presentes à reunião os representantes de todas as licitantes, ou 

ainda que presentes, algum deles tenha deixado de assinar a ata que a documentou, a Comissão fará 

publicar no Diário Oficial da União (DOU), e em jornal diário de grande circulação no Estado, sua 

decisão declarando vencedora da fase de classificação de preços a empresa que apresentou a 

proposta de menor valor, o que abrirá o curso do prazo recursal, exceto no caso previsto no subitem 

12.3.16.3. 

 

12.3.16 – Caso haja alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da 

microempresa ou empresa de pequeno porte declarada vencedora, ser-lhe-á assegurado o prazo de 2 

(dois) dias úteis para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

12.3.16.1 – O termo inicial do prazo para regularização da documentação 

corresponderá à data da intimação ou da publicação da decisão em que a proponente 

for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período. 
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12.3.16.2 – A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior deverá sempre ser 

concedida pela Administração quando requerida pela licitante, a não ser que exista 

urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente 

justificados. 

 

12.3.16.3 – O curso do prazo recursal somente começará a fluir após o encerramento 

do prazo para a regularização da documentação de regularidade fiscal da licitante 

declarada vencedora. 

 

 12.3.18 – A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 12.3.16 

implicará decadência ao direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei, sendo 

facultado à Superintendência de Seguros Privados convocar as licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação, ou revogar a licitação. 

 

 12.3.19 – Intimado diretamente ou publicado no Diário Oficial da União e em jornal 

diário de grande circulação no Estado o resultado do certame licitatório, efetuada a regularização da 

documentação relativa à regularidade fiscal da licitante declarada vencedora, se for o caso, e 

decidicos os recursos eventualmente interpostos ou decorrido o prazo recursal sem sua interposição, 

o julgamento da licitação será submetido à autoridade competente para homologação do 

procedimento, adjudicação de seu objeto à licitante vencedora e decisão quanto à contratação. 

 

 

13 – DOS RECURSOS 

 

 13.1 – Os RECURSOS contra os atos da Administração ou da Comissão Especial de 

Licitações, decorrentes da aplicação da Lei das Licitações ou deste Edital, serão processados e 

julgados nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº. 8.666/1993. 

 

 

14 – DA GARANTIA 

 

 14.1 – Para assegurar o fiel cumprimento das obrigações contratuais, será exigida a 

prestação de garantia no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura do contrato, na forma do disposto no 

§1º, do artigo 56, da Lei Federal nº. 8.666/1993, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 

do contrato. 

 

14.1.1 – A garantia prestada poderá responder por multas eventualmente aplicadas à 

contratada ou reverter-se em favor da contratante, na hipótese de rescisão contratual 

por culpa exclusiva da contratada. 
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14.1.2 – Havendo utilização total ou parcial da garantia, em pagamentos de qualquer 

obrigação, a contratada obriga-se a proceder à correspondente reposição, no prazo de 

10 (dez) dias, contados a partir da data em que for notificada pela SUSEP. 

 

14.1.3 – A importância referente à garantia deverá ser complementada pela contratada, 

caso venha a ocorrer algum acréscimo do valor do contrato ou renovada no caso de 

vencimento, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que foi notificada pela 

Superintendência de Seguros Privados, prevalecendo o mesmo percentual. 

 

14.1.4 – Consoante o exarado no §4º do artigo 56, da Lei Federal nº. 8.666/1993, a 

garantia somente será restituída após o término da vigência do contrato e desde que 

não haja pendências. 

 

 

15 – DO PREÇO E REAJUSTAMENTO 

 

 15.1 – Os serviços serão executados pelo preço global constante da proposta de preço 

da licitante adjudicatária, o qual incluirá todas as despesas necessárias à sua perfeita conclusão. 

 

 15.2 – O preço global será fixo e irreajustável. 

 

 

16 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

 16.1 – Os recursos para cobertura das despesas dos serviços objeto da presente 

licitação pública provêm de Dotação Orçamentária consignada à Superintendência de Seguros 

Privados para o exercício de 2010, a serem empenhadas na classificação contábil nº 3.4.4.9.0.51-80 

(Elaboração de Estudos e Projetos). 

 

 

17 – DA CONTRATAÇÃO 

 

 17.1 – As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por 

instrumento de contrato, conforme minuta juntada ao Anexo L deste ato convocatório, celebrado 

entre a Superintendência de Seguros Privados, doravante denominada contratante, e a licitante 

adjudicatária, doravante denominada contratada, que observará os termos da Lei Federal nº. 

8.666/1993, deste Edital e demais normas pertinentes. 

 



 
 
 

23 
 
 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP 

Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio Grande do Sul 

Processo SUSEP nº. 15414.200343/2009-24 

Tomada de Preços nº. 01/2010 
 

 17.2 – A licitante para a qual foi adjudicado o objeto da licitação terá o prazo de 10 

(dez) dias úteis, contados da devida convocação, para celebrar o referido contrato, do qual farão 

parte o Edital, incluídos os seus anexos, e a respectiva proposta de preço. Em caso de recusa 

injustificada, ser-lhe-á aplicado o disposto na legislação.  

 

 17.3 – Se a licitante adjudicatária não assinar o contrato, é facultado à Administração 

convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pela licitante adjudicatária, inclusive quanto aos preços, ou revogar a 

licitação.   

 

 17.4 – Antes da assinatura do contrato a licitante adjudicatária, caso registrada no 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de outra unidade federativa, que não o 

Estado do Rio Grande do Sul, deverá providenciar o visto na Certidão de Registro de Pessoa 

Jurídica e registros profissionais (do[s] responsável[is] por ela indicado[s]) e demais documentações 

que se façam necessárias, emitidas no Conselho de sua jurisdição, a ser realizado pelo Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia no Estado do Rio Grande do Sul (CREA-RS).  

  

 17.5 – A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, as 

mesmas condições apresentadas durante o certame, particularmente às referentes aos responsáveis 

técnicos indicados.  

 

 

18 – DOS PRAZOS E DO RECEBIMENTO 

 

 18.1 – O prazo para execução do objeto da presente licitação pública será de seis 

meses, contados a partir de sua lavratura formal, por assinatura de contrato administrativo. 

 

 18.2 – Consta do item 28 do Anexo A a este ato convocatório o cronograma físico 

para desenvolvimento do objeto desta licitação. 

 

 18.3 – Admitir-se-á a prorrogação do prazo contratual, desde que ocorra um dos 

motivos previstos no §1º do artigo 57 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

18.3.1 – Serão descontados do prazo contratual de execução os atrasos eventualmente 

ocasionados por responsabilidade da Administração, bem como aqueles oriundos de 

caso fortuito e/ou força maior. 

 

 18.4 – Executado o contrato, o seu objeto será recebido provisoriamente mediante 

recibo (art. 74, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/1993); e, definitivamente, por servidor ou 
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comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 

partes, após o decurso do prazo de observação.  

 

18.4.1 – O prazo de observação será de 90 (noventa) dias (art. 73, §3º, Lei de 

Licitações Públicas). 

 

18.4.2 – O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de acompanhamento pelo 

órgão interessado (art. 69, Lei Federal nº. 8.666/1993). 

 

 

19 – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

 19.1 – São obrigações da contratante as exaradas neste Edital e em seus anexos, e 

principalmente as positivadas na Cláusula Quinta da minuta de contrato de que trata o Anexo L 

deste Edital. 

 

 19.2 – São obrigações da contratada as apresentadas neste Edital, incluídos os seus 

anexos, e mormente as discriminadas na Cláusula Terceira do Anexo L (minuta contratual). 

 

 19.3 – A execução do contrato será acompanhada e fiscalização por representante da 

Administração especialmente designado pela autoridade contratante, doravante denominado “Fiscal 

do Contrato”, podendo ser assessorado por empresa especializada a ser contratada para esse fim.  

 

19.3.1 – O representante da Administração deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais. 

 

 19.4 – A fiscalização aqui tratada não exclui nem reduz a responsabilidade da 

contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, não 

implica co-responsabilidade da contratante. 

 

 19.5 – A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto da presente licitação, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

 19.6 – A execução dos trabalhos deverá ser conduzida, obrigatoriamente, sob a 

responsabilidade técnica dos profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para 

comprovação da capacidade técnico-profissional, em atendimento ao subitem 9.4.2 deste Edital. 
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19.6.1 – Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado 

apresentado na fase de habilitação, em atendimento ao subitem 9.4.2 deste ato 

convocatório, por outro com experiência equivalente ou superior. A proposta de 

substituição de profissional deverá ser apresentada por escrito, fundamentada e 

instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e 

incluirá a indicação do novo profissional com o respectivo acervo técnico, e 

acompanhada da baixa da ART do profissional que está sendo substituído. Para a sua 

efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pelo Fiscal do 

Contrato. 
 

 19.7 – É vedada a subcontratação total ou parcial dos serviços objeto deste contrato. 

 

 

20 – DO PAGAMENTO  
 

20.1 – O pagamento dos serviços prestados, referente ao item do presente certame 

(elaboração dos estudos e projetos nas áreas de Engenharia e Arquitetura), será efetuado mediante 

Ordem Bancária (vide Lei Federal nº. 4.320/1964), através de crédito em conta corrente, no prazo 

de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por 

servidor da SUSEP / RS (liquidação), e dar-se-á na forma abaixo estabelecida:  

 

Pressuposto (Cronograma Físico X 

Cronograma Financeiro) 

Pagamento (% do valor total [global] do 

Contrato) 

Conclusão das Fases 1 e 2 (Estudos 

Preliminares / Anteprojetos) e aprovação pela 

SUSEP. 

40% 

Conclusão e Aprovação, pela SUSEP, da Fase 3 

(Projeto Básico). 
30% 

Conclusão e Aprovação, pela SUSEP e órgãos 

competentes, da Fase 4 (Projeto Executivo). 
30% 

 

20.2 – Para todos os casos incidirão as seguintes retenções tributárias: 

 

a) a título de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social (Cofins) e Contribuição para o PIS/Pasep, por força da Instrução 

Normativa nº. 480 e alterações posteriores, da Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, o percentual de 5,85% (cinco vírgula oitenta e cinco por cento) sobre o 

valor da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) / fatura(s) emitidas.  
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Estarão isentas desta retenção as empresas optantes pelo Simples Nacional, instituído 

pela Lei Complementar nº. 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte). 

 

b) A título de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), com fulcro na 

Lei Complementar Municipal nº. 07/1973 de Porto Alegre / Rio Grande do Sul – 

com a redação dada pela Lei Complementar Municipal nº. 607/2008, o percentual 

de 2% (dois por cento) sobre o valor da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) / 

fatura(s) emitidas. 

 

 20.3 – O número do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) indicado nas notas 

fiscais / faturas deverá coincidir com o apresentado na proposta comercial da contratada, o qual será 

utilizado para consulta ao SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do 

Governo Federal), bem como para emissão de notas de empenho (vide Lei Federal nº. 4.320/1964). 

 

 20.4 – Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto houver pendências na 

prestação dos serviços ou não houverem sido cumpridas totalmente as obrigações constantes deste 

Edital e seus anexos. 

 

 20.5 – Ocorrendo devolução de Nota Fiscal / Fatura pela contratante, por incorreção 

atribuída à contratada, o prazo de que trata o subitem 20.1 deste Edital passará a ser contado a partir 

da data de reapresentação da nota fiscal / fatura devidamente corrigida. 

 

 20.6 – A contratada não poderá interromper a execução dos serviços em função de 

pendências relativas às suas responsabilidades contidas neste item. 

 

 20.7 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos 

pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da fatura, 

serão estipulados mediante acordo entre as partes ou na forma do disposto no §4º, do artigo 36, da 

Instrução Normativa MP/SLTI nº. 02, de 30 de abril de 2008. 

 

 

21 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

 21.1 – O não cumprimento, total ou parcial das obrigações assumidas na forma e nos 

prazos estabelecidos, sujeitará a contratada às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei 

Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, garantida a prévia defesa, ficando estipuladas as 

seguintes penalidades:  
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a) advertência; 

b) multa, calculada sobre o valor total do Contrato: 

b.1) de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, respeitando o limite de 5% 

(cinco por cento), nos casos de atraso da entrega da garantia contratual, 

conforme estabelecido na Cláusula Décima Primeira – Da Garantia, até 

que a CONTRATADA dê solução à inexecução do avençado ou até a 

rescisão contratual; 

b.2) de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, respeitando o limite de 

20% (vinte por cento), nos casos de faltas que acarretem transtornos 

significativos para a CONTRATANTE, até que a CONTRATADA dê 

solução à inexecução do avençado ou até a rescisão contratual; 

b.3) de 2% (dois por cento), acrescido de 0,1% (zero vírgula um por cento) 

ao dia, respeitando o limite de 20% (vinte por cento), por atraso no 

início ou conclusão dos serviços, por culpa exclusiva da 

CONTRATADA, até que a CONTRATADA dê solução à inexecução 

do avençado ou até a rescisão contratual; 

b.4) de 20% (vinte por cento), pela inexecução total do Contrato; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar 

com a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a 

penalidade. 

 

 21.2 – A penalidade exarada na alínea “b” supra poderá ser aplicada de forma isolada 

ou cumulativamente com quaisquer das demais, devendo o valor da multa ser cobrado na forma do 

disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 86, e §1º do artigo 87, da Lei de Licitações Públicas (Lei Federal 

nº. 8.666/1993). 

 

 21.3 – Contra as decisões que resultem em aplicação de penalidade, a contratada 

poderá interpor os recursos cabíveis, ao qual a autoridade competente poderá conferir efeito 

suspensivo, se presentes razões de interesse público, devidamente fundamentadas, conforme dispõe 

o inciso I, alínea “f”, do artigo 109; e §2º da Lei Federal nº. 8.666/1993. 

 

22 – DA RESCISÃO DO CONTRATO 
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 22.1 – O contrato poderá ser rescindido por inadimplemento de suas cláusulas ou 

quando verificados os fatos previstos no art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/1993, observadas as 

disposições contidas nos arts. 79 e 80 da referida norma, independentemente de aviso ou 

interpelação judicial ou extrajudicial. 

 

 22.2 – A rescisão do contrato administrativo, se necessária, operar-se-á com supedâneo 

na cláusula décima primeira da Minuta de Contrato, Anexo L desta peça Editalícia. 

 
 

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 23.1 – Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificações aos 

“Documentos de Habilitação” e “Proposta de Preço” ou quaisquer outros, após sua apresentação. 

 

 23.2 – Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela 

apresentação de documentação referente ao presente Edital. 

 

 23.3 – Na contagem dos prazos estabelecidos em dias neste ato convocatório, 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 na SUSEP/RS. 

 

 23.4 – Independentemente de declaração expressa, a simples participação na presente 

licitação pública implica em submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, 

sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na Lei Federal nº. 8.666/1993. 

 

 23.5 – A autoridade contratante 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 artigo 49 da Lei Federal nº. 8.666/1993. 

 

 23.6 – No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o 

recebimento dos “Documentos de Habilitação” e “Proposta de Preço”, este prazo será reaberto, 

exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não afetar a formulação das propostas. 

 

 23.7 – Na hipótese de não haver expediente normal no dia da abertura da presente 

licitação, ficará esta transferida para o segundo dia útil subsequente, no mesmo local e horário 

anteriormente estabelecidos. 
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 23.8 – Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital 

deverão ser objeto de consulta, por escrito, à Comissão Especial de Licitações da SUSEP, no 

endereço: Rua Coronel Genuíno, nº. 421 – Conjunto nº. 1101 – 11º Andar, Bairro Centro Histórico, 

Porto Alegre –RS, CEP: 90.010-350; até 3 (três) dias úteis anteriores à data de abertura da 

licitação, as quais serão consolidadas e respondidas, igualmente por escrito, após esgotado o prazo 

de consulta, por meio de circular encaminhada a todos os interessados. Demais informações 

poderão ser obtidas pelo telefone nº.  (51) 3221.4571 e fax nº. (51) 3212.6712. 

 

 23.9 – Para dirimir todas as questões oriundas do contrato a originar-se da presente 

licitação, não avençadas administrativamente, será competente o Juízo Federal da Seção Judiciária 

do Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

  

 23.10 – O Edital encontra-se disponível nos sítios www.comprasnet.gov.br e 

www.susep.gov.br.  

 

 23.11 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Licitação. 

 
 23.12 – Fazem parte integrante deste Edital: 

 

Anexo A Projeto Básico SUSEP-RS nº. 01-2010. 

Anexo B Orçamento Estimado pela Administração Pública (art. 40, II, § 2º da Lei Federal nº. 

8.666/1993). 

Anexo C Orçamento Estimado pela Administração Pública – Composição Analítica do BDI. 

Anexo D Planilha de Custos e Modelo de Proposta de Preços. 

Anexo E Planilha de Composição Analítica do BDI. 

Anexo F Declaração (modelo) de Enquadramento como Microempresa / Empresa de Pequeno Porte. 

Anexo G Declaração (modelo) de Inexistência de Fato Impeditivo e Ciência da Obrigatoriedade de 

Declarar Ocorrências Supervenientes. 

Anexo H Declaração (modelo) de Não-Emprego de Menores. 

Anexo I Declaração (modelo) de Elaboração Independente de Proposta. 

Anexo J Declaração (modelo) de Equipe Técnica Designada. 

Anexo K Declaração (modelo) do Profissional designado para a Equipe Técnica (Responsável). 

Anexo L Minuta de Contrato. 

Anexo M Declaração de Vistoria 

 

Porto Alegre – RS, em 20 de julho de 2010. 

 

 

Maristela Iparraguirre de Oliveira Bravo 

Presidente 

 
Luciane Marisa Pereira Alcides Scottá Gloria Veronica Pontes 

Membro Membro Membro 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.susep.gov.br/
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ANEXO A 

 

Projeto Básico SUSEP-RS nº. 01/2010 

 

1. OBJETO 

 

1.1. Trata-se de necessidade em contratar empresa especializada para: 

 

I) Elaboração deestudos e projetos nas áreas de Engenharia e Arquitetura para 

subsidiarem a reforma e readaptação das instalações pertencentes ao Escritório da 

Superintendência de Seguros Privados sediado no Estado do Rio Grande do Sul (doravante 

SUSEP-RS), englobando: 

a) levantamento de dados; 

b) estudos preliminares / anteprojetos; 

c) projeto básico; e 

d) projeto executivo. 

 

Os estudos e projetos a serem desenvolvidos serão: 

1.1.1 Projeto de Arquitetura; 

1.1.2 Projeto de Instalações Elétricas e Eletrônicas – Instalações Elétricas; 

1.1.3 Projeto de Instalações Elétricas e Eletrônicas – Telefonia; 

1.1.4 Projeto de Instalações Elétricas e Eletrônicas – Sonorização; 

1.1.5 Projeto de Instalações Hidrosanitárias; 

1.1.6 Projeto de Instalações Mecânicas – Climatização Ambiental; 

1.1.7 Projeto de Prevenção contra Incêndios (PPCI); 

1.1.8 Projeto de Serviços Preliminares – Demolição / Remoção. 

 

 

O objeto deste Projeto Básico destina-se à elaboração de estudos e projetos nas áreas de 

engenharia e arquitetura para, principalmente: demolição e retirada de materiais / aplicações já 

existentes, que não lograrão aproveitamento, tais como divisórias, carpete, forro, luminárias, 

azulejos, pisos entre outros; reforma / readaptação das instalações sanitárias da Regional da SUSEP 

no Estado do Rio Grande do Sul, incluindo a remoção, troca e instalação de novos de sanitários / 

mictórios / pias etc.; nova disposição arquitetônica e de leuaite da SUSEP-RS, acarretando 

alterações e melhorias nas Redes de Lógica, Informática, Telefonia e de Instalações Elétricas; 

reforma / melhoria das instalações elétricas da Superintendência; elaboração de um Plano de 

Prevenção contra Incêndios – PPCI; planejamento de um Projeto de Climatização para a 

Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio Grande do Sul, de forma coordenada com 
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os demais, avaliando soluções vide às disponibilidades orçamentárias.  Todos os estudos e projetos 

deverão manter grau de integração entre si. 

 

1.2 A natureza do objeto aqui exposto é a de serviço técnico profissional especializado, 

definido pelo artigo 13 da Lei Federal nº. 8.666/1993 como a feitura de estudos técnicos, 

planejamentos e projetos básicos ou executivos (inciso I) e a fiscalização, supervisão ou 

gerenciamento de obras ou serviços (inciso IV), dentre outros dispositivos. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO 

 

No exercício de 2006, a então nominada Gerência Regional de Fiscalização da SUSEP no 

Estado do Rio Grande do Sul, GRFRS, constatou a necessidade de readaptar suas instalações, com 

fulcro na melhor distribuição de seus centros técnicos (Secretaria, Fiscalização, Plantão Fiscal, 

Procuradoria e Setor Administrativo) e, por conseguinte, aprimoramento da eficiência, eficácia e 

efetividade na prestação dos serviços governamentais à coletividade. Neste diapasão, o exercício de 

2009 tornou o desejo da Administração passível de pleno atendimento, haja vista a aquisição, pela 

autarquia, do imóvel-sede da GRFRS, anteriormente locado junto ao Instituto de Resseguros do 

Brasil S.A., vide publicação no Diário Oficial da União de 08 de maio de 2009, Seção 3, p. 60. 

