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TERMO DE RETIFICAÇÃO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 027/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020/REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2020 

 

Trata-se de retificação do Edital Convocatório do PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 

027/2020/PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020/REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2020, que consta no 

Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro, Estado de Minas 

Gerais, situado à Rua José Antônio Senra, n° 15, Centro, nesta cidade de Santo Antônio do Aventureiro, 

Estado de Minas Gerais, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, 

ficando condicionado o pagamento à execução dos serviços, com a finalidade de selecionar a melhor 

proposta para o registro de preço com eventual contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de 

serviços com fornecimento de mão de obra de construção civil necessária para execução da construção de 

casas no Município de Santo Antônio do Aventureiro, cujas especificações detalhadas encontram-se no Edital 

e seus anexos, nos termos seguintes: 

 

Cláusula Primeira: Onde se lê: Recebimento das Propostas: até as 12hs30min, horário local, do dia 

27/03/2020. Início da Sessão: as 12hs30min, horário local, do dia 27/03/2020, leia-se: Recebimento das 

Propostas: até as 12hs30min, horário local, do dia 24/06/2020. Início da Sessão: as 12hs30min, horário local, 

do dia 24/06/2020. 

 

Clausula Segunda: Onde se lê: Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de 

Habilitação definidos no objeto deste Edital e seus Anexos deverão ser entregues até as 12hs30min, horário 

local, do dia 27/03/2020, no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do 

Aventureiro, Estado de Minas Gerais, situado à Rua José Antônio Senra, 15, Bairro Centro. A abertura desta 

licitação ocorrerá no dia 27/03/2020, às 12hs30min (doze horas e trinta minutos) do horário local, dando-se 

início ao certame com a fase de credenciamento, leia-se: Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os 

Documentos de Habilitação definidos no objeto deste Edital e seus Anexos deverão ser entregues até as 

12hs30min, horário local, do dia 24/06/2020, no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Santo 

Antônio do Aventureiro, Estado de Minas Gerais, situado à Rua José Antônio Senra, 15, Bairro Centro. A 

abertura desta licitação ocorrerá no dia 24/06/2020, às 12hs30min (doze horas e trinta minutos) do horário 

local, dando-se início ao certame com a fase de credenciamento. 

 

Clausula Terceira: O Termo de Referência passa a ter a seguinte redação: 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA E JUSTIFICATIVA 

1. DO OBJETO 

 

O eventual registro de preço para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços com 

fornecimento de mão de obra de construção civil necessária para execução de obra para construção de casas 

no Município de Santo Antônio do Aventureiro, sem fornecimento de material, ficando adstrito este certame 

com o fornecimento de mão de obra especializada para execução do objeto nos exatos termos estabelecidos 

pelo Departamento de Engenharia, sendo planta, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma e 

outros documentos constantes do processo. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA  

 

2.1. Com a necessidade de construção de unidades habitacionais no âmbito do Município de Santo Antônio 

do Aventureiro em face ao alto índice da falta de moradia dos munícipes. 

 

Destacamos ainda, que o projeto foi elaborado, observando sempre menores custos e melhores benefícios a 

todos.  
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2.2. Sobre a possibilidade de adoção da modalidade pregão para a realização de certame, tendo por objeto 

serviços de engenharia, o TCE/MG assentou entendimento que é aplicável a modalidade às obras e serviços 

de engenharia que não demonstrem grau de complexidade para a sua execução, conforme consulta TCE/MG 

n° 732.557, se enquadrando o objeto da presente licitação na hipótese retro mencionada, posição esta, 

também adotada pelo TJMG: 

 

