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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS  CIDADES
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A
TRENSURB

CONCORRÊNCIA N° 161/2013
PROCESSO N.º 1705/2013

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OPERACIONALIZAR A ÁREA DE 
CONDICIONAMENTO E REABILITAÇÃO FÍSICA DO CENTRO DE SAÚDE E 

BEM ESTAR DA TRENSURB

1. INTRODUÇÃO

1.1. A Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A - TRENSURB, sociedade de 
economia mista, vinculada ao Ministério das Cidades, torna público que receberá propostas 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OPERACIONALIZAR A ÁREA DE 
CONDICIONAMENTO E REABILITAÇÃO FÍSICA DO CENTRO DE SAÚDE E 
BEM ESTAR DA TRENSURB, conforme condições constantes no presente Edital, na 
modalidade Concorrência do Tipo Técnica e Preço.

1.2. Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação, a Proposta Técnica e a Proposta 
de Preços serão recebidos às 10:00 horas do dia 20 de dezembro de 2013 do dia 04 de 
fevereiro de 2014, no auditório da TRENSURB, 5º andar do prédio administrativo, 
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localizado na Av. Ernesto Neugebauer, nº 1985 - Porto Alegre/RS, ocasião em que serão 
abertos os envelopes de Documentação de Habilitação.

1.3. O Edital e demais documentos pertinentes a esta licitação, Processo Administrativo n.º 
1705/2013 encontram-se à disposição para exame na Comissão Permanente de Licitações - 
COPEL, localizada no 6º andar do Prédio Administrativo, Av. Ernesto Neugebauer, nº 1985, 
Bairro Humaitá, CEP 90250-140, telefone (51) 3363-8195 - FAX (51) 3363-8166, e-mail, 
josiane.canto@trensurb.gov.br, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h30min às 
11h30min e das 13h30min às 16h30min, podendo, o edital ser retirado no endereço eletrônico 
www.trensurb.gov.br, link licitações.

1.4. A presente licitação é regida pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada.

2. OBJETO

2.1. O Objeto da presente Concorrência é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
OPERACIONALIZAR A ÁREA DE CONDICIONAMENTO E REABILI TAÇÃO 
FÍSICA DO CENTRO DE SAÚDE E BEM ESTAR DA TRENSURB, de acordo com as 
Especificações técnicas e demais contidas nos Anexos a este Edital.

2.2. Os anexos abaixo relacionados fazem parte integrante deste edital:

ANEXO I – PROJETO BÁSICO

ANEXO II – MODELO DE PROCURAÇÃO

ANEXO III – MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO

ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA DE REGULARIDADES

ANEXO VI - MODELO PARA CARTA DE ANUÊNCIA

3. PRAZO(S):

3.1. A licitante vencedora será convocada para no prazo de 5 (cinco) dias a assinar o 
Contrato, nos termos e condições preconizados pelo art. 64, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da lei que rege o presente processo 
licitatório.

3.2. A vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, atendendo ao 
interesse e conveniência administrativa exclusiva da Contratante.

3.2.1. A vigência do Contrato será contado a partir da expedição, por parte da TRENSURB, 
da emissão da Ordem de Inicio dos Serviços – OIS.

4. VISITA TÉCNICA

4.1. As empresas interessadas deverão visitar os locais onde serão executados os serviços, a 
fim de conhecerem as peculiaridades, ocasião em que será fornecido Atestado de Visita 
Técnica expedido pela DIRAF – Diretoria de Administração e Finanças, que tem caráter 
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indispensável à participação nesta licitação, não cabendo qualquer alegação futura referente a 
desconhecimento ou dificuldades para o cumprimento de suas obrigações.

4.1.1. Para agendamento da Visita Técnica, contatar com  a Secretaria da DIRAF pelo 
telefone n.º (51) 3363-8020, de segunda à sexta-feira no horário administrativo, até o dia  
anterior à data marcada para o recebimento dos envelopes de habilitação.

4.1.2. Os representantes das empresas interessadas deverão comparecer munidos de 
documento que o caracterize como representante da empresa. Os representantes indicados 
serão, preferencialmente, responsáveis técnicos ou membros de equipe técnica da empresa.

4.1.3. A visita técnica será orientada por técnico da Trensurb que fornecerá todas as 
informações pertinentes e os acompanhará até o local da realização dos estudos, objeto desta 
licitação.

5. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5.1. Quaisquer dúvidas de interpretação do presente edital deverão ser objeto de consulta por 
escrito, endereçada à COPEL, no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da abertura do mesmo, 
as quais serão respondidas, também por escrito, através de carta circular, para todos os 
concorrentes.

5.2. A impugnação aos termos do edital deverá obedecer ao art. 41 da Lei nº 8.666/93, 
consolidada.

5.3. A solicitação de esclarecimentos adicionais não será considerada como motivo para 
qualquer prorrogação das datas estabelecidas neste edital.

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1. A entrega da proposta implica a aceitação integral e irretratável dos termos do ato 
convocatório e requisitos dispostos nos anexos, bem como, a observância dos regulamentos, 
normas administrativas e técnicas aplicáveis.

6.2. Poderão participar da presente licitação somente pessoas jurídicas que atenderem aos 
requisitos exigidos neste Edital.

6.3. Os documentos relacionados no item 8 deste edital deverão estar dentro do prazo de 
validade e ser apresentados no original ou cópia autenticada, conforme o art. 32, da Lei nº 
8.666/93 consolidada, e farão parte integrante do processo licitatório.

6.4. Não poderá participar desta licitação a Licitante que estiver em processo de falência ou 
concurso de credores, em processo de liquidação, cisão, fusão ou incorporação, ou ainda que 
tenha sido considerada inidônea por órgão, entidade ou sociedade integrante da 
Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal.

6.5. Não poderá participar Licitante que estiver com qualquer pendência jurídica ou 
financeira com a TRENSURB, bem como tenha entre sócios/diretores/dirigentes, empregados 
da TRENSURB ou respectivo cônjuge ou companheiro, assim como parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o segundo grau.

6.6. É permitida a participação de empresas em consórcio.
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6.7. A Contratada, a partir da assinatura do Contrato, deverá dispor de escritório na Região 
Metropolitana de Porto Alegre para o pronto atendimento à TRENSURB. 

6.8. A empresa interessada deverá comprovar Capital Social mínimo, não sendo inferior a R$ 
120.000,00 (cento e vinte mil reais) totalmente integralizado à data da apresentação da 
proposta, devidamente registrado no órgão competente, na forma da lei.

6.8. A empresa interessada deverá comprovar Capital Social mínimo, não sendo inferior a 
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) totalmente integralizado à data da apresentação da proposta, 
devidamente registrado no órgão competente, na forma da lei. 

6.8.1. Nos casos de consórcio, a comprovação do Capital Social Mínimo deverá ser acrescido 
em 30% do valor referido no subitem acima.

6.9. Nenhuma licitante poderá participar com mais de uma proposta. 

6.10. Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para licitantes 
distintas.

7. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PRO POSTAS

7.1. As propostas deverão ser apresentadas em três envelopes distintos, contendo, o primeiro, 
a Documentação de Habilitação constante do item 8, do Edital, o segundo, a Proposta 
Técnica, composta da documentação e requisitos exigidos no item 9  e o terceiro, a Proposta 
de Preços e demais documentos e condições referidos no item 10  deste Edital.

7.2. No lado externo de cada envelope deverá constar:

Para o envelope de n.º 1
Frente: MINISTÉRIO DAS CIDADES
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB
AV. ERNESTO NEUGEBAUER, N- 1985 - BAIRRO HUMAITÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - COPEL
CONCORRÊNCIA N.º______ ABERTURA DIA: ___ / ___ / ____-
HORÁRIO: ..:... HS.
ENVELOPE N.º 1 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

==================================
Verso: Identificação da empresa Licitante (Razão Social, endereço e CEP).

Para o Envelope de n.º 2
Frente: MINISTÉRIO DAS CIDADES
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB 
AV. ERNESTO NEUGEBAUER, N- 1985 - BAIRRO HUMAITÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - COPEL 
CONCORRÊNCIA N.º_____ - ABERTURA DIA: ___ / ___ / ___
HORÁRIO: ..:..HS. 
ENVELOPE N.º 2- PROPOSTA TÉCNICA

==================================
Verso: Identificação da empresa Licitante (Razão Social, endereço e CEP).

Para o Envelope de n.º 3
Frente: MINISTÉRIO DAS CIDADES
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EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB 
AV. ERNESTO NEUGEBAUER, N- 1985 - BAIRRO HUMAITÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - COPEL 
CONCORRÊNCIA N .º _______ - ENTREGA DIA: ___ / ___ / ___.
HORÁRIO: ..:.. HS.
ENVELOPE N.º 3- PROPOSTA DE PREÇOS

==================================
Verso: Identificação da empresa Licitante (Razão Social, endereço e CEP).

7.3. Os envelopes deverão ser lacrados e rubricados no seu lacre, indevassáveis sem deixar 
margem à violação, devidamente identificados, conforme especificado no subitem 7.2.

7.4. A licitante deverá ser representada, em todos os atos da licitação, inclusive nos contatos 
com a TRENSURB, através de representante legal ou pessoa devidamente credenciada 
através de procuração com poderes expressos, para a qual poderá ser utilizado o modelo do 
ANEXO II  (Modelo de Procuração) deste edital.

7.5. Quando a remessa ocorrer via postal, deverá ser utilizado o serviço de SEDEX, com 
Aviso de Recebimento da EBCT e a chancela do Protocolo da TRENSURB, até o horário e 
data limites, previstos no edital para entrega das propostas.

7.5.1 No caso previsto acima, o ENVELOPE N.º 1 - DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO, o ENVELOPE N.º 2 - PROPOSTA TÉCNICA  e o ENVELOPE N.º 3 - 
PROPOSTA DE PREÇOS,  deverão estar dentro de um único envelope, o qual deverá 
mencionar em sua parte externa o endereçamento à Comissão Permanente de Licitações - 
COPEL, o número da licitação, a data e horário de abertura  dos  envelopes,  além  da  
expressão  “Contém: Envelope de Documentação de Habilitação, Envelope de Proposta 
Técnica e Envelope de Proposta de Preços”.  Também deverá constar a indicação de nome 
da empresa licitante e respectivo endereço.

7.6. É vedada a apresentação de mais de uma proposta pela mesma empresa.

7.7. Não serão consideradas as propostas remetidas via telex ou fac-símile (fax).

8. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE N.º 1

8.1. O Envelope n.º 1 – Documentação de Habilitação conterá os documentos a seguir 
relacionados, os quais deverão ser apresentados em 1 (uma) via devidamente organizada, 
impressa, cada folha numerada sequencialmente e rubricada, devendo ser apresentada em 
original ou por qualquer processo de cópia autenticada, ou publicação em órgão da Imprensa 
Oficial, nos termos do art. 32 da Lei 8.666/93 consolidada, os quais serão autuados no 
processo e dele farão parte integrante na forma da lei, sendo que as licitantes terão que 
satisfazer os requisitos relativos a:

- Habilitação Jurídica;
- Regularidade Fiscal e Trabalhista;
- Qualificação Econômico-Financeira;
- Qualificação Técnica.