 

 Mediante um programa básico
5
 de necessidades, a Superintendência de Seguros Privados 

definiu diretrizes para a execução da reforma em suas instalações, constatando que far-se-ão mister 

reparos e melhorias tanto em seu leiaute e distribuição arquitetônica, quanto em suas redes elétricas, 

hidráulicas, de climatização e de dados, bem como a elaboração de um estudo que contemple as 

diretrizes para a aprovação de um Plano de Prevenção contra Incêndios. Ao todo, dar-se-á o nome 

de Conjunto de Projetos. 

 

 “Os projetos para execução de obras e serviços de engenharia cumprem, idealmente, três 

etapas sucessivas: estudo preliminar/anteprojeto, projeto básico e projeto executivo, 

desenvolvidos de forma a guardarem sintonia entre si” (PEREIRA JUNIOR; DOTTI, 2009, p. 166)
6
 

(grifou-se). 

 

 O atendimento às necessidades definidas deverá ser feito por meio de estudos preliminares 

que contemplem possíveis alternativas de concepção e que definam a melhor opção para o 

atendimento do programa sob o aspecto legal, econômico, social e ambiental. Para cada 

empreendimento em estudo, deverá haver resposta para questões básicas, a saber: 

 

                                                           
5 E inicial (Anexo A-I), completa-se. 
6 PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres; DOTTI, Marinês Restelatto. Políticas Públicas nas Licitações e Contratações 

Administrativas. Belo Horizonte: Fórum, 2009. 
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 alternativa mais econômica para atendimento da demanda; 

 volume de recursos necessários; 

 limitações ambientais; 

 

 benefícios com a implantação; e 

 prejuízos pela ausência do empreendimento. 

 

Nesta fase, apesar da impossibilidade de obtenção de custos precisos dos empreendimentos, 

visto que ainda não haverá projeto, é primordial que se tenha uma boa noção dos valores envolvidos 

para a efetiva implantação de toda a obra, visando a verificar a viabilidade do futuro 

empreendimento. 

 

Os parâmetros de viabilidade definidos nesta fase deverão ser revistos quando da 

elaboração do projeto básico, a fim de que seja verificada a sua exatidão. Da mesma forma, se 

houver mister, após a conclusão dos estudos preliminares, deverá ser desenvolvido um anteprojeto 

para representação técnica da solução aprovada.  

 

Com relação ao Projeto Básico, este é elemento obrigatório e prévio nas licitações para a 

execução de obras e para a prestação de serviços, por curso forçado exarado no artigo 7º Lei Federal 

de Licitações Públicas e Contratos Administrativos.Inexiste discricionariedade na questão, 

colocando o Egrégio Tribunal de Contas da União que “o projeto básico é o elemento mais 

importante para a execução de uma obra pública” (p. 16)
7
. 

 

O artigo em comento estabelece, ainda, que: 

 
[...] as licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao 

disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência: 

I – projeto básico; 

II – projeto executivo; 

III – execução das obras e serviços. 

  
Dessarte, fica evidente quepara a execução da reforma e readaptação das instalações da 

SUSEP-RS, a lei geral cita que a obrigatoriedade da prévia elaboração do Projeto Básico e do 

Projeto Executivo, bem como exara que a execução de cada etapa seja procedida da conclusão e 

aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores.  

 

                                                           
7 BRASIL. Tribunal de Contas da União (TCU). Obras públicas: recomendações básicas para a contratação e 

fiscalização de obras de edificações públicas. 
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 Excetua, nesta seara, tão-somente quanto ao projeto executivo, que “poderá ser 

desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que também 

autorizado pela Administração” (grifou-se o §1º do art. 7º da Lei Federal nº. 8.666/1993).  

 

Todavia, com relação ao Projeto Executivo, o Tribunal de Contas da União, em sua 

publicação “Obras públicas: recomendações básicas para a contratação e fiscalização de obras de 

edificações públicas” (p. 18), tem recomendado que a Administração Pública elabore o Projeto 

Executivo ou, sendo-lhe inviável, contrate terceiro para desenvolvê-lo, antes da licitação da obra e 

com o detalhamento técnico pertinente, com o fim de prevenir futuras alterações ou, ao menos, 

reduzi-las a dimensões aceitáveis. 

 
O renomado administrativista Marçal Justen Filho (2009, p. 136)

8
, no mesmo sentido, tece o 

seguinte comentário: 

 
5.4) A admissibilidade excepcional da licitação sem projeto executivo 

É verdade que o §1º [do artigo 7º da Lei Federal nº. 8.666/1993] contempla exceção, na 

sua parte final. Admite que a licitação seja fundada apenas no projeto básico, promovendo 

o desenvolvimento do projeto executivo contemporaneamente à execução das obras e 

serviços. Essa solução é anômala e excepcional. Não existe propriamente competência 

discricionária da Administração para adotar a contratação sem projeto executivo. Essa 

alternativa somente será cabível nas hipóteses em que estiverem presentes motivos 

relevantes. [...] 

 

(itálico no original; grifou-se) 

 

E para arrematar a questão, o Egrégio Tribunal de Contas da União, em decisão recente – 

Acórdão TCU nº. 330/2008, Plenário, relator Ministro Augusto Nardes – assim dispôs: 

 
O art. 9º da Lei nº. 8.666/1993 prevê que o projeto executivo pode ser elaborado prévia ou 

concomitantemente à execução da obra ou serviço, mas ressalta que a regra é a 

elaboração prévia, com a devida aprovação do projeto executivo pelos órgãos 

competentes. Desse modo, observo que, somente em caráter eventual, é que se deve 

elaborar tal projeto pari passu com a execução da obra. 

 

(grifou-se) 

 

 Dessarte, fica clara a importância na feitura também, previamente à execução da reforma e 

readaptação das instalações da SUSEP-RS, do referido Projeto Executivo. 

  
A conclusão é de que haverá o mister, no mínimo, da impulsão de três processos licitatórios 

para efetiva concretização do programa de reforma e readaptação das instalações da 

                                                           
8 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13. ed. São Paulo: 

Dialética, 2009. 
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Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio Grande do Sul – SUSEP-RS, conforme 

hipótese infra: 

 

 

 

Demonstrativo: 
 

Licitação Base Legal Objeto (sintético) 

1 
Lei Federal nº. 8.666/1993, art. 

7º, incisos I e II. 

Contratação de empresa especializada para: 

I – Elaboração deestudos e projetos nas áreas de Engenharia e 

Arquitetura para subsidiarem a reforma e readaptação das 

instalações pertencentes à Superintendência de Seguros Privados no 

Estado do Rio Grande do Sul, englobando: 

a) levantamento de dados; 

b) estudos preliminares / anteprojetos; 

c) projeto básico; e 

d) projeto executivo. 

2 Idem 
 Contratar empresa especializada para: 

I – fiscalização da execução da reforma / readaptação da SUSEP-RS. 

3 
Lei Federal nº. 8.666/1993, art. 

7º, inciso III. 

Contratação de empresa especializada para: 

I – execução da reforma / readaptação da SUSEP-RS. 

  
Deve a Administração da SUSEP iniciar, portanto, procedimento para elaboração dos 

estudos e projetos previstos na “licitação nº. 1” para, após, deliberar acerca do processo licitatório 

para execução das demais etapas previstas nos incisos do artigo 7º da Lei Federal de Licitações 

Públicas e Contratos Administrativos (contratação da fiscalização e da execução propriamente dita 

das obras e serviços). 

 

Quanto à elaboração dos projetos e estudos nas áreas de Engenharia e Arquitetura, esta 

caberá à própria Administração (regime de execução direta), por meio de responsável técnico 

pertencente a seus quadros, ou à profissional especializado, devidamente habilitado, contratado pela 

Administração Pública mediante licitação ou diretamente, cujos trabalhos devem ser baseados em 

anteprojeto desenvolvido pela entidade contratante.  

 

Na seara da responsabilidade deve-se lembrar da preliminar competência para o 

desenvolvimento de projetos de engenharia. A Lei Federal nº. 5.194/1966, que regula o exercício 

das profissões de engenheiro, engenheiro-agrônomo e arquiteto e dá outras providências estabelece, 

em seu artigo 7º, que são atividades e atribuições desses profissionais, dentre outras:o planejamento 

ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes, explorações de 

recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária; estudos, projetos, 

análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica; fiscalização de obras e 

serviços técnicos; direção de obras e serviços técnicos; e execução de obras e serviços técnicos. Já o 
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art. 6º da mesma norma estabelece que “exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou 

engenheiro-agrônomo: a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços, públicos ou 

privados, reservados aos profissionais de que trata esta Lei e que não possua registro nos Conselhos 

Regionais” (alínea “a”).  

 

O artigo 12 da lei em comento cita que: 

 

Na União, nos Estados e nos Municípios, nas entidades autárquicas, paraestatais e de 

economia mista, os cargos e funções que exijam conhecimentos de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia, relacionados conforme o disposto na alínea “g” do art. 27, 

somente poderão ser exercidos por profissionais habilitados de acordo com esta Lei.  

 

(grifou-se) 

 

O artigo 13, por sua vez, exara: 

 

Os estudos, plantas, projetos, laudos e qualquer outro trabalho de Engenharia, de 

Arquitetura e de Agronomia, quer público, quer particular, somente poderão ser 

submetidos ao julgamento das autoridades competentes e só terão valor jurídico quando 

seus autores forem profissionais habilitados de acordo com esta Lei.  

 
Na Superintendência de Seguros Privados inexiste área técnica responsável pela elaboração 

de Projetos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia,vide estrutura aprovada através da Deliberação 

SUSEP nº. 138, de 25 de junho de 2009 (altera e consolida o Regimento Interno da 

Superintendência de Seguros Privados) e reformada pela Resolução de nº. 208, de 13 de janeiro de 

2010, do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP. Tal constatação permite concluir pela 

impossibilidade de a Administração, por seus próprios meios, elaborar referidos trabalhos. 

Necessita-se, pois, buscar no particular a prestação do serviço em epígrafe, para que a reforma e 

readaptação da SUSEP/RS se adéque à legalidade administrativa em sua plenitude.  

 

 

3. FORMA DE EXECUÇÃO: 

 

3.1. Diante do exposto, estabelecer-se-á a forma indireta de execução, haja vista a 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP não dispor de recursos (humanos, materiais e 

organizacionais) existentes em sua própria estrutura, consolidada pela Resolução CNSP nº. 208, de 

13 de janeiro de 2010 (Regimento Interno da Autarquia). Dessarte, pela falta de meios próprios, 

necessita contratar a execução a terceiro, pessoa jurídica, que comprove aptidão com a natureza do 

objeto por realizar, ratifica-se. 

 

3.2. Fundamento Legal do Enquadramento: 

 

- Decreto-lei nº. 200, de 25 de fevereiro de 1967, art. 10, §7º, in verbis: 
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[...] para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e 

controle, e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina 

administrativa, procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, 

recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que 

existente, na área, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada a 

desempenhar os encargos da execução.  

 

4. REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA E CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE:  

 

Adotar-se-á a Empreitada por Preço Global. Dessarte, a execução do serviço far-se-á por 

preço certo e total. Na medida em que forem executadas as etapas definidas no cronograma físico 

(item 28), efetivar-se-ão os pagamentos estipulados no cronograma financeiro (item 29).  

 

 Quanto ao critério de aceitabilidade, o Edital deve determinar, em cláusula específica, as 

condições para aceitação dos preços, haja vista que o ato convocatório contemplará parâmetros para 

avaliação da excessividade e da inexequibilidade de preços. Como respeito ao critério de 

aceitabilidade definido, portanto, o proponente não poderá apresentar preços unitários (item 

licitado: elaboração dos estudos e projetos nas áreas de Engenharia e para a reforma e readaptação 

das instalações da GRFRS) e valor global superiores ao orçado pela Superintendência de Seguros 

Privados no Estado do Rio Grande do Sul – a serem publicizados no instrumento convocatório da 

licitação. 

 

 

5. JUSTIFICATIVA DA FORMA DE ADJUDICAÇÃO 

 

 A adjudicação por preço global se deve ao fato de todos os projetos estarem intrinsecamente 

relacionados. A execução dos serviços objeto deste certame por mais de uma empresa poderia 

acarretar elevado custo de administração em uma complexa rede de coordenação entre os projetos e 

estudos, bem como traria riscos de comprometimento da qualidade e efetividade dos resultados para 

a Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio Grande do Sul. Nessa seara, o Egrégio 

Tribunal de Contas da União, através do Acórdão nº. 1.039/2005, de relatoria do eminente Ministro 

Marcos Benquerer Costa, assim dispôs, destacando-se o excerto infra: 

 
[...] A necessidade de adjudicação global foi bem demonstrada pela unidade técnica, pois 

os diversos itens licitados estão intrinsecamente relacionados, fazendo parte do mesmo 

processo produtivo. Assim, a adjudicação por itens poderia provocar que mais de uma 

empresa participasse da produção o que demandaria esforços gerenciais adicionais e 

dificuldades na responsabilização pelos trabalhos não executados adequadamente. 

 

 

6. COMPOSIÇÃO DO PROJETO BÁSICO SUSEP-RS nº. 01/2010 
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7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 7.1 Os serviços a serem contratados consistem na elaboração de estudos de viabilidade, 

projetos básicos e projetos executivos, abrangendo desenhos, especificações técnicas de materiais e 

serviços, memoriais descritivos e de cálculo, cadernos de encargos, orçamentos, incluindo 

levantamento de quantitativos e elaboração de listas de materiais, cronogramas físico-financeiros 

dos serviços, avaliações técnico-econômicas de alternativas, além da execução de levantamentos 

cadastrais necessários. 

 

 7.2 O conjunto de projetos a ser elaborado pela contratada, com o fito de subsidiar a 

execução da reforma e readaptação das instalações da Superintendência de Seguros Privados no 

Estado do Rio Grande do Sul, consistirá nas seguintes especialidades: 

 

a) Serviços Preliminares – Demolição / Remoção; 

 

b) Projeto Arquitetônico; 

 

c) Projeto de Instalações Hidráulicas e Sanitárias; 

 

d) Projeto de Instalações Elétricas e Eletrônicas – Instalações Elétricas, incluindo: 

 Projeto de Iluminação; 

 Rede de Dados (Sistemas de Informática); 

 

e) Projeto de Instalações Elétricas e Eletrônicas – Telefonia; 

 

f) Projeto de Instalações Elétricas e Eletrônicas – Sonorização; 
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g) Projeto de Climatização Ambiental; e 

 

h) Projeto de Prevenção contra Incêndios (PPCI). 

 

 

 7.3 A realização dos serviços será dividida em 4 (quatro) fases, quais sejam: 

 

 FASE 1: LEVANTAMENTO DE DADOS – Vistoria / Levantamentos Cadastrais / 

Laudo Técnico: A empresa contratada deverá realizar visitas à SUSEP no Estado do Rio Grande do 

Sul, para fazer o levantamento completo e minucioso em suas instalações, visando colecionar os 

dados necessários para a realização dos projetos e dimensionamento dos serviços. Ao final das 

visitas, deverá ser emitido relatório com descrição dos dados levantados e indicação de possíveis 

intervenções e interferências com eventuais alternativas de solução a serem estudadas na fase 

seguinte. 

 Prazo para execução da Fase 1: 15 (quinze) dias corridos. 

 

FASE 2: ESTUDOS PRELIMINARES / ESTUDOS DE VIABILIDADE / 

ANTEPROJETOS – Comparação técnica-econômica de alternativas e escolha da solução: 

Com base nos dados levantados na fase anterior, a contratada deverá desenvolver soluções 

alternativas, dentro dos diversos projetos, e estimar os custos de cada uma delas para subsidiar a 

escolha pela Superintendência de Seguros Privados. Se houver mister, deverá ser elaborado também 

o Projeto Legal.  

 Prazo para execução da Fase 2: 15 (quinze) dias corridos. 

 
FASE 3: PROJETO BÁSICO: Elaboração de projeto básico, conforme especificado, 

incluindo a interação com as demais especialidades de projeto, de forma a verificar interferências e 

prever problemas logísticos e executivos. 

 Prazo para execução da Fase 3: 30 (trinta) dias corridos. 

 

Todos os projetos deverão estar devidamente compatibilizados.  

 
FASE 4: PROJETO EXECUTIVO: Elaboração de projeto executivo, conforme 

especificado, em grau de detalhamento adequado à execução da obra. Inclui-se nesta etapa a 

participação da empresa contratada no planejamento construtivo prévio da readaptação e reforma 

das instalações da SUSEP-RS, a ser consolidado pela Superintendência de Seguros Privados no 

Estado do Rio Grande do Sul.  

 Prazo para execução da Fase 4: 30 (trinta) dias corridos. 
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 Nas fases de desenvolvimento dos projetos serão realizadas reuniões – entre contratada e 

contratante – em Porto Alegre / Rio Grande do Sul, nas dependências da Superintendência de 

Seguros Privados no Estado do Rio Grande do Sul (SUSEP-RS), para que sejam dirimidas as 

dúvidas, levantadas e eliminadas as diversas interferências; com vistas ao bom andamento dos 

trabalhos de todas as especialidades. 

 

8. DO LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES (FASE 1) 

 

 Através das visitas e reuniões realizadas pela contratada junto ao corpo técnico de agentes 

públicos da Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio Grande do Sul, produzir-se-á 

um programa de necessidades, a ser formalizado através de relatório. 

 

 

9. ESTUDOS PRELIMINARES / ANTEPROJETOS (FASE 2) 

 

 9.1 Durante esta fase, avaliar-se-ão questões que possibilitem a elaboração de anteprojeto 

em conformidade com as necessidades administrativas e as características da execução da reforma e 

readaptação das instalações da SUSEP-RS. 

 

 9.2 A contratada deverá levar em conta aspectos como: 

  

a) adequação técnica; 

 

b) funcionalidade; 

 

c) requisitos ambientais; 

 

d) adequação às normas vigentes; 

 

e) processo construtivo a ser empregado; 

 

f) possibilidade de racionalização do processo construtivo; 

 

g) existência de fornecedores que dêem respostas às soluções sob consideração. 

 

9.3 Quando da elaboração do anteprojeto, deverão ser avaliadas questões relativas à 

viabilidade da execução da reforma e readaptação das instalações da SUSEP, sob a ótica da 

racionalização das atividades desde os seus primeiros estágios de desenvolvimento. 

 

 



 
 
 

41 
 
 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP 

Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio Grande do Sul 

Processo SUSEP nº. 15414.200343/2009-24 

Tomada de Preços nº. 01/2010 
 

10. DO PROJETO BÁSICO (FASE 3) 

 

 O Projeto Básico está definido na Lei Federal nº. 8.666/1993, art. 6º, inciso IX, como o 

conjunto de elementos necessários e suficientes, com o nível de precisão adequada, para 

caracterizar a obra ou serviço, ou conjunto de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com 

base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o 

adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do 

custo global da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. 

 

10.1 Das Diretrizes 

 

10.1.1 A empresa contratada deverá elaborar o Projeto Básico (de Engenharia e 

Arquitetura) para a reforma e adaptação da Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio 

Grande do Sul com fulcro nas seguintes diretrizes: 

 

a) Desenvolvimento da solução escolhida, de forma a fornecer visão global da obra e 

identificar todos os seus elementos com clareza: deverá haver apenas uma solução 

escolhida sob os aspectos técnicos e econômicos dentre diversas alternativas estudadas 

previamente. Tal solução deverá contemplar todos os elementos detalhados com 

clareza de forma a possibilitar uma visão precisa do que será realizado. 

 

b) Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a 

minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de 

elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem: o 

detalhamento da solução deve ser suficiente para evitar alterações no decorrer do 

empreendimento que desvirtuam a solução escolhida ou descaracterizem o objeto 

licitado. 

 

c) Identificação dos tipos e serviços a executar e de materiais e equipamentos a 

incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores 

resultados para o empreendimento: a definição de materiais e serviços no projeto 

deverá ter por finalidade o bom resultado do empreendimento sob os aspectos 

econômicos, técnicos, operacionais e de manutenção, sendo expressamente vedadas 

quaisquer inclusões de exigências que dirijam a determinados licitantes ofuturocertame 

para contratação de empresa com o fito de execução da obra / reforma de layout da 

SUSEP-RS, ou que restrinja a sua competitividade. 

 

d) O Projeto Básico deverá ofertar informações que possibilitem o estudo e a 

dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e organizacionais para a 
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obra / reforma de layout da SUSEP-RS, haja vista o mister de que sejam propiciadas 

informações corretas e precisas aos futuros participantes da licitação pública para 

execução da obra / reforma da SUSEP Rio Grande do Sul. 

 

e) Deverá o Projeto Básico objeto deste certame licitatório (item I) fornecer 

subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo 

a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e 

outros dados necessários em cada caso. 

 

f) Constará do Projeto em comento o orçamento detalhado do custo global da obra / 

reforma das adaptações da Superintendência de Seguros Privados no Estado do 

Rio Grande do Sul, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos 

propriamente avaliados: o orçamento detalhado se faz peça fundamental para que a 

Administração Pública possa ter perfeito conhecimento dos valores atinentes ao 

empreendimento a ser futuramente licitado. 

 

10.1.2 Destarte, o objetivo principal do Projeto Básico é garantir que todos os licitantes 

interessados em participarem da futura licitação para execução da reforma e adaptação das 

instalações da Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio Grande do Sul disponham 

de todas as informações necessárias para formularem propostas comerciais aceitáveis.  