Processo: 107070919078400011 MG 1.0707.09.190784-0/001(1) Relator(a): BITENCOURT 

MARCONDES Julgamento: 01/10/2009 Publicação: 07/10/2009 O SR. DES. BITENCOURT 

MARCONDES: EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SERVIÇO DE 

ENGENHARIA. PREGÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO (ART. 557, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). I) Não há incompatibilidade, a priori, entre os serviços de 

engenharia e a utilização do pregão, sendo possível, nessa modalidade, o estabelecimento de 

requisitos técnicos; assim, deve ser sopesada, caso a caso, a adequação do tipo licitatório à 

complexidade do serviço a ser realizado. II) A impossibilidade de dilação probatória, para se 

constatar se as especificidades do serviço retiramlhe a característica de comum, torna a via do 

mandado de segurança inadequada, porque a constatação da natureza comum ou especial do 

serviço depende de conhecimento técnico específico, impossível na angusta via do writ. III) 

Agravo a que se nega seguimento. DECISÃO Tr (art. 557, do Código de Processo Civil) ata-se 

de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por SINAENCO - 

SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA 

CONSULTIVA em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito José Donizeti 

Franco, da Vara da Fazenda Pública e da Infância e da Juventude da comarca de Varginha, que, 

nos autos do mandado de segurança impetrado em face do SECRETÁRIO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VARGINHA, indeferiu a liminar pleiteada, no 

sentido de que fosse suspenso o procedimento licitatório nº 160/2009. Alega que "o certame 

apresenta vício quanto à inadequação do tipo 'pregão presencial' para licitação de serviços 

técnicos de engenharia, uma vez que, para tanto, obrigatório o tipo 'melhor técnica' ou 'técnica 

e preço'". Ainda segundo o agravante, "não há de se admitir a contratação de empresa, sob o 

critério do 'menor preço' (pregão presencial) para a prestação de serviços técnicos de 

engenharia e, portanto, essencialmente intelectuais" (fls. 6). Isso porque o pregão presencial é 

adequado exclusivamente para a contratação de bens e serviços comuns. Assim relatados, 

decido. Inicialmente, cabe perquirir sobre a possibilidade de contratação de serviços de 

engenharia pela modalidade de pregão. O art. 46, da Lei nº 8.666/93, vedaria, no entender do 

agravante, tal possibilidade, exigindo a adoção dos tipos melhor técnica ou técnica e preço para 

os serviços em análise. Ainda, reforçaria tal vedação o art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 

10.520/02. É a redação dos dispositivos em comento, in verbis: "Art. 46. Os tipos de licitação 

melhor técnica ou técnica e preço serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza 

predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, 

supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em particular, para a 

elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, ressalvado o 

disposto no § 4ºdo artigo anterior." "Art. 1º. Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá 

ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. Parágrafo único. 

Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos 

padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio 

de especificações usuais no mercado." Em que pese a argumentação do agravante, não 

vislumbro, em princípio, vedação legal à utilização do pregão para contratação, pelo Poder 

Público, de serviços de engenharia. Com efeito, determinados serviços de engenharia, de cunho 

mais corriqueiro, podem ser contratados por meio de pregão, não havendo incompatibilidade 

absoluta entre este tipo licitatório e aqueles serviços. A contrario sensu, determinados serviços 

de engenharia, de natureza mais complexa, não podem ser enquadrados como serviços comuns, 

incidindo, aí sim, a necessidade de observância dos tipos melhor técnica ou técnica e preço. A 

esse respeito, é o escólio de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes 1, in verbis: "Questão que suscita 

dúvidas gira em torno da possibilidade de contratação de serviços de engenharia por meio de 

pregão. A origem do problema remonta ao artigo 5º do Decreto nº. 3555/2000, que 

expressamente veda essa possibilidade. Sobre essa questão é preciso assentar que o decreto 
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aludido, tendo por objetivo regular a Medida Provisória nº 2026/2000, de certo modo, perdeu 

eficácia quando essa norma foi convertida em lei. Somente na dimensão em que as regras da 

MP foram acolhidas pela lei é que se pode admitir que as regras do decreto tenham sido 

recepcionadas pelo ordenamento jurídico. Numa apertada síntese, as regras do decreto têm 

valor na medida em que se reconhece a subsistência do dispositivo da MP convertida em lei e a 

permanência da regulamentação. Não é, pois, questão de definir se o decreto está ou não em 

vigor, mas verificar se as normas nele contidas são ou não compatíveis com a nova lei. 

