
 

 

 

Ilustríssimo Senhor 

Marcelo Cecin da Cunha  

MD Presidente da Comissão de Licitações. 

Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul - Superintendência 

Administrativa e Financeira, Departamento de Compras, Almoxarifado e 

Patrimônio. 

Central de Compras e Contratos. 

Concorrência 02/2021 – Contratação de pessoa Jurídica para elaboração de 

Projeto para Reforma/Restauração Geral do Prédio do Memorial do Legislativo 

do RS, pertencente à ALRS – Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande 

do Sul. 

 

 

 A Empresa DMS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, inscrito no 

CNPJ n° 18.037.078/0001-46, com sede na Rua Francisco Marques, 348,     

Sala B,  Município de Rio Grande, vem por intermédio de seu Sócio 

Administrador, o Sr. Rodrigo Marques Freitas, CPF: 837.296.310-04, inscrito no 

CREA–RS sob o nº 187.335, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO em face 

de decisão da Primeira Ata  relativa á Concorrência nº 02/2021, da Assembléia 

Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

1.  DA TEMPESTIVIDADE 

 

 Na data de 15 de outubro do presente ano, a Comissão de Licitação, 

responsável pela Concorrência  nº 02/2021 apresentou decisão a respeito dos 

documentos de habilitação, lavrando Ata da Sessão Pública e intimando a 

RECORRENTE no dia 18 do mesmo mês, nos termos do item 19.5.3 do 

instrumento convocatório:  

 



 

 

19.5.3. A licitante poderá apresentar recurso à 

Comissão de Licitação, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia 

útil seguinte à data de publicação 

dos seguintes fatos no DOAL:.  

a) da decisão da Comissão de Licitação quanto 

à habilitação ou inabilitação de licitante; 

  

 Assim, nos termos do artigo 109 da Lei 8.666/93, que rege o presente 

procedimento licitatório, a empresa Recorrente aduz, preliminarmente, a 

Tempestividade do presente Recurso.  

 

Art. 109.  Dos atos da Administração 

decorrentes da aplicação desta Lei cabem: 

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 

contar da intimação do ato ou da lavratura 

da ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

 

    (grifo nosso) 

 

2.  DO DIREITO 

 Salienta-se que o direito de recurso possui previsão constitucional, 

consagrado no ordenamento jurídico brasileiro como Direito e Garantia 

Fundamental de todos.  Neste sentido o art 5º, LV da Magna Carta:  

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

 



 

 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, 

com os meios e recursos a ela inerentes; 

(grifo nosso) 

 

 Conforme dispõe instrumento convocatório,  o presente certame, bem 

como sua possibilidade recursal, é regido pela Lei 8.666/93 – destinada a 

regulamentar os processos licitatórios. 

   

 Apresentado o amparo legal e constitucional para a interposição do 

presente Recurso, seguem os fatos e fundamentos: 

 

 

3.    DOS FATOS 

 

 No dia quinze do mês de outubro, deste ano, na sala João Neves da 

Fontoura, localizada no 3º andar do Palácio Farroupilha reuniu-se a Comissão 

de Licitação da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 

composta pelos servidores Marcelo Cecin da Cunha, Julio Cesar Augusto da 

Silva e Heloísa Viviane Borchhardt, titulares, bem como os suplentes              

Rita Helena Sefton Oliveira de París e  Fernando Reichert da Silva e , dando 

início à Concorrência nº  02/2021,  informando sobre o credenciamento das 

empresas participantes do certame e procedendo a abertura dos envelopes de 

Habilitação da empresa Acunha Solé Engenharia Ltda, bem como da ora 

Recorrente DMS Arquitetura e Engenharia Ltda 

 

 Conforme disposto na Primeira Ata da Sessão Pública, a Comissão de 

Licitação decidiu pela inabilitação da licitante DMS Arquitetura e Engenharia 

Ltda, alegando que a empresa não atendeu ao item 12.4.4, alínea ‘’c’’ e, em 

tese, não comprovou a realização de serviços das disciplinas de Arquitetura e 

Restauro ou Conservação de Prédios Tombados. Ademais, foi decidido pela 



 

 

habilitação da licitante Acunha Solé Engenharia Ltda.  