8.1.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante apresentação dos seguintes 
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documentos:

8.1.1.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores, devidamente publicados;

8.1.1.1.1. Nos Atos Constitutivos deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais, a 
execução de atividades da mesma natureza do objeto da licitação;

8.1.1.2. Inscrição, no órgão competente, dos Atos Constitutivos, no caso de sociedade civil, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício;

8.1.1.3. Decreto de Autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no país.

8.1.2. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos 
seguintes documentos:

8.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ

8.1.2.2. Prova de regularidade junto à Seguridade Social, expedida pelo INSS, por meio de 
apresentação de Certidão Negativa de Débito - CND;

8.1.2.3. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, por 
meio de apresentação de Certidão Negativa de Débito;

8.1.2.4. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto da licitação;

8.1.2.5. Prova de Regularidade com os Tributos Federais, através de Certidão Negativa de 
Débito, expedida pela secretaria da Fazenda Federal, incluindo a Dívida Ativa da União, do 
domicílio ou sede da licitante;

8.1.2.6.  Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;

8.1.2.7. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal.

8.1.2.8. No caso da participação de consórcios, serão exigidas as comprovações da 
regularidade fiscal de cada uma das empresas participantes do consórcio.

8.1.2.9. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do  Trabalho,  
mediante  apresentação  de  certidão negativa, nos termos do Título   VII-A   da  consolidação  
das  Leis  do  Trabalho,  aprovada  pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

8.1.3. A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação dos 

seguintes documentos:

8.1.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei.

8.1.3.1.1. Para as empresas que escrituram o Livro Diário Digital na forma prevista na IN 
DNRC n.107, de 23/05/2008, deverão ser apresentados, os Termos de Abertura e 
Encerramento, Termos de Autenticação e Recibo de Entrega de Livro Digital emitidos pelo 
Programa Validador e Assinador (PVA), devendo as demonstrações contábeis dele extraídas, 
serem assinadas pelo representante legal da empresa e profissional da área contábil 
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habilitado. 

8.1.3.1.2. Para as empresas que não obrigadas a escrituração do Livro Diário Digital na forma 
prevista na IN DNRC n.107, de 23/05/2008, deverão apresentar cópia autenticada dos Termos 
de Abertura e Encerramento do Livro Diário, registrado na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante e/ou em outro órgão equivalente, onde foi transcrito o Balanço 
Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais 
de três meses da data de apresentação da proposta. 

8.1.3.1.3. Na comprovação da boa situação financeira da empresa serão considerados os 
índices de Liquidez Geral (LG) e Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), igual ou 
maior que 1,0 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = -------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total
SG = --------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Circulante
LC = -----------------------

Passivo Circulante

8.1.3.2. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Distribuidor da Justiça 
Estadual da Sede da Pessoa Jurídica e que esteja dentro do prazo de validade expresso na 
própria certidão, expedida em até 180 dias.

8.1.3.3. Documentos que comprovem possuir, a empresa interessada, Capital Social mínimo, 
totalmente integralizado, não inferior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) à data da 
apresentação da proposta, devidamente registrado no órgão competente, na forma da lei. 

8.1.3.3. Documentos que comprovem possuir, a empresa interessada, Capital Social mínimo, 
totalmente integralizado, não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) à data da 
apresentação da proposta, devidamente registrado no órgão competente, na forma da lei. 

8.1.3.4. Se a licitante tiver filial, todos os Documentos de Habilitação deverão estar ou em 
nome da matriz ou da filial, dependendo de quem é a licitante, salvo aqueles documentos que, 
por sua natureza, comprovadamente, são emitidos em nome da matriz.

8.1.4. A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos:

8.1.4.1. Comprovante do registro de inscrição na entidade profissional competente.

8.1.4.2. Comprovação de aptidão de desempenho, através de atestados de capacidade técnica 
fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando que a proponente 
executou, de forma satisfatória, serviços similares ao objeto da licitação.
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8.1.5 - Declaração nos termos de modelo ANEXO V deste edital, de inexistência de fato 
impeditivo, de idoneidade, que atende integralmente as exigências do  introduzido pela Lei n

o
 

9.854, de 27 de outubro de 1999,  não empregando  menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e que também não emprega menor de dezesseis anos,  e, de 
que efetuou todos os estudos relativos ao Edital e seus Anexos, concluindo pela perfeita 
exequibilidade do objeto desta Licitação, e, ainda, estar ciente que o atendimento a este Edital 
e seus Anexos importa na aceitação incondicional do que dispõe a Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores, das Condições Diversas do Edital e seus anexos, inclusive quanto à 
Minuta de Contrato, cujas cláusulas e condições foram consideradas em sua proposta.

8.2. CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES

8.2.1 Para credenciamento de representantes às sessões licitatórias, deverão apresentar à 
Comissão, fora do envelope de n.° 1, declaração expedida pelo procurador da empresa, 
habilitando seu representante às sessões, com plenos poderes de decisão, exceto quando o 
sócio da empresa, devendo, nesse caso, comprovar tal situação.

8.2.2. A procuração poderá ser apresentada em via original ou por qualquer outro processo de 
cópia, devidamente autenticada, na forma da Lei (Art. 32 da Lei N.º 8.666/93, consolidada), 
conforme ANEXO II (Minuta de Procuração);

8.2.2.1 Os consórcios indicarão o seu representante, por carta de credenciamento, com a 
mesma delegação de poderes estabelecida no item anterior, passada pelos representantes 
legais das empresas consorciadas.

8.3. Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados no original, publicação em 
órgão de imprensa oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada nos termos do art. 32 
da Lei 8.666/93, os quais serão autuados no processo e dele farão parte integrante.

8.4. Consórcios:

8.4.1. Os consorciados deverão apresentar, além dos documentos exigidos, compromisso de 
constituição do consórcio, por escritura pública ou documento particular registrado em 
Cartório de Registro de Títulos e Documentos, discriminando a empresa líder, bem como a 
participação, as obrigações e a responsabilidade solidária de cada consorciando pelos atos 
praticados por qualquer deles, tanto na fase da licitação quanto na de execução do contrato 
dela eventualmente decorrente.

8.4.2. Para prova de habilitação, cada consorciando, individualmente, deverá apresentar os 
documentos exigidos para habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação 
econômico-financeira.

8.4.3. Para prova de qualificação técnica, que trata o subitem 8.1.4.2, será admitido o simples 
somatório de cada consorciando para atendimento do Edital.

8.4.4. Para fazer prova de qualificação econômico-financeira referente ao subitem 8.1.3.1, 
cada consorciando deverá apresentar suas demonstrações financeiras e possuir os índices 
contábeis mínimos indicados neste Edital (LG, LC e SG). Da mesma forma, cada 
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consorciando deverá apresentar a certidão negativa do subitem 8.1.3.2.

8.4.5. A exigência referida no item 4 deverá ser assinado pelo responsável legal da empresa 
líder, que o fará em nome do consórcio. A declaração prevista no subitem 8.1.5 deverá ser 
apresentada por cada consorciando.

8.4.6. O prazo de duração de consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão 
do objeto licitado, até sua aceitação definitiva.

8.4.7. Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a constituição 
ou composição do consórcio, salvo quanto à sua liderança, restrita às empresas que o compõe. 
Em qualquer caso, a alteração deverá ser submetida à anuência e aprovação da TRENSURB, 
visando manter válidas as premissas que asseguraram a habilitação do consórcio original.

8.4.8. Os consorciados deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato 
eventualmente decorrente da licitação, o instrumento de constituição do consórcio, aprovado 
por quem tenha competência em cada uma das empresas para autorizar a alienação de bens do 
ativo fixo, e registrado no órgão oficial competente. Dito instrumento deverá observar, além 
dos dispositivos legais, as cláusulas deste Edital, especialmente as constantes deste subitem.

8.4. Não será habilitada a empresa que:

8.4.1. Tenha demonstrado desempenho operacional insatisfatório, devidamente comprovado, 
em contrato mantido com a TRENSURB;

8.4.2. Esteja impedida de licitar com a TRENSURB ou tenha sido declarada inidônea junto a 
órgão público, seja Federal, Estadual ou Municipal;

8.4.3. Não apresente condições técnicas, jurídicas, fiscais ou econômico-financeiras para 
atender ao objeto da presente licitação, e que estiver com qualquer pendência jurídica ou 
financeira com a TRENSURB;

8.4.4. Que tenha entre sócios / diretores / dirigentes, empregados da TRENSURB ou 
respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o segundo grau, que seja detentor de cargo em comissão ou função de confiança 
ou que atue na área responsável pela demanda da contratação ou autoridade hierarquicamente 
superior com poder de influência.

8.4.5. Deixe de atender a algum requisito previsto neste Edital e Anexos.

9. DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA - ENVELOPE N.º 2

9.1. O envelope da Proposta Técnica conterá os documentos relacionados no ANEXO I, os 
quais deverão ser apresentados em 1 (uma) via, devidamente encadernada, datilografados ou 
impressos por computador, numerados  sequencialmente,  podendo ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada, ou publicação em órgão da Imprensa 
Oficial, nos termos do art. 32 da Lei 8.666/93, os quais serão autuados no processo e dele 
farão parte integrante, atendendo as exigências para tal. 

9.2. Para atendimento das exigências técnicas, observar o que está devidamente demonstrado 
no Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA e critérios nele expressos para fins de atendimento.
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10. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE N.º 3

10.1. A Proposta de Preço, será apresentada em 1 (uma) via, datilografada ou impressa por 
computador, numerada  sequencialmente, e na forma do modelo do ANEXO III – MODELO 
DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS, devendo conter as  
seguintes condições:

10.1.1. As licitantes deverão apresentar preço global incluindo mão de obra, materiais, 
equipamentos, ferramentas, softwares, leis sociais, obrigações trabalhistas, administração, 
transporte de pessoal e materiais, impostos, licenças, emolumentos fiscais, lucros, e outras 
despesas necessárias à execução do fornecimento, objeto desta licitação. 

10.2. Face à legislação vigente, os preços ofertados são fixos e valiosos, e sua atualização 
e/ou correção dependerá da disposição legal específica.

10.3. Serão automaticamente desclassificadas as propostas com preços excessivos ou 
manifestamente inexequíveis, conforme Art. 48 da Lei N.º 8.666/93, consolidada.

10.3.1 Como critério de aceitabilidade dos preços, não será aceito valor hora superior aqueles 
definidos para cada profissional na planilha demonstrativa do valor orçado, item 15 do Anexo 
I - Projeto Básico, importando na desclassificação da respectiva Proposta de Preços da 
licitante.