Tecnicamente, a lei não revogou os dispositivos do decreto; esses continuam em vigor, ou não, 

segundo sejam compatíveis, ou não, com a nova lei. Ademais, a Medida Provisória definia que 

a relação dos bens e serviços comuns seria disciplinada em regulamento; o decreto atendia esse 

comando, estabelecendo o rol de serviços comuns. Com efeito, a Lei 10.520/2002, que 

substituiu a MP, não veda a contratação de serviços de engenharia pela modalidade pregão, 

mas sim estabelece um critério distinto: o de que sejam serviços comuns. O que permite 

concluir que se admite a contratação de serviços de engenharia por pregão, desde que sejam 

serviços comuns. Desse modo, a solução da questão principal - licitar obras e serviços de 

engenharia por pregão - é antecedida por outra: o serviço é comum? A Lei 10.520/2002, em 

seu art. 1º, parágrafo único, considera 'bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste 

artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos 

pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado'. Essa definição, no entanto, não 

parece ser suficiente, na medida em que, conforme o artigo 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/1993, 

mesmo as obras e serviços de engenharia não-comuns devem ser definidos objetivamente, 

possuindo 'o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado 

para caracterizar a obra ou serviço...'. Verifica-se, assim, mais uma lacuna na normatização do 

procedimento. Os conceitos muito amplos acabam por não distinguir os serviços comuns dos 

não comuns, assim como ocorre na definição de obras e serviço. Alguns autores, na 

incumbência de superar essa lacuna estabeleceram critérios objetivos para a distinção material 

entre serviço comum e serviço não-comum. Marçal Justen Filho, com didática conata às suas 

obras, explana o entendimento que vem sendo consagrado na doutrina, de que as principais 

características de serviço comum são a disponibilidade no mercado próprio e a padronização. 

Nada obstante reco (...) nheça-se ampla possibilidade de aplicação da doutrina do Professor 

Marçal Justen Filho, entende-se que a análise específica do caso concreto é indispensável. Há 

determinadas situações em que um serviço, contratado regularmente pela Administração como 

serviço comum, em outra oportunidade não pode ser assim caracterizado. É o caso quando se 

justifica a necessidade de apreciação da capacitação técnica da empresa licitante, de forma 

mais apurada, por especificidades ou limitações que incorporarão a prestação dos serviços. 

Assim, um serviço de impermeabilização, por exemplo, dependendo das condicionantes 

impostas pela Administração, podem ser considerados serviços comuns ou não. O inverso 

também é verdadeiro, mesmo em se tratando de serviço comum, pode a Administração definir 

características que restringem a competição, desde que tenha por objetivo assegurar a 

qualidade ou melhor desempenho, que essas restrições sejam facilmente compreendidas no 

mercado, e que nos termos do artigo 3º, inciso III, da Lei nº. 10.520/2002, sejam justificadas 

nos autos do processo. O Tribunal de Contas da União, em relevante lição do Ministro Valmir 

Campelo, assentou que é relativamente discricionária a classificação de um bem ou serviço 

comum. No mesmo diapasão, o Ministro Benjamin Zymler deixou de impor multa a servidor 

que classificou como bem de informática comum, objeto que a unidade técnica do TCU 

demonstrou não caber nessa classificação. Expressou o Ministro a primazia do caráter 

orientador da função de controle, coibindo a repetição do erro. De fato, o conceito é: a) 

genérico, abrangendo qualquer tipo de objeto que seja manufaturado, industrializado, com 

funcionamento mecânico, elétrico, eletrônico, nacional, importado, de elevado preço ou sob 