 

 Entretanto, entendemos que a decisão pela inabilitação da empresa DMS 

Arquitetura e Engenharia não deve prosperar, uma vez que a licitante, aqui 

Recorrente, é detentora de comprovada Qualificação Técnica para a 

perfeita execução dos serviços, objeto do presente certame, conforme 

provaremos ao decorrer das presentes alegações.  

  

 Assim, não resta alternativa a não ser a interposição do presente 

RECURSO ADMINSTRATIVO, atacando à decisão da Comissão de Licitação 

que inabilitou a empresa DMS Arquitetura e Engenharia Ltda.  

 

  É o relatório 

 

4. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

 Primeiramente, destaca-se que o presente procedimento licitatório, que se 

processa perante esta Administração, tem seus termos regidos pelas normas 

contidas na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que regulamenta o 

art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal.  

 

Art. 1o  Esta Lei estabelece normas gerais sobre 

licitações e contratos administrativos pertinentes a 

obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 

alienações e locações no âmbito dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta 

Lei, além dos órgãos da administração direta, 

os fundos especiais, as autarquias, as fundações 

públicas, as empresas públicas, as sociedades de 



 

 

economia mista e demais entidades controladas 

direta ou indiretamente pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios. 

                                                                        (grifamos) 

 No mesmo sentido, os Princípios norteadores da Licitação, que 

apresentam suma importância no que tange ao cumprimento da Legislação 

pertinente. Destaca-se aqui a expressa previsão do Principio da Isonomia,  

do Julgamento Objetivo, e a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração.  

 

Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a 

observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em 

estrita conformidade com os princípios básicos 

da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo e dos que lhes são correlatos. 

 

(grifamos) 

 

 Importante ressaltar que o procedimento licitatório possui uma razão de 

ser. Logo, irá a Administração proceder de maneira cuidadosa e diligente, afim 

de adotar a escolha mais vantajosa para a exploração dos recursos 

econômicos de sua titularidade.  

 

 

 

 



 

 

4.1. DA EFETIVA VINCULAÇÃO ENTRE: LICITANTE, ARQUITETA JANE E 

O ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:  

 

 O presente certame licitatório exigiu, para a comprovação de qualificação 

técnica da licitante, a apresentação de Atestados de Capacidade, comprovando 

a realização de serviços similares ao objeto do Edital. Tal exigência tem por 

objetivo resguardar a Administração e evitar que esta contrate empresas e 

profissionais destituídos de qualquer habilidade, necessária para a perfeita 

execução dos serviços, em respeito ao Princípio da seleção da proposta 

mais vantajosa para administração, nos termos do art. 3º da Lei 8.666/93:    

 

Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a 

observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em 

estrita conformidade com os princípios básicos 

da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo e dos que lhes são correlatos.  

(grifo nosso) 

  

 No caso em tela, o edital, em seu item 12.4.4, exigiu o preenchimento de 

diversos requisitos e elencou algumas atividades relacionadas ao objeto da 

disputa (subitem c1), as quais deveriam estar presentes nos atestados 

supracitados. Tais documentos têm o objetivo de analisar se empresa já 

realizou os serviços, bem como se possui plena experiência para tal, 

informando sobre a existência de contratos pretéritos, cujo objeto seja similar 

ao do presente certame: 

12.4.4. PARA COMPROVAÇÃO DA 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 



 

 

c) Atestado(s) de Capacidade Técnica, 

fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 

público ou privado, comprovando a prestação 

satisfatória, por parte da licitante, de serviço 

similar, ou seja, compatível e pertinente com 

relação ao objeto desta concorrência, 

preenchendo os requisitos abaixo: 

 c.1 - Relacionado com a elaboração de 

Projetos Executivos Completos com área 

mínima de 600 m² e contendo as seguintes 

disciplinas: Arquitetura, Restauro ou 

Conservação de Prédios Tombados, 

Estruturas Metálicas, Instalações Elétricas, 

Instalações Hidráulicas e Sistemas de 

Climatização; 

 

 A empresa DMS Arquitetura e Engenharia Ltda, como forma de 

comprovação de sua capacidade, apresentou Atestados de Capacidade 

Técnica em nome dos profissionais responsáveis e pertencentes ao seu quadro 

técnico, os quais informam sobre a execução dos serviços por parte da 

licitante. Dentre tais documentos, cita-se o atestado emitido pelo Município de 

Pelotas, em nome da arquiteta Jane Conceição de Lima Borghetti – profissional 

contratada pela licitante, conforme Contrato de Prestação de Serviços já 

anexado – para a prestação de serviços de Arquitetura de prédio tombado, 

em respeito ao subitem ‘’c) c1’’,  citado anteriormente.  