10.4. As condições da proposta deverão ter validade pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados a partir da data da entrega dos envelopes;

10.4.1. Decorrido tal prazo, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos com a 
TRENSURB;

10.5. Não serão consideradas as propostas remetidas via fac-símile (fax);

10.6. Os preços deverão ser informados em moeda nacional circulante;

10.6.1 Os licitantes deverão evidenciar os valores unitários para cada profissional e o valor 
total global, sendo este último considerado para efeito de avaliação e pontuação da Proposta 
de Preços

10.9. Não serão admitidas quaisquer alterações nos preços e condições cotados;

10.10. Para atendimento destes itens observar o que está devidamente demonstrado no Anexo 
I – TERMO DE REFERÊNCIA, devendo fazer parte da Proposta de Preços, além do 
ANEXO III, o anexo VI – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.

11. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO

11.1. O critério de julgamento, conforme técnica e preço se darão na ordem de peso, sendo 70 
pontos para TÉCNICA e 30 pontos para PREÇO, podendo os licitantes desta forma, 
perfazerem 100 pontos como pontuação máxima.

11.2. O julgamento das propostas será objetivo e em conformidade com a modalidade de 
licitação do tipo Técnica e Preço. 

Critérios a serem pontuados Pontuação Máxima
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Técnica 70
Preço 30

TOTAL: 100

A empresa com a maior pontuação obtida na soma dos critérios de avaliação Técnica e Preço 

será considerada a vencedora.

12. PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

A presente licitação será processada e julgada em estrita observância aos ditames legais, 
obedecidos aos seguintes procedimentos:

12.1. Por ocasião da sessão pública de recebimento e abertura dos Envelopes de Habilitação, 
de Proposta Técnica e Proposta de Preços, a COPEL, após a assinatura dos licitantes, na Lista 
de Presença e rubrica dos envelopes entregues, procederá na abertura dos Envelopes de N.º 1 
- Documentação de Habilitação.

12.2. Aberto o Envelope n.º 1 - Documentação de Habilitação, os membros da COPEL 
rubricarão todos os documentos, passando após para os licitantes também assim procederem.

12.3. Proceder-se-á a análise da documentação, sendo o resultado informado na mesma 
sessão ou em outra, com data a ser fixada nessa oportunidade.

12.4. Analisada a documentação, dar-se-á ciência aos licitantes, com abertura do prazo 
recursal, nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/93 consolidada.

12.5. Não havendo recurso, desistência expressa ou denegação do mesmo, os envelopes de 
proposta técnica e de preço, fechados, aos concorrentes inabilitados ficarão à disposição das 
licitantes por 30 (trinta) dias úteis, contados do encerramento da licitação – após transcorrer o 
prazo para interposição de recurso contra o resultado final da licitação ou ter havido a sua 
desistência ou, ainda, terem sido julgados os recursos interpostos –, após o que serão 
destruídos pela Trensurb.

12.6. Ultrapassada a fase de habilitação, proceder-se-á a abertura dos Envelopes de N.º 2 - 
PROPOSTA TÉCNICA, convocando-se previamente os licitantes habilitados.

12.7. Abertos os Envelopes Proposta Técnica os membros da COPEL rubricarão todos os 
documentos e darão vistas aos licitantes habilitados, os quais procederão da mesma forma.

12.8. Encerrada a fase de abertura das Propostas Técnicas, será procedido o julgamento de 
acordo com os critérios estabelecidos no presente edital e seus anexos.

12.9. O resultado da avaliação das Propostas Técnicas será informado aos licitantes, 
abrindo-se o prazo recursal.

12.10. Encerrado o prazo recursal serão abertos os Envelopes de N.º 3 – PROPOSTAS DE  
PREÇOS, convocando-se previamente  os licitantes.

12.11. Abertos os Envelopes Propostas de Preços os membros da COPEL rubricarão todos os 
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documentos e darão vistas aos licitantes, os quais procederão da mesma forma. 

12.12. Encerrada a fase de abertura das Propostas de Preços, será procedido o julgamento de 
acordo com os critérios estabelecidos no presente edital.

12.13. É facultado à COPEL ou à autoridade superior proceder a diligências conforme prevê 
o art. 43 da Lei n.º 8.666/93 consolidada, a qualquer tempo.

12.14. O resultado do julgamento será submetido à deliberação da autoridade competente, 
para homologação, que dará ciência a todos licitantes, para atendimento dos prazos do art. 
109 da  Lei n.º 8.666/93 consolidada.

12.15. Transcorrido o prazo de recurso, proceder-se-á a adjudicação do objeto da licitação, ao 
licitante vencedor, convocando-o, no prazo estabelecido em Lei,  para assinar o respectivo 
instrumento contratual, conforme ANEXO IV (Minuta de Contrato).

12.16. Todos os atos relativos às sessões realizadas em decorrência da presente licitação serão 
lavrados em ata, circunstanciada, sendo a mesma, após seu término, assinada pelos presentes.

13. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

13.1. A Comissão procederá ao exame da documentação e/ou propostas e fará sua 
conferência.

13.2. Serão considerados corretos os valores grafados por extenso, quando houver 
divergência com relação ao grafados em algarismos.

13.3. Os erros aritméticos eventualmente configurados nas propostas serão corrigidos, a 
critério da TRENSURB, sem prejuízo da análise das propostas.

13.4. Serão automaticamente desclassificadas as propostas com preços excessivos ou 
manifestamente inexequíveis, conforme art. 48 da Lei n.º 8.666/93, consolidada.

13.5. Serão desclassificadas  as propostas ilegíveis, no todo ou em parte ou que contenham 
emendas,  ressalvas,  rasuras  ou  entrelinhas,  omissões ou  correções  ou  cujo  texto  seja 
insuficiente ou contraditório.

13.6. O julgamento das propostas será procedido segundo o Critério de Técnica e Preço, de 
acordo com o que estabelece o art. 46 da Lei n.º 8.666/93, consolidada.

13.7. Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste edital, nem preço ou 
vantagem baseada nas propostas das demais licitantes.

13.8. Para efeito de julgamento e classificação das propostas, será observado o seguinte 
procedimento:

13.9. Cada proposta receberá dois índices de julgamento, sendo um a Pontuação Técnica 
Total (PTT) e outro com a Pontuação Preço Total (PPT), perfazendo uma pontuação final.
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13.10. As propostas que atenderem as condições deste edital serão classificadas 
sucessivamente, em função da maior pontuação obtida, atendidas as exigências e requisitos 
técnicos do presente edital.

13.11.  Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecida a preferência 
prevista no parágrafo II do art. 3, da Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, 
por sorteio, em ato público, para o qual serão convocados todos os licitantes. 

13.12. O resultado da licitação será informado oficialmente, aos licitantes, após a 
homologação, pelo Diretor-Presidente da TRENSURB, do Relatório de Julgamento, 
elaborado pela Comissão Permanente de Licitações, com a publicação do referido ato, no 
Diário Oficial da União - D.O.U.

14. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1. Os Licitantes poderão recorrer ao Diretor-Presidente da TRENSURB, dos atos 
decorrentes desta licitação, conforme prevê o Art. 109 da Lei n.º 8.666/93.

14.1.1. O recurso a que se refere este subitem, deverá ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados da divulgação da decisão pela COPEL e perante esta, que o encaminhará ao 
Diretor-Presidente da TRENSURB, devidamente informado.

15. CONTRATAÇÃO

15.1. As obrigações decorrentes desta licitação serão formalizadas em contrato, a ser assinado 
com a licitante vencedora, de acordo com a minuta, parte integrante do presente Edital, 
independente de transcrição, em especial aquelas disposições contidas no art. 40, parágrafo 2, 
incisos I, II, III, IV, Lei 8.666/93, consolidada.

16. PAGAMENTO

16.1 DOS PAGAMENTOS EM GERAL

16.1.1. Os pagamentos serão creditados em nome da contratada, mediante ordem bancária em 
conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas às condições estabelecidas neste edital, 
até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento, ou da Nota Fiscal Eletrônica e Arquivo Digital, 
ou da Nota Fiscal de Serviço de acordo com a legislação vigente no município da empresa 
prestadora de serviço, no seu Protocolo ou SEMAT (Setor de Materiais da Trensurb), o que 
estará adstrito ao Atestado de Recebimento e ou Inspeção do Material emitido pela área 
requisitante ou Gestor do Contratante.

16.1.1.1. O prazo para pagamento da nota fiscal estará condicionado à correta emissão, caso 
não esteja será contado novo prazo a partir da data de entrega da nova nota fiscal corrigida.

16.1.1.2. Será suspenso o pagamento da nota fiscal, cujo fornecedor de Serviço ou Material, 
que estejam enquadrados no Artigo 4º não tenha apresentado a cada pagamento a Declaração 
que trata o Artigo 6º da IN 1234/2013 da RFB. 
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16.1.2. Para que não ocorra atraso no pagamento, devem observar todas as exigências e 
informações, pois a, ausência ou incorreções de dados poderá atrasar o reconhecimento do 
vínculo de débito e consequentemente retardar o depósito em conta bancária.

16.1.2.1. Estando a documentação completa para encaminhamento, a CONTRATADA 
apresentará a fatura no Protocolo da CONTRATANTE, que a encaminhará ao Setor de 
Administração e Contratos - SEACO, para as providências cabíveis.

16.2. DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS

16.2.1. Os serviços serão pagos mediante a apresentação das faturas que espelharão medições 
devidamente atestadas pela fiscalização, desde que acompanhados de cópia dos comprovantes 
de recolhimento do FGTS do mês anterior a sua aprovação e atender ao disposto na IN Nº 
971/2009 e suas Alterações. 
 
16.3. DA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS E ACEITE DA MERCADORIA 

16.3.1 Todas as Notas Fiscais deverão ser emitidas com o mesmo CNPJ do Pedido de 
Compras ou Contrato, uma vez que a Nota de Empenho da despesa foi com base no mesmo. 
Ressalva-se a Contratante o direito de devolução da Nota Fiscal, quando o CNPJ divergir do 
contrato.

16.3.2. Para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), na forma da legislação tributária 
pertinente referente ao fornecimento de materiais, a mesma deverá ser encaminhada ao 
endereço eletrônico nf-e.materiais@trensurb.gov.br, quando se referir a operações sujeitas ao 
ICMS.

16.3.3 Materiais sujeitos a Substituição Tributária, oriundos de outros Estados, o fornecedor 
não esta isento das Obrigações Legais e para tanto será considerado pelo Licitante incluso no 
Preço o valor do ICMS da Substituição Tributária referente ao Diferencial de Alíquota, o qual 
deverá estar destacado na nota fiscal, ICMS recolhido pelo contratado com cópia da GNRE 
quitada em anexo ao DANFE.

16.3.3.1 Notas Fiscais com mercadorias sujeitas à substituição tributária, que não constar o 
devido destaque na NF-e, e não estiver anexa a GNRE quitada, será rejeitada a nota fiscal e a 
mercadoria.

16.3.4 Serão rejeitados os materiais, referidos na NF-e , que não tenham sido previamente 
recebidos pela Trensurb, o arquivo “.xml” e o DANFE em “.PDF” no endereço de e-mail 
previamente indicado.

16.3.4.1 Deverá ainda observar a correta descrição do material e seu código de NCM 
correspondente, pertinente ao Pedido de Compra ou Contrato.