encomenda. Também abrange qualquer tipo de serviço profissional, técnico ou especializado; 

b) dinâmico, pois depende de o mercado ser capaz de identificar especificações usuais; c) 

relativo, pois depende do conhecimento do mercado e grau de capacidade técnica dos seus 

agentes para identificar o objeto; O que define se um bem e serviço pode ser considerado ou 

não comum é a possibilidade de definir o padrão de desempenho ou qualidade, segundo 

especificações usuais no mercado. O Projeto de Lei que tra (...) mita no Congresso Nacional, 
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para dar nova redação à Lei nº. 8.666/1993 traz importante inovação no que concerne à 

modalidade pregão. No PL 32/07, em processo de aprovação, há previsão de que obras e 

serviços de engenharia com valor até R$ 51 milhões, serão licitados por pregão, 

obrigatoriamente. Ou seja, além da permissão de que tais serviços sejam contratados por 

pregão, a adoção da modalidade é obrigatória quando o critério for o menor preço e o valor não 

ultrapassar R$51 milhões. Entende-se que, de fato, esse dispositivo será de grande valia para a 

Administração, que já entende ser possível, em alguns casos, a utilização de pregão para 

contratação de obras de engenharia de menor complexidade. É, sem sombra de dúvida, uma 

conseqüência da evolução no entendimento doutrinário e jurisprudencial a respeito do pregão, 

antes imbuída de preconceitos e desconfianças acerca da sua eficiência e moralidade. Os 

defensores e divulgadores da idéia, desde o início, enfrentaram grandes manifestações 

insurgidas contra a aplicação da modalidade. Ponderando essa restrição, cumpre novamente 

destacar as palavras do Ministro Benjamin Zymler, em entrevista sobre o novo Projeto de Lei, 

para a revista O Pregoeiro: 'Por que hoje no Brasil não podem ser feitas licitações para obras e 

serviços de engenharia? Serviços de engenharia podem desde que sejam comuns. As obras não 

podem. O Pregão começou com a Anatel só para a União, agora é usado em todas as entidades 

da administração pública. Como foi um sucesso, a tendência de expansão do Pregão é natural e 

vem sendo realizada aos poucos. Na época (2002) o legislador da Lei 10.520 teve receio de 

permitir a licitação, porque ele teve medo que o Pregão pudesse ser utilizado 

indiscriminadamente (fraudes), ou seja, havia uma percepção de que as obras em regra devem 

ser licitadas pela técnica de preço. Na verdade houve um momento de sedimentação natural da 

realidade. E essa mudança será feita aos poucos.'" A orientação extraída da monografia acima 

citada vem sendo corroborada pelo Tribunal de Contas da União. Vale dizer, vem se firmando 

jurisprudência no sentido de não haver limitação, a priori, da utilização do pregão para 

contratação de serviços de engenharia, devendo ser sopesada, caso a caso, a adequação do tipo 

licitatório à complexidade do serviço a ser realizado. Como bem disse o doutrinador acima 

citado, "os conceitos muito amplos acabam por não distinguir os serviços comuns dos não 

comuns, assim como ocorre na definição de obras e serviço", daí porque "a análise específica 

do caso concreto é indispensável". Nesse sentido, é o Acórdão 817/2005, da 1ª Câmara da 

Corte de Contas da União, de relatoria do Ministro Valmir Campelo, ao reconhecer a 

possibilidade de utilização do pregão para contratação de serviços de engenharia, sendo 

oportuna a citação do seguinte trecho do voto, que prevaleceu à unanimidade, in verbis: 4. 