 

 O referido documento informa o ‘’período de participação’’ da profissional 

nos serviços do contrato, qual seja: 01/10/2015 até 24/06/2016. Cabe ressaltar 

que a empresa DMS Arquitetura e Engenharia, ora Recorrente, possui contrato 

com a profissional Jane, desde 04 de agosto, de 2014.   

 

 Conforme consignou a Comissão de licitação, os atestados, por si só, não 

comprovam a vinculação da licitante com os serviços prestados pela Arquiteta 

ao Município de Pelotas. Entretanto, embora o Atestado de Capacidade 



 

 

Técnica não informe, a contratação pelo Município de Pelotas se deu 

diretamente com a empresa DMS Arquitetura e Engenharia. Tal informação 

não foi contemplada no Atestado, emitido em nome da profissional, contudo, 

conforme contrato em anexo, os serviços foram realizados pela ora 

Recorrente, tendo como responsável pelos serviços a Arquiteta Jane 

Conceição de Lima Borghetti.  

 

 Trata-se de uma lacuna no referido documento, cuja informação omitida 

pode ser plenamente sanada quando analisamos o Contrato 269/2015 (em 

anexo) realizado entre a empresa DMS Arquitetura e Engenharia Ltda e o 

Município de Pelotas, para a prestação dos serviços, igualmente citados no 

Atestado de Capacidade Técnica, emitido em nome da Arquiteta Jane 

Conceição. 

 

 Em que pese siga em anexo a integralidade do referido contrato, 

tomamos a liberdade de fixar, aqui, os dados do Atestado de Capacidade 

Técnica, emitido pelo Município de Pelotas, em nome da profissional Jane, em 

comparação aos termos do Contrato entre a Recorrente e o mesmo município:  

 

1) Atestado de Capacidade Técnica – Município de Pelotas x Jane Conceição de Lima: 

 

 



 

 

 

2) Contrato – Município de Pelotas x DMS Arquitetura e Engenharia Ltda: 

 

 

 

 

 Trata-se de comprovação fática e documental, cujo objetivo é esclarecer 

informações já contidas nos documentos apresentados em sede de habilitação 

e sanar a lacuna referente à prestação de serviços de Arquitetura e Restauro 

ou Conservação por parte da licitante DMS Arquitetura e Engenharia Ltda.  

 

 Imperioso ressaltar que as exigências contidas no Edital possuem uma 

razão de ser, cuja finalidade é evidenciada no plano fático.  No caso em tela, a 

exigência de apresentação dos atestados de capacidade técnica tem por 

objetivo manter na disputa apenas empresas com experiência na execução dos 

serviços, uma vez que se trata de Projeto de alta complexidade.  

 

  



 

 

 Dito isso, uma vez comprovado o vinculo entre a Recorrente, a 

Arquiteta Jane e o Município de Pelotas, nos termos Contrato 269/2015 (em 

anexo), não há o que se falar em ausência de Comprovação de Qualificação 

Técnica da empresa DMS Arquitetura e Engenharia Ltda, para a perfeita 

execução dos serviços, objeto da presente disputa.   

 

 Outrossim, tais imposições editalicias de caráter técnico,  justificam-se 

pelo Princípio da seleção da proposta mais vantajosa para administração, 

preceito base dos procedimentos licitatórios. Vejamos o entendimento de 

Marçal Justen Filho, que conceitua ‘’vantajosidade’’:  

 

‘’A maior vantagem apresenta-se quando a 

administração assumir o dever de realizar a 

prestação menos onerosa e o particular se 

obrigar a realizar a melhor e mais completa 

prestação.  

(...) 

Sob o prisma microeconômico, as contratações 

destinam-se a assegurar a satisfação das 

necessidades estatais com a maior eficiência 

possível. Trata-se de buscar a maior vantagem, 

o que significa obter a prestação mais 

adequada mediante o menor desembolso 

possível. ‘’ 

 

 

 Ante o exposto, conclui-se que a manutenção da decisão que inabilitou a 

Recorrente, além de retirar da disputa empresa com plenas capacidades 

técnicas, frustraria o caráter competitivo do certame, uma vez que restaria 

apenas uma licitante, logo uma proposta, na disputa, expondo a Administração 

ao risco de não contratar a proposta mais vantajosa para a exploração 

dos recursos econômicos de sua titularidade.  