16.3.5. O Recebimento da NF-e esta condicionada a correta emissão da mesma, conforme 
legislação pertinente, sendo desta forma, passivo de Multa contratual, devido ao fato que os 
erros impedem a utilização do material e em casos de extrema necessidade pela Trensurb, 
podendo até ser cancelada a contratação.
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16.3.5.1 Deverá ser informado nos dados adicionais da nota fiscal, o destaque dos impostos a 
serem retidos de acordo com a Legislação Tributária Vigente.

16.3.6. Não será aceita a nota fiscal que tenha sido emitida há tempo superior ao considerado 
pelo fisco, isto é, tempo necessário para o transporte (deslocamento do emitente até o 
destinatário).

16.3.6.1 Para emissão de Nota Fiscal  de Serviço Eletrônica (NFS-e), na forma da legislação 
tributária pertinente ao fornecimento de prestação de serviços, a mesma deverá ser 
encaminhada ao endereço eletrônico nf-e.servicos@trensurb.gov.br.

16.3.6.2 Salvo, se o município da contratada não previr em sua legislação a emissão de Nota 
Fiscal de Serviço Eletrônica. Neste caso será aceita nota fiscal de prestação de serviço de uso 
comum do município, de acordo com a Lei municipal. 

16.3.6.3 Não será aceita nota fiscal que tenha sido emitida em desacordo com a legislação 
vigente.

16.4 DOS IMPOSTOS RETIDOS

16.4.1. Na emissão da nota fiscal, a empresa deverá destacar as retenções tributárias federais, 
previdenciárias e municipais a serem efetuadas pela TRENSURB na condição de substituto 
tributário:

16.4.2 LEGISLAÇÃO FEDERAL:

Com base no artigo 34 da Lei nº 10.833 de 29 de Dezembro de 2003, e Instrução Normativa  
nº 1234/2012, a Trensurb está obrigada a fazer as Retenções de Tributos e Contribuições 
Federais, quando efetuar pagamentos a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou 
prestação de serviços em geral, inclusive obras, dos seguintes Tributos:  IRPJ, CSLL , 
COFINS , PIS/PASEP.

a) Obrigação da contratada:
Informar no documento fiscal o valor do Imposto de Renda e das Contribuições a serem 
retidos na operação (artigo 2º, § 6.º da IN SRF 1.234/12).

b) As empresas enquadradas como: OPTANTES DO SIMPLES, AMPARADAS POR 
ISENÇÃO, NÃO INCIDÊNCIA ou ALÍQUOTA ZERO: 

b.1) Deverão destacar no documento fiscal a condição  de optante, e inclusive o 
Enquadramento Legal conforme previsto na Lei Complementar 123/2006 e suas alterções.
OBS: Não havendo o destaque se sujeitaram à Retenção do Imposto de Renda e das 
Contribuições, conforme art. 2º, § 5º da IN SRF 1.234/12.

b.2) Apresentar Declaração, em 02 (duas) vias,  conforme arts. 3º e 4º e Anexos da IN SRF 
1.234/12;
OBS: Deverá ser anexada a cada Documento Fiscal esta Declaração.

16.4.3 - LEGISLAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL:
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A Trensurb com base na Instrução Normativa RFB 971/2009 está obrigada a fazer a Retenção 
de 11%, sobre os Serviços  relacionados conforme Artigos 115 e 116.

a) Obrigatoriedade da Contratada:
Destacar na Nota Fiscal o "Valor da Retenção" e com o título "RETENÇÃO PARA A 
PREVIDÊNCIA SOCIAL", conforme Artigo 126 da IN, caso aplicável.
OBS: Sempre que houver material e serviço previsto no mesmo contrato, deverá ser 
destacado na nota fiscal o percentual de cada, ou ainda, uma nota para material e outra para 
serviço. Se não houver referência no contrato à representatividade detalhada de material e/ou 
serviço, será tributado para fins de INSS, pela regra geral conforme legislação.

b) Destacar na Nota Fiscal a alíquota e o valor INSS a ser retido

16.4.4 - LEGISLAÇÃO MUNICIPAL:

16.4.4.1 A Trensurb, na condição de Substituto Tributário, está obrigada a fazer a Retenção 
de ISSQN para o município onde esta sendo executada a prestação de serviço, conforme o 
caso e na forma da legislação de cada município.

16.4.4.2 As empresas enquadradas no Simples Nacional devem mencionar na nota fiscal  a 
alícota de ISS de acordo com o seu enquadramento na tabela de recolhimento, conforme § 4 
do art. 21 da Lei Complementar 123/2006.

a) PREFEITURA DE PORTO ALEGRE:
Quando o valor do Serviço prestado for inferior à (200 UFM), fica dispensada a retenção na 
fonte, e o Prestador do Serviço é o responsável pelo recolhimento do ISSQN incidente.

17. DO REAJUSTE E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO 

17.1 REAJUSTE

17.1.1 Os reajustes de preços que vierem a ser celebrados serão efetuados, consonante 
prescreve o art. 40, inciso XI, da Lei 8.666/93.

17.1.2 O contrato advindo deste processo licitatório poderá sofrer reajustamento de preços 
pelo IPCA, na forma prevista em lei.

17.1.3 O reajustamento de preços admitido somente poderá ocorrer quando decorrido o 
interregno mínimo de um ano, contado da data limite para apresentação da proposta e 
mediante pedido da CONTRATADA, de acordo com a Orientação Normativa nº 24 de 1º de 
abril de 2009 da AGU.

17.1.4 No reajuste não compete demonstrar a variação de custos, bastando o transcurso do 
prazo de tempo previsto no contrato e o pedido da contratada.

17.2.  REEQUILÍBRIO ECONÔMICO

17.2.1. Será admitida a alteração do preço contratado, para fins de restabelecimento da 
relação pactuada inicialmente entre as partes, com vistas à manutenção do equilíbrio 
econômico e financeiro do contrato, nos termos do art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 
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8.666/93;

17.2.2. As eventuais solicitações deverão se fazer acompanhar de comprovação indubitável de 
superveniência de fato imprevisível, ou previsível, porem com consequências incalculáveis, 
seguidas por demonstrações analíticas de seu impacto no custo do contrato, mediante 
comprovação dos preços praticados no mercado, devendo ser observada a vantagem 
financeira ofertada por ocasião da licitação.

18. GARANTIA

18.1. A contratada prestará a garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, 
a qual deverá ser entregue no Setor de Administração de Contratos – SEACO da 
TRENSURB, de acordo com as modalidades previstas no artigo 56 da Lei 8.666/93 
consolidada, no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos, contados da data da assinatura do 
instrumento contratual sob pena da aplicação das penalidades cabíveis.

18.1.1. No caso de consórcio, fica obrigada a empresa líder do consórcio ou o representante 
do mesmo a oferecer caução garantia do contrato, em atendimento ao Art. 33 § 1º da Lei 
8.666/93.

18.2. A Ordem de Início dos Serviços será emitida pela área requisitante, tão logo o SEACO 
estiver de posse da Garantia Contratual e estejam atendidas as condições do Item 3.1.1 do 
Edital.

18.3. A liberação da garantia contratual será efetuada, mediante formalização de 
correspondência encaminhada ao SEACO - Setor de Administração e Contratos, após a 
emissão do Termo de Recebimento Definitivo, pelo gestor do contrato.

18.4. Na modalidade de Caução o depósito deverá ser feito junto ao Banco do Brasil S/A, 
Agência Setor Publico Porto Alegre onde a TRENSURB possui Cadastro, mediante 
solicitação de abertura de Conta Poupança na modalidade de Caução.

19. SANÇÕES CONTRATUAIS

19.1. Em caso de inadimplemento total ou parcial, bem como no caso de atraso no 
cumprimento da obrigações contratuais, a CONTRATADA estará sujeita, além das demais 
cominações legais, às seguintes sanções, o que poderá ocorrer cumulativamente:

19.1.1. Na rescisão de Contrato, por culpa da Contratada : 5% (cinco por cento) do valor do 
Contrato, devidamente corrigido.

19.1.2. Pelo inadimplemento de qualquer cláusula do Contrato: 1% (um por cento) do valor 
do Contrato corrigido, cobrado em dobro na reincidência

19.1.3. As multas serão cobradas mediante descontos nos recebimentos a que a Contratada 
tiver direito ou mediante ação própria.

19.1.4. Em caso de inadimplemento contratual, de acordo com as disposições previstas pela 
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Lei n.º 8.666/93 consolidada, estará a Contratada sujeita às demais cominações legais, sem 
prejuízo das seguintes sanções:

19.1.4.1. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão, nos termos do art. 
77 e seguintes, da Lei n.º 8.666/93, consolidada, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 
do mesmo diploma legal.

19.1.5.  A rescisão por iniciativa da Contratada, somente se dará mediante prévia notificação 
judicial.

19.1.6. As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem às irregularidades 
constatadas.

19.1.7. A licitante vencedora que não atender a convocação, dentro do prazo estabelecido no 
subitem 3.2 deste edital para assinatura do Termo de Contrato, sofrerá a aplicação da  
disposição contida no art. 81 da Lei nº 8.666/93, consolidada.

20. RESCISÃO DE CONTRATO

20.1. A TRENSURB, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, poderá rescindir 
o Contrato, sem que assista à Contratada, direito de pleitear qualquer indenização, atendido o 
interesse público e a conveniência administrativa.

20.1.1. Poderá ainda ser rescindido o presente Contrato pelos seguintes motivos:

20.1.1.1. Se a Contratada falir, entrar em concordata ou entrar em processo de extinção por 
qualquer forma;

20.1.1.2. Se a Contratada transferir o Contrato, no todo ou em parte, sem prévia autorização 
da Contratante.
 
20.1.2. Poderão ainda as partes, rescindir o presente pacto contratual, a qualquer tempo, de 
comum acordo, mediante termo específico.

21. DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

21.1. A adjudicação do Objeto desta licitação será realizada somente após o julgamento das 
propostas, aprovação e homologação pelo Diretor-Presidente da TRENSURB, do Relatório 
de Julgamento, elaborado pela COPEL e publicação no D.O.U.

21.2. A TRENSURB se reserva o direito de em qualquer ocasião, fazer alterações que 
impliquem o aumento ou a redução dos quantitativos indicados, dentro das condições 
preconizadas na legislação vigente.

21.3. A desistência de contratar com a licitante melhor classificada, não confere a esta o 
direito à indenização ou reembolso de qualquer espécie.

21.4. É vedada a apresentação de mais de uma proposta pela mesma empresa.
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21.5.  A Empresa contratada assume a responsabilidade isolada por quaisquer demandas 
judiciais, especialmente na esfera da Justiça do Trabalho.

21.6. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do orçamento da 
União/TRENSURB S/A, sob a seguinte classificação:
Programa de Trabalho: 15.301.21162004.0043
Denominação: Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus 
dependentes..
Natureza da Despesa: 339039 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0100 - Tesouro Nacional

21.7. Fica eleito o Foro da Cidade de Porto Alegre para dirimir quaisquer dúvidas da 
contratação, decorrente da presente licitação, com renúncia expressa de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja.