 

10.2 Dos Requisitos 

 

10.2.1 No plano do Estatuto de Licitações Públicas, com fulcro na assertiva que exara o art. 

12 da Lei Federal nº. 8.666/1993, quando da elaboração do Projeto Básico em comento a empresa 

adimplida deverá observar os seguintes requisitos: 

 

a) Segurança; 

 

b) Funcionalidade e adequação ao interesse público (em seus planos constitucional, legal e 

econômico); 

 

c) Economia na execução, conservação e operação; 

 

d) Possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas 

existentes no local e operação; 

 

e) Facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra 

ou do serviço;  
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f) Adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas; e 

 

g) Verificação da possibilidade de impacto ambiental: regra decorrente do disposto no 

artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que impõe a 

realização de prévio estudo de impacto ambiental para instalação de obra ou atividade 

potencialmente danosa ao meio ambiente. 

 

 

10.3 Dos Elementos 

 

 10.3.1 A empresa responsável pela elaboração do Projeto Básico de reforma e adaptação 

das dependências da Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio Grande do Sul 

(SUSEP-RS), integrante do item 1 do presente documento, deverá adstrir-se aos seguintes 

elementos: 

 

a) Desenvolvimento da solução escolhida, de forma a fornecer visão global da obra e 

identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

 

b) Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a 

minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração 

do projeto executivo e de realização das obras e montagem; 

 

c) Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar 

à obra, bem como suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para 

o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

 

d) Informações que possibilitem o estudo e a dedução dos métodos construtivos, 

instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter 

competitivo para a sua execução; 

 

e) Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua 

programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados 

necessários; 

 

f) Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado com composições de 

custos unitários de serviços e fornecimento propriamente avaliados; 

 

g) Memorial descritivo, incluindo conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de 

execução (especificações); 
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h) Plantas de localização do empreendimento, se necessário no caso concreto; 

 

i) Plantas, cortes e perfis da obra; 

 

j) Registro de anotação de responsabilidade técnica (ART) dos projetos. 

 

 

 

10.4 Do Nível de Precisão do Projeto Básico 

 

O Projeto Básico, na esteira do que exara a Lei Geral de Licitações e Contratos 

Administrativos, deverá apresentar “nível de precisão adequado”.  

 

 A Resolução de nº. 361/1991, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia – CONFEA – dispõe, em ser art. 3º, alínea “f”, como característica de um Projeto 

Básico: “definir as quantidades e os custos de serviços e fornecimentos com precisão compatível 

com o tipo e porte da obra, de tal forma a ensejar a determinação do custo global da obra com 

precisão de mais ou menos 15% (quinze por cento)”.  

 

 O valor de 15% se refere a todos os ajustes à previsão inicial necessária para a efetiva 

conclusão da obra, sejam qualitativos ou quantitativos, bem como poderá ser utilizado tanto para 

acréscimo, como para redução do valor originariamente previsto.  

 

 

11. DO PROJETO EXECUTIVO (FASE 4) 

 

 11.1 Conforme definido no art. 6º, inciso X, da Lei Federal nº. 8.666/1993, o Projeto 

Executivo é o “conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de 

acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)”. 

 

 11.2  Fazem parte do escopo do Projeto Executivo a elaboração de listas de material por 

projeto ou etapa de obra ou serviço, bem como a sua aprovação e registro junto aos órgãos 

competentes –Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio 

Grande do Sul (CREA-RS), Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, entre outros. 

Cada Projeto Executivo deverá ser composto dos mesmos elementos do Projeto Básico, porém em 

grau de detalhe adequado à nova etapa de projeto
9
. 

 

 

                                                           
9 Se o Projeto Básico dirá “o que fazer”, caberá ao Projeto Executivo detalhar o “como fazer”. 
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12. DO CONJUNTO DE PROJETOS 

 

O Conjunto de Projetos será constituído por todos os projetos especializados, devidamente 

graficados, revisados e compatibilizados entre si e com as estruturas existentes, de maneira a 

considerar todas as suas interferências, sem que haja a necessidade de readequações posteriores nos 

mesmos, quando da execução da obra. A elaboração dos projetos deverá considerar que o prazo 

estimado para a execução (posterior) da reforma e readaptação da Superintendência de 

Seguros Privados no Estado do Rio Grande do Sul é de 60 (sessenta) dias.  

Durante a execução da obra, a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP-RS manterá 

seu expediente normal de trabalho, fato que deverá ser levado em consideração, se necessário, 

quando da elaboração dos projetos a serem desenvolvidos. 

 

Farão parte do Conjunto de Projetos: 

 

- Serviços Preliminares: Demolição / Remoção. 

 

- Projeto Arquitetônico. 

 

- Projeto de Instalações Elétricas: 

 

a) Projeto de Instalações de Energia Elétrica, Rede de Dados, Telefonia e Sonorização; 

 

b) Projeto de Iluminação, incluindo layout de forro; 

 

c) Demais projetos afins. 

 

- Projeto de Instalações Hidráulicas e Sanitárias. 

 

- Projeto de Prevenção Contra Incêndios (PPCI). 

 

- Projeto de Climatização Ambiental. 

 

Consideram-se incluídos nos itens acima elencados,além dos projetos especializados, a 

elaboração e entrega pela empresa a ser contratada dos seguintes elementos: 

 

a) Caderno de Especificações Técnicas e Encargos, para cada um dos projetos 

elaborados, descrevendo todos os serviços e materiais a serem empregados para 

execução da obra / reforma, contendo, principalmente: 
 

 critério de medição de cada serviço, considerando sua unidade de execução; 
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 descrição detalhada dos serviços a serem executados, de forma detalhada para cada um, 

atendendo à discriminação orçamentária utilizada no orçamento estimativo, de forma a 

garantir a perfeita compreensão da extensão e abrangência de cada serviço.  

 

b) Plantas, “layouts”, Produtos Gráficos e Relatórios Técnicos. 

 

c) Orçamento para execução da obra, discriminando todos os projetos elaborados, 

considerando os valores praticados no mercado; 

d) Planilha para fins de orçamento, a ser preenchida pelas empresas que irão concorrer 

em licitação para executar a reforma do “layout”, contendo os quantitativos, custos 

unitários e custo global, devidamente acrescidos de percentual de BDI (discriminando 

sua composição), conforme orientações da Contratante; 

 

e) Cronograma físico-financeiro para os projetos e tabela para a medição de serviços a 

serem executados na obra, que deverá acompanhar o Boletim de Medição (BM); 

 

f) Outros requisitos que se fizerem necessários, como diagramas e esquemas, desenhos, 

memórias de cálculo etc.  

 

g) Todas as ART (Anotações de Responsabilidade Técnica) referentes aos projetos, 

discriminados todos os serviços prestados e documentos técnicos entregues, 

devidamente quitadas e assinadas por seus Responsáveis Técnicos. 

 

Os desenhos e projetos deverão ser elaborados por meio de software AUTOCAD (ou outro 

que guarde total compatibilidade), em versão compatível com a de 2006, obedecendo rigorosamente 

aos padrões definidos pela SUSEP-RS. As planilhas deverão estar em formato “.xls”, e os 

documentos em formato “.doc” (ou outros que guardem total compatibilidade). 

 

A contratada deverá entregar dois jogos de todas as plantas requeridas, plotadas em papel 

sulfite, formato A1 (594mm x 841mm) e em formato A4 (210mm x 297mm), assim como os 

demais itens elencados neste documento e que se fizerem necessários também impressos e 

devidamente assinados por seus Responsáveis Técnicos.  Toda a documentação entregue impressa 

deverá ser incluída em um CD-ROM, contendo todos os arquivos em formato compatível aos 

solicitados acima, além dos mesmos em versão “.pdf”, compatível com o software Adobe Acrobat 

Reader, com vistas à disponibilização quando da licitação. 

 

Os projetos a serem elaborados pela contratada deverão também atender às seguintes 

normas e práticas complementares, dentre outras que se fizerem de observância obrigatória à fiel 

execução dos serviços técnicos profissionais ora licitados: 
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a) Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 

 

b) Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e do INMETRO 

(Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial); 

 

c) Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive 

normas de concessionárias de serviços públicos; 

 

d) Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA. 

 

 

13. DOS SERVIÇOS PRELIMINARES – DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO 

 

A contratada deverá elaborar um Projeto de Demolição / Remoção, compreendendo os 

elementos existentes na SUSEP-RS que não serão aproveitados quando da execução da reforma e 

readaptação de suas instalações, tais como divisórias, forro, carpete e outros. Tal projeto visará a 

definir e disciplinar os métodos e a sequência de operações executivas a serem aplicadas e deverá 

levar em conta o método de demolição convencional (executada com equipamentos manuais ou 

mecânicos).  

 

13.1 Condições Gerais 

 

 13.1.1 Deverão ser observadas as seguintes condições gerais: 

 

a) conhecer a SUSEP-RS e identificar os componentes a serem demolidos; 

 

b) conhecer o tipo de material empregado no componente a ser demolido, identificando os 

principais componentes estruturais; 

 

c) conhecer os elementos a serem preservados. 

 

13.2 Condições Específicas 

 

 13.2.1 Deverão ser obedecidas as seguintes principais condições específicas: 

 

a) planejar a sequência da demolição de forma a não haver riscos ao pessoal envolvido nos 

serviços ou causar danos à parte remanescente da edificação; 

 

b) prever sistemas de segurança e proteção que se fizerem mister. 
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14. DO PROJETO ARQUITETÔNICO 

 

14.1 Condições Gerais 

 

 14.1.1 A contratada deverá observar as seguintes condições gerais: 

 

a) integrar o Projeto Arquitetônico com os demais constantes do conjunto, harmonizando 

seus objetivos, funções e formas de utilização dos espaços; 

 

b) conhecer o objetivo das instalações da SUSEP-RS, sua finalidade e as atitudes e 

aspirações governamentais com relação ao empreendimento, relacionadas à população e 

à região que serão atendidas; 

 

c) conhecer o objetivo de cada espaço, sua representatividade em função de sua finalidade, 

uso e atividade, e seu relacionamento com os demais espaços; 

 

d) obter informações com relação às funções principais de apoio de serviços da SUSEP-RS 

e seus fluxos operacionais de materiais e serviços, de maneira a permitir o estudo da 

integração dos diversos espaços e a aferição do programa de necessidades; 

 

e) obter informações com relação ao elemento humano que ocupa a SUSEP-RS, 

trabalhando ou sendo atendido, nos seus aspectos qualitativos e quantitativos (com a 

necessária projeção de demanda); 

 

f) obter informações quanto aos equipamentos necessários às várias atividades 

programadas; 

 

g) conhecer as instalações da SUSEP-RS, nos seguintes aspectos: 

 adequação da arquitetura ao clima; 

 insolação e cargas térmicas incidentes sobre a edificação, verificando a necessidade de 

correções térmicas pelo projeto; 

 níveis de iluminação exterior, para verificação dos sistemas de iluminação natural; 

 níveis e fontes de ruído relativas ao local, para verificar a necessidade de correções 

acústicas no projeto; 

 

h) elaborar o projeto de modo a estar inteiramente harmonizado com os demais; 

 

i) adotar critérios de projeto que garantam o conforto e bem-estar em cada um dos 

ambientes considerados e no conjunto das instalações da SUSEP-RS. 
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14.2 Condições Específicas 

 

 14.2.1 Deverão ser observadas as seguintes condições específicas: 

 

a) a contratada deverá observar a relação entre áreas ocupadas por equipamentos e área 

livre para circulação: 

 o projeto deverá manter uma distribuição racional dos equipamentos em cada ambiente; 

 o projeto deverá manter uma relação compatível entre a área ocupada por equipamentos 

e a área livre para circulação, de forma a garantir o uso eficiente dos espaços sem criar 

transtornos funcionais; 

 

b) o projeto deverá considerar para acessos e corredores, no mínimo, o seguinte: 

 análise dos fluxos dominantes; 

 reconhecimento das dependências que demandam acentuado contato com o público e 

necessitam local de espera; 

 condicionamento acústico, térmico – natural ou artificial, iluminação natural etc. 

 

14.2.2 A escolha dos materiais deverá levar em conta condições ambientais, de manutenção 

e de conservação, considerando: 
 

 técnicas construtivas adequadas à indústria, materiais e mão-de-obra locais; 

 aproveitamento dos materiais em sua dimensão de fabricação; 

 condições econômicas da região; 

 exigências humanas relativas ao uso de materiais; 

 condições climáticas locais e exigências humanas relativas ao conforto térmico, acústico 

e à iluminação natural; 

 facilidade de manutenção e conservação dos materiais escolhidos. 

 

a) A escolha dos tipos de revestimento (paredes, forros, pisos, painéis e outros) deverá 

atender a: 

 resistência a agentes agressivos; 

 desempenho acústico, térmico e de iluminação natural ou artificial; 

 resistência ao fogo; 

 resultados visuais (cor, textura e conjunto); 

 desempenho adequado ao tipo de utilização do ambiente; 

 economia quanto ao custo adicional e manutenção. 

 

b) A escolha das aplicações (painéis fotográficos, de avisos, placas de comunicação e 

sinalização, quadros e outros) deverá atender a: 
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 durabilidade do material empregado; 

 desempenho adequado ao tipo de utilização no ambiente; 

 harmonia visual e estética. 

 

c) A escolha do tipo de paredes divisórias deverá assegurar as condições mínimas que 

atendam a: 

 resistência mecânica, a agentes químicos, físicos, biológicos e outros; 

 resistência ao fogo; 

 desempenho térmico, acústico e iluminação natural, de acordo com as atividades 

exercidas no espaço; 

 condições de higiene compatíveis com o ambiente; 

 resultados visuais (cor, textura e conjunto); 

 segurança; 

 estanqueidade quando for o caso; 

 economia quanto ao custo inicial e de manutenção. 

 

 

14.3 Condições Específicas – Acessibilidade Universal e Leiaute 

 

 14.3.1 O projeto deve levar em consideração o elemento humano que compõe a SUSEP-RS, 

prevendo, para tanto, medidas de conforto, segurança, informação e funcionalidade; 

 

 14.3.2 Quanto à organização e dimensionamento de espaços internos – leiaute: 

  

a) deverão ser realizados a partir da listagem dos espaços e de suas características 

qualitativas e quantitativas, de modo a propiciar a tomada de decisões; 

 

b) deverão ser levantados todos os participantes da atividade ou espaço, seus 

procedimentos padrão e os equipamentos necessários.  

 

14.3.3 Quando à acessibilidade universal: o projeto deverá levar em consideração as 

normas de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, visando à eliminação de barreiras 

arquitetônicas para deficientes físicos.  

 

 

15. DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS – INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS 

 

15.1 Condições Gerais 
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 15.1.1 Quando da elaboração do Projeto de Instalações Elétricas, a contratada deverá 

observar as seguintes condições gerais: 

 

a) necessidade de integração e harmonização do projeto em comento com os demais 

integrantes do Conjunto a ser elaborado; 

 

b) obter junto à concessionária informações quanto à disponibilidade e características da 

energia elétrica no local das instalações da SUSEP-RS, bem como todos os 

regulamentos, requisitos e padrões exigidos para as instalações elétricas; 

 

c) obter informações com relação às atividades e tipo de utilização dos espaços da 

edificação, bem como conhecer a localização e características dos equipamentos 

elétricos; 

 

d) definir claramente os níveis de tensão a serem adotados, visando a intercambiabilidade 

dos componentes, padronização de materiais e segurança e confiabilidade na operação e 

manutenção das instalações elétricas; 

 

e) considerar no desenvolvimento do projeto a determinação dos seguintes sistemas e 

conceitos geralmente presentes: 

 entrada e medição de energia; 

 distribuição em média-tensão; 

 distribuição em baixa-tensão; 

 distribuição em tensão estabilizada; 

 iluminação e tomadas; 

 aterramento; 

 proteção contra choques elétricos; 

 proteção contra descargas elétricas atmosféricas; 

 proteção contra sobretensões; 

 fontes de emergência; 

 fator de potência de carga instalada; 

 fator de demanda e fator de carga; 

 

f) adotar, sempre que possível, os seguintes critérios de projeto: 

 utilização de soluções de custos de manutenção e operação compatíveis com o custo de 

instalação do sistema; 

 utilização de soluções que visem à segurança contra incêndio e proteção de pessoas e da 

instalação; 
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 previsão de reserva de capacidade para futuro aumento de utilização da eletricidade; 

 flexibilidade da instalação, admitindo mudança de características e localização de 

aparelhos elétricos; 

 simplicidade da instalação e facilidade de montagem sem prejuízo da qualidade; 

 facilidade de acesso para manutenção e previsão de espaço para expansões dos sistemas; 

 padronização da instalação, materiais e equipamentos visando facilidades na montagem, 

manutenção e estoque de peças de reposição; 

 especificação de materiais, serviços e equipamentos que possibilitem a competição de 

mercado. 

 

15.2 Condições Específicas 

 

 As condições específicas deverão levar em conta as normas vigentes e o estabelecido no 

Manual de Obras Públicas – Edificações, Práticas da SEAP (Caderno Projetos). 

 

15.3 Do Projeto de Iluminação 

 

 15.3.1 O Projeto de Iluminação deverá estar integrado com o Projeto Arquitetônico (leiaute 

de forro) e com os demais sistemas integrantes do Conjunto.  

  

15.3.2 O Projeto de Iluminação deverá abranger, onde cabível, os seguintes sistemas: 

  

a) iluminação geral de interiores; 

 

b) iluminação específica; 

 

c) iluminação de emergência; 

 

d) sinalização e luz de obstáculo. 

 

15.3.3 O sistema de iluminação geral deverá proporcionar nível de iluminância 

razoavelmente uniforme e adequado ao tipo de ocupação do local e à severidade das tarefas visuais 

previstas.  

 

15.3.4 Deverá ser previsto, onde se fizer mister, iluminação específica, entendendo-se como 

tal iluminação suplementar de pequenas áreas atendidas pela iluminação geral, ou iluminação 

própria de áreas não servidas pela iluminação geral (exemplo: locais especiais de trabalho, 

iluminação decorativa etc.). 
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15.3.5 Deverão ser previstos sistemas de iluminação de emergência para manter um nível 

mínimo de iluminância nos casos de falta de suprimento de energia elétrica no sistema geral.  

 

15.3.6 O Projeto de Iluminação deverá atender ao nível de iluminância necessário, bem 

como determinar o tipo de iluminação, número de lâmpadas por luminária, números e tipos de 

luminárias, detalhes de montagem, localização, caixas de passagem e interruptores, caminhamento 

dos condutores e tipo para sua instalação.  

 

15.3.7 Na seleção dos tipos de lâmpadas, reatores e luminárias, adotar aquelas cujas 

características proporcionem um maior rendimento, implicando em economia no uso de energia 

elétrica.  

 

15.3.8 A disposição e tipos de luminárias (e seu leiaute de forro) deverão ser definidos em 

conjunto com o arquiteto, visando harmonização com o Projeto Arquitetônico.  

 

15.4 Do Projeto de Rede de Dados 

 

 15.4.1 A contratada deverá elaborar, conjuntamente com o Projeto de Instalações Elétricas, 

o Projeto de Redes para Sistemas de Informática.  

 

OBSERVAÇÃO: A empresa concessionária de energia elétrica que atende a 

Superintendência de Seguros Privado no Estado do Rio Grande do Sul (SUSEP-RS) é a 

Companhia Estadual de Geração e Distribuição de Energia Elétrica – CEEE.  

 

 

16. DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS – TELEFONIA  

 

16.1 Condições Gerais 

 

 16.1.1 A contratada deverá obediência às seguintes condições gerais: 

 

a) obter os projetos integrantes do Conjunto objeto deste certame, a fim de integrar e 

harmonizar o Projeto de Telefonia com os demais sistemas; 

 

b) obter todas as recomendações, critérios técnicos e padronizações a serem observados e 

considerar que serão utilizados no projeto somente materiais aprovados e reconhecidos 

pela concessionária; 

 

c) obter informações quanto às características da rede de telefonia da concessionária local; 
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d) conhecer as atividades previstas para cada ambiente das instalações da SUSEP-RS, o 

tipo e número de usuários e determinar as necessidades da central de comutação privada 

e pontos telefônicos de ramais ou linhas diretas; 

 

e) considerar que as redes de tubulação e cabos telefônicos conectados diretamente à rede 

da concessionária / permissionária / autorizada deverão ser de uso exclusivo do 

contratante, que poderá instalar outros serviços de telecomunicação comunicados à rede 

pública, como telex, música ambiente, transmissão de dados e outros; 

 

f) considerar que as redes internas de tubulação e cabos telefônicos conectados às centrais 

de comutação de uso privado deverão ser separadas e independentes da rede da 

concessionária local que, entretanto, deverá aprovar o projeto das instalações; 

 

g) considerar que os cabos telefônicos de edificações providas de redes de ramais e centrais 

de comutação telefônica de uso privado deverão utilizar a rede de tubulação interna 

somente até o distribuidor geral da central telefônica; 

 

h) considerar que os projetos das redes telefônicas internas das edificações, com cinco ou 

mais pavimentos ou com seis ou mais pontos telefônicos, deverão ser aprovados pela 

concessionária antes da instalação. 

 

i) adotar, sempre que possível, os seguintes critérios de projeto: 

 utilização de soluções de custos de manutenção e operação compatíveis com o custo de 

instalação do sistema; 

 dimensionamento dos equipamentos do sistema dentro de padrões disponíveis no 

mercado nacional; 

 disposição dos componentes do sistema de modo a adequar a instalação ao desempenho 

dos equipamentos.  

 

16.2 Condições Específicas 

 

 As condições específicas deverão levar em conta as normas vigentes e o estabelecido no 

Manual de Obras Públicas – Edificações, Práticas da SEAP (Caderno Projetos). 