 



 

 

  

4.1.1. DO CONTRATO 269/2015: 

 

 Conforme citado anteriormente, a licitante DMS Arquitetura e Engenharia 

Ltda, participante de longa data dos procedimentos licitatórios, firmou contrato 

de prestação de serviços com o Município de Pelotas, após sagrar-se 

vencedora do procedimento licitatório, modalidade Convite 04/2015 – edital em 

anexo e Atas em anexo. 

 

 Cabe ressaltar que a licitante DMS Arquitetura e Engenharia Ltda, 

vencedora do certame supracitado, cumpriu com todos os requisitos de 

habilitação, inclusive quanto as exigências de qualificação técnica. O que 

enfatiza a experiência de longa data com a realização dos serviços, objeto da 

presente disputa. 

 

 Após a realização de tais serviços, os quais tiveram como responsável 

técnica a Arquiteta Jane Conceição de Lima Borghetti, o Município de Pelotas 

emitiu Atestado de Capacidade Técnica em nome da referida profissional, 

especificando o Objeto do Contrato, bem como as Atividades desenvolvidas.  

 

 Assim, passamos a análise do referido Contrato 269/2015, bem como do 

Edital que o originou.  

 

 O Edital de Convite 04/2015, com data de 30/07/2015 foi regido pelos 

termos da Lei 8.666/93. O procedimento licitatório, realizado pelo Município de 

Pelotas tinha como objeto a ‘’contratação de empresa para prestação de 

serviços técnicos especializados de Engenharia, para a elaboração dos 

Projetos Técnicos Complementares necessários à Implantação do Museu da 

cidade de Pelotas, a ser instalado no Casarão nº 6, localizado à Praça Coronel 

Pedro Osório - Centro, na cidade de Pelotas/RS, com área de 1.175,08m², na 



 

 

modalidade Convite do tipo menor preço global, tudo em conformidade com 

este Edital e seus anexos’’.   

 

 A necessidade de realização do Projeto se deu por se tratar de 

patrimônio histórico do município, que contempla diversos prédios 

tombados e praças, consolidando a cidade como pólo cultural, conforme dispõe 

o Caderno de Encargos (Termo de Referência) da licitação, em anexo. O 

mesmo documento informa, ainda, as exigências técnicas para a realização 

dos serviços de notória complexidade. Tomamos a liberdade de citar aqui 

algumas atividades e imposições  similares às do Edital do presente Recurso:  

 

Itens 5, 7 e 9 do Caderno de Encargos (TERMO DE REFERÊNCIA):  

 

I.  

 

 



 

 

 

 

II. 

 

 

III. 

 

(TERMO DE REFERÊNCIA COMPLETO EM ANEXO) 

 

  

 Após atender todos os requisitos de habilitação do Edital e ter sua 

proposta finalmente classificada, conforme Atas em anexo, a empresa         

DMS Arquitetura e Engenharia Ltda assinou o Contrato Administrativo 

269/2015 com o Município de Pelotas e, consequentemente executou 

perfeitamente todos os serviços que lhe foram designados, em respeito ao 

Termo de Referência, Relatório Técnico e demais encargos exigidos no corpo 

do Edital e seus anexos.  



 

 

  

 O Contrato supracitado previu, como prazo para execução dos serviços, 

180 (cento e oitenta) dias corridos. A empresa DMS Arquitetura e Engenharia 

Ltda não exitou e cumpriu fielmente com o Contrato, entregando o patrimônio 

histórico da cidade tempestivamente.  

 

 O prédio se mantém, até hoje, nas mesmas condições que foram 

entregues, o que enaltece ainda mais o trabalho realizado pela Recorrente, 

conforme imagens que seguem (demais fotos em anexo):  

 

 

(Fotos  tiradas na data de 24/10/2021) 

 



 

 

 

 Ante o exposto, resta claro e evidente a similaridade do objeto da 

presente licitação, em andamento, com  Contrato 269/2015 entre Município de 

Pelotas e a empresa DMS Arquitetura e Engenharia Ltda, base para o Atestado 

de Capacidade Técnica em nome da Arquiteta Jane Conceição de Lima 

Borghetti. 