Porto Alegre, 5 de novembro de 2013.

Humberto Kasper
Diretor-Presidente
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ANEXO I

PROJETO BÁSICO

1. OBJETO

    Contratação de empresa para operacionalizar a área de condicionamento e reabilitação 
física do Centro de  Saúde e Bem estar através de pessoal qualificado nas respectivas áreas de 
formação.

 2. LOCAL DE ATENDIMENTO

     Os atendimentos serão realizados nas dependências do Espaço de Saúde  da  TRENSURB 
em horários definidos previamente.

 3. FINALIDADE

     Oferecer condições aos empregados da TRENSURB para uma melhor qualidade de vida 
em um ambiente de trabalho saudável, visando a promoção e manutenção de um completo 
estado de saúde, através de processos educativos e preventivos,  concentrando-se  em dois 
focos: 

      -  O  bem estar físico dos empregados proporcionando-lhes  acesso a cuidados com o 
corpo e a mente, que previnam e/ou minimizem problemas de saúde, através da oferta de 
atividades de Ioga, pilates, fisioterapia, condicionamento físico, massagem terapêutica,  
quiropraxia e nutrição.

      -  A  formação de uma nova cultura  atuando de forma sistêmica  para a  melhoria do 
clima organizacional, diminuindo o absenteísmo originado por problemas de saúde,  
otimizando a prestação do serviço à comunidade.

4. ESCOPO BÁSICO DOS SERVIÇOS

    Apresentamos a seguir a identificação dos serviços que deverão ser prestados pela 
contratada, compatíveis ao objeto licitado:

            a)  Instrução de ioga;

b)  Instrução de Pilates;

c)  Instrução de condicionamento físico;

d)  Fisioterapia manipulativa e por aparelhos;

e)  Massoterapia;

f)   Quiropraxia;

g)  Nutrição Funcional:

h)  Recepção
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5. CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA A SER CONTRATADA

    A contratada deverá caracterizar-se pela sua atividade fim, cuja natureza deverá ter relação 
direta com o objeto deste projeto, qual seja, a administração e prestação de atenção ao corpo e 
a mente através de serviços para  condicionamento físico e cuidados de saúde.

A habilitação da contratada deverá ser demonstrada através da comprovação da prestação de 
serviços à empresas da comunidade equivalente ao da TRENSURB.

6. CONDIÇÕES BÁSICAS PARA A SELEÇÃO DA EMPRESA 

·  Identificação dos antecedentes  gerais da empresa a ser contratada;

·  Trabalhos similares realizados;

·  Qualificação e experiência dos profissionais;

·  Metodologia para a prestação dos serviços.

7. OBRIGAÇÕES

7.1. Da Contratada

A contratada se obriga a atender plenamente a descrição do objeto;

Responder por todos os tributos, isto é, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e 
parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou   indiretamente, sobre os serviços 
objeto deste Contrato, inclusive seguros, encargos sociais, previdenciários,  trabalhista  e 
demais despesas que decorram da execução do Contrato;

Comprovar , durante a execução do contrato,  documentos que comprovem os pagamentos 
decorrentes da  legislação em vigor quanto  às obrigações assumidas na presente licitação, em 
especial, às relativas a encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais;

Não subempreitar  ou subcontratar os serviços, no todo ou em  parte, exceto com  anuência 
expressa da Contratante, cabendo, neste caso, à contratada, toda a responsabilidade decorrente 
da subcontratação;

Cumprir fielmente este contrato, de modo que os serviços prestados sejam realizados com 
eficiência e qualidade;

Submeter, exclusivamente, o desenvolvimento das atividades objeto do Edital ao Gestor do 
contrato designado pela contratante.

Iniciar qualquer atividade estabelecida no escopo do Projeto Básico, somente após análise e 
aprovação do  Gestor do contrato designado pela contratante, através da emissão da Ordem de 
Início de Serviço/ OIS:

Apresentar Relatório Mensal de Atividades desenvolvidas, com a caracterização dos 
resultados obtidos;

Participar de reuniões quinzenais de avaliação e acompanhamento dos trabalhos contratados, 
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conforme programação pré-estabelecida entre as partes;

Prestar atendimento médico de emergência em qualquer acidente que ocorra com alunos ou 
profissionais na academia, encaminhando e acompanhando a recurso especializado, se 
necessário. Despesas e providências decorrentes de primeiros socorros e transporte serão de 
responsabilidade da contratada.

Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na Licitação;

7.2. Da contratante

Oferecer à Contratada as condições necessárias a regular execução do contrato;

Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, na forma estabelecida neste Edital;

Indicar um gestor do contrato, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização de 
sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias 
ao seu fiel cumprimento.

8. DA LICITAÇÃO

    Considerando-se a necessidade da seleção de empresa qualificada e idônea em virtude das 
características do objeto  licitado (que envolve a saúde e bem estar dos empregados da 
contratante), propomos através deste projeto as seguintes condições

8.1. Licitação do Tipo Técnica e Preço na modalidade Concorrência.

8.2. Preço Global e por hora de especialidade de serviço.

8.3. Com a finalidade de não comprometer a supervisão permanente do coordenador dos 
serviços,  por ocasião da assinatura do contrato a empresa deverá comprovar ter sede ou 
escritório em Porto Alegre/ RS, ou região metropolitana.

8.4. A etapa de habilitação, quanto à qualificação técnica, exigir o que segue: 

8.4.1. Prova da empresa possuir no quadro funcional permanente   profissional com formação 
em medicina que  irá  atuar como coordenador (a) dos serviços objeto deste edital;

8.4.1.1. A  prova da empresa possuir no quadro permanente  o profissional  antes 
mencionado, será feita em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação do 
contrato social e no caso de empregado, mediante cópia Carteira do ,Trabalho e Previdência 
Social CTPS);

8.4.2. Experiência da Empresa e/ou instituição – será avaliada pelo tempo de atuação  e 
apresentação de pelo menos 1 atestado e/ou certidão, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, que comprove a prestação de serviços pertinentes e  compatíveis em  
características e tempo de execução com o objeto licitado, identificando o nome da empresa, 
o contrato, o trabalho realizado e o grau de satisfação do cliente e  a data de início, e de 
término se for o caso.
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9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

9.1. Proposta Técnica.

Experiência e qualificação da equipe de profissionais – será avaliada pelo tempo de formação 
e especialização, pós-graduação e doutorado dos membros da equipe a serem alocados para a 
prestação dos serviços, de forma a demonstrar a capacitação aplicável ao objeto licitado, tanto 
do coordenador como dos profissionais. 

Serão considerados cursos de especialização apenas aqueles com carga horária igual ou 
superior a 360 horas, reconhecidos pelo MEC.
    
Somente serão consideradas classificadas as licitantes que obtiverem pontuação mínima  de 
50 (cinquenta) pontos.

9.1.1. Julgamento da Experiência da Empresa

A Experiência da Empresa, será julgada mediante a avaliação do tempo de atuação e do 
conjunto de trabalhos prestados compatíveis com o objeto da licitação, aos quais serão 
atribuídos pontos, conforme tabela abaixo de pontuação máxima. O tempo de atuação será 
avaliado pela apresentação do  contrato social,  enquanto que os trabalhos prestados serão 
avaliados por atestados. 

a) Tempo de atuação.................................................10 pontos (no máximo);
b) Atestados............................................................. 20 pontos (no máximo).
                                                                                 30 pontos  (no máximo)

A atribuição dos pontos acima dar-se-á, conforme os seguintes critérios:

9.1.1.1. Tempo de Atuação

- Mais de 10 anos.....................................................10 pontos;
- De 7 à 10 anos.......................................................07 pontos;
- De 4 à  6 anos........................................................04 pontos;
- Menos de 4 anos..................................................... 1 pontos   

 9.1.1.2. Atestados 

Os atestados apresentados na proposta técnica deverão ser de serviços pertinentes e 
compatíveis em  características com o objeto desta licitação, fornecidos por pessoas jurídicas 
de direito público ou privado e conter a data de início e de término, se for o caso, da  
prestação de  serviço. 

- Será concedido 1 (um) ponto para cada atestado referente a atuação em  empresas com até 
500 empregados, no limite máximo de  2 (dois) pontos;
- Será concedido 3 (três  ) pontos para cada atestado referente a atuação em  empresas com 
500 até 1000 empregados, no limite máximo de 6 (seis) pontos;
- Será concedido 4 (quatro) pontos para cada atestado referente a atuação em  empresas com 
mais de 1000 empregados no limite máximo de 12 (doze) pontos;

9.1.2. Julgamento da Experiência dos Profissionais
A equipe de profissionais será julgada conforme quadro abaixo e respectiva pontuação 
máxima.
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 - (1) Coordenador....................................................................10 pontos (no máximo)
 - (12) Profissionais de nível superior que integram a equipe........60 pontos (no máximo)
                                                                                                  70 pontos (no máximo)

9.1.2.1. Coordenador  
Será analisado a experiência  considerando o  período após o registro no órgão de classe. A 
comprovação será feita  através da apresentação da cópia da carteira do registro no respectivo 
conselho e, para os profissionais especializados, da conclusão da especialização, através da 
apresentação do certificado específico.
Para a pontuação será considerado o seguinte critério:

- Profissional com Doutorado/mestrado e mais de três anos de experiência................10 pontos 

- Profissional com Pós-graduação e  mais de 3 anos de experiência...........................07 pontos
- Profissional com Especialização e mais de três anos de experiência .........................04 
pontos
9.1.2.1.1 O coordenador deverá ter formação em Medicina com especialização em Medicina 
do Esporte ou Medicina do Trabalho
  
9.1.2.2. Profissionais  ( 12 )
Será analisado a experiência  considerando o  período após o registro no órgão de classe. A 
comprovação será feita  através da apresentação da cópia da carteira do registro no respectivo 
conselho e, para os profissionais especializados, da conclusão da especialização, através da 
apresentação do certificado específico.                    
Para a pontuação será considerado o seguinte critério:
- Profissional com Pós-graduação e mais de três anos de experiência.......................... 5 pontos 

- Profissional com Especialização e mais de três anos de experiência ...........................4 
pontos
- Profissional com Graduação e mais de  3 anos de experiência....................... ............2 ponto
- Profissional com Graduação e até 3 anos de experiência............................................1 ponto

9.1.3.3. Para fins de aferição da Nota Técnica deverão ser apresentados os dados  dos 
profissionais no seguinte quantitativo:  Educação Física (3); Ioga (1); Pilates (2); Quiropraxia 
(1); Massoterapia (1); Fisioterapia (3); Nutrição (1); 
9.1.3.3.1. O Instrutor de Pilates deverá possuir formação em Fisioterapia e habilitação para 
instrução de pilates em curso de, no mínimo, 100 horas.
9.1.3.3.2. O Massoterapeuta deverá possuir formação em fisioterapia e habilitação para 
massoterapia em curso de, no mínimo, 400 horas, reconhecido pelo MEC ou  ANVISA.
9.1.3.3.2. O Nutricionista deverá possuir especialização em Nutrição Funcional.
9.1.3.3.2. O Instrutor de Ioga deverá possuir formação em Educação Física ou fisioterapia e 
habilitação para instrução de Ioga em curso de, no mínimo, 180 horas.