 

 

17. DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS – SONORIZAÇÃO 

 

17.1 Condições Gerais 

 

 17.1.1 Deverão ser observadas as seguintes condições gerais: 
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a) obter os demais projetos integrantes do Conjunto, de maneira a poder integrar e 

harmonizar o Projeto do Sistema de Sonorização com os demais sistemas; 

 

b) conhecer a finalidade do sistema a ser implantado em cada ambiente, como música 

ambiente, avisos, sonorização em auditório e outros; 

 

c) definir as fontes de programa que atendam à finalidade do sistema, os comandos 

desejáveis e o grau de inteligibilidade requerido; 

 

d) definir o tipo de sonofletor a ser utilizado considerando os seguintes fatores: 

 do local: tipo de ocupação, características dimensionais, características acústicas, nível 

de pressão sonora externa, etc; 

 do sonofletor: ângulo de cobertura, diretividade, potência, rendimento, difusão. 

 

e) definir o tipo de sonofletor, em termos de projeção de som, compatibilizando os 

seguintes fatores: tipo de ocupação e finalidade do ambiente sonorizado, fontes de 

programa, grau de inteligibilidade, condições mecânicas e estéticas da instalação.  

 

f) estabelecer o nível de pressão sonora que o sistema deverá produzir em função de sua 

finalidade e do nível de ruído ambiente; 

 

g) adotar, sempre que possível, os seguintes critérios de projeto: 

 utilização de soluções de custo de manutenção e operação compatíveis com o custo de 

instalação do sistema; 

 disposição dos componentes do sistema de modo a: minimizar a ocupação do espaço; 

adequar a instalação ao desempenho dos equipamentos.  

 

17.2 Condições Específicas 

 

As condições específicas deverão levar em conta as normas vigentes e o estabelecido no 

Manual de Obras Públicas – Edificações, Práticas da SEAP (Caderno Projetos). 

 

 

18. DO PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

 

18.1 Condições Gerais 

  

18.1.1 Deverão ser observadas as seguintes condições gerais: 
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a) obter os demais projetos integrantes do Conjunto, de forma a integrar e harmonizá-los 

com o de Instalações Hidrosanitárias; 

 

b) conhecer o tipo e o número de usuários e de eventuais equipamentos, necessidades de 

demanda, bem como os turnos de trabalho e períodos de utilização dos pontos de 

consumo e dos equipamentos; 

 

c) obter o arranjo geral dos equipamentos, com definições dos pontos de demanda e 

distribuições; 

 

d) adotar, sempre que possível, os seguintes critérios de projeto:  

 utilização de soluções com custos de manutenção e operação compatíveis com o custo 

de instalação do sistema; 

 utilização de dispositivos que provoquem menor consumo de água; 

 sempre que possível, as tubulações não deverão ser embutidas nas alvenarias. 

 

18.2 Condições Específicas 

 

As condições específicas deverão levar em conta as normas vigentes e o estabelecido no 

Manual de Obras Públicas – Edificações, Práticas da SEAP (Caderno Projetos). 

 

 

19. DO PROJETO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 

CLIMATIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

19.1 Condições Gerais 

 

 19.1.1 Deverão ser obedecidas as seguintes condições gerais: 

 

a) obter os projetos integrantes do Conjunto, de maneira a poder integrar e harmonizar o 

Projeto de Climatização Ambiental com os demais sistemas; 

 

b) conhecer as atividades previstas para cada ambiente, o tipo e número de usuários, o 

leiaute (layout) dos equipamentos e demais componentes do recinto, para adotar uma 

boa distribuição e movimentação do ar; 

 

c) conhecer as características do ar exterior a ser introduzido no sistema; 
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d) estabelecer as condições de temperatura e umidade que devem ser mantidas em cada 

ambiente através das recomendações das normas vigentes e da contratante; 

 

e) estabelecer as condições de pureza do ar que devem ser mantidas em cada ambiente, 

para efetuar a correta escolha do tipo e dimensionamento dos filtros do sistema; 

 

f) verificar a necessidade de zoneamento em função da incidência da insolação em diversos 

horários, a fim de permitir melhor controle das condições de cada ambiente; 

 

g) conhecer as fontes internas de calor e as respectivas fases de implantação, como 

equipamentos, iluminação, pessoas e outras, bem como as fontes externas, através dos 

elementos arquitetônicos da edificação, como a orientação geográfica, tipo de fachada, 

cobertura e outros; 

 

h) conhecer as vazões de ar exigidas pelos equipamentos providos de sistema de ventilação 

próprio; 

 

i) verificar a possibilidade de redução da carga térmica de resfriamento por isolamento 

térmico nas coberturas e proteção solar das fachadas, quer por soluções arquitetônicas, 

quer por elementos de ambientação; 

 

j) determinar a carga técnica de aquecimento, quando for o caso, considerando as cargas 

internas favoráveis, a fim de minimizar o custo da instalação; 

 

k) conhecer as características da rede local de energia elétrica; 

 

l) conhecer os períodos de funcionamento do sistema e a necessidade de ligação a eventual 

gerador de emergência, no caso de falha do suprimento de energia elétrica; 

 

m) adotar, sempre que possível, os seguintes critérios de projeto: 

 utilização de soluções de custos de manutenção e operação que relevem a 

economicidade; 

 disposição dos componentes do sistema de modo a minimizar o tempo de resposta dos 

controles das condições ambientais; minimizar a ocupação de espaço e; minimizar os 

ruídos nos ambientes; 

 

n) adequar a instalação ao desempenho dos equipamentos. 

 

19.2 Condições Específicas 
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As condições específicas deverão levar em conta as normas vigentes e o estabelecido no 

Manual de Obras Públicas – Edificações, Práticas da SEAP (Caderno Projetos). 

 

 

 

20. DO PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI) 

 

20.1 Condições Gerais 

 

 20.1.1 Deverão ser observadas as seguintes condições gerais: 

 

a) obter os projetos de arquitetura, estrutura e demais instalações, a fim de integrar e 

harmonizar o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio com os demais sistemas; 

 

b) considerar que os projetos de instalações de prevenção e combate a incêndio deverão ser 

elaborados de maneira a oferecer proteção à vida humana, ao patrimônio público e aos 

bens produzidos; 

 

c) conhecer e adotar as disposições da norma do Corpo de Bombeiros do Município de 

Porto Alegre – RS (local) e demais órgãos competentes; 

 

d) estabelecer, junto aos órgãos competentes, os critérios, parâmetros e documentação 

básica que deverão estar contidos no PPCI da SUSEP-RS; 

 

e) considerar que as edificações deverão possuir, no mínimo, os dispositivos exigidos pelo 

INMETRO e Corpo de Bombeiros, os equipamentos necessários para combater o 

incêndio no seu início; 

 

f) identificar a classe da edificação, para fins de proteção, de conformidade com o tipo de 

ocupação e finalidades; 

 

g) estabelecer os dispositivos de prevenção e combate a incêndio que podem ser 

classificados em: 

 sistema de proteção por extintores manuais; 

 sistema de proteção por carretas; 

 sistema de proteção por instalação sob comando semifixo, por hidrantes; 

 sistema de proteção por instalação sob comando semifixo, por mangotinhos; 

 sistema de sinalização e indicações específicas que facilitem as operações de combate a 

incêndio; 
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 portas corta-fogo; 

 sistemas de proteção contra incêndio por chuveiro automático; 

 sistemas especiais; 

 escadas de segurança; 

 rota de fuga; 

 iluminação de emergência. 

 

h) definir preliminarmente, em função da ocupação, natureza e características da SUSEP-

RS, os sistemas de proteção, a partir de critérios e parâmetros estabelecidos nas normas 

dos órgãos regulamentadores do sistema; 

 

i) adotar, sempre que possível, os seguintes critérios de projeto: 

 utilização de soluções de custos de manutenção e operação que vinculem-se à 

economicidade;  

 dimensionamento dos equipamentos de sistema dentro dos padrões exigidos no mercado 

nacional; 

 disposição dos componentes do sistema de modo a: minimizar o tempo de resposta; 

minimizar a ocupação de espaços; adequar o sistema ao desempenho dos equipamentos.  

 

20.2 Condições Específicas 

 

As condições específicas deverão levar em conta as normas vigentes e o estabelecido no 

Manual de Obras Públicas – Edificações, Práticas da SEAP (Caderno Projetos). 

 
 

21. DA DEFINIÇÃO DE MARCAS 

 

 Na esteira das decisões do Tribunal de Contas da União, a licitante incumbida da 

elaboração do Conjunto de Projetos para realização da reforma e adaptação da área ocupada pela 

Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio Grande do Sul (SUSEP-RS) deverá abster-

se de indicar marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que a medida 

for tecnicamente justificável, em face das disposições constantes do art. 7º, §5º da Lei Federal nº. 

8.666/1993, devendo conter obrigatoriamente a expressão “ou equivalente”, “ou similar”, vide 

Acórdão TCU nº. 644/2007. 

 

 

22. DO ORÇAMENTO DETALHADO INTEGRANTE DOS PROJETOS 
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 22.1 O orçamento detalhado deve traduzir, em termos quantitativos e financeiros, os 

serviços que serão contratados, tendo a seguinte importância: 

 

a) funcionará como parâmetro para a SUSEP-RS fixar os critérios de aceitabilidade de 

preços globais e unitários do Edital a ser lançado para contratação de empresa incumbida 

da execução da reforma e readaptação de suas instalações; 

 

b) será a principal referência, na fase externa da licitação supracitada, para a análise das 

propostas das empresas concorrentes. 

 

22.2 A planilha orçamentária tem como referência os infra citados comandos legais, 

extraídos da Lei Federal nº. 8.666/1993, além dos que lhe são correlatos: 

 

a) Art. 6º, inciso IX, alínea “f”: orçamento detalhado do custo global da obra, 

fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados; 

 

b) §2º: As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: [...] II – existir 

orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos 

unitários; 

 

c) Art. 6º, inciso IX – Projeto Básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, 

com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de 

obras ou serviços objeto da licitação; 

 

d) Art. 7º, §4º: É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de 

materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não 

correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo; 

 

e) Art. 7º, §2º: As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: [...] II – 

existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus 

custos unitários. 

 

22.3 A estimativa de custos de execução do objeto se traduzirá mediante o orçamento 

detalhado. Este deverá considerar, concretamente, todos os fatores de formação dos custos unitários 

e globais do objeto, sejam diretos (materiais, mão-de-obra, equipamentos etc.) e indiretos (BDI), de 

acordo com os preços praticados pelo mercado.  

 

22.4 São as principais finalidades do orçamento detalhado: 
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a) avaliar a aceitabilidade dos custos unitários e globais a serem lançados pelas licitantes 

nas propostas ofertadas no certame para contratação de empresa a executar a reforma e 

readaptação da SUSEP-RS; 

 

b) em havendo mister, recompor o valor de item ou itens que tenham sido afetados por 

eventual desequilíbrio econômico-financeiro, no curso do contrato de execução da 

reforma e readaptação da SUSEP-RS; 

c) evitar aditamento contratual baseado no famigerado “jogo de planilhas”.  

 

22.5 A Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio Grande do Sul sugere a 

adoção do seguinte molde de planilha orçamentária: 

 

Planilha Orçamentária 

Item Serviços / Insumos Unidade Quantidade Custo Unitário Preço Total 

1.  XXXXXXXXXXXXX 

1.1 “     

1.2 “     

 “     

      

Total Subitem R$ X.XXX,XX 

2.  XXXXXXXXXXXXX 

2.1 “     

2.2 “     

 “     

      

Total Subitem R$ X.XXX,XX 
 

„‟ 
 

Custo Total   R$ XX.XXX,XX 

 

BDI                                                                                                                                     XX %   R$ XX.XXX,XX 

 

Preço Total   R$ XX.XXX,XX 

 
 

OBSERVAÇÃO: a Planilha poderá evidentemente sofrer alterações a critério da 

contratada, desde que mantenha os requisitos estabelecidos no Estatuto das Licitações 

Públicas (Lei Federal nº. 8.666/1993) e demais normas aplicáveis. 

 

 

22.6 Da Referência de Preços 

 

22.6.1 Por força da Lei Federal nº. 12.017, de 12 de agosto de 2009 (Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO 2010), o custo global de obras e serviços executados com recursos dos 
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orçamentos da União será obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais ou 

menores que a mediante de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econômica 

Federal (CEF).  

 

22.6.2 A norma pública inserta na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2010 – 

Lei Federal nº. 12.017/2009, prescreve, em seu art. 112, §5º, a seguinte determinação: 

 

Deverá constar do projeto básico a que se refere o art. 6o, inciso IX, da Lei n º. 8.666, de 

1993, inclusive de suas eventuais alterações, a anotação de responsabilidade técnica e 

declaração expressa do autor das planilhas orçamentárias, quanto à compatibilidade dos 

quantitativos e dos custos constantes de referidas planilhas com os quantitativos do projeto 

de engenharia e os custos do SINAPI, nos termos deste artigo. 

 
22.6.3 Nos casos em que o SINAPI não oferecer custos unitários de insumos ou serviços, 

deverão ser adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão 

ou entidade da administração pública federal, incorporando-se às composições de custos dessas 

tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI (§2º do artigo 112 da 

LDO 2010). 

 

22.6.4 Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico 

circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pela autoridade competente, 

poderão os respectivos custos unitários exceder o limite fixado pelo SINAPI, na forma do § 3º do 

artigo 112 da Lei Federal nº. 12.017/2009, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno 

e externo. 

 

22.6.5  Serão adotadas na elaboração dos orçamentos de referência os custosconstantes das 

Tabelas SINAPI locais e, subsidiariamente, as de maior  abrangência. 

 

22.6.6  O preço de referência das obras e serviços será aquele resultante dacomposição do 

custo unitário direto do SINAPI e do SICRO, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas 

Indiretas – BDI incidente, que deve estar demonstrado analiticamente na proposta do fornecedor. 

 
22.7 Do BDI 

 

22.7.1 O BDI (Benefícios ou Bonificações e Despesas Indiretas) ou LDI (Lucro e Despesas 

Indiretas) retrata as despesas indiretas e o lucro da entidade empresarial, representado por uma taxa 

(percentual) que pode ser aplicada sobre os custos unitários da obra ou sobre o orçamento final.  
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22.7.2 Por meio da Decisão nº. 255/1999 – Primeira Câmara, o Tribunal de Contas da 

União apresenta metodologia para o cálculo do preço final de determinado serviço de engenharia ou 

obra, conforme a fórmula abaixo transcrita: 

 

CT = CD + (CD x BDI%) + I 

 

onde: 

 

CT Preço final de um serviço de engenharia ou obra. 

CD 
Custo direto de um serviço de engenharia, compreendendo os custos com mão-de-obra, materiais 

e equipamentos. 

BDI Benefício e despesas indiretas: índice percentual aplicado pela firma contratada relativo à obra. 

I Impostos (ICMS, COFINS, PIS, ISS), índice percentual em função do preço final.  

 

  

 22.7.3 Para cálculo do BDI propriamente dito deverá ser levada em consideração a seguinte 

fórmula: 

 

 

 
 

onde: 

 

BDI 
Benefícios / Bonificações e todas as demais despesas indiretas, previstas ou não; 

relacionadas ou não. 

IMP Impostos incidentes sobre o faturamento (taxa de tributos). 

ADM Despesas Administrativas (taxa de rateio da administração central). 

DEF Despesas Financeiras (taxa das despesas financeiras). 

RIS Riscos, Garantia do Empreendimento, Imprevistos e Seguros. 

LB Lucro Bruto (taxa de lucro). 

 
OBSERVAÇÃO: fórmula adaptada da Cartilha Obras Públicas, 2ª Edição, do Tribunal de 

Contas da União, originária do Acórdão TCU nº. 325/2007 – Plenário, rel. Min. Guilherme 

Palmeira. 
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22.7.4 Na formulação da planilha de orçamento de custos, incumbência da contratada 

quando da elaboração dos estudos e projetos para adaptação e reforma da SUSEP-RS, as despesas 

ou custos indiretos devem ser aqueles que não possam, de forma alguma, serem incluídos na 

planilha orçamentária.  

 

22.7.5 A contratada deverá atentar-se às decisões da Egrégia Corte de Contas quando orçar 

o BDI, das quais se destacam as seguintes ilações: 

 

a) atentar-se para não previsão em duplicidade de valores na planilha orçamentária; 

 

b) o IPRJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e a CSSL (Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido) não se consubstanciam em despesa indireta passível de inclusão na taxa 

de BDI, tampouco na planilha de custos indiretos, por constituírem tributos de natureza 

direta e personalíssima, que oneram pessoalmente a contratada, não devendo ser 

repassados à Administração contratante (Acórdão TCU nº. 325/2007 – Plenário); 

 

c) a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de 

Créditos e Direitos de Natureza Financeira – CMPF, antes fixada na alíquota de 0,38% 

(zero vírgula trinta e oito por cento), deixou de existir a partir do início do exercício de 

2008; 

 

d) os itens Administração Local, Instalação de Canteiro e Acampamento e Mobilização e 

Desmobilização, visando a maior transparência, devem constar na planilha 

orçamentária, e não no BDI / LDI.  

 

22.7.6 São as principais parcelas que devem compor o BDI: 

 

a) Despesas financeiras: são aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer 

frente às despesas realizadas antes do efetivo recebimento das devidas receitas, vez que 

o pagamento antecipado por serviço é, em regra, vedado pela legislação brasileira; 

 

b) Administração central: despesas relativas à manutenção de parcela do custo do 

escritório central da empresa. Referida parcela deve ser calculada por meio de rateio do 

custo da administração central pela totalidade das obras gerenciadas pela empresa, de 

preferência, proporcionalmente ao valor de cada contrato. Quanto da elaboração do 

orçamento base para a licitação de execução da adaptação e reforma da GRFRS, 

incumbência da contratada para proporcionar o Projeto Básico à SUSEP, esta deverá 

trabalhar com estimativa para a definição desse percentual; 
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c) Benefício e lucro: “é a parcela que contempla a remuneração do construtor, definida 

com base em valor percentual sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, 

excluídas aquelas referentes às parcelas tributárias” (ALTOUNIAN, 2008, p. 89)
10

; 

 

d) Riscos imprevistos e seguros; 

 

e) Valores relativos aos tributos.  

22.7.7 Quando da elaboração do orçamento detalhado, a contratada deverá discriminar a 

composição do BDI / LDI e dos respectivos percentuais praticados, com o fito de que a SUSEP, 

quando da impulsão de processo licitatório para contratação de empresa incumbida da execução da 

reforma e readaptação da SUSEP-RS, possa verificar se os valores (percentuais) cotados pelas 

licitantes a título de BDI / LDI encontram-se adequados ou sobrelevados e fora dos parâmetros de 

mercado. Segue exemplo de planilha para demonstração da composição analítica da taxa de 

Benefício e Despesas Indiretas, que deve integrar a orçamentação dos estudos e projetos: 
 

  

ADM – Administração Central............................................................................................... XX% 

DEF   – Despesas Financeiras................................................................................................  XX% 

RIS     – Risco e Imprevistos.................................................................................................. XX% 

LB      – Lucro Bruto..............................................................................................................  XX% 

IMP    – Impostos sobre Faturamento11.................................................................................. XX% 

Taxa de BDI                                                                                                                                      XX% 

 

 

Discriminação dos Tributos e Encargos Sociais (IMP): 

  

TRIBUTOS Alíquota 

COFINS XX% 

ISS  XX% 

PIS XX% 

 

 
22.8 Consoante orientações da Corte de Contas (TCU), o autor das planilhas orçamentárias 

deverá emitir declaração indicando a compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes de 

referidas planilhas com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI, a integrar 

o conjunto de projetos de que trata esta contratação. 

 

 

                                                           
10 ALTOUNIAN, Cláudio Sarian. Obras públicas: licitação, contratação, fiscalização e utilização. 2. ed. rev. e ampl. 

Belo Horizonte: Fórum, 2009. 
11 Soma dos impostos (ISS – sobre a mão-de-obra, PIS, COFINS). 
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23. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

23.1 A contratada incumbida da elaboração dos estudos e projetos a subsidiarem a 

readaptação da Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio Grande do Sul deverá 

verificar se haverá necessidade de instruir procedimento de licenciamento ambiental para a 

execução da readaptação das instalações da GRFRS, procedendo, caso se faça mister, à elaboração 

do estudo e do relatório de impacto ambiental, como parte integrante do Projeto Básico, conforme 

exara a Resolução Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) nº. 001, de 23 de janeiro de 

1986. 

 Legislação de Referência: Lei Federal nº. 6.938/1981 e Resoluções Conama nºs. 

001/1986 e 237/1997.  

 
23.2 A contratada deverá obedecer às determinações constantes da Instrução 

Normativa nº. 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação do Ministério do Planejamento (SLTI / MP), publicada no Diário Oficial da União 

de 20 de janeiro de 2010, Seção 1, p. 40-41; e em especial ao seu artigo 4º, que trata das Obras 

Públicas Sustentáveis, arrolando as especificações e demais exigências do projeto básico ou 

executivo para contratação de obras e serviços de engenharia, citando que esses devem ser 

elaborados visando à economia da manutenção e operacionalização da edificação, a redução do 

consumo de energia e água, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o 

impacto ambiental, nos termos dos incisos que o seguem.  

 

 

24. DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DOS PROJETOS 

 

 24.1 O cronograma físico-financeiro é a distribuição dos serviços no período de duração do 

empreendimento. Será físico, relativo às quantidades de serviços executados no tempo; e financeiro, 

referente aos valores monetários correspondentes às quantidades desses serviços executados 

(indicado em pontos percentuais - %, distribuídos por etapa da execução).  