Ainda como razões de decidir, recordo que a Lei nº 10.520, de 2002, condiciona o uso da 

modalidade Pregão somente aos serviços comuns, não excluindo previamente quaisquer 

espécies de serviços e contratações, e o rol de bens e serviços comuns previstos no decreto 

regulamentar é meramente exemplificativo. Assim, a existência de bens e serviços comuns 

deverá ser avaliada pelo administrador no caso concreto, mediante a existência de 

circunstâncias objetivas constantes da fase interna do procedimento licitatório. 5. Como se vê, 

a Lei nº 10.520, de 2002, não exclui previamente a utilização do Pregão para a contratação de 

obra e serviço de engenharia. O que exclui essas contratações é o art. 5º do Decreto 3.555, de 

2000. Todavia, o item 20 do Anexo II desse mesmo Decreto autoriza a utilização do Pregão 

para a contratação de serviços de manutenção de imóveis, que pode ser considerado serviço de 

engenharia. 6. Examinada a aplicabilidade dos citados dispositivos legais, recordo que somente 

à lei compete inovar o ordenamento jurídico, criando e extinguindo direitos e obrigações para 

as pessoas, como pressuposto do princípio da legalidade. Assim, o Decreto, por si só, não 

reúne força para criar proibição que não esteja prevista em lei, com o propósito de regrar-lhe a 

execução e a concretização, tendo em vista o que dispõe o inciso IV do art. 84 da Carta Política 

de 1988. 7. Desse modo, as normas regulamentares que proíbem a contratação de obras e 

serviços de engenharia pelo Pregão carecem de fundamento de validade, visto que não 

possuem embasamento na Lei nº 10.520, de 2002. O único condicionamento que a Lei do 

Pregão estabelece é a configuração do objeto da licitação como bem ou serviço comum. 8. No 

caso ora analisado, o objeto do Pregão 4/2004 do Serpro, aquisição e instalação dos aparelhos 

de ar condicionado, modelo 'Multi Split', apresenta características padronizadas e se encontra 

disponível, a qualquer tempo, em um mercado próprio. 9. Nesse sentido, consoante o 

entendimento doutrinário do eminente professor Marçal Justen Filho apresentado no Relatório 
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acima, sou de opinião de que, constatada a natureza de bens e serviços comuns daqueles 

constantes do objeto do referido Pregão, a presente Representação deve ser considerada 

improcedente pelo Tribunal." Ressalto, ainda, as preciosas conclusões extraídas do estudo 

intitulado Uso do Pregão nas obras e serviços de engenharia: Legalidade e Economicidade, 

realizado por Gustavo Pimentel da Costa Pereira, Ricardo Calheiros de Andrade Lima e Saulo 

Mesquita de Araújo, do Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco, no sentido de que o 

pregão é a modalidade que proporciona maior economia à Administração, sendo de todo 

recomendável sua aplicação à contratação de serviços de engenharia comuns. Ressaltam os 

autores, in verbis: "O uso do pregão para obras não facilita a participação de empresas sem a 

devida qualificação técnica, pois o pregão não impede, de forma alguma, a exigência de 

qualificação técnica pelo Poder Público. Pois, o que ocorre é a inversão de fases, com a 

abertura do envelope de Habilitação apenas da licitante que oferecer melhor preço. Assim, o 

edital de pregão pode - e deve - prever a necessária habilitação técnica por parte da licitante 

vencedora, dentro dos limites do art. 30 da Lei nº 8.666/93, não se diferenciando, neste 

aspecto, das demais modalidades licitatórias." Conclui-se, portanto, não haver 

incompatibilidade, a priori, entre os serviços de engenharia e a utilização do pregão, devendo 

ser analisado, caso a caso, a adequação do tipo ao serviço. Na espécie, a utilização do mandado 

de segurança implica necessidade de constatação, de plano, do direito líquido e certo do 

impetrante, sob pena de frustração da segurança pleiteada, porquanto inviável a dilação 

probatória. Vale dizer, deve-se extrair, da simples leitura do edital, em cotejo com as normas 

legais e o entendimento acima firmado, a flagrante ilegalidade do ato, isto é, a patente 

inadequação da modalidade licitatótria escolhida face ao objeto da contratação. O Edital de 