9.1.3.4. Deverá ser apresentado quadro resumo da equipe de profissionais, contendo nome, 
formação, data do registro no respectivo conselho,  especificação da habilitação, 
especialização, pós graduação ou doutorado e data da conclusão da(s) mesma(s).

9.1. Proposta De Preço
O julgamento se dará pelo menor preço ofertado, tendo presente que a pontuação máxima é 
equivalente a peso 3 na nota final..
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10. CLASSIFICAÇÃO FINAL
Após análise das Propostas Técnicas e de Preços, será atribuída a Nota Final às Propostas das 
licitantes, de acordo com a média ponderada das notas atribuídas, e segundo a seguinte 
fórmula:

                        onde: 
                        NF = Nota Final;
                        NT = Nota da Proposta Técnica;
                        NP = Nota da Proposta de Preço

A apuração da pontuação da Nota da Proposta Técnica, se dará da seguinte forma:

NT =  Ee + Ep/100

                         onde:                  
                         Ee = Experiência da empresa; 
                         Ep = Experiência dos profissionais.

A apuração da pontuação da Nota de Preço, se dará da seguinte forma:

NP =  Mp / Vp         

                        Onde:
                        Mp =  Menor preço entre as propostas apresentadas
                        Vp  =  Valor da Proposta em exame

A classificação dos licitantes far-se-á em ordem decrescente dos valores das Notas Finais, 
sendo declarada vencedora a licitante que atingir a maior Nota Final.
Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas e após obedecida a preferência prevista no 
parágrafo 2º  art.3, da Lei 8.666/93, consolidada, a classificação se fará, obrigatoriamente, por 
sorteio, em ato público, para o qual serão convocados todos os licitantes.

11.  RESULTADO

 Mensalmente a empresa e/ou instituição a ser contratada, deverá apresentar Relatório com 
discriminação dos trabalhos desenvolvidos no período, bem como a caracterização efetiva dos 
resultados obtidos.

12.  MEDIÇÕES/CONTROLE

 O processamento das medições de serviços realizados sob as condições contratuais, será 
desenvolvido pelo gestor do contrato através de relatórios de atividades desenvolvidas, 
encaminhados juntamente com a fatura pela empresa e/ou instituição contratada.

13. PRAZO DE EXECUÇÃO

 O prazo de contratação deverá ser de 12 ( doze ) meses, podendo ser prorrogado por 
iguais e sucessivos períodos, a critério da contratante, mediante termos aditivos,  nos termos 
da legislação.  O inicio dos serviços dar-se-á somente através de Ordens de Inicio de 
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Serviço/OIS , vinculadas  as disponibilidades orçamentárias que serão feitas por notas de 
empenhos especificas.

14. FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em 
conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste edital, até 
o 30º (trigésimo) dia após o recebimento da mesma no seu Protocolo, o que estará adstrito ao 
Atestado de Recebimento emitido pela área requisitante ou Gestor do Contratante, observado 
o limite de 30 (trinta) dias imposto pelo art. 40, XIV, alínea “a”, da Lei 8666/93, consolidada. 

15. ESTIMATIVA DE CUSTOS

O orçamento abaixo, no valor global mensal a seguir descrito, que deverá balizar  a 
correspondente contratação externa é de R$ 1.050.715,80 , assim composto:

15.1. Planilha demonstrativa do Valor Orçado para o Total do Contrato

Profissionais
 Hrs/mês 

Previsto
Total 
do 
Contrato

Valor da
 Hora

Total do 
Contrato

PIS
0,65%

COFINS
3%

CSLL
3%

ISSQN
2%

IRPJ
5%

Total 
do 
contrato

Prof. Ed. 
Física 

374 40,00 14.960,00 121,55 561,00 561,00 374,00 748,00 17.325,55

Instr. de Ioga 18 100,00 1.800,00 11,70 54,00 54,00 36,00 90,00 2.045,70
Instr. de 
Pilates

264 80,00 21.120,00 137,28 633,60 633,60 422,40 1056,00 24.002,88

Quiropraxista 44 100,00 4.400,00 28,60 132,00 132,00 88,00 220,00 5.000,60
Massoterapeut
a

110 60,00 6.600,00 42,90 198,00 198,00 132,00 330,00 7.500,90

Fisioterapeuta 396 60,00 23.760,00 154,44 712,80 712,80 475,20 1.188,00 27.003,24
Nutricionista . 44 100,00 4.400,00 28,60 132,00 132,00 88,00 220,00 5.000,60
Recepcionista 330 14,00 4.620,00 25,74 118,80 118,80 79,20 231,00 5.193,54
Total 93.073,01

 15.2. Planilha demonstrativa do Valor Orçado para o Inicial do Contrato

Profissionais Hrs/mês
Inicial

Valor da
 Hora

Total do 
Contrato 
Inicial

PIS
0,65%

COFINS
3%

CSLL
3%

ISSQN
2%

IRPJ
5%

Total 
do contrato
Inicial

Prof. Ed. 
Física 

315 40,00 12.600,0081,90 378,00 378,00 252,00 630,00 14.319,90

Instr. de Ioga 9 100,00 900,00 5,85 27,00 27,00 18,00 45,00 1.022,85
Instr. de Pilates105 80,00 8.400,00 54,60 252,00 252,00 168,00 420,00 9.546,60
Quiropraxista 28 100,00 2.800,00 18,20 84,00 84,00 56,00 140,00 3.182,20
Massoterapeut
a

48 60,00 2.880,00 18,72 86,40 86,40 57,60 144,00 3.273,12
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Fisioterapeuta 210 60,00 12.600,0081,90 378,00 378,00 252,00 630,00 14.319,90
Nutricionista . 10 100,00 1.000,00 6,50 30,00 30,00 20,00 50,00 1.136,50
Recepcionista 273 14,00 3.822,00 24,84 114,66 114,66 76,44 191,10 4.343,70
Total 51.144,77

15.3. O “ Hora/mês previsto Total do Contrato” para cada modalidade refere-se ao possível  
previsto para  a execução do contrato. "Horas/Mês Inicial" refere-se as horas a serem 
contratadas no início do contrato. O número de horas a a ser implementado no decorrer do 
contrato, para cada modalidade,  até o máximo total previsto, será autorizado mediante  
emissão de Ordem de Início de Serviço / OIS.

15.3.1. Considerou-se como parâmetro para o número de horas/mês previstas para o total do 
contrato: 21 dias úteis/mês e 15 horas ininterruptas de funcionamento da academia.

15.3.2.1. Os valores serão pagos por hora de  serviço realizada, definida na OIS conforme a 
necessidade da contratante. Assim como o número de horas  estipuladas,  os horários de 
execução também  poderão sofrer alterações a critério da Contratante.

15.3.2.1. Toda alteração será informada a Contratada com 30 dias de antecedência.
    
15.4. Os valores apresentados incluem todos os impostos, bem como o  fornecimento de todos 
os  materiais necessários a execução dos serviços, tais como papel lençol, cremes, toucas 
descartáveis, papel toalha e fichas de acompanhamento.

15.5. A titulo de Taxa de administração e Lucro, será admitido acréscimo de, no máximo, 
10% sobre o valor total dos serviços.

          Valor Mensal Previsto Total para o Contrato:   R$ 93.073,01 x 10%  = 102.380,31
          Valor Anual Total previsto para o Contrato:  R$ 102.380,31 x 12 =  1.228.563,72

          Valor Mensal Inicial para o  Contrato:   R$ 51.144,77  x 10% = 56.259,24
          Valor Anual Inicial para o Contrato:  R$ 56.259,24 x 12 =  675.110,88         

15.6. A proposta apresentada deverá ter  validade de 60 dias a partir da homologação da 
proposta vencedora da licitação.

15.7. O índice que servirá de parâmetro para reajuste anual dos serviços será aquele definido 
pelo SINDISAÚDE em convenção coletiva para os empregados da área de saúde.

16. FONTE DE RECURSOS
      Recursos próprios

17. ÁREA SOLICITANTE
      DIRAF - Diretoria de Administração e Finanças

18. SC nº 34220/1 

19 .GESTOR DO CONTRATO
      Gladis Duarte
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A N E X O II

MINUTA DE PROCURAÇÃO

Pela presente Instrumento Particular de Procuração, ............................... (nome, 
nacionalidade, estado civil, CPF) ......................................................................, na qualidade 
de .................. (cargo) ...................., com os poderes que lhe conferem a cláusula ........... do 
Contrato Social/Estatuto Social, nomeia seu bastante procurador, ..................(nome, 
nacionalidade, estado civil, profissão, CPF, identidade) ......................................, com  
poderes específicos para representar a Empresa ...................... (Razão Social) 
............................................., na  licitação  referente a Concorrência n.º _______/2013, 
realizada pela Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. – TRENSURB, dispondo de 
todos os poderes de representação, podendo examinar e visar documentos, propostas, assinar 
atas e demais documentos inerentes à presente licitação, concordar, renunciar, proceder 
impugnações, às demais propostas e interpor recursos.

.............................................., ............ de ................................ de 2013.

...............................(identificação da empresa)....................................

.......................................................(assinatura)............................................................
(nome legível, por extenso)

..........................................(cargo).............................................
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A N E X O   III

MINUTA DA CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Ilm.° Sr.
M.D. Diretor-Presidente da
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB
N/Capital

Senhor Diretor Presidente:

Propomo-nos  a  executar o  Objeto  Licitado  na Concorrência nº ________/2013,   
Processo   Administrativo   nº ________/2013, pelo seguinte  preço global inicial:

Valor Global Inicial da Proposta:   R$  .............(.................................................................)

a) que o prazo de duração dos serviços será de ___ (________) meses;
b) que concluiremos os serviços no prazo estabelecido no respectivo Contrato;
c) que assumiremos inteira responsabilidade pela execução dos serviços e que nos sujeitamos 
às condições estabelecidas no edital;
d) que será mantida garantia da execução dos serviços conforme disposto no Edital e 
Contrato;
e) que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias;

................................ (data e assinatura autorizada) ...............................

*deverá fazer parte da presente proposta de preço a planilha com a composição dos custos.



Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A.
Av. Ernesto Neugebauer, 1985 - CEP 90250-140 - Porto Alegre - RS - Tel.: (51) 3363-8000 - Fax: (51) 3363-8166

31 

A N E X O   IV

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO n.º 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ..... QUE ENTRE SI FAZEM A 
EMPRESA DE TRENS URBANOS  DE  PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB   E ... .  