 

 24.2 A empresa contratada deverá providenciar a elaboração do cronograma físico-

financeiro para execução da reforma e adaptação das instalações da SUSEP-RS, como parte 

integrante dos projetos elaborados, levando em consideração que o prazo preliminarmente 

estimado para a realização (execução) da reforma e readaptação em comento é fixado 

(estimativamente itere-se) em 60 (sessenta) dias.  

 

 

25. DA APROVAÇÃO DOS PROJETOS 
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 25.1 A Lei Geral de Licitações Públicas e Contratos Administrativos, no art. 7º, §2º, I, 

vincula a instauração de licitação de obra ou serviço à prévia existência de projeto básico aprovado 

pela autoridade competente.  

  

25.2 Dispõe, ainda, a Lei Federal nº. 8.666/1993: 
 

Art. 7º  As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão 

ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência: 
 

I - projeto básico; 

II - projeto executivo; 

III - execução das obras e serviços. 
 

§ 1o  A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e 

aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, 

à exceção do projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a 

execução das obras e serviços, desde que também autorizado pela Administração. 
 

(grifou-se) 

 
 25.3 Os projetos elaborados pela contratada (Estudos Preliminares / Anteprojeto, Projeto 

Básico e Projeto Executivo) estarão sujeitos, dessarte, à aprovação pela Ilmo Senhor Chefe da 

Coordenação-Geral de Administração da SUSEP ou outra autoridade competente que vier a 

substituí-la, ou mesmo através de delegação de competência, que poderá, ao analisá-los: 

 

a) emitir juízo favorável acerca do objeto e de suas condições; 

 

b) devolver o projeto aos responsáveis por sua elaboração, para que corrijam, substituam ou 

justifiquem algum ponto, bem assim acrescentem elementos ou cumpram diligências que 

determinar.  

 
25.4 O prazo para deliberação acerca da aprovação dos projetos pela autoridade 

competente, bem como para a feitura de eventuais ajustes que se fizerem necessários e a posterior 

nova submissão do projeto à apreciação da Senhor Chefe da Coordenação-Geral de Administração 

da SUSEP está estabelecido no Cronograma Físico deste documento (item 28). 

 
25.5 As aprovações dos estudos e projetos por parte da Superintendência de Seguros 

Privados – SUSEP não eximem a responsabilidade técnica da contratada sobre sua autoria, 

tampouco caracterizam responsabilidade técnica solidária e / ou subsidiária. 

 
 

26. DA CESSÃO DOS DIREITOS PATRIMONIAIS DOS PROJETOS 
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 26.1 Aplica-se o disposto no artigo 111 da Lei Federal nº. 8.666/1993, repisado pelo inciso 

XVI e alíneas do art. 19 da Instrução Normativa nº. 02/2008 e atualizações, do Ministério do 

Planejamento / Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – MP/SLTI.  

 
26.2 Assim, a empresa contratada para elaboração dos projetos para reforma e readaptação 

das dependências da SUSEP-RS deverá ceder os direitos patrimoniais relativos aos trabalhos à 

Superintendência de Seguros Privados, para que esta possa utilizá-lo de acordo com as disposições 

deste documento, no sentido de licitar a futura execução da reforma e readaptação da sucursal da 

SUSEP no Estado do Rio Grande do Sul. 

 
26.3 Ficam preservadas a menção de autoria e de responsabilidade técnica na forma da 

legislação vigente. 

 
 

27. DOS IMPEDIMENTOS 

 

27.1 O artigo 9º da Lei Federal nº. 8.666/1993 veda ao autor do Projeto Básico ou 

Executivo, pessoa física ou jurídica, empresa responsável por sua elaboração, de forma isolada ou 

em consórcio, ou da qual seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por 

cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado, 

particular, de forma direta ou indireta, da execução da obra, da prestação do serviço ou do 

fornecimento de bens necessários à execução da obra ou do serviço.  

 

27.2 Assim, a empresa / profissionais (responsáveis técnicos) incumbidos de elaboração dos 

projetos de reforma e adaptação da SUSEP-RS não poderá(ão) participar da licitação de execução 

da reforma / readaptação das instalações da sucursal da Superintendência de Seguros Privados no 

Estado do Rio Grande do Sul.  

 

 
28. DO CRONOGRAMA FÍSICO 

 
28.1 Dispõe o art. 7º da Lei de Licitações Públicas e Contratos Administrativos: 

 
Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao 

disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência: 

I- projeto básico; 

II – projeto executivo; 

III – execução das obras e serviços.  
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 28.2 Dessarte, para a execução dos serviços técnicos profissionais especializados objeto 

desta contratação, a empresa adimplida deverá observar o seguinte cronograma físico, contado a 

partir da celebração do contrato a ser firmado entre a SUSEP (contratante) e a empresa vencedora 

da licitação (contratada): 

 

 

 

 

Fase Descrição Prazo Máximo 

1 Vistoria / Levantamentos Cadastrais............................................................... 15 dias 

2 
Estudos Preliminares / Anteprojetos (elaboração).......................................... 

Prazo para deliberação e aprovação................................................................ 

15 dias 

10 dias 

3 
Projeto Básico (elaboração)............................................................................. 

Prazo para deliberação, ajustes e aprovação.................................................... 

30 dias 

10 dias 

4 
Projeto Executivo (elaboração)....................................................................... 

Prazo para deliberação, ajustes e aprovações.................................................. 

30 dias 

10 dias 

TOTAL 120 dias 
 

 

 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS NAS ÁREAS DE ARQUITETURA E 

ENGENHARIA 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (em prazos máximos) / DESENVOLVIMENTO DAS ETAPAS 

 

  

 

 

 

DESCRIÇÃO 

DIAS 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

início/ 

vist/lev 
elab. 

ajustes/ 

aprov. 
elab. 

ajustes/ 

aprov. 
elab. 

ajustes/ 

aprov. 

1º-15 16-30 31-40 41-70 71-80 81-110 111-120 
 

I 
Serviços Preliminares – 

Demolição / Remoção 
       

 

II 
Projeto Arquitetônico 

 
       

 

III 
Projeto de Instalações 

Hidrosanitárias 
       

 

IV 
Projeto de Instalações 

Elétricas 
       

 

V 
Projeto de Instalações 

Elétricas - Telefonia 
       

 

VI 
Projeto de Instalações 

Elétricas - Sonorização 

       

 

VII 
Projeto de Climatização 

Ambiental 
       

 

VIII Projeto de Prevenção contra        
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Incêndios (PPCI) 
 

 

Legenda: 

 

Vist./Lev............: Vistorias / Levantamentos Cadastrais; 

Elab....................: Elaboração; 

Aprov.................: Aprovação; 

 

Fase 1: Vistoria / Levantamentos Cadastrais; 

Fase 2: Estudos Preliminares / Estudos de Viabilidade / Anteprojeto; 

Fase 3: Projeto Básico; 

Fase 4: Projeto Executivo. 

 

 28.3 O prazo das obrigações assumidas será, dessa forma, de 120 (cento e vinte) dias, 

contados a partir de sua lavratura formal, por assinatura de contrato administrativo. Admitir-se-á 

prorrogação do prazo, desde que ocorra um dos motivos previstos no §1º do art. 57 da Lei Federal 

nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

 

29. DO CRONOGRAMA FINANCEIRO E DO PAGAMENTO 

 

 29.1 O pagamento dos serviços prestados, referente aos item do presente certame 

(elaboração dos estudos e projetos nas áreas de Engenharia e Arquitetura), será efetuado mediante 

Ordem Bancária (vide Lei Federal nº. 4.320/1964), através de crédito em conta corrente, no prazo 

de XX (xxxx) dias úteis, a contar da data da entrega da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada 

por servidor da SUSEP-RS (liquidação),e dar-se-á na forma abaixo estabelecida:  

 
Pressuposto (Cronograma Físico X Cronograma Financeiro) Pagamento (% do valor global do 

contrato) 

Conclusão das Fases 1 e 2 (Estudos Preliminares / Anteprojetos) 

e aprovação pela SUSEP. 
40% 

Conclusão e Aprovação, pela SUSEP, da Fase 3 (Projeto Básico). 30% 

Conclusão e Aprovação, pela SUSEP e órgãos competentes, da 

Fase 4 (Projeto Executivo). 
30% 

 

 

29.2 Para todos os casos incidirão as seguintes retenções tributárias: 

 

a) a título de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre 

o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(Cofins) e Contribuição para o PIS/Pasep, por força da Instrução Normativa nº. 480 e 

alterações póstumas, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o percentual de 5,85% 

(cinco vírgula oitenta e cinco por cento) sobre o valor da(s) respectiva(s) nota(s) 

fiscal(is) / fatura(s) emitidas.  
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Referida retenção terá a seguinte distribuição: 
 

     Alíquotas 
 

Natureza do serviço 

prestado: 
IR CSLL COFINS 

PIS / 

PASEP 
Total 

Código da 

Receita 

Serviços prestados com 

emprego de materiais........ 
1,2% 1,0% 3,0% 0,65% 5,85% 6147 

 

Estarão isentas desta retenção as empresas optantes pelo Simples Nacional, instituído 

pela Lei Complementar nº. 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 

de Pequeno Porte). 

 
b) A título de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), com fulcro na Lei 

Complementar Municipal nº. 07/1973 de Porto Alegre / Rio Grande do Sul – com a 

redação dada pela Lei Complementar Municipal nº. 607/2008, o percentual de 2% (dois 

por cento) sobre o valor da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) / fatura(s) emitidas: 

 

Lei Complementar Municipal nº. 07/1973 (redação pela Lec. nº. 607/2008): 
 

Art. 21 Nas hipóteses em que a base de cálculo estiver vinculada ao preço do serviço, 

incidirá a alíquota de 5% (cinco por cento) para determinação do montante do imposto 

devido, ressalvado o disposto nos incisos deste artigo: 
 

[...] 
 

XVIII – serviços previstos nos subitens 7.03, 7.19 e 7.20 da lista de serviços anexa: 2%. 
 

 

Lista de Serviços: 
 

7. Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, 

manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. 

 

[...] 
 

7.03 Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e 

outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, 

projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia. 

 

Item Descrição Sintética ISS 
Descrição Regulamento 

ISSQN 
Alíq 

I 

Elaboração deestudos e projetos nas 

áreas de Engenharia e Arquitetura 

para subsidiarem a reforma e 

readaptação das instalações 

pertencentes à Gerência Regional de 

Fiscalização da Superintendência de 

Seguros Privados no Estado do Rio 

Grande do Sul, englobando 

levantamento de dados, estudos 

preliminares / anteprojetos, projeto 

7.03 

Elaboração de planos 

diretores, estudos de 

viabilidade, estudos 

organizacionais e outros, 

relacionados com obras e 

serviços de engenharia; 

elaboração de anteprojetos, 

projetos básicos e projetos 

executivos para trabalhos de 

engenharia. 

2% 
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básico e projeto executivo. 
 

 

 
29.3 O número do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) indicado nas notas 

fiscais / faturas deverá coincidir com o apresentado na proposta comercial da contratada, o qual será 

utilizado para consulta ao SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do 

Governo Federal), bem como para emissão de notas de empenho (vide Lei Federal nº. 4.320/1964). 

 

30. DA VISTORIA 

 

 30.1 – Com o fito de permitir aos interessados o exame das condições locais da 

Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio Grande do Sul e, assim, permitir-lhes a 

formulação adequada das propostas para o item objeto da contratação aqui pleiteada, a proponente 

deverá vistoriar as instalações da SUSEP-RS, situadas à Rua Coronel Genuíno, nº. 421, Conjunto 

nº. 1101 – 11º Andar / Condomínio Esplanada dos Açores, Porto Alegre – Rio Grande do Sul (CEP: 

90.010-350), Bairro Centro. 

 

 30.2 – A vistoria das instalações da SUSEP-RS, obrigatória, poderá ser agendada junto ao 

Setor de Licitações da Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio Grande do Sul, 

através do telefone (51) 3212.6712, podendo ser realizada nos dias úteis, no horário das 9h30min às 

12h00min e das 14h:00min às 17h:00min. 

 
 30.3 – Agente público integrante do quadro de pessoal da SUSEP-RS conduzirá a visita. 

 

 30.4 – Se a licitante optar pelo seu direito à vistoriar as instalações do local que será objeto 

dos serviços de estudos e projetos em Engenharia e Arquitetura de que trata este Edital, deverá o 

fazê-lo – impreterivelmente – até o terceiro dia útil anterior à data fixada para entrega das propostas 

comerciais. 

 

30.5 – A vistoria de que trata este item do ato convocatório é um direito de qualquer 

interessada, mas não far-se-á dela exigência de habilitação técnica. Recomenda-se que as licitantes 

façam uso de tal desiderato, a fim de disporem de plenas condições para a quantificação do valor de 

suas propostas. Não obstante, caso a empresa decidir não realizar a vistoria, e eventualmente 

subestimar seu lance comercial, estará incorrendo em risco típico do seu negócio, não podendo, 

futuramente, opô-lo contra esta Administração para eximir-se de qualquer obrigação avençada ou 

para revisar os termos do contrato que vier a celebrar.  

 

 

31. DA PROPOSTA DE PREÇOS 



 
 
 

73 
 
 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP 

Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio Grande do Sul 

Processo SUSEP nº. 15414.200343/2009-24 

Tomada de Preços nº. 01/2010 
 

 

 31.1 Os licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar toda a 

documentação referente à presente licitação, dirimindo, tempestivamente, todas as dúvidas, de 

modo a não incorrerem em omissões, eis que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais 

pretensões de acréscimos dos preços propostos. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou 

incorreções das especificações ora fornecidas não poderão, em nenhuma hipótese, constituir 

pretexto para o contratado cobrar “serviços extras” e / ou alterar a composição de seus preços 

unitários. Considerar-se-á, inapelavelmente, o contratado como altamente especializado nos 

serviços objeto da contratação – o que significa dizer que ele deverá ter computado, os preços 

unitários ou no BDI propostos, todos os custos diretos e indiretos, impostos, contribuições, taxas, 

encargos sociais etc., necessários à completa execução dos serviços.  

  

 A licitante deverá necessariamente apresentar o preço global para a avaliação de sua 

proposta. Deverá, ainda, discriminar os preços unitários e totais de cada item, conforme Planilha 

constante do Anexo II deste Projeto Básico. 

 

 Deverão ser observadas, ainda, as seguintes condições / definições: 

 

a) a cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de total e 

exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 

alteração; 

 

b) poderão, em despacho fundamentado (saneamento), ser corrigidos pela Comissão 

Permanente de Licitações quaisquer erros de aritmética, bem como as divergências que 

porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do item, quando prevalecerá 

sempre o primeiro; 

 

c) o preço cotado deverá incluir toda e quaisquer despesas com mão-de-obra, auxílios, 

vales e quaisquer outras vantagens pagas aos empregados, taxas, emolumentos e 

quaisquer despesas operacionais, bem como todos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, despesas e obrigações financeiras de qualquer 

natureza e outras despesas, diretas e indiretas; enfim, todos os componentes de custo dos 

serviços, inclusive lucro, necessários à perfeita execução do objeto da licitação; 

 

d) só serão aceitas cotações em moeda nacional (Real – R$)
12

 – haja vista não ser a 

licitação de caráter internacional (vide art. 42 da Lei Geral).  

                                                           
12 [Lei Federal nº. 9.069/1995] - Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema Monetário Nacional, estabelece as regras e 

condições de emissão do REAL e os critérios para conversão das obrigações para o REAL, e dá outras providências: “Art. 

1º A partir de 1º de julho de 1994, a unidade do Sistema Monetário Nacional passa a ser o REAL (art. 2º da Lei nº 8.880, 

de 27 de maio de 1994), que terá curso legal em todo o território nacional”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L8880.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L8880.htm#art2
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31.2 A proposta de preços da licitante deverá conter, dentre outras, as seguintes 

especificações: 

 

a) dados da empresa proponente (razão social, número do Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica – CNPJ, endereço completo, telefones etc.); 

 

b) dados bancários (nome e número do banco, da agência e da conta corrente); 

c) valores expressos em moeda corrente nacional (Real – R$); 

 

d) planilha de custos e formação de preços preenchida, conforme Anexos II e III deste 

documento; 

 

e) declaração expressa de total concordância com as condições estipuladas neste 

documento. 

 

31.3 O prazo de validade das propostas comerciais será de 60 (sessenta) dias. No caso 

de omissão deste item por parte da proponente, considerar-se-á indicado, tacitamente, o prazo aqui 

estabelecido. 

 

31.4 A Planilha Orçamentária fornecida – conforme Anexo II – deverá ser preenchida pelas 

licitantes com preços unitários para cada item integrante do serviço.  

 
31.5 O BDI deve incidir sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço. 

Cada licitante deverá compor  e publicizar sua taxa de BDI com base em fórmula própria, levando 

em consideração que nesta taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as despesas 

indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro. 

 

A fórmula sugerida pela Comissão de Licitações da Superintendência de Seguros Privados 

no Estado do Rio Grande do Sul é: 
 

 

 
 

onde: 
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BDI 
Benefícios / Bonificações e todas as demais despesas indiretas, previstas ou não; 

relacionadas ou não. 

IMP Impostos incidentes sobre o faturamento (taxa de tributos). 

ADM Despesas Administrativas (taxa de rateio da administração central). 

DEF Despesas Financeiras (taxa das despesas financeiras). 

RIS Riscos, Garantia do Empreendimento, Imprevistos e Seguros. 

LB Lucro Bruto (taxa de lucro). 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: fórmula adaptada da Cartilha Obras Públicas, 2ª Edição, do Tribunal de 

Contas da União, originária do Acórdão TCU nº. 325/2007 – Plenário, rel. Min. Guilherme 

Palmeira. 

 

 
DEFINIÇÕES13: 

 

 DEF: as despesas financeiras podem ser definidas como aquelas decorrentes do custo do 

capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do efetivo recebimento das 

devidas receitas. Os seguros levam em consideração casos fortuitos ou de força maior. 

 

 ADM (Administração Central): são as despesas relativas à manutenção de parcela do custo 

do escritório central da empresa. Essa parcela deve ser calculada por meio de rateio do custo 

da administração central pela totalidade das obras / serviços gerenciados pela empresa, de 

preferência, proporcionalmente ao valor de cada contrato.  

 

 RIS: os riscos e imprevistos deverão ser computados, se necessários, para cobertura de 

despesas imprevisíveis. 

 

 LB: o lucro é a parcela que contempla a remuneração da proponente, definida com base em 

valor percentual sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas 

referentes às parcelas tributárias.  

 

 IMP: quanto aos tributos, destaca-se: 

 

- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza(ISS ou ISSQN): imposto de competência 

municipal, consoante previsão constitucional exarada no art. 156, inciso III da Carta 

Democrática de 1988. Tem por fato gerador a prestação de serviços por empresa ou 

profissional autônomo. A alíquota deve incidir apenas sobre a mão-de-obra e é, para o 

município de Porto Alegre – RS, definida em dois pontos percentuais (2%), conforme 

demonstrado no item 29 deste documento (vide Lei Complementar Municipal nº. 07/1973, 

de Porto Alegre – RS, art. 21, XVIII, com a redação dada pela Lei Complementar 

Municipal nº. 607/2008). 

 

- Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS): sua taxa é definida pelos 

Decretos-Lei nº. 2.445 e 2.449/1988, e é de 0,65% (zero virgula sessenta e cinco por 

cento) sobre a receita operacional bruta.  

 

                                                           
13Conforme / Fonte: ALTOUNIAN, Cláudio Sarian. Obras Públicas: Licitação, Contratação, Fiscalização e 

Utilização. 2. ed. rev. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 88-89. 
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- Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins): definido pela Lei 

Federal nº. 9.718/1998, tem alíquota de 3% (três por cento) sobre o faturamento da 

empresa. Cumpre lembrar que a Lei Federal nº. 10.833/2003 alterou a forma de cálculo 

desse tributo para alguns setores da economia.  
  

 

Assim, a parcela relativa aos tributos deverá, salvo melhor juízo, considerar PIS, COFINS 

e ISS – nos seguintes percentuais: 

 
 

 

 

ISS 2,00% sobre mão-de-obra 

PIS 0,65% 

COFINS 3,00% 

 

 

 Deverá ser detalhado o percentual de BDI incluso no preço unitário, conforme modelo 

integrante do Anexo III – Planilha Modelo de Composição do BDI. 

  

Base jurisprudencial para a exigência de detalhamento do BDI / LDI: 

 

 Acórdão TCU nº. 1.941/2006 – Plenário, rel. Ministro Marcos Bemquerer: 

 

[...] 3. É obrigatória a previsão, no Edital da licitação, dos critérios de aceitabilidade dos 

preços ofertados, permitida a fixação de preços máximos, devendo a proposta do licitante 

apresentar a composição dos preços unitário dos serviços, bem como o detalhamento do 

Bônus por Despesas Indiretas – BDI e dos encargos sociais. 