Licitação nº 160/2009 tem por objeto"a contratação de trabalhos técnicos profissionais 

especializados para conceituar 'Programa de Investimento Municipal'" .(fls. 63) Traz, como 

requisitos de qualificação técnica, (item 04.09.03, fls. 67), a) prova de registro no CREA; b) 

Atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

por execução de serviços de características semelhantes ao objeto desta Licitação; c) indicação 

das instalações e do pessoal técnico adequado e disponíveis para a realização do objeto da 

licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos. Desse modo, percebe-se que foram estabelecidos requisitos 

técnicos, que devem ser atendidos pelas empresas participantes do certame, sendo certo, 

conforme exposto alhures, que o pregão não é incompatível com o estabelecimento de tais 

requisitos. Com efeito, a impetrante parte do pressuposto da necessidade da licitação em casos 

de serviço de engenharia ser do tipo melhor técnica ou técnica e preço, porque considera que 

essa atividade é de natureza predominantemente intelectual. Entretanto, é de se convir, o que 

caracteriza o serviço de natureza comum é a existência, no mercado, de oferta do referido 

serviço, com expertise na área, de forma a possibilitar o tipo menor preço, necessitando apenas 

que se estabeleçam, nas notas técnicas orientadoras das qualificações necessárias estabelecidas 

no edital, os requisitos a serem preenchidos pelos interessados. O pregão, repita-se, não é 

incompatível com o estabelecimento de requisitos técnicos. De outro lado, a impossibilidade de 

dilação probatória, para se constatar se as especificidades do serviço retiram-lhe a característica 

de comum, torna a via do mandado de segurança inadequada, porque a constatação da natureza 

comum ou especial depende, a meu aviso, de conhecimento técnico específico, impossível na 

angusta via do writ, sendo o presente agravo, portanto, manifestamente improcedente 

CONCLUSÃO Ano exposto, nego seguimento ao recurso, por ser manifestamente 

improcedente, nos termos do art. 557, do Código de Processo Civil. Custas, na forma da lei. 

Belo Horizonte, 01 de outubro de 2009. DES. BITENCOURT MARCONDES - Relator 1 in 

Contratação de obras e serviços de engenharia pela modalidade pregão, colhido em 

http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/BDS.nsf/6749119F142167E8832574C60074CC27/$F

ile/NT00038 E6E.pdf, em 29/09/2009. 

 

O Decreto Federal 10.054/2019 descreve as diferenças entre bens e serviços comuns, bens e serviços 

especiais e serviços comum de engenharia: 

 

Art. 3º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:  
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II - bens e serviços comuns - bens cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado;  

 

III - bens e serviços especiais - bens que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade técnica, não podem 

ser considerados bens e serviços comuns, nos termos do inciso II.....;  

 

VIII - serviço comum de engenharia - atividade ou conjunto de atividades que necessitam da participação e 

do acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos termos do disposto na Lei nº 5.194, de 24 de 

dezembro de 1966, e cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pela 

administração pública, mediante especificações usuais de mercado; 

 

Os serviços objeto deste Termo de Referência são serviços comuns de engenharia, considerando que a 

sua execução necessita da participação e acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, cujo 

os padrões de qualidade e desempenho possam ser definidos pela administração pública.  

 

Vale ressaltar que os serviços de engenharia que serão executados objetivam exclusivamente ao 

fornecimento de mão de obra, caracterizando como serviço de engenharia para construção de unidade 

habitacional sem qualquer complexidade conforme especificado nos termos estabelecidos pelo 

Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal, o que, neste caso entende a Administração a 

permissão da utilização do pregão como modalidade licitatória. Estas, pois, são as razões e os 

fundamentos que justificaram a adoção do da modalidade de licitação na forma do pregão. 