 

4.2. DA POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA 

 

 Consoante discorrido anteriormente, o Recorrente apresentou Atestado 

de Capacidade Técnica em nome da Arquiteta Jane Conceição, com quem 

possui Contrato de Prestação de serviços, desde agosto de 2014. O referido 

atestado informa sobre a execução dos serviços, cujo objeto refere-se ao  

Contrato 269/2015, entre o Município de Pelotas e a empresa DMS Arquitetura 

e Engenharia Ltda – informação esta omitida no atestado.  

 

 Tal omissão diz respeito a informação que complementa o conteúdo do 

documento. Isso porque o referido documento faz menção, justamente,  aos 

serviços executados pela Recorrente ao Município de Pelotas, nos termos do 

Contrato 269/2015.  

 

  Em que pese as informações discorridas no Atestado se limitem a 

informar sobre o trabalho desenvolvido pelo profissional, nada impede que 

novas informações completem o conteúdo do documento, afim de comprovar 

que, além da profissional, a empresa DMS Arquitetura e Engenharia Ltda 

também executou os serviços e possui qualificação técnica para tal.  

 

 Para tanto, a Lei 8.666/93 previu expressamente a possibilidade de 

complementar o conteúdo dos documentos, em qualquer fase do 

procedimento licitatório, promovendo diligência, conforme dispõe o §3º do 



 

 

art. 43:  

 

Art. 43.  A licitação será processada e julgada 

com observância dos seguintes procedimentos: 

§ 3o  É facultada à Comissão ou autoridade 

superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. 

(grifo nosso) 

 

 No mesmo sentido, em respeito a texto legal, o instrumento convocatório 

prevê expressamente, em seu item 26.9, das Disposições Finais:  

 

26. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

(...) 

26.9. É facultada à Comissão de Licitação ou 

autoridade competente, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar 

no ato da sessão pública.  

  

 Imperioso ressaltar que não se trata de diligência para inclusão de 

novo documento, uma vez que a comprovação da qualificação técnica já foi 

apresentada em fase de habilitação. Trata-se de complementação de 

informação do atestado já apresentado.  

 

 De acordo com Marçal Justen Filho, as diligências são ‘’destinadas a 

eliminar imprecisões e confirmar dados contidos na documentação 



 

 

apresentada pela licitante’’.   

 

 A diligência tem por objetivo sanar uma omissão ocorrida em documento 

já acostado aos autos. No caso em tela, buscar-se-á esclarecer que a 

capacidade técnica, atestada pelo Município de Pelotas, em nome da 

profissional Jane, diz respeito e é extensiva à empresa DMS Arquitetura e 

Engenharia Ltda, ora recorrente.  

 

 Outrossim,  possibilidade de realização de diligência não se esgota na 

previsão legal supracitada (art. 43 da Lei 8.666/93). O presente instrumento 

convocatório trouxe expressamente, no item 3.1.2.1 do Termo de Referência, 

a possibilidade de realização de diligência, visando ‘’comprovar a origem e o 

conteúdo dos atestados e documentos apresentados pelas licitantes’’:  

 

3- QUALIFICAÇÃO 

3.1. quanto à Qualificação Técnica 

3.1.2.1. A Comissão Julgadora da Licitação 

poderá realizar diligência para comprovar a 

origem e o conteúdo do(s) atestado(s) e 

documentos apresentado(s) pelas licitantes, 

adotada em caráter excepcional, no intuito de 

dirimir/esclarecer aspectos do(s) atestado(s) 

apresentado(s).  

(grifo nosso) 

 

 Ademais, o edital de convocação ainda dispõe no campo destinado à 

comprovação da qualificação técnica, a possibilidade de realização de 

diligência para esclarecer o conteúdo dos atestados de capacidade técnica: 

 

12.4.4. PARA COMPORVAÇÃO DA 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

(...) 



 

 

OBS.3: O(s) atestados de capacidade e demais 

documentos poderão ser objeto de diligência, 

a fim de esclarecer quaisquer dúvidas 

quanto ao seu conteúdo. (...)  

 

 Cumpre ressaltar que o instrumento convocatório faz lei entre as partes e 

vincula, não só os licitantes, como também a Administração. Logo vincula a 

Comissão Permanente de Licitação.  