  

Cuidados quando do preenchimento / detalhamento do BDI pela licitante: 

 

a) atentar-se para não previsão em duplicidade de valores na planilha orçamentária; 

 

b) o IPRJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e a CSSL (Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido) não se consubstanciam em despesa indireta passível de inclusão na taxa 

de BDI, tampouco na planilha de custos indiretos, por constituírem tributos de natureza 

direta e personalíssima, que oneram pessoalmente a contratada, não devendo ser 

repassados à Administração contratante (Acórdão TCU nº. 325/2007 – Plenário); 

 

c) a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de 

Créditos e Direitos de Natureza Financeira – CMPF, antes fixada na alíquota de 0,38% 

(zero vírgula trinta e oito por cento), deixou de existir a partir do início do exercício de 

2008; 
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d) os itens Administração Local, Instalação de Canteiro e Acampamento e Mobilização e 

Desmobilização, visando a maior transparência, devem constar na planilha 

orçamentária, e não no BDI / LDI.  

 

 

   

32. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

32.1 Repisando-se as disposições descritas neste documento, a empresa proponente deverá: 

 

32.1.1 Referente à capacidade técnico operacional: 
 

a) ser pessoa jurídica especializada, devidamente habilitada pelo Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, com certidão de registro e comprovante 

de regularidade da empresa e de seus responsáveis técnicos expedidos pelo órgão 

responsável pela fiscalização do exercício e das atividades das profissões reguladas pela 

Lei Federal nº. 5.194/1966, atuando em ramo compatível com o objeto deste Projeto 

Básico. 

 

b) apresentar um (01) atestado / declaração de capacidade técnica, em nome da licitante 

(pessoa jurídica), expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove a aptidão para desempenho / execução de serviço de características 

semelhantes aos descritos neste Projeto Básico (cuja parcela de maior relevância e valor 

significativo, nos moldes definidos no inciso I do §1º do artigo 30 da Lei nº. 8.666/1993 

é a elaboração de estudos e projetos nas áreas de Engenharia e 

Arquitetura),compatíveis em características, quantidades e prazos e contendo, 

preferencialmente, os seguintes dados em destaque: 

 

- datas de início e término dos serviços; 

- locais de execução; 

- nome dos contratantes e das pessoas jurídicas contratadas; 

- nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de 

registro(s) no CREA; 

- especificações técnicas dos projetos e estudos elaborados. 

 

Não será permitido o somatório de áreas parciais de edificações para efeito de 

comprovação de área projetada, que deverá guardar similaridade com a área 

privativa da Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio Grande do Sul, 
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que é de aproximadamente 380 m² (trezentos e oitenta metros quadrados), vide Anexo I 

deste Projeto Básico. 

 

A apresentação de atestados / declarações falsas poderá sujeitar a licitante às 

penalidades insertas em norma pública, da qual não se pode alegar desconhecimento, 

das quais se destacam aquelas exaradas pelo Código Penal Brasileiro (Decreto-lei nº. 

2.848, de 07 de dezembro de 1940), em seus artigos 296 a 311, sem prejuízo das demais 

sanções.  

 

32.1.2 Referente à capacidade técnico profissional: 

 

a) comprovar possuir em seu corpo técnico (quadro permanente), na data fixada para 

abertura das propostas, profissional de nível superior, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços 

foram executados e / ou Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedidas por estes 

Conselhos, relativo à elaboração de Projetos de Demolição / Remoção (Serviços 

Preliminares), de Arquitetura,de Instalações Hidrosanitárias, de Instalações Elétricas e 

Eletrônicas, de Instalações Mecânicas e de Prevenção contra Incêndios (PPCI), 

compatíveis
14

 com o objeto desta licitação; 

 

Considera-se acervo técnico o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo da vida 

do profissional compatíveis com suas atribuições e registradas no Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) por meio de anotações de 

responsabilidade técnica. 

 

A Certidão de Acervo Técnico – CAT é o instrumento que certifica, para os efeitos 

legais, que consta dos assentamentos do CREA a anotação da responsabilidade técnica 

pelas atividades consignadas no acervo técnico do profissional. 

 

O atestado é a declaração fornecida pela contratante de obra ou serviço, pessoa física 

ou jurídica de direito público ou privado, e elaborado por profissional habilitado, que 

atesta a execução de obra ou a prestação de serviço e identifica seus elementos 

quantitativos e qualitativos, o local e o período de execução, os responsáveis técnicos 

                                                           
14 Nesta seara, diz a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº. 410/2006, Plenário, relator Ministro 

Marcos Vinicios Vilaça): 

 

[...] No caso vertente, a exigência de que a licitante tenha executado serviço no mínimo 

igual ao do objeto do pregão contraria esse entendimento, por impor às interessadas 

condição que extrapola os critérios razoáveis de seleção, invadindo e ferindo a 

competitividade do certame.  

 

Por isso, a exigência de compatibilidade / similaridade. 



 
 
 

79 
 
 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP 

Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio Grande do Sul 

Processo SUSEP nº. 15414.200343/2009-24 

Tomada de Preços nº. 01/2010 
 

envolvidos e as atividades técnicas executadas. Visa a comprovar a aptidão para 

desempenho de atividade pertinente e compatível. O(s) atestado(s) apresentado(s) para 

fins de comprovação de acervo técnico do profissional(is), expedido(s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, deverá(ão) estar registrados no Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA da região pertinente. 

Dessarte, o atestado somente constituirá prova de capacitação técnico-profissional 

no processo licitatório se acompanhado da respectiva CAT – Certidão de Acervo 

Técnico. 

 

OBSERVAÇÃO MUITO IMPORTANTE: poderão ser indicados quantos 

profissionais se fizerem necessários para comprovação da qualificação técnica 

profissional da licitante. 

 

O que avaliar-se-á será a capacidade da licitante em, mediante seu corpo técnico, 

executar os estudos e projetos objetos da licitação pública. Nada obsta, por exemplo, 

que a licitante tenha 1 (um) profissional, em seu quadro permanente, detentor de 

acervo técnico em elaboração de todos os projetos integrantes do conjunto 

(Serviços Preliminares – Demolição / Remoção; Arquitetura, Instalações 

Hidrosanitárias, Instalações Elétricas e Eletrônicas, Instalações Mecânicas – 

Climatização e PPCI), hipótese figurada em que será, portanto, cumprida a 

exigência da alínea.  

 

O(s) profissional(is) indicado(s) deverá(ão) participar(em) do serviço objeto desta 

licitação pública, compondo a respectiva equipe técnica, conforme exarado no §10 do 

art. 30 da Lei Geral de Licitações Públicas e Contratos Administrativos, in verbis: 

  
Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacidade técnica 

operacional de que trata o inciso I do §1º deste artigo deverão participar da obra ou serviço 

objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 

equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

 

A licitante deverá emitir declaração, indicando o nome do responsável técnico que 

acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto. Tal declaração deve 

acompanhar a discriminação do nome, CPF e número do registro na entidade 

profissional competente do(s) responsável(is) técnico(s) que acompanhará(ão) a 

execução dos serviços de que trata o objeto, conforme exposto no Anexo J.  

 

A empresa licitante deverá anexar declaração de cada profissional indicado, mediante a 

qual o profissional dará ciência de que está sendo nomeado para prestar os serviços 

objeto da licitação pública, vide Anexo K. 
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Repisa-se que o(s) nome(s) indicado(s) nos atestados de responsabilidade técnica e 

CAT´s de que trata a alínea “a” deverá(ão) necessariamente constar(em) entre o 

responsável(is) técnico(s). 

 

Tal exigência de designação do responsável-técnico encontra-se amparada no artigo 8º 

da Lei Federal nº. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que dispõe no sentido de que as 

atividades e atribuições de engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo discriminadas 

nas alíneas “a”, “b”, “c” (elaboração de [...] projetos), “d”, “e” e “f” do artigo 7º do 

mesmo normativo são da competência de pessoas físicas, para tanto legalmente 

habilitadas. Cita o parágrafo único do artigo 8º da lei em comento:  

 

Parágrafo único. As pessoas jurídicas e organizações estatais só poderão exercer as 

atividades discriminadas nos Ed. extra 7º, com exceção das contidas na alínea “a”, com a 

participação efetiva e autoria declarada de profissional legalmente habilitado e registrado 

pelo Conselho Regional, assegurados os direitos que esta lei lhe confere.  

 

A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação: 

 

a) se empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado ou cópia da Carteira 

de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 

 

b) se sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente (Junta 

Comercial); 

 

c) mediante atestado / certidão de registro da licitante (pessoa jurídica) no Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, se nela constar o nome 

do(s) profissional(is) indicado(s) como responsável-técnico da organização 

empresarial proponente; 

 

d) por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação 

civil comum (Lei Federal nº. 10.406/2002, artigos 593 a 609), como prova de 

comprovação de vínculo profissional; 

 

e) declaração, sob as penas da lei, de contratação futura do profissional detentor do 

atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do 

profissional.  

 

A comprovação de vínculo empregatício será aferida na data prevista para entrega 

/ abertura das propostas (Acórdão TCU nº. 170/2007 – Plenário). 
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32.2 Para efeitos de contratação as empresas proponentes deverão observar as seguintes 

disposições: 

 
32.2.1 Referente às Anotações de Responsabilidade Técnica – ART: 

 

A empresa contratada deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART do(s) profissional(is) indicado(s) como responsável-técnico pela elaboração dos estudos e 

projetos deste certame (item “I”), a ser(em) recolhida(s) junto ao Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul (CREA-RS). 

 

Uma das vias da(s) ART(s) deverá ser disponibilizada à SUSEP-RS, para efeitos de 

fiscalização do CREA, devendo conter o nome e o número de registro de todos os responsáveis pela 

elaboração dos estudos e projetos nas áreas de Engenharia e Arquitetura para a reforma e adaptação 

da SUSEP-RS. 
 

 

 32.2.2 Quanto ao Visto das Licitantes regidas por CREA´s de outras Unidades 

Federativas: 

 

 Caso a licitante vencedora esteja sediada e, ato contínuo, regida pelo CREA de outra 

unidade federativa, deverá providenciar, anteriormente ao início da prestação dos serviços objeto 

deste certame e para fins de contratação, o visto na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e 

registros profissionais e demais documentações do CREA que se façam mister, emitidas no 

Conselho de sua jurisdição, a ser realizada pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul (CREA-RS). 

 

Todavia, o visto para execução de obras ou prestação de serviços concedido ao registro da 

pessoa jurídica originária de outro Conselho Regional terá a validade máxima de 180 (cento e 

oitenta) dias, sendo improrrogável. 

 

 Já o prazo total estimado das obrigações adimplidas será de 180 (cento e oitenta) dias, ou 6 

(seis) meses, contado de sua lavratura por termo contratual. 

 

Assim, consoante orientação do CONFEA, que cita o dever de as autarquias (e nesta 

natureza enquadra-se a SUSEP) que se utilizem dos trabalhos das categorias regidas pelo Conselho 

fornecerem todos os elementos necessários à verificação e fiscalização do exercício profissional
15

, a 

empresa regida por CREA de outra unidade federativa poderá visar seu registro para poder executar 

os serviços objeto deste certame. Todavia, em caso de eventual prorrogação contratual que exceda o 

                                                           
15 Artigo 2º da Resolução CONFEA nº. 336/1989, que dispõe sobre o registro de pessoas jurídicas nos Conselhos 

Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 
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prazo total de 180 (cento e oitenta) dias
16

, a contratada deverá, antes do vencimento do citado visto 

(que se dá no prazo de 180 dias, repete-se) – a ser concedido pelo CREA-RS, providenciar seu 

registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio 

Grande do Sul, conforme dispõe a Resolução CONFEA nº. 336, de 27 de outubro de 1989, ou 

instruir outra providência amparada pelas normas – de forma a manter sua regularidade perante o 

órgão de fiscalização do exercício profissional – sob pena de praticar a atividade de maneira 

irregular e sanções cabíveis.  

 

 

33. DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 A prestação dos serviços técnico-especializados de elaboração dos estudos e projetos para a 

reforma e readaptação das instalações da Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio 

Grande do Sul deverá, em regra, ser realizado nas instalações da licitante vencedora.  

 

 Em casos especiais, seja por solicitação da contratada devidamente aprovada pela SUSEP / 

RS, seja por solicitação da contratante (SUSEP), a licitante vencedora poderá desenvolver as 

atividades nas dependências da autarquia.  

 

 

34. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

 34.1 A empresa contratada, sem prejuízo das demais exigências previstas no ato 

convocatório e anexos ou, ainda, na minuta de contrato, deverá: 

 

a) implantar adequadamente a execução e supervisão dos serviços, de forma a obter uma 

operação correta e eficaz, realizando sempre os serviços de forma meticulosa, mantendo 

em perfeita ordem o ambiente de trabalho, equipamentos e materiais utilizados; 

 

b) instruir todas as providências para obter a viabilidade da execução dos projetos objetos 

do certame, junto às autoridades competentes para tanto.  

 

b.1) o Projeto de Prevenção contra Incêndios – PPCI, por força da Lei Complementar 

Municipal nº. 420/1998 da cidade de Porto Alegre – RS, deverá possuir aprovação pelo 

órgão competente, a ser obtida dentro do prazo estabelecido na Fase 4 do Cronograma 

Físico, Item 28 deste documento.  

  

                                                           
16 Prorrogações, portanto, acima de 60 (sessenta) dias, consoante o prazo exarado para a execução dos serviços objeto 

deste licitatório ser de 120 (cento e vinte) dias, vide cronograma físico. 
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c) nomear um supervisor e seu substituto, responsáveis pela coordenação dos serviços, 

habilitados a tomar as providências necessárias para que sejam corrigidas todas as falhas 

detectadas, aos quais a contratante poderá solicitar, a qualquer tempo, todos os 

esclarecimentos que julgar necessários; 

 

d) responsabilizar-se pelas despesas alusivas a salários, encargos sociais, previdenciários, 

trabalhistas, fiscais, administrativos, vales-refeição, vales-transporte, inclusive em casos 

de paralisação dos transportes coletivos, sendo incluída a contratação e demissão de seu 

empregado, observando o piso salarial referente à categoria funcional. 

 

d.1) a inadimplência da contratada, com referência a estes encargos, não transfere à 

contratante a responsabilidade por seus pagamentos, nem poderá onerar o objeto deste 

Contrato.  

 

e) cumprir as exigências dos órgãos competentes com relação aos serviços, inclusive 

responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes; 

 

f) responsabilizar-se, ressarcindo todo e qualquer dano à contratante ou a terceiros, em 

decorrência de ação ou omissão sua ou de seu empregado; 

 

g) manter e exigir de seus empregados sigilo sobre dados que porventura venha a ter 

conhecimento por força da contratação; 

 

h) utilizar-se de boa técnica, atender as normas técnicas pertinentes, códigos de obras e 

edificações, normas técnicas das empresas concessionárias e órgãos de fiscalização, 

conforme as instruções e manuais técnicos dos materiais e equipamentos especificados 

em projetos e orientações específicas da contratante, mantendo coerência e integração 

entre eles; 

 

i) certificar-se, previamente, das normas do Edifício Esplanada dos Açores, onde a 

SUSEP-RS mantém suas instalações (Rua Coronel Genuíno, nº. 421 – Bairro Centro, 

Porto Alegre – RS, CEP: 90.010-350), no que diz respeito ao horário de silêncio, a 

entrega/retirada de materiais e entulhos, bem como às demais determinações específicas 

exaradas nas convenções condominiais; 

 

j) manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação e 

qualificação técnica exigidas na licitação, devendo, justificada e previamente, solicitar 

autorização à Superintendência de Seguros Privados, para qualquer alteração que possa 

afetar o cumprimento contratual; 
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k) fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança 

recomendados pelas normas regulamentares, quando for o caso, afastando do serviço 

aqueles empregados que se negarem a usá-los; 

 

l) responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer 

esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato administrativo, que venham a 

ser solicitados pelo contratante; 

 

m)  apresentar as ART´s (Anotações de Responsabilidade Técnica) conforme as exigências 

deste Projeto Básico. 

 

34.2 São expressamente vedadas à contratada: 

 

a) a contratação de agente público pertencente ao quadro de pessoal da Superintendência de 

Seguros Privados durante a vigência deste contrato administrativo; 

 

b) a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da 

Administração da SUSEP. 

 

34.3 Destarte, a contratada não poderá invocar desconhecimento, incompreensão, dúvidas 

ou esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por 

qualquer ônus decorrentes destes fatos.  

 

 
35. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

 Competirá à contratante, sem prejuízo das demais disposições exaradas no ato convocatório 

e anexos e na minuta de contrato do certame: 

 

a) proporcionar as facilidades necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, 

franqueando livre acesso da contratada e de seus resposáveis-técnicos aos locais dos 

mesmos, dentro dos horários estipulados, observadas as normas internas; 

 

b) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato administrativo por um representante 

especialmente designado, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº. 8.666/1993; 

c) prestar as informações e os esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados 

pela contratada, a fim de proporcionar o cumprimento das obrigações geradas; 

 

d) não utilizar a contratada em outros serviços não abrangidos no contrato; 
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e) efetuar o pagamento dos serviços executados pela contratada, nas formas e prazos 

estabelecidas no Item 29 deste documento.  

 

36. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

36.1 Em obediência ao artigo 67 da Lei Federal nº. 8.666/1993, a SUSEP exercerá, através 

das autoridades competentes pela gestão da Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio 

Grande do Sul – SUSEP-RS, ou agente público por ele indicado, a coordenação, fiscalização e 

acompanhamento do serviço contratado neste Projeto Básico SUSEP-RS nº. 01/2010, o que não 

exclui e nem diminui a responsabilidade da contratada com a execução, fiscalização e supervisão 

dos serviços por pessoa habilitada. 

 

 36.2 O representante da Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio Grande do 

Sul, ainda, anotará – em registro próprio – todas as informações e ocorrências relacionadas com a 

execução dos serviços objetos deste certame, determinando o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados. 

 

 36.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão 

ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

 

 

37. DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 

 

Admitir-se-á prorrogação do prazo, desde que ocorra um dos motivos previstos no §1º do 

art. 57 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

 

38. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

 No interesse da Administração da Superintendência de Seguros Privados, o valor inicial 

atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento), conforme exarado no art. 65, §1º e §2º, da Lei Federal nº. 8.666/1993.  

 

 A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e 
 

 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, 

salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes (contratada e 

SUSEP). 
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39. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

 39.1 O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e prazos 

estabelecidossujeitará a adimplida às penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº. 

8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalíssimos do contraditório e da ampla 

defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma pública 

(da qual não se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato: 

 

a) advertência; 

 

b) multa
17

; 

 

c) suspensão temporária de participar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo 

não superior a 5 (cinco) anos; 

 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja  promovida a 

reabilitação na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sanção. 

 

39.2 Todas as penalidades eventualmente aplicadas serão registradas no Sistema de 

Ocorrências do SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores). 

 

 

40. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

40.1 Esclarecemos que, durante a realização da execução da obra / reforma de adaptação da 

SUSEP-RS, esta autarquia manterá seu expediente normal de trabalho (de segunda a sexta-feira, das 

09h:00min às 18h:00min), fato que deverá ser levado em consideração, se necessário, quando da 

elaboração dos projetos especificados no item 1 deste documento.  

 

40.2 A empresa contratada deverá manter, durante toda a execução das obrigações 

assumidas e exaradas em contrato, compatibilidade com as determinações adimplidas, bem como 

com as condições de qualificação e habilitação exigidas no caso concreto. 

 

40.3 Os projetos e as especificações elaborados integrarão o acervo técnico da SUSEP-RS, 

preservada a menção de autoria e responsabilidade técnica na forma da legislação vigente. 

 

                                                           
17 Cujos percentuais constarão pormenorizados na minuta de contrato, elaborada pela Gerência de Contratos da SUSEP – 

DEAFI / GERCO. 
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40.4 A licitante vencedora fica proibida de veicular e comercializar os produtos gerados, 

relativos à prestação dos serviços de que trata o objeto desta licitação.  

 

40.5 A contratada não poderá divulgar nem fornecer dados ou informações obtidos em 

função do vínculo contratual estabelecido, tampouco utilizar o nome da Superintendência de 

Seguros Privados para fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade, salvo com 

prévia e expressa autorização da autarquia.  

 

40.6 As visitas, os levantamentos e as vistorias às dependências da SUSEP-RS, bem como 

reuniões, serão realizadas em horários previamente acordados entre as partes. 

 

40.7 As aprovações dos estudos e projetos por parte da Superintendência de Seguros 

Privados não eximem a responsabilidade técnica da contratada sobre sua autoria, nem 

caracterizam responsabilidade técnica solidária. 

 

 

 

 

Ministério da Fazenda / Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 
Gerência Regional de Fiscalização da SUSEP no Estado do Rio Grande do Sul - GRFRS 
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ANEXO A-I 

Plano Inicial e Básico de Necessidades da GRFRS 

 

Objetivo: definição das situações iniciais que serão encontradas pela futura contratada. 

 

 

1. ESPECIFICAÇÃO DO IMÓVEL 

 

SUSEP/RS: 

 

 Logradouro: Rua Coronel Genuíno, nº. 421, Conjunto nº. 1101, 11º Andar – Bairro 

Centro. Porto Alegre – RS. CEP: 90.010-350. Edifício Condomínio Esplanada dos 

Açores. 

 

 Área total: 452,83m² (quatrocentos e oitenta e dois vírgula oitenta e três metros 

quadrados). 

 

 Área privativa: 379,41 m² (trezentos e setenta e nove vírgula quarenta e um metros 

quadrados). 

 

 Matrícula do Imóvel: nº. 16314 – Ofício de Registro de Imóveis – 5ª Zona da Comarca 

de Porto Alegre – RS. 

 

 Inscrição na Prefeitura Municipal de Porto Alegre – RS: nº. 5209587. 