 
Processo Administrativo n.º  _____ /2013

Processo Licitatório: Concorrência  nº _____ /2013

Celebram o presente Contrato, de um lado a EMPRESA DE TRENS URBANOS DE 
PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB, sociedade de economia mista, vinculada ao 
Ministério das Cidades, com sede na Av. Ernesto Neugebauer, 1985, nesta capital, inscrita no 
CGC/MF, sob n.º 90.976.853/0001-56, a seguir denominada CONTRATANTE, neste ato 
representada por seu Diretor-Presidente,  Sr.Humberto Kasper e por seu Diretor de 
Administração e Finanças, Sr. Leonardo Hoff e de outro lado, a  ............. , doravante, 
denominada CONTRATADA, com sede na Rua .........., nº ..., na cidade de ..........,  inscrita no 
CNPJ sob  n.º ..............,  aqui representada por seu ............ , Sr....................  , o qual se regerá 
pelas cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato a execução pela CONTRATADA os serviços para 
.........................., em regime de empreitada por preço unitário, consoante especificações do 
Edital de Concorrência nº ...../2013 e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO

Fazem parte integrante do presente Contrato, independente de transcrição, o Processo 
Administrativo nº _____ /2013,  a Proposta da CONTRATADA, datada de ........2013  e todos 
os demais documentos referentes ao objeto contratual.

Parágrafo Único - A prevalência jurídica dos documentos é o seguinte:

a) o Edital e seus anexos;
b) o Processo Administrativo   nº ______ / 2013;
c) o instrumento contratual;
d) a proposta da CONTRATADA datada de _____ / 2013; 
e) os demais documentos relativos ao objeto contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
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A CONTRATANTE   pagará  à  CONTRATADA,  pela execução do objeto contratual o 
preço unitário correspondente a cada profissional,  no montante de R$  ........................, a 
serem  pagos em conformidade com o cumprimento das etapas e através de medições 
atestadas pela fiscalização, tudo de acordo com a  Cláusula Quinta deste instrumento.

Parágrafo Primeiro - Estão inclusos no preço:  a mão-de-obra,  refeições, equipamentos , 
ferramentas, encargos fiscais e sociais, lucro e todas  e quaisquer despesas necessárias para a 
boa e fiel execução dos serviços do objeto contratual.

Parágrafo Segundo - Pela execução do objeto contratual a CONTRATANTE   pagará  à  
CONTRATADA os seguintes valor/hora profissional, sendo:

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO

A CONTRATADA deverá executar os serviços, no prazo de ___ (_________) meses, 
contados da data de assinatura da Ordem de Início dos Serviços. Qualquer prorrogação de 
prazo dependerá de prévia anuência da Contratante e será formalizada mediante Termo 
Aditivo próprio.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

A CONTRATANTE realizará o pagamento da fatura na forma de crédito em conta corrente 
da CONTRATADA, em até o  30º (trigésimo primeiro) dia, após o recebimento da fatura no 
Protocolo, o que estará adstrito à medição aprovada pela área  gestora do Contrato,  
observadas as disposições do art. 40, XIV, alínea “a”, da Lei 8.666/93, consolidada. Os 
pagamentos estão condicionados à liberação da Ordem de Início de Serviço - OIS, sendo a 
emissão condicionada à liberação de recursos orçamentários devidamente acomapnhada da 
NE correspondente à etapa ou serviço realziado no mês.

Parágrafo Primeiro  - Estando a documentação completa para encaminhamento, a 
CONTRATADA apresentará a fatura no Protocolo da CONTRATANTE, que  a  
encaminhará ao Setor de Administração e Contratos - SEACO, para as providências cabíveis.

Parágrafo Segundo -.- A CONTRATADA,  deverá encaminhar, juntamente com a fatura, 
Certidão Negativa da Seguridade Social e Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS, atualizadas,  bem como Certidões Negativa com a Fazenda Federal, Estadual 
e Municipal.

Parágrafo Terceiro - A Nota fiscal deverá conter o mesmo nº do CNPJ do Contrato, sob 
pena do pagamento não ser efetivado até que a situação se regularize.

Parágrafo Quarto - Na emissão da nota fiscal, a empresa deverá destacar as retenções 
tributárias federais, previdenciárias e municipais a serem efetuadas pela TRENSURB.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

Em caso de inadimplemento total ou parcial, bem como no caso de atraso no cumprimento 
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das obrigações contratuais, a CONTRATADA estará sujeita, além das demais cominações 
legais, às seguintes sanções, o que poderá ocorrer cumulativamente.

Parágrafo Primeiro - Na rescisão de Contrato, por culpa da CONTRATADA: 5% (cinco por 
cento) do valor contratual, devidamente corrigido.

Parágrafo Segundo - No inadimplemento de qualquer Cláusula do Contrato: 1% (um por 
cento) do valor do Contrato corrigido, cobrado em dobro na reincidência.

Parágrafo Terceiro - Ocorrendo retardamento na execução do objeto contratual, a 
CONTRATADA estará sujeita, além da sanção especificada na cláusula  anterior, a aplicação 
de multa através de glosa, a razão de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso, sobre 
o valor dos serviços não concluídos, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do 
Contrato.

Parágrafo Quarto – As multas serão cobradas mediante descontos nos recebimentos a que a 
CONTRATADA tiver direito ou mediante ação própria.

Parágrafo Quinto: Em caso de inadimplemento contratual, de acordo com as disposições 
previstas pela Lei n.º 8.666/93, estará a Contratada sujeita às cominações legais.

a) A inexecução  total ou  parcial do  Contrato  ensejará a sua  rescisão,  nos termos do 
art. 77 e seguintes, da Lei n.º 8.666/93, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 do 
mesmo diploma legal.

b) As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades constatadas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, por razões 
administrativas ou atendendo o interesse público, bem como, de pleno direito, na hipótese de 
inadimplemento de qualquer das cláusulas contratuais, e em especial aos termos do Art. 77 e 
seguintes, da Lei n.º 8.666/93.

Parágrafo Primeiro - Poderá ainda ser rescindido o presente Contrato pelos seguintes 
motivos:

a) Se a CONTRATADA falir, entrar em concordata, tiver título protestado ou entrar em 
processo de extinção por qualquer forma;

b) Se a CONTRATADA transferir o Contrato, no todo ou em parte, sem prévia autorização 
da CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo - Poderão ainda as partes, rescindir o presente pacto contratual, a 
qualquer tempo, de comum acordo, mediante comunicação expressa com antecedência de 60 
(sessenta) dias e formalizada mediante termo específico

Parágrafo Terceiro - Conforme o disposto no inciso IX, do art. 55, da Lei 8.666/93, a 
CONTRATADA  reconhece os direitos da CONTRATANTE , em caso de rescisão 
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adminsitrativa prevista no art. 77, do referido Diploma Legal.

Parágrafo Quarto - A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarretará as 
conseqüências previstas no art. 80, I e IV, ambos da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

Como garantia contratual para cumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA 
prestará garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do art. 56, da Lei 
n.º 8.666/93 consolidada para a assinatura do Contrato,  independente da aplicação das 
demais cominações cabíveis.

Parágrafo Primeiro - A não apresentação  da  garantia,  implicará na glosa do pagamento, 
até a regularização da mesma.

Parágrafo Segundo - A   liberação  da   garantia   contratual   será    efetuada     mediante   
solicitação  formal  de  parte  da  CONTRATADA ,  devidamente  dirigida  ao  Setor  de 
Contratos,  após  a  emissão  do  Termo  de  Recebimento  Definitivo, emitido pelo Gestor  
Contratual.

Parágrafo Terceiro - Na modalidade de Caução o depósito deverá ser feito junto ao Banco 
do Brasil S/A, Agência Setor Publico Porto Alegre onde a TRENSURB possui Cadastro, 
mediante solicitação de abertura de Conta Poupança na modalidade de Caução.

Parágrafo Quarta - A garantia contratual responderá pelo cumprimento das disposições do 
contrato ficando a TRENSURB autorizada a executá-la para cobrir multas, indenizações a 
terceiros e pagamentos de quaisquer obrigações inclusive no caso de rescisão. No caso da 
garantia contratual ser na forma de Seguro Garantia fica vedado à Contratada pactuar com 
Terceiros (Seguradoras e ou Instituições Financeiras) cláusulas de não ressarcimento ou não 
liberação do valor dado à garantia para o pagamento de débitos trabalhistas e previdenciários 
por descumprimento contratual.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES CORRELATAS

A CONTRATADA deverá realizar o objeto contratual com força de trabalho própria, 
assumindo a responsabilidade de qualquer ordem, e devendo, em qualquer caso, requerer a 
exclusão da CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro - Durante a contratualidade a CONTRATADA deverá atentar para as 
disposições contidas nos Art. 70 e 71, da Lei n.º 8.666/93.

Parágrafo Segundo -  A CONTRATANTE, a  qualquer  tempo,  poderá  realizar fiscalização  
no que concerne ao cumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho, e efetuará 
notificação, caso seja constatado qualquer irregularidade.

Parágrafo Terceiro -  O  não  cumprimento  das  obrigações  trabalhistas,  previdenciárias ou  
as  específicas de segurança e medicina do trabalho, é motivo para o bloqueio dos 
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pagamentos aos quais a CONTRATADA tenha direito, até que sejam sanadas as 
irregularidade, independente da aplicação das sanções contratuais e legais cabíveis.

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA se obriga a manter durante toda a contratualidade, as 
obrigações por ela assumidas, em consonância às condições de habilitação e qualificação, 
exigidas por ocasião da licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, FISCA IS E 
PREVIDENCIÁRIAS

Conforme determina o art. 121 da Instrução Normativa MPS/SRP nº 971/2009, a 
CONTRATADA  deverá manter em seu poder, para apresentar à Fiscalização do SRP, os 
documentos fiscais referente a parcela correspondente a materiais destacada na Nota Fiscal, 
Fatura ou Recibo de Prestação de Serviços.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA deverá também, observar e aplicar o que 
determina os arts. 121 a 123 da Instrução Normativa MPS/SRP nº 971/2009, acima aludida.

Parágrafo Segundo - A CONTRATANTE , por sua natureza jurídica está obrigada a 
cumprir as disposições da Lei nº 10.833, de 29.12.2003, em seu art. 34, incisos II e III, 
regulamentado pela Instrução Normativa nº SRF 1234/2012, que refere-se à retenção e 
recolhimento de tributos conforme legislação vigente.

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA deverá informar na Nota Fiscal, Fatura ou Recibo 
de Prestação de Serviço, o valor do imposto e contribuições a serem retidas na operação 
conforme determina  a IN/SRF nº 1234/2012.

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA deverá observar e aplicar o que determina a Lei 
Complementar nº 7, de 1973 consolidada quanto à tributação de ISS - Imposto Sobre Serviço.