 

 No entendimento do TCU, é necessário cautela na apenação de 

irregularidades sanáveis. Vejamos um trecho do voto do Acórdão 3340/2015:  

 

‘’É pacífico o entedimento do Tribunal de que falhas sanáveis, meramente formais, 

identificadas nas propostas, não devem levar necessariamente a inabilitação, cabendo 

à Comssão Julgadora promover diligências destinadas a esclarecer dúvidas ou 

complementar o processamento do certame (Lei 8.666/1993, art. 43 §3º). É o sentido 

que extrai do Acódão 2521/2003-TCU-Plenário, in verbis: ‘’atente para o disposto no 

art. 43, §3º, abstendo-se, em consequência, de inabilitar ou desclassificar empresas 

em virtude de detalhes irrelevantes ou que possam ser supridos pela diligência 

autorizada por lei’’. ‘’ 

 

 Imperioso ressaltar que a realização de diligência não se trata apenas da 

manutenção da licitante na disputa. A possibilidade de complementar as 

informações do documento acostado pela Recorrente visam a ampliação da 

disputa e, consequentemente, a possibilidade da Administração escolher a 

proposta mais vantajosa para o erário.  

 

 Outrossim, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul cita que devem ser 

afastadas formalidades excessivas, em prol do interesse público e da 

participação do maior número de licitantes no certame:  

 



 

 

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.  LICITAÇÃO 

E CONTRATO ADMINISTRATIVO. EDITAL DE 

PREGÃO ELETRÔNICO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO 

UTILITÁRIO E MÃO-DE-OBRA-MOTORISTA. PRAZO 

ESTABELECIDO PARA ENTREGA DA 

DOCUMENTAÇÃO EM DESACORDO COM O 

CONSTANTE NO EDITAL. NULIDADE AFASTADA. 

ERRO NA PLANILHA DE CUSTO EM CENTAVOS, 

SEM PREJUDICAR A PROPOSTA APRESENTADA. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO. FORMALISMO EXCESSIVO 

AFASTADO. DILIGÊNCIA DESTINADA A 

ESCLARECER OU COMPLEMENTAR A INSTRUÇÃO 

DO PROCEDIMENTO. INDICAÇÃO DE VEÍCULO DE 

MARCA INEXISTENTE. FALHA NÃO CONSTATADA. 

O procedimento de licitação, em nome do interesse 

público, deve proporcionar a participação do maior 

número possível de licitantes, para tanto devendo 

ser afastadas formalidades excessivas. Apesar de 

constar no edital, cláusula 9.1.17, previsão de entrega 

da documentação no prazo de até 3 (três) dias após o 

encerramento da sessão eletrônica, houve a remessa 

de e-mail por parte do licitador , referindo o prazo de 

três dias úteis para a entrega da documentação, não 

podendo o licitante ser prejudicado pelo equívoco 

da administração. A existência de erro no cálculo de 

custo, face formato utilizado (Excel), com 

arredondamento em centavos no momento da soma, 

não tem o condão de invalidar a proposta considerada 

como a vencedora se, readequados os termos, ainda 

assim apresenta a proposta mais vantajosa  para a 

Administração. Precedentes do TJRGS e STJ. A 

ausência de firma reconhecida da assinatura do 

representante legal da empresa vencedora na proposta 

é mera irregularidade, superada à vista de outros 

elementos verificados no procedimento, não impede a 

habilitação, mormente quando o art. 43  § 3º, da Lei 

nº 8.666/93, prevê a possibilidade de diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a 



 

 

instrução do procedimento. Precedentes do TJRGS 

e STJ. Não constatação da alegada indicação de 

veículo de marca inexistente, não havendo que se falar 

em nulidade da licitação. Agravo desprovido.(Agravo, 

Nº 70066140625, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo 

Zietlow Duro, Julgado em: 17-09-2015) 

 

 Conforme já discorrido ao decorrer das presentes Razões Recursais, a 

ora recorrente não tem duvidas quanto a sua experiência e qualificação técnica 

para a execução dos serviços, objeto da presente disputa. Tal certeza se 

estende ao conteúdo dos documentos pertencentes a licitante.  

 

 A realização de diligência não busca protelar o andamento da presente 

disputa, tampouco frustrar o procedimento licitatório. Em outras palavras, a ora 

Recorrente não viria até a douta Comissão de Licitação se não houvesse 

certeza quanto a veracidade das alegações expostas até aqui.  