 

A Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio Grande do Sul está sediada em 

um prédio de conjuntos comerciais, ocupando o de número 1101, localizado no 11º andar. O 

Condomínio Esplanada dos Açores tem por pontos de referência o Centro Administrativo do 

Município de Porto Alegre – RS, a Avenida Borges de Medeiros, a Ponte dos Açores e uma agência 

bancária da Caixa Econômica Federal – CEF.  

 

Existem três elevadores no Condomínio, atendendo todos os treze andares. Um destes 

(elevador central) contempla, ainda, o subsolo, onde se localiza a garagem do edifício. A entrada do 

Condomínio Esplanada dos Açores possui rampa de acesso, o que pode facilitar a entrada e saída de 

materiais / recursos.  

 

Quanto ao Conjunto nº. 1101, ocupado pela SUSEP-RS, trata-se de um imóvel, 

evidentemente, já edificado. É utilizado, nos dias úteis (segundas a sextas-feiras), no horário das 

08h:00min às 19h:00min (horário oficial de Brasília – DF), com vistas ao desempenho das 
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atividades e prestação dos serviços públicos por parte do corpo técnico-funcional da 

Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio Grande do Sul. 

 

A SUSEP-RS presta diversos tipos de atendimento ao público, sendo freqüente a circulação 

de usuários e tomadores dos serviços governamentais aqui prestados nas dependências da entidade.  

 

Já existe uma distribuição de salas devidamente arranjada, principalmente através de 

divisórias. O piso é revestido de carpete. Há forro e luminárias embutidas, bem como existe, 

logrando funcionalidade – mas carecendo a solução derecursos que relevem a 

economicidade(principalmente de energia elétrica) – um sistema de ar-condicionado central, que 

atende todas as salas da GRFRS. A contratada deverá – quando da prestação dos serviços 

preliminares e na Fase 1 (vistoria e levantamento de dados) averiguar junto aos agentes públicos da 

SUSEP quais destes materiais deverão ser mantidos e / ou aproveitados e totalmente removidos. 

 

A Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio Grande do Sul possui, mediante 

contrato administrativo celebrado com terceiro (regime de execução indireta), sistema de alarme 

instalado em suas dependências. Existem extintores contra incêndio já instalados.  

 

Há dois banheiros (masculino e feminino) e uma copa / cozinha.  

 

 

2. LOTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 Atual: trabalham na Gerência Regional de Fiscalização da Superintendência de Seguros 

Privados – SUSEP: 
 

     Quantitativo 

Agentes Públicos.................................... 

(NI) Auxiliar de Serviços Gerais.............. 1 

(NI) Agente Executivo............................. 5 

(NS) Analista Técnico – Fiscalização...... 6 

(NS) Procurador Federal – AGU.............. 1 
 

Cargos D.A.S.18...................................... D.A.S. 101.1 – Chefe de Serviço............. 1 
 

Estagiários.............................................. 
(NS) Informática....................................... 1 

(NS) Ciências Jurídicas e Sociais............. 1 
 

Terceirizados.......................................... 

Limpeza e Conservação............................ 1 

Apoio Administrativo............................... 1 

Reprografia............................................... 1 
 

 TOTAL 19 

                                                           
18 Direção e Assessoramento Superior. 
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Todavia, quando da elaboração dos projetos, a contratada – juntamente com a SUSEP, 

estabelecerá diretrizes que contemplem o previsto aumento de recursos humanos para o próximo 

exercício (2010). A Lei Federal nº. 12.024, de 27 de agosto de 2009, criou duzentos e cinqüenta 

cargos para o Quadro de Pessoal da SUSEP, sendo duzentos relativos à carreira de Analista Técnico 

(nível superior) e cinqüenta referentes ao cargo de Agente Executivo (nível intermediário). 

 

Destes totais, há previsão de que a sucursal da Superintendência de Seguros Privados no 

Estado do Rio Grande do Sul viria a ser contemplada com doze novos postos, a serem providos pelo 

isonômico e constitucional processo do concurso público, sendo dez destes para Analista Técnico e 

dois para Agente Executivo.  

 

Para o exercício de 2010, consoante Edital de Concurso Público já publicado pela Escola de 

Administração Fazendária (ESAF), vide ato convocatório ESAF nº. 3, de 19 de janeiro de 2010, 

serão destinados cinco novos agentes públicos (Analistas Técnicos) para a Superintendência de 

Seguros Privados em Porto Alegre / RS. 

 

Dessarte, quando da elaboração dos projetos e estudos, durante as etapas que contemplem 

reuniões entre contratada e contratante (SUSEP-RS), serão pormenorizados e discriminadas as 

diretrizes que a adimplida deverá seguir quando da feitura dos trabalhos, de forma que possa 

contemplar não só as exigências atuais, mas também, as previstas no futuro próximo.  

 

 

3. NECESSIDADES DE ESPAÇOS / SALAS 

 

 A serem definidos e discutidos na Fase 1 (vistoria e levantamento de dados), os espaços 

compreenderão, principalmente: 

 

 Sala para o Chefe da Divisão de Supervisão Contínua RS1 (CGFIS/DIRS1); 

 Salão para os Analistas Técnicos; 

 Sala para os Procuradores Federais; 

 Sala de Reuniões e Multimídia / Videoconferência; 

 Almoxarifado / Arquivo / Depósito; 

 Copa / Lanchonete; 

 Espaço para a Secretaria; 

 Espaço para o Setor Administrativo; 

 Espaço para o Plantão Fiscal (atendimento ao público) e “guichês” de atendimento; 

 Hall de Entrada / Recepção; 

 Banheiros Masculino e Feminino. 
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OBSEVAÇÃO IMPORTANTE: outras necessidades deverão ser definidas na etapa de 

reuniões entre a contratada e o corpo técnico-funcional da Superintendência de Seguros 

Privados no Estado do Rio Grande do Sul. 

 

 

4. DAS DIRETRIZES DOS PROJETOS 

 

 O objeto deste Projeto Básico destina-se à elaboração de estudos e projetos nas áreas de 

engenharia e arquitetura para, principalmente: 

 

- demolição e retirada de materiais / aplicações já existentes, que não lograrão 

aproveitamento, tais como divisórias, carpete, forro, luminárias, azulejos, pisos entre outros; 

 

 - reforma / readaptação das instalações sanitárias SUSEP-RS, incluindo a remoção, troca e 

instalação de novos de sanitários / mictórios / pias etc.; 

 

 - nova disposição arquitetônica e de leuaite da SUSEP-RS, acarretando alterações e 

melhorias nas Redes de Lógica, Informática, Telefonia e de Instalações Elétricas; 

 

 - reforma / melhoria das instalações elétricas da sucursal da SUSEP neste Estado do Rio 

Grande do Sul; 

 

 - elaboração de um Plano de Prevenção contra Incêndios – PPCI.  

 

 - planejamento de um Projeto de Climatização para a sucursal da Superintendência de 

Seguros Privados no Estado do Rio Grande do Sul, de forma coordenada com os demais, avaliando 

soluções vide às disponibilidades orçamentárias.  

 

 Todos os estudos e projetos deverão manter grau de integração entre si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

92 
 
 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP 

Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio Grande do Sul 

Processo SUSEP nº. 15414.200343/2009-24 

Tomada de Preços nº. 01/2010 
 

ANEXO A-II 

Planilha de Custos e Modelo de Proposta de Preços 

 
 

 

Projeto Completo de Serviços Preliminares - Demolição R$ _______,__ 

Projeto Completo de Arquitetura R$ _______,__ 

Projeto Completo de Instalações Hidrosanitárias R$ _______,__ 

Projeto Completo de Instalações Elétricas 19 R$ _______,__ 

Projeto Completo de Instalações Elétricas – Telefonia R$ _______,__ 

Projeto Completo de Instalações Elétricas - Sonorização R$ _______,__ 

Projeto Completo de Climatização Ambiental R$ _______,__ 

Projeto Completo de Prevenção contra Incêndios (PPCI) R$ _______,__ 

 (A) VALOR TOTAL 

 

R$ ______,__ 
 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 Cotar preços unitários dos Projetos Completos sem incidir o BDI, que deve ser calculado sobre o total do item. 
 

 Por Projeto Completo entenda-se todos os estudos e projetos de que trata o item ora licitado (todas as suas 4 

Fases: levantamento de dados; estudos preliminares / anteprojeto; projeto básico e; projeto executivo). 
 

 No item “A” abaixo incluir o valor com os estudos e projetos, vide montante total encotrado na Planilha de 

Custos e Formação de Preços acima. No item B, calcular e demonstrar o percentual do BDI, para, então, 

fechamento do preço total dos serviços (item C). 

 
 

(A) 

VALOR TOTAL PROPOSTO PARA O ITEM 

 

Elaboração de estudos e projetos nas áreas de Engenharia e Arquitetura 

para subsidiarem a reforma e readaptação das instalações pertencentes à 

Gerência Regional de Fiscalização da Superintendência de Seguros 

Privados no Estado do Rio Grande do Sul, englobando: 

a) levantamento de dados; 

b) estudos preliminares / anteprojetos; 

c) projeto básico; e 

d) projeto executivo. 

R$ __________________,___ 

(valor por extenso) 

(B) BDI (XX %) 

 

R$ __________________,___ 

(valor por extenso) 

 

(C) 
(A+B) 

VALOR TOTAL (Valor Global da Proposta) 

 

R$ __________________,___ 

(valor por extenso) 

 

                                                           
19 (incluindo Projeto de Iluminação e Rede de Dados). 
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Dados da Empresa Proponente: 

  

Razão Social...............  

CNPJ...........................  

Endereço Completo....  

Telefones....................  

Fax..............................  

E-mail.........................  

Dados Bancários.........  

Inscrição no CREA.....  

 

 
 

Dados do Representante Legal da Organização Empresarial: 

  

Nome Completo..........  

Número do RG............  

CPF.............................  

Órgão Expedidor.........  

Telefones.....................  

E-mail.........................  

 

 
 

XXXXXXXXXXXX, em XX, de xxxxxxxxxxxxxx de 2010. 

(local e data) 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
(números de CPF e RG, acompanhados do órgão expedidor dos documentos) 

 

 

 

 

Dados da Licitação: 
 

Tomada de Preços SUSEP-RS nº. 01/2010. 

Processo Administrativo: 15414.200343/2009-24. 
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ANEXO A-III 

Planilha Modelo – Composição do BDI 

 

  

ADM – Administração Central.................................................................. XX% 

DEF – Despesas Financeiras...................................................................... XX% 

RIS – Risco e Imprevistos......................................................................... XX% 

LB – Lucro Bruto....................................................................................... XX% 

IMP – Impostos sobre Faturamento
20

........................................................ XX% 
  

BDI................................................................................................(total)
21

  XX% 

 

 

OBSERVAÇÃO: a Planilha poderá ser adaptada às necessidades da licitante, desde que 

mantida a essência do devido detalhamento. 

 

 

Discriminação dos Tributos e Encargos Sociais (IMP) 

  

TRIBUTOS Alíquota 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Soma dos impostos (ver sugestão: ISS – sobre a mão-de-obra, PIS, COFINS). 
21 Vide fórmula sugerida no item 31 – “Da Proposta”. 
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ANEXO A-IV 

Modelo de Declaração – Equipe Técnica 

 

 

Declaramos, em atendimento ao previsto no item nº. 9.4.2 do Edital da Tomada de Preços 

MF/SUSEP nº. 01-2010, iterado pelo item 32.1.2 do Projeto Básico (Anexo A) deste ato 

convocatório, que comporá(ão) a equipe técnica que realizará os serviços objeto da licitação em 

apreço o(s) seguinte(s) profissional(is): 

 

Nome do Profissional CPF (MF) Função Inscrição no CREA 

 ____.____.____-___  CREA/__ nº._______ 

    

    

    

    

    

    

 

 

XXXXXXXXXXXXXX - XX, em XX, de xxxxxxxxxxxxxx de 2010. 

(local e data) 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
(números de CPF e RG, acompanhados do órgão expedidor dos documentos) 

(nº. de registro da empresa no CREA) 
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ANEXO A-V 

Declaração do Profissional Designado para a Equipe Técnica (Responsável Técnico) 

 

 

Declaro, para fins de prova junto à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, que 

estou ciente da minha indicação, pela empresa (razão social e CNPJ da organização que indicou o 

profissional) para compor a equipe técnica que realizará os serviços objeto da Tomada de Preços 

MF/SUSEP nº. 01/2010, a ser promovida pela sucursal da SUSEP no Estado do Rio Grande do Sul 

e; ainda, que possuo todas as informações relativas a sua execução. 

 

 

XXXXXXXXXXXXXX - XX, em XX, de xxxxxxxxxxxxxx de 2010. 

(local e data) 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura 
(nome por extenso) 

(número de CPF/MF e nº. de registro do profissional no CREA) 
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ANEXO B 
Orçamento Estimado pela Administração Pública 
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ANEXO B 

Orçamento Estimado pela Administração Pública 

 
 

 

Projeto Completo de Serviços Preliminares - Demolição R$ _______,__ 

Projeto Completo de Arquitetura R$ _______,__ 

Projeto Completo de Instalações Hidrosanitárias R$ _______,__ 

Projeto Completo de Instalações Elétricas 22 R$ _______,__ 

Projeto Completo de Instalações Elétricas – Telefonia R$ _______,__ 

Projeto Completo de Instalações Elétricas - Sonorização R$ _______,__ 

Projeto Completo de Climatização Ambiental R$ _______,__ 

Projeto Completo de Prevenção contra Incêndios (PPCI) R$ _______,__ 

 (A) VALOR TOTAL 

 

R$ ______,__ 
 

 

 

 
 

(A) 

VALOR TOTAL PROPOSTO PARA O ITEM 

 

Elaboração de estudos e projetos nas áreas de Engenharia e Arquitetura 

para subsidiarem a reforma e readaptação das instalações pertencentes à 

Gerência Regional de Fiscalização da Superintendência de Seguros 

Privados no Estado do Rio Grande do Sul, englobando: 

a) levantamento de dados; 

b) estudos preliminares / anteprojetos; 

c) projeto básico; e 

d) projeto executivo. 

R$ __________________,___ 

(valor por extenso) 

(B) BDI (XX %) 

 

R$ __________________,___ 

(valor por extenso) 

 

(C) 
(A+B) 

VALOR TOTAL (Valor Global da Proposta) 

 

R$ __________________,___ 

(valor por extenso) 

 

 

 

 

 

 
                                                           
22 (incluindo Projeto de Iluminação e Rede de Dados). 
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ANEXO C 
Orçamento Estimado pela Administração Pública – Composição Analítica do BDI 
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ANEXO C 

Orçamento Estimado pela Administração Pública – Composição Analítica do BDI 

 

  

ADM – Administração Central......................................................... XX% 

DEF – Despesas Financeiras............................................................. XX% 

RIS – Risco e Imprevistos................................................................. XX% 

LB – Lucro Bruto.............................................................................. XX% 

IMP – Impostos sobre Faturamento................................................... XX% 
  

BDI........................................................................................(total)  XX% 
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ANEXO D 
Planilha de Custos e Modelo de Proposta de Preços 
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ANEXO D 

Planilha de Custos e Modelo de Proposta de Preços 

 
 

 

Projeto Completo de Serviços Preliminares - Demolição R$ _______,__ 

Projeto Completo de Arquitetura R$ _______,__ 

Projeto Completo de Instalações Hidrosanitárias R$ _______,__ 

Projeto Completo de Instalações Elétricas 23 R$ _______,__ 

Projeto Completo de Instalações Elétricas – Telefonia R$ _______,__ 

Projeto Completo de Instalações Elétricas - Sonorização R$ _______,__ 

Projeto Completo de Climatização Ambiental R$ _______,__ 

Projeto Completo de Prevenção contra Incêndios (PPCI) R$ _______,__ 

 (A) VALOR TOTAL 

 

R$ ______,__ 
 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 Cotar preços unitários dos Projetos Completos sem incidir o BDI, que deve ser calculado sobre o total do item. 
 

 Por Projeto Completo entenda-se todos os estudos e projetos de que trata o item ora licitado (todas as suas 4 

Fases: levantamento de dados; estudos preliminares / anteprojeto; projeto básico e; projeto executivo). 
 

 No item “A” abaixo incluir o valor com os estudos e projetos, vide montante total encotrado na Planilha de 

Custos e Formação de Preços acima. No item B, calcular e demonstrar o percentual do BDI, para, então, 

fechamento do preço total dos serviços (item C). 

 
 

(A) 

VALOR TOTAL PROPOSTO PARA O ITEM 

 

Elaboração de estudos e projetos nas áreas de Engenharia e Arquitetura 

para subsidiarem a reforma e readaptação das instalações pertencentes à 

Gerência Regional de Fiscalização da Superintendência de Seguros 

Privados no Estado do Rio Grande do Sul, englobando: 

a) levantamento de dados; 

b) estudos preliminares / anteprojetos; 

c) projeto básico; e 

d) projeto executivo. 

R$ __________________,___ 

(valor por extenso) 

(B) BDI (XX %) 

 

R$ __________________,___ 

(valor por extenso) 

 

(C) 
(A+B) 

VALOR TOTAL (Valor Global da Proposta) 

 

R$ __________________,___ 

(valor por extenso) 

 

                                                           
23 (incluindo Projeto de Iluminação e Rede de Dados). 
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Dados da Empresa Proponente: 

  

Razão Social...............  

CNPJ...........................  

Endereço Completo....  

Telefones....................  

Fax..............................  

E-mail.........................  

Dados Bancários.........  

Inscrição no CREA.....  

 

 
 

Dados do Representante Legal da Organização Empresarial: 

  

Nome Completo..........  

Número do RG............  

CPF.............................  

Órgão Expedidor.........  

Telefones.....................  

E-mail.........................  

 

 
 

XXXXXXXXXXXX, em XX, de xxxxxxxxxxxxxx de 2010. 

(local e data) 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
(números de CPF e RG, acompanhados do órgão expedidor dos documentos) 

 

 

 

 

Dados da Licitação: 
 

Tomada de Preços SUSEP-RS nº. 01/2010. 

Processo Administrativo: 15414.200343/2009-24. 
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ANEXO E 
Planilha de Composição Analítica do BDI 
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ANEXO E 

Planilha de Composição Analítica do BDI 

 

  

ADM – Administração Central......................................................... XX% 

DEF – Despesas Financeiras............................................................. XX% 

RIS – Risco e Imprevistos................................................................. XX% 

LB – Lucro Bruto.............................................................................. XX% 

IMP – Impostos sobre Faturamento................................................... XX% 
  

BDI......................................................................................(total)
24

  XX% 

 
 

OBSERVAÇÃO: a Planilha poderá ser adaptada às necessidades da licitante, desde que 

mantida a essência do devido detalhamento. 

 

 

Discriminação dos Tributos e Encargos Sociais (IMP) 

  

TRIBUTOS Alíquota 

  

  

  

  

 

 

XXXXXXXXXXXX, em XX, de xxxxxxxxxxxxxx de 2010. 

(local e data) 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
(números de CPF e RG, acompanhados do órgão expedidor dos documentos) 

 

 

 

Dados da Licitação: 
 

Tomada de Preços SUSEP-RS nº. 01/2010. 
Processo Administrativo: 15414.200343/2009-24. 

 

                                                           
24 Vide fórmula sugerida no item 31 – “Da Proposta”. 
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ANEXO F 
Declaração de Enquadramento como Microempresa / Empresa de Pequeno Porte 
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ANEXO F 

Declaração de Enquadramento como Microempresa / Empresa de Pequeno Porte. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

(razão social da empresa) 
 

inscrita no CNPJ nº. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , por intermédio de seu representante legal, o(a) 

Sr.(a.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , portador(a) da Carteira de Identidade nº . . . 

. . . . . . . . . . . . e do CPF nº. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., DECLARA, para fins do disposto no 

subitem 6.1 deste instrumento convocatório, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas 

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

 
( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006; 
 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 

123, de 14/12/2006. 

 
Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por quaisque das hipóteses descritas no § 4º, 

do art. 3º, da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

 

__________________, _____ de _________________ de 2010. 

(local e data) 

 

 

___________________________________________________ 

(Identificação do declarante) 

 

 

 

___________________________________________________ 

(Assinatura do declarante) 

 

 

Observações: 

(1) Assinalar com um “X” a condição da empresa (ME ou EPP). 

(2) Esta declaração será entregue à Comissão Especial de Licitações da Superintendência de Seguros 

Privados após a abertura da Sessão Pública, devendo estar inserida no envelope de Habilitação 

(vide item 9.3.1 do Edital).  
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ANEXO G 
Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação 
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ANEXO G 

Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação 

 

 

_____________________________________________,CNPJ n.º ___________________________ 

                                         (Nome da Empresa) 
 

sediada à________________________________________________________________________ 

(Endereço Completo) 
 

declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação 

no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

__________________, _____ de _________________ de 2010. 

(local e data) 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

(Identificação do declarante) 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

(Assinatura do declarante) 
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ANEXO H 
Declaração de Não-Emprego de Menor 
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ANEXO H 

Declaração de Não-Emprego de Menores 

 
 
 
(Nome da empresa) ................................................................................................................................ 

nº....................................................sediada ...........................................................(endereço completo) 

..........................................................declara, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 

Federal n.º 8.666/1993, e sob as penas da Lei, que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de 

menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalho noturno, perigosos ou insalubres, bem 

como, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, 

exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

 

 

__________________, _____ de _________________ de 2010. 

(local e data) 

 

 

 

___________________________________________________ 

(Identificação do declarante) 

 

 

 

___________________________________________________ 

(Assinatura do declarante) 
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ANEXO I 
Declaração de Elaboração Independente de Proposta 
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ANEXO I 

Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

 

Tomada de Preços MF/SUSEP (UASG: 173039) nº. 01/2010. 