 

3. DAS NORMAS 

 

As normas estão contidas no Edital Convocatório e na Ata de Registro de Preço. 

 

A proposta vencedora será a que oferecer o MENOR PREÇO, obedecido ao preço máximo 

estabelecido pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro, que embasou seu preço 

máximo amparado pelo Departamento de Engenharia, de acordo com as especificações constantes 

neste Termo de Referência e documentos emitidos pelo Departamento de Engenharia.  

Todos os termos e condições estão estabelecidos nos documentos emitidos pelo Departamento de 

Engenharia.  

 

4. DAS SANÇÕES  

 

4.1. A CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas em lei e no contrato, em casos de 

inexecução parcial ou total das condições pactuadas naqueles instrumentos, garantida a prévia defesa e 

o contraditório em regular processo administrativo, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal 

que seu ato ensejar;  

 

4.2. Demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, no que couber. 

 

5. PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  

 

5.1. A execução dos serviços deverá ser realizada no prazo previsto no Cronograma Físico Financeiro 

anexo a este termo, sendo que a empresa vencedora deverá iniciar os serviços em até no máximo 10 

dias, após recebimento da ordem de início de serviço.  

 

5.1.1. Os serviços serão executados no local a ser indicado pelo Departamento de Engenharia. 

 

5.2. A Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a contar após a data de sua assinatura.  

 

6. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS  
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6.1. O pagamento será realizado em até 30 dias, contados da data de apresentação da nota fiscal/fatura 

e do boletim de medição, devidamente conferido e atestado pelos RT’s de execução e fiscalização. 

 

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

 

7.1. Os recursos necessários e que servirão de suporte financeiro para o pagamento dos serviços, são 

provenientes das seguintes dotações orçamentárias contidas no Edital Convocatório. 

 

8. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:  

 

8.1. Para efeito de habilitação a empresa interessada deverá observar o disposto no Anexo VII do 

Edital Convocatório. 

 

9. PROPOSTAS  

 

9.1. As propostas deverão conter o preço global do objeto em moeda brasileira corrente, grafado em 

algarismo e por extenso, e ainda deverá vir acompanhada dos seguintes itens: 9.1.1. Planilha 

orçamentária contendo todas as descrições de serviços, quantitativos, valor unitário e valor total dos 

serviços;  

 

9.1.2. Cronograma físico-financeiro que deverá respeitar o prazo máximo de execução do objeto 

conforme o cronograma físico-financeiro apresentado no Edital Convocatório, sendo permitida, 

contudo, a apresentação em prazo menor. 

 

9.1.3. Apresentação do Memorial Descritivo, sendo os critérios mínimos estabelecidos no anexo 

apresentado no Edital Convocatório. 

 

10. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

10.1. A participação neste Pregão importa à empresa proponente na restrita aceitação das condições 

estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, bem como às estabelecidas nas “CONDIÇÕES DE 

CONTRATO” e na “MINUTA DA ATA DE REGISGTRO DE PREÇO”, que fazem parte integrante 

deste Edital, como se nele estivessem integralmente reproduzidos. 

 

10.2. Desta forma, fica aprovado o termo de referência, nos termos dos incisos I e II e § 1º e 2º do artigo 

9º do Decreto nº 5.450/05, e autorizo a abertura de licitação por ser o objeto da licitação, bem comum, 

nos termos do art. 1º da Lei 10.520/2002.  

 

Santo Antônio do Aventureiro, 08 de junho de 2.020.  

 

MORIZALBER GOMES LUIZ  

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 

 

Clausula Quarta: Fica mantido os demais termos estabelecido no Edital Convocatório. 

 

Santo Antônio do Aventureiro, 08 de junho de 2.020. 

 

 

PAULO ROBERTO PIRES 

Prefeito Municipal 

 

 

MORIZALBER GOMES LUIZ 

Secretário Municipal de Obras 
WALLACE RODRIGUES DA CRUZ 

Pregoeiro 