 

 Vejamos o entendimento de Marçal Justen Filho, a respeito da validade e 

dos limites e  da realização de diligência:  

 

É inquestionável que a autoridade julgadora dispõe de 

competência para decidir sobre o cabimento ou não de 

realização de diligência. Mas a denegação da diligência 

apenas será válida quando fundada em motivos que 

demonstrem a ausência de seu cabimento. E a 

ausência de cabimento da diligência ocorrerá em 

duas situações. A primeira consiste na inexistência de 

dúvida ou controvérsia sobre a documentação e os 

fatos relevantes para a decisão. A segunda é a 

impossibilidade do saneamento de defeito por meio de 

diligência. Em todos os demais casos, será cabível – 

e, por isso, obrigatória – a diligência. 

 



 

 

 O cabimento de diligência, que trata o autor, restou plenamente 

comprovado ao decorrer das presentes alegações. Conforme documentos em 

anexo, não há dúvidas quanto ao vinculo entre o Atestado de Capacidade 

Técnica, a profissional Jane , Município de Pelotas e a empresa Recorrente. 

Dito isso, cabe a Comissão de Licitação realizar diligência junto ao Município 

de Pelotas, a fim de confirmar a veracidade dos documentos em anexo.  

 

 Ante o exposto, tendo em vista os diversos precedentes apresentados, 

que corroboram o pedido da Recorrente, bem como o cabimento no caso 

concreto, não há motivos para a não realização de diligência, por parte da 

Comissão de Licitação ou autoridade competente, a fim de esclarecer e 

complementar o conteúdo do documento ja apresentado em fase de 

habilitação, qual seja o Atestado de Capacidade Técnica.  

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 A habilitação é a fase da licitação pública em que se busca verificar 

as condições de qualificação daqueles que pretendem contratar com a 

Administração Pública, devendo os interessados atender a todas as exigências 

que a esse respeito sejam formuladas no instrumento convocatório e em 

observância a Legislação aplicável.  

 

 

 Conforme dispõe a Lei 8.666/93, nos artigos 28, 29, 30 e 31, os 

editais podem exigir das empresas licitantes documentos que tratam, 

respectivamente, de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, bem 

como qualificação técnica e qualificação econômico-financeira.  

 

 

 Dito isso, é imperioso que, tanto as autoridades administrativas 

quanto os próprios licitantes, respeitem as regras e normas do instrumento 



 

 

convocatório. Sempre amparadas e norteadas pela Legislação e pelos 

princípios básicos do Direito Administrativo.  

 

 No mesmo sentido, vislumbra-se a necessidade da Administração 

proceder no sentido de buscar a proposta mais vantajosa, economicamente e 

técnicamente. Para tal, destaca-se a importância da ampliação da disputa e do 

caráter competitivo do certame, visando a escolha da proposta mais vantajosa 

dentre os classificados. 

 

  

 Dito isso, não havendo a reconsideração da decisão por parte da 

Comissão, estará esta ferindo expressamente os Princípios da Legalidade, 

da supremacia do interesse público e da seleção da proposta mais 

vantajosa, pilares dos certames licitatórios.  

 

 

 Destaca-se aqui o Princípio da Legalidade, um dos pilares da relação 

entre a Administração Pública e os licitantes. A inobservância de tal princípio, 

além de ferir e lesar a presente disputa expõe a Administração ao risco de 

contratar empresa, cuja proposta não é eficiente para a exploração dos 

recursos econômicos de sua titularidade.  

 

 

 Por conseguinte, em respeito aos princípios da Legalidade e da 

seleção da proposta mais vantajosa, impõe-se que seja realizada diligência 

junto à Prefeitura Municipal de Pelotas, afim de confirmar a veracidade dos 

documentos apresentados ao decorrer deste Recurso - anexos. 

Consequentemente, comprovada a Qualificação Técnica da licitante,nos 

termos do item 12.4.4 do edital, que seja devidamente reconsiderada a 

decisão da presente Comissão, julgando a empresa                                      

DMS Arquitetura e Engenharia HABILITADA para continuar na presente 

disputa.   

  

 



 

 

6. DO PEDIDO 

 

 Diante do exposto, haja vista os fatos e argumentos expostos no 

presente Recurso,vem a RECORRENTE requerer que esta Comissão de 

Licitações:  

 

1) RECEBA o presente Recurso Administrativo, uma vez que interposto 

tempestivamente, nos termos do art. 109, I, da Lei 8.666/93; 

 

2) REALIZE diligência junto a Prefeitura Municipal de Pelotas, afim de 

confirmar a veracidade das informações apresentadas, em respeito aos 

itens 12.4.4 (OBS.3) e 26.9 do Edital, 3.1.2.1 do Termo de Referência, 

bem como ao art. 43 § 3º da Lei 8.666/93.  