Processo Administrativo nº. 15414.200343/2009-24. 

 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 

constituído de (identificação completa da licitante) doravante denominado (licitante), para fins do disposto no 

item XX.X.X, alínea “XX” do ato convocatório da Tomada de Preços MF/SUSEP nº. 01/2010, declara, sob as 

penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro (Decreto-lei nº. 2.848, de 7 de dezembro de 

1940 – texto compilado), que: 

 

(a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços MF/SUSEP nº. 01/2010 foi elaborada de 

maneira independente pela licitante (dados da proponente), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de 

fato da Tomada de Preços MF/SUSEP nº. 01/2010, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços MF/SUSEP nº. 

01/2010 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do 

licitatório supracitado (TP nº. 01/2010), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da Tomada de Preços MF/SUSEP nº. 01/2010 quanto a participar ou não da 

referida licitação; 

 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços MF/SUSEP nº. 01/2010 não 

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 

potencial ou de fato da TP nº. 01/2010 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços MF/SUSEP nº. 01/2010 não 

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP – antes da abertura oficial das propostas; e 

 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

 

XXXXXXXXXXXXXX, em XX, de xxxxxxxxxxxxxx de 2010. 

(local e data) 

 

 

________________________________________________________ 

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa 
(números de CPF e RG, acompanhados do órgão expedidor dos documentos – identificação completa) 
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ANEXO J 
Declaração – Equipe Técnica 
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ANEXO J 

Modelo de Declaração – Equipe Técnica 

 

 

Declaramos, em atendimento ao previsto no item nº. 9.4.2 do Edital da Tomada de Preços 

MF/SUSEP nº. 01-2010, que comporá(ão) a equipe técnica que realizará os serviços objeto da 

licitação em apreço o(s) seguinte(s) profissional(is): 

 

Nome do Profissional CPF (MF) Função Inscrição no CREA 

 ____.____.____-___  CREA/__ nº._______ 

    

    

    

    

    

    

 

 

XXXXXXXXXXXXXX - XX, em XX, de xxxxxxxxxxxxxx de 2010. 

(local e data) 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
(números de CPF e RG, acompanhados do órgão expedidor dos documentos) 

(nº. de registro da empresa no CREA) 
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ANEXO K 
Declaração do Profissional Designado para a Equipe Técnica (Responsável Técnico) 
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ANEXO K 

Declaração do Profissional Designado para a Equipe Técnica (Responsável Técnico) 

 

 

Declaro, para fins de prova junto à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, que 

estou ciente da minha indicação, pela empresa (razão social e CNPJ da organização que indicou o 

profissional) para compor a equipe técnica que realizará os serviços objeto da Tomada de Preços 

MF/SUSEP nº. 01/2010, a ser promovida pela sucursal da SUSEP no Estado do Rio Grande do Sul 

e; ainda, que possuo todas as informações relativas a sua execução. 

 

 

XXXXXXXXXXXXXX - XX, em XX, de xxxxxxxxxxxxxx de 2010. 

(local e data) 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura 
(nome por extenso) 

(número de CPF/MF e nº. de registro do profissional no CREA) 
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ANEXO L 
Minuta de Contrato 
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ANEXO L 

Minuta de Contrato 

 

 

Contrato para prestação de serviços de 

Elaboração e Fiscalização de Projetos 

Executivos, que fazem entre si a 

Superintendência de Seguros Privados - 

SUSEP e a <nome da empresa>. 

 

A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, Autarquia Federal, vinculada ao 

Ministério da Fazenda, inscrita no CNPJ – MF sob o nº 42.354.068/0001-19, situada na Avenida 

Presidente Vargas, nº 730, Centro - Rio de Janeiro - RJ, neste ato representada pelo Coordenador 

Geral da Coordenação Geral de Administração, Sr. Manoel José da Silva Neto, brasileiro, casado, 

portador do documento de identidade nº 04443074.2, expedido pelo IFP/RJ e inscrita no CPF - MF 

sob o nº 271.565.757.91, consoante delegação de competência conferida pela Portaria SUSEP n° 

1, de 28 de janeiro de 2010, doravante denominada CONTRATANTE e a <nome da empresa>, 

inscrita no CNPJ – MF sob o nº <n° do CNPJ>, situada na <endereço>, neste ato representada pelo 

<nome do representante>, <nacionalidade>, <estado civil>, portador do documento de 

identidade nº <n° da identidade>, expedido pelo <órgão expedidor> e inscrito no CPF – MF sob o 

nº <n° do CPF>, doravante denominada  CONTRATADA, ajustam entre si e celebram o presente 

Contrato, nos termos do Edital da Tomada de Preços nº 01/2010, em conformidade com a Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, as demais normas complementares, e 

do que consta do Processo SUSEP nº 15414.200343/2009-24, mediante as condições inseridas nas 

cláusulas seguintes: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para: 

 

I) Elaboração de estudos e projetos nas áreas de Engenharia e Arquitetura para 

subsidiarem a reforma e readaptação das instalações pertencentes à Gerência Regional de 

Fiscalização da Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio Grande do Sul (GRFRS), 

englobando: 

 

 a) levantamento de dados; 

 b) estudos preliminares / anteprojetos;  

 c) projeto básico;  

 d) projeto executivo. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
 

A vigência do presente Contrato terá duração de 6 (seis) meses, contados a partir da 

data de assinatura. 

Parágrafo único. O prazo de vigência do Contrato poderá ser prorrogado, desde que 

ocorra um dos motivos previstos no § 1º do art 57, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Compete à CONTRATADA: 

 

a) realizar os serviços de acordo com as condições previstas no Anexo A do Edital da 

Tomada de Preços nº. 01/2010; 

 

b) executar os serviços com a utilização de mão-de-obra qualificada e suficiente a uma 

boa execução dos trabalhos, mediante a observância dos parâmetros e das rotinas estabelecidos, 

bem como das normas e das legislações vigentes; 

 

c) responsabilizar-se pelas despesas alusivas a salários, encargos sociais, 

previdenciários, trabalhistas, fiscais, administrativos, vales-refeição, vales-transportes, sendo 

incluída a contratação e demissão de seu empregado, observando o piso salarial referente à 

categoria funcional, além de treinamento e/ou reciclagem, ou outras despesas decorrentes, direta ou 

indiretamente, da execução dos serviços necessários à execução do objeto deste Contrato; 

 

d) indicar profissionais habilitados e especializados, integrantes de sua Equipe Técnica, 

com registro no CREA, para a elaboração dos projetos e a coordenação dos trabalhos; 

 

e) substituir, sempre que necessário, seus empregados, desde que sejam mantidas, no 

mínimo, as condições de habilitação e especialização do empregado substituído e haja concordância 

por parte do fiscal do Contrato; 

 

f) utilizar outros profissionais nos serviços executados, além dos declarados como 

responsáveis técnicos, desde que em caráter complementar e fornecidas as respectivas ART´s; 

 

g)  não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, os serviços 

do objeto deste Contrato, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem o 

prévio consentimento por escrito da CONTRATANTE; 
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h) responsabilizar-se, ressarcindo todo e qualquer dano à CONTRATANTE ou a 

terceiros, em decorrência de ação ou omissão de seus empregados; 

 

i) assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 

de seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus representantes; 

 

j) empregar, em todos os serviços e projetos, a respectiva terminologia e simbologia 

técnica, observando sempre que houver norma técnica da ABNT, bem como estabelecendo 

simbologia e/ou convenções utilizadas e indicadas através de legendas, notas e glossário apostas no 

Caderno de Encargos (completas) e plotadas nas plantas (no mínimo as utilizadas); 

 

k) responsabilizar-se pelo encaminhamento dos projetos aos órgãos de fiscalização e 

controle, bem como pelas modificações necessárias à sua aprovação;  a aprovação dos projetos não 

eximirá seus autores das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação 

pertinentes às atividades profissionais; 

 

l) guardar sigilo absoluto sobre as informações que vier a ter conhecimento por força 

da contratação; 

 

m) realizar quaisquer alterações necessárias nas especificações feitas, sem ônus para a 

CONTRATANTE, durante a execução das obras e serviços resultantes dos projetos elaborados 

pela CONTRATADA; 

 

n) aceitar a fiscalização e acompanhamento dos serviços pelo Fiscal do Contrato; 

 

o) manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações 

assumidas, bem como com as condições de qualificação e habilitação exigidas no Edital da Tomada 

de Preços nº. 01/2010; 

 

p) cumprir as determinações da Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA APROVAÇÃO DOS PROJETOS 

 

Compete à CONTRATADA obedecer ao disposto no item 25 do Anexo A, do Edital 

da Tomada de Preços nº. 01/2010. 
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CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

Compete à CONTRATANTE: 

 

a) proporcionar as facilidades necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços; 

 

b) assegurar-se da boa prestação dos serviços; 

 

c) efetuar o pagamento à CONTRATADA, consoante os preços e prazos avençados. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 
 

A CONTRATANTE exercerá através de servidor da Gerência Regional de 

Fiscalização da Superintendência de Seguros Privados (GRFRS), a fiscalização dos serviços, 

observando o fiel cumprimento da Instrução Normativa MP/SLTI nº 02, de 30 de abril de 2008, das 

Normas Internas e do disposto neste Contrato, na forma do art. 67 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 

1993. 

 

Parágrafo primeiro. A Fiscalização de que trata esta Cláusula, não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na 

ocorrência desta, não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE. 

 

 Parágrafo segundo. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

fiscal, deverão ser solicitadas às autoridades superiores da CONTRATANTE, em tempo hábil, 

para a adoção de medidas cabíveis. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO 

O preço total dos serviços contratados corresponde à importância irreajustável de R$ 

XXX,XX (valor por extenso) e não estará sujeito à repactuação. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 

 

Em contraprestação aos serviços prestados, o pagamento será efetuado em moeda 

corrente nacional, por meio de ordem bancária e crédito em conta corrente, em 10 (dez) dias úteis, a 
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partir da data da apresentação da fatura no protocolo da CONTRATANTE, devidamente 

discriminada, e de todos os documentos necessários ao pagamento. 

 

Parágrafo primeiro. Os pagamentos serão efetuados segundo os seguintes critérios: 

 

a) Somatório dos valores cotados na Planilha de Custos e Formação de Preços para a 

Fase 1 e 2 (Estudos Preliminares/Anteprojetos) após a conclusão destas fases e 

aprovação pela SUSEP; 

b) Valor cotado na Planilha de Custos e Formação de Preços para a Fase 3 (Projeto 

Básico) após a conclusão e aprovação desta fase pela SUSEP; 

c) Valor cotado na Planilha de Custos e Formação de Preços para a Fase 4 (Projeto 

Executivo) após a conclusão e aprovação desta fase pela SUSEP e órgãos 

competentes.  

 

Parágrafo segundo. Será feita consulta on-line, sobre a situação da CONTRATADA, 

no Sistema de Cadastro Único de Fornecedores – SICAF, com a conseqüente emissão de certidão 

que comprove sua regularidade. 

 

Parágrafo terceiro.  Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto 

houver pendências na prestação dos serviços ou não houver sido cumpridas totalmente as 

obrigações constantes deste Contrato. 

 

Parágrafo quarto. Ocorrendo devolução de Nota Fiscal / Fatura pela 

CONTRATANTE, por incorreção atribuída à CONTRATADA, o prazo de que trata o “caput” 

desta Cláusula, passará a ser contado a partir da data de reapresentação da nota fiscal/fatura, 

devidamente corrigida. 

 

Parágrafo quinto. Será feita retenção dos tributos exigíveis pela legislação vigente, 

exceto se a CONTRATADA tiver optado pelo SIMPLES, hipótese em que deverá comprovar tal 

condição mediante fornecimento de cópia do respectivo termo de opção, desde que esta opção não 

seja vedada pelo art. 17 da Lei Complementar nº 123/2006. Será aplicado o percentual constante da 

tabela de retenção da Instrução Normativa n°480, de 15 de dezembro de 2004, da Secretaria da 

Receita Federal ou a que vier a substituí-la.  

 

Parágrafo sexto. O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, 

indicado nas Notas Fiscais/Fatura, deverá coincidir com o apresentado na proposta da 

CONTRATADA, o qual será utilizado para consulta ao SICAF, bem como para emissão de notas 

de empenho. 
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Parágrafo sétimo.  A CONTRATADA não poderá interromper a execução dos 

serviços em função de pendências referentes às suas responsabilidades contidas nesta Cláusula. 

 

Parágrafo oitavo. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 

CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os 

encargos moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a 

correspondente ao efetivo pagamento da fatura, serão estipulados mediante acordo entre as partes 

ou na forma do disposto no § 4º, art. 36 da Instrução Normativa MP/SLTI nº 02, de 30 de abril de 

2008. 

 

 

CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

O recurso orçamentário destinado a atender às despesas decorrentes deste Contrato 

corresponde ao valor de R$ XXXXXXXXXXX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), correndo por conta 

da dotação orçamentária consignada à CONTRATANTE, no exercício financeiro de 20XX, pelo 

programa de trabalho <XXXXXXXXXXXXXX>, na categoria econômica <XXXXXX>, conforme 

Nota de Empenho 20XXNE90XXXX. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA 

 

Para assegurar o fiel cumprimento das obrigações contratuais, será exigida a prestação 

de garantia no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura do Contrato, na forma do disposto no § 1º, do 

art. 56, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do 

Contrato. 

 

Parágrafo primeiro. A garantia prestada poderá responder por multas eventualmente 

aplicadas à CONTRATADA ou reverter-se em favor da CONTRATANTE, na hipótese de 

rescisão contratual por culpa da CONTRATADA. 

 

Parágrafo segundo. Havendo utilização total ou parcial da garantia, em pagamentos de 

qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a proceder à correspondente reposição, no prazo 

de 10 (dez) dias, contados a partir da data em que for notificada pela CONTRATANTE. 

 

Parágrafo terceiro. A importância referente à garantia deverá ser complementada pela 

CONTRATADA, caso venha a ocorrer algum acréscimo do valor do contrato ou renovada no caso 

de vencimento, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que foi notificada pela 

CONTRATANTE, prevalecendo o mesmo percentual. 
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Parágrafo quarto. Consoante o disposto no § 4º do art. 56, da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, a garantia somente será restituída após o término de vigência do Contrato e desde 

que não haja pendências. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 
 

O Contrato poderá ser rescindido por inadimplemento de suas cláusulas ou quando 

verificados os fatos previstos no art. 78 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as 

disposições contidas nos arts. 79 e 80 da referida Lei, independentemente de aviso ou interpelação 

judicial ou extrajudicial. 

 

Parágrafo primeiro. Ocorrendo a rescisão, por culpa exclusiva da CONTRATADA, 

além das penalidades administrativas cabíveis, esta responderá por perdas e danos e demais 

cominações legais. 

 

Parágrafo segundo. O Contrato também poderá ser rescindido unilateralmente pela 

CONTRATANTE, por motivo de conveniência da Administração, notificando-se à 

CONTRATADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e, ainda, por acordo entre as partes. 

 

Parágrafo terço. Em caso de rescisão administrativa por inexecução total ou parcial do 

Contrato, prevista no art. 77 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, a CONTRATADA reconhece os 

direitos da Administração Pública.  

 

Parágrafo quarto. Em caso de rescisão contratual, o documento expedido para 

comunicação substituirá o Termo Rescisório, ficando as partes contratantes desobrigadas dos 

compromissos assumidos. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

O não cumprimento, total ou parcial das obrigações assumidas na forma e nos prazos 

estabelecidos, sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei n° 

8.666, de 21 de junho de 1993, garantida a prévia defesa, ficando estipualadas as seguintes 

penalidades:  

 

a) advertência; 

b) multa, calculada sobre o valor total do Contrato: 
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b.1) de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, respeitando o limite de 5% 

(cinco por cento), nos casos de atraso da entrega da garantia contratual, 

conforme estabelecido na Cláusula Décima Primeira – Da Garantia, até que 

a CONTRATADA dê solução à inexecução do avençado ou até a rescisão 

contratual; 

b.2) de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, respeitando o limite de 20% 

(vinte por cento), nos casos de faltas que acarretem transtornos 

significativos para a CONTRATANTE, até que a CONTRATADA dê 

solução à inexecução do avençado ou até a rescisão contratual; 

b.3) de 2% (dois por cento), acrescido de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao 

dia, respeitando o limite de 20% (vinte por cento), por atraso no início ou 

conclusão dos serviços, por culpa exclusiva da CONTRATADA, até que a 

CONTRATADA dê solução à inexecução do avençado ou até a rescisão 

contratual; 

b.4) de 20% (vinte por cento), pela inexecução total do Contrato; 

 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar 

com a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a 

penalidade. 

 

Parágrafo primeiro. A penalidade estabelecida na alínea “b” desta Cláusula poderá ser 

aplicada de forma isolada ou cumulativamente com quaisquer das demais, devendo o valor da multa 

ser cobrado na forma do disposto nos §§ 2º e 3º do art. 86 e § 1º do art. 87, da Lei n° 8.666, de 21 

de junho de 1993. 
 

Parágrafo segundo. Contra as decisões que resultem em aplicação de penalidade, a 

CONTRATADA poderá interpor os recursos cabíveis, ao qual a autoridade competente poderá 

conferir efeito suspensivo, se presentes razões de interesse público, devidamente fundamentadas, 

conforme dispõe o inc. I, “f” do art. 109, e §2º da Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993. 
 

Parágrafo terceiro.  A penalidade aplicada será registrada no SICAF. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

a) É vedada a utilização da garantia ou deste Contrato para qualquer operação financeira, 

bem como a cessão, a subcontratação ou a transferência total ou parcial a terceiros da 

execução dos serviços contratados, sem o prévio consentimento da CONTRATANTE, 

sob pena da aplicação de sanções e penalidades previstas na Lei 8.666 de 21 de junho 

de 1993, e conseqüente registro no SICAF. 

b) A CONTRATANTE poderá solicitar a qualquer tempo, quaisquer documentos da 

CONTRATADA, para comprovação de regularidade de situação cadastral ou da 

contratação dos empregados envolvidos na prestação do serviço e demais documentos 

considerados pertinentes pela CONTRATANTE. 

c) Todas as comunicações referentes à execução dos serviços contratados inclusive 

qualquer alteração do estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, 

telefone, fax ou outros dados pertinentes, serão consideradas como regularmente feitas, 

se entregues ou remetidas pela CONTRATADA através de protocolo, carta registrada 

ou telegrama. 

d) Só será permitida a permanência do empregado designado pela CONTRATADA nas 

dependências da CONTRATANTE durante o período em que estiver prestando o 

serviço. 

e) A CONTRATADA deverá aceitar os acréscimos ou as supressões que se fizerem 

necessários, na forma dos §§ 1º e 2º, do art. 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993. 

f) A celebração do presente Contrato não acarretará qualquer vínculo empregatício entre 

a CONTRATANTE e o empregado indicado pela CONTRATADA para execução 

dos serviços. Caso a CONTRATANTE, a qualquer tempo, venha a ser notificada ou 

citada, administrativa ou judicialmente em relação a processos envolvendo obrigações 

trabalhistas ou previdenciárias pertinentes às relações de emprego, a CONTRATADA 

obriga-se a responder pronta e exclusivamente perante tais reivindicações. 

g) São partes integrantes deste Contrato: o Edital e seus Anexos, bem como a proposta da 

CONTRATADA no que não conflitar com as partes deste Contrato. 

h) A CONTRATADA deverá manter, durante toda e execução do Contrato, 

compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como as condições de qualificação 

e habilitação exigidas no Edital da Tomada de Preços nº. 01/2010. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

 

Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, não resolvidas 

administrativamente, as partes elegem o Juízo Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de 

Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem as partes justas e pactuadas, firmam o presente em 3 (três) vias de igual 

teor e forma. 

 

 

Rio de Janeiro – RJ, xx de xxxxxxxxxx de 2010. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Manoel José da Silva Neto 

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 

 

 

 

________________________________________ 

Nome 

Empresa contratada 
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ANEXO M 
Declaração de Vistoria 
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ANEXO M 

Declaração de Vistoria 

 

 

Declaramos para os devidos fins que, por intermédio do(a) Sr.(a) (nome do representante 

credenciado), portador(a) do Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF) nº. (número do CPF do 

representante credenciado), devidamente credenciado por nossa empresa (razão social completa da 

empresa), CNPJ nº. (número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas), foram 

vistoriadas as instalações da Gerência Regional de Fiscalização da Superintendência de Seguros 

Privados no Estado do Rio Grande do Sul – GRFRS (local que será objeto de estudos, projetos, 

pareceres, laudos, informações técnicas etc., para subsidiarem a reforma e readaptação das 

instalações da GRFRS), informando não encontrar óbices à realização dos serviços especificados 

neste Projeto Básico e em seus anexos.  

Declaramos, ainda, que não alegaremos posteriormente o desconhecimento de fatos 

evidentes à época da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que viermos a 

celebrar, caso a nossa empresa seja a vencedora a licitação pública.  

Porto Alegre – RS, em ___ de __________________ de 2010.  

 

 

 

 

________________________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 

(números de CPF e RG, acompanhados do órgão expedidor dos documentos) 

(nº. de registro da empresa e do profissional no CREA) 

 

 

 

 

________________________________________________________ 
Assinatura de Agente Público da SUSEP / GRFRS 

(acompanhado do carimbo discriminando o cargo e o número da matrícula) 