Parágrafo Quinto - Na emissão da nota fiscal, a empresa deverá destacar as retenções 
tributárias federais, previdenciárias e municipais a serem efetuadas pela TRENSURB na 
condição de substituto tributário:

LEGISLAÇÃO FEDERAL:
Com base no artigo 34 da Lei nº 10.833 de 29 de Dezembro de 2003, e  Instrução Normativa  
SRF nº 1234/2012,  a Trensurb está  obrigada a  fazer as  Retenções de Tributos e 
Contribuições Federais,  quando efetuar  pagamentos a pessoas jurídicas pelo fornecimento 
de  bens ou  prestação de serviços em geral, inclusive obras, dos seguintes Tributos:  IRPJ , 
CSLL ,  COFINS ,   PIS / PASEP.

a) Obrigação da contratada:
Informar no documento fiscal o valor do Imposto de Renda e das Contribuições a serem 
retidos na operação (IN SRF 1234/2012).

b) As empresas enquadradas como:  OPTANTES DO SIMPLES,  AMPARADAS POR 
ISENÇÃO, NÃO INCIDÊNCIA ou ALÍQUOTA ZERO: 

b.1) Deverão destacar no documento fiscal a condição  de optante, e inclusive o 
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Enquadramento Legal.
OBS:  Não havendo o destaque se sujeitaram à Retenção do Imposto de Renda e das 
Contribuições,  conforme a IN SRF 1234/2012.

b.2) Apresentar Declaração, em 02 (duas)  vias,  conforme arts. 3º e  4º e Anexos da IN SRF 
1234/2012;
OBS: Deverá ser anexada a cada Documento Fiscal esta Declaração.

LEGISLAÇÃO DA  PREVIDÊNCIA SOCIAL:
A Trensurb com base na Instrução Normativa RFB 971/2009 está obrigada a fazer a  
Retenção de 11%,  sobre os Serviços  relacionados conforme Artigos 117 e 118.

a) Obrigatoriedade da Contratada:
Destacar na Nota Fiscal o " Valor da Retenção"  e com o título "RETENÇÃO PARA A 
PREVIDÊNCIA SOCIAL",  conforme Artigo 126 da IN, caso aplicável, observado o que está 
disposto nos artigos 121 a 123.
OBS: Sempre que houver material e serviço previsto no mesmo contrato, deverá ser 
destacado na nota fiscal o percentual de cada, ou ainda, uma nota para material e outra para 
serviço. Se não houver referência no contrato a representatividade detalhada de material e/ou 
serviço, será tributado para fins de INSS, pela regra geral conforme legislação.

b) Destacar na Nota Fiscal a alíquota e o valor INSS a ser retido

LEGISLAÇÃO  MUNICIPAL:
A Trensurb, na condição de Substituto Tributário, está obrigada a fazer a Retenção de ISSQN 
para a Prefeituras de Porto Alegre, conforme o caso e na forma da legislação de cada 
município.

a) PREFEITURA DE PORTO ALEGRE:
Quando o valor do Serviço prestado for inferior à (200 UFM) ,  fica dispensada  a  retenção 
na fonte,  e o Prestador do Serviço é o responsável pelo recolhimento do ISSQN incidente.

Parágrafo Sexto - No caso de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), na forma da 
legislação tributária pertinente, a mesma deverá ser encaminhada ao endereço eletrônico 
nf-e.materiais@trensurb.gov.br,  quando se referir a operações sujeitas ao ICMS; e ao 
endereço eletrônico nf-e.serviços@trensurb.gov.br quando se referir a operações sujeitas ao 
ISSQN.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros destinados à cobertura das despesas do presente Contrato são 
oriundos do Orçamento da União/TRENSURB, sob a seguinte classificação:

PROGRAMA DE TRABALHO: 
DENOMINAÇÃO: 
FONTE  DE RECURSOS: 
NATUREZA DE DESPESAS: 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA  BASE LEGAL

A presente contratação é regida pela Lei Federal n.º 8.666/93 consolidada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Alegre/RS, com renúncia expressa a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente 
contratação. 

E, por estarem  as partes justas e acordadas, firmam o presente instrumento contratual, em 2 
(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que abaixo também assinam.

Porto Alegre, ___de ____________ de   2013.

 Pela CONTRATANTE :            Humberto Kasper
                                                   Diretor Presidente                                       

Leonardo Hoff
Diretor de Administração e Finanças

 Pela    CONTRATADA:
Diretor/Gerente/Procurador

                                                   
   Testemunhas:
        1ª)    2ª)   
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A N E X O   V

DECLARAÇÃO CONJUNTA DE REGULARIDADES
 (papel timbrado da empresa)

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - COPEL

REF.: LICITAÇÃO  CONCORRÊNCIA  Nº _________ 

Prezados Senhores,

A (Empresa) _____________________________________________________, ora licitante 
no processo licitatório acima referenciado, para realização dos serviços de 
__________________________________________________, declara expressamente que:

1 – Inexistem até a presente data, fatos impeditivos para a sua habilitação no presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

2 - Tem pleno conhecimento da natureza dos serviços do objeto desta licitação, os quais 
deverá prestar na hipótese de vir a ser declarada vencedora.

3 - Atende integralmente as exigências do art. 27, inciso v, da Lei nº 8.666/93,  introduzido 
pela Lei no 9.854/99,  não empregando  menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e, também, não empregando menor de dezesseis anos.

4 - Efetuou todos os estudos relativos ao Edital e seus Anexos, concluindo pela perfeita 
exequibilidade do objeto desta Licitação.

5 -  Está ciente que o atendimento a este Edital e seus Anexos, importa na aceitação 
incondicional do que dispõe a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, das Condições 
Diversas do Edital e seus anexos, inclusive quanto à Minuta de Contrato, cujas cláusulas e 
condições foram consideradas na proposta desta empresa.

.............................................., ............ de ................................ de 2013.

...............................(identificação da empresa).....................................................

.......................................(assinatura)............................................................

..................................(nome legível, por extenso)..................................................

..........................................(cargo)...............................................................

Observação: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal.
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ANEXO VI

MODELO PARA CARTA DE ANUÊNCIA

Porto Alegre,       de                  de 2013

A
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A

TRENSURB 

Licitação: 

Eu abaixo assinado,______________________________________, RG 
nº,___________________,CPF nº________________________, vinculado a instituição 
__________________________, tenho pleno conhecimento do projeto em epígrafe proposto 
e confirmo minha participação na qualidade de __________________. 

_________________________________________________
Identificação do Profissional

Assinatura
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Esclarecimentos:

Questionamento 1 -  Li o edital para o centro de saúde e bem estar e, não encontrei 
exigências para exercer a Quiropraxia, sugiro que seja exigida em edital a formação em 
Fisioterapia para exercer a Quiropraxia.
Resposta: A Quiropraxia é uma formação superior e existem faculdades em todos os estados. 
O que se exige para o Quiropraxista é formação superior em Quiropraxia.
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AVISO DE RETIFICAÇÃO E ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA nº 161/2013

A Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A- TRENSURB 
torna público para fins de conhecimento dos interessados, a 
RETIFICAÇÃO  e o ADIAMENTO da data de recebimento das 
Propostas. A retificação está disponível no Edital no sítio 
eletrônico www.trensurb.gov.br, link  Fornecedores. Em disto a 
data de recebimento das propostas ocorrerá às 10:00 do dia 
04/02/2014 no auditório do Prédio Administrativo da Trensurb. 
Processo: 1705/2013.

Porto Alegre, 20 de dezembro de 2013.
JOSIANE HENSEL DO CANTO

Presidente da COPEL

ARQUIVOS ANEXOS

 Processo :     Link PN
 

 Desc. SEMAT:   
 Aplicação :   
 Especificação :   
 Desenho:   
     

Arquivos anexados: 1) Colocar arquivos anexos apena s neste campo   2) : Favor incluir os arquivos zipa dos em um 
único arquivo (entrar em contato com a GEINF no cas o de dúvidas). Procure disponibilizar o arquivo em formato 
PDF.

 
PROJETO BÁSICO
Projeto Básico Nº:      Selecionar projeto básico  

Continuação : 
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Razão SocialFone/FaxContato Mail

1705/2013161/13

1 METALÚRGICA SOARES LTDA EPP (48) 3433-0786 – 
(48) 3433-0294 -

FRANCINE contato@metalsoares.com.br

2 MFHP ENGENHARIA LTDA 51 32191995 - 
32191995

FELIPE mfhpeng@terra.com.br

3 INTERATIVA CONSTRUÇÕES LTDA  (51) 3458-0357  -VALMIR hanzen@cpovo.net

4 RAQUEL SYMANSKI 51 33635021 - 51
33635005

RAQUEL SYMANSKI raquel@urgetrauma.com.br

5 GPAONIBUS COM E REPRES LTDA (51)30289103- 
92561662 - (51) 
30289103

CLAUDIO AFONSO gpaonibus@terra.com.br

6 OFFICE PLUS IND. E COM. DE MÓVEIS E 
EQUIP. LTDA.

51 - 98411973 - 
51 - 35914333

HILARIO PEDRO BECK hilariobeck@hotmail.com

7 LUCAS BORSTMANN 81993954 - LUCAS lucasantos92@hotmail.com

8 COMSA EMTE INFRA-ESTRUTURAS, 
INSTALAÇOES E SISTEMAS LTDA.

(011) 2594-7951 -
(011) 2594-7956

EDUARDO YUBERO eyubero@comsaemte.com

9 NACON ENGENHARIA LTDA 33541050 - 
33541059

MÁRCIO marcio@nacon.com.br

10 PRÓ-WORK MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA 33289744 - 
33288509

DR. RICARDO prowork@terra.com.br

11 SILVANIA FURTADO 2137333346 - SILVANIA silvania@cbtu.gov.br

12 JEFERSON 51-81829909 - JEFERSON jeferson.romanini@gmail.com

13 ANDRÉA FRANCESCHETTI MONTEIRO 32029397 - ANDREA 
FRANCESCHETTI 
MONTEIRO

aa.comercialbauru@gmail.com

14 LUIZ FLÁVIO SOARES MACHADO (31) 3250-4070 - 
(31) 3250-4016

O MESMO luizflavio@cbtu.gov.br

15 META AVALIAÇÃO E CONDICIONAMENTO 
FÍSICO LTDA

33445291 - LUCIANO SELISTRE luciano.metaacf@gmail.com

16 CLINICA DE FISIOTERAPIA ZONA NORTE 
LTDA

51 33410191 - TACIANA Clinicazonanorte@hotmail.com

17 ARLENE ARQUITETOS ASSOCIADOS 5133378787 - 
5133378787

ARLENE LUBIANCA arlene@planobaselubianca.com.br

18 EMMERT EMPREENDIMENTOS LTDA 5135296938 - JOEL SCHUCK joel@emmert.com.br

19 GPAONIBUS COM E REPRES LTDA (51)30289103- 
92561662 - (51) 
30289103

CLAUDIO AFONSO gpaonibus@terra.com.br

20 CORLETO CONSTRUÇÕES E COMERCIO 
LTDA

98511070 - 
34235456

JONAS CORLETO jonascorletocomercial@gmail.com

21 DPR ROLAMENTOS LTDA (19) 3451.0100 - 
(19) 2113.0100

MARIANE BUTTURI 
PELUQUE

vendas@dprrolamentos.com.br

22 MICROMECANICA AGROINDUSTRIAL LTDA 51 30327696 - JOAO NUNES joao@mmindustrial.com.br

23 ADRIANA STIBORSKI 51 3363 8020 - ADRIANA STIBORSKI adriana.stiborski@trensurb.gov.br

24 JORGE CARLOS GOLDANI 51-3474.4485/ 
91432032 - 51-3

JORGE CARLOS 
GOLDANI

servicos.goldani@hotmail.com
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