 

3) RECONSIDERE a decisão que Inabilitou a licitante DMS Arquitetura e 

Engenharia, mantendo-a na disputa, em respeito ao Princípio da 

Legalidade que rege o presente certame.  

 

 

 Pelo exposto, requerer-se o deferimento do presente Recurso 

Administrativo.  

 

 

 

Rol de documentos em anexo:  

 

1. Edital Carta Convite 04/2015 da Prefeitura Municipal de Pelotas 

 

2. Termo de Referência do Edital Carta Convite 04/2015 da Prefeitura 

Municipal de Pelotas 

 

3. Relatório Técnica Carta Convite 04/2015 da Prefeitura Municipal de 

Pelotas 

 



 

 

4. Anexos do Projeto para os serviços do Edital Carta Convite 04/2015 da 

Prefeitura Municipal de Pelotas 

 

5. Contrato Administrativo 269/2015: Município de Pelotas x DMS 

Arquitetura e Engenharia.  

 

6. Atas das sessões de julgamento do Edital Carta Convite 04/2015 da 

Prefeitura Municipal de Pelotas 

 

7. Imagens Casarão 6 – Serviços realizados pela licitante, referentes ao 

Edital 04/2015 do Município de Pelotas 

 

 

 

 

 

 

Rio Grande, 25 de outubro de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Sócio Administrador/Responsável Técnico 

Rodrigo Marques Freitas 

CPF: 837.296.310-04/ CREA – RS 187.335 
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PROCESSO: 200.013364/2015 – CARTA CONVITE: 04/2015
DATA DE ABERTURA: 30/07/2015 – HORA: 11:00 hs

A Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Pelotas, nos termos da 
Lei  n°  8.666/93  e  as  alterações  posteriores,  informa  que  a  referida  Comissão  estará  reunida  para 
receber os envelopes de habilitação e proposta,  no dia 30/07/2015  às 11hs,   para a  licitação na 
modalidade Convite do tipo menor preço global,  para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  TÉCNICOS  ESPECIALIZADOS  DE  ENGENHARIA,  PARA  A 
ELABORAÇÃO  DOS  PROJETOS  TÉCNICOS  COMPLEMENTARES  NECESSÁRIOS  À 
IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DA CIDADE DE PELOTAS, A SER INSTALADO NO CASARÃO 
nº  6,  localizado  à  Praça  Coronel  Pedro  Osório  -  Centro,   na  cidade  de  Pelotas/RS,  com área  de 
1.175,08m², nas condições fixadas neste Edital e seus anexos, na Secretaria de Municipal de Gestão 
Administrativa e Financeira, sito à Rua General Osório, 918 – Centro – CEP 96.020.000, Pelotas/RS  - 
Fone Fax: 0XX 53 3222.1678, e-mail  smf.licitar@pelotas.com.br

...........................................................................................................................................................

Condições de Pagamento : ATRAVÉS DE EMPENHO 
Validade da Proposta : 60 dias
Data da Proposta :  ......./......../.............
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1 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1 - O objeto desta licitação é a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos 

especializados  de Engenharia,  para a elaboração dos Projetos Técnicos Complementares 
necessários à Implantação do Museu da cidade de Pelotas, a ser instalado no Casarão nº 6, 
localizado à Praça Coronel Pedro Osório - Centro,  na cidade de Pelotas/RS, com área de 
1.175,08m²,  na modalidade Convite do tipo menor preço global,  tudo em conformidade 
com este Edital e seus anexos.

1.2. Produtos a serem fornecidos pela CONTRATADA:
a) Produto 01 – Anteprojeto;
b) Produto 02 – Projeto Básico;
c) Produto 03 – Projeto Executivo;
d) Produto 04 – Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro.

1.3. As  representações  gráficas  deverão  seguir  a  NBR6492  –  representação  de  projetos  de 
arquitetura  e  também  fazer  uso  de  recursos  tecnológicos  que  facilitem  sua  perfeita 
compreensão.  Utilizar  software com leitura  em AUTOCAD, especifico  para  projetos  de 
arquitetura  e engenharia  para impressão em papel  sulfite  nos formatos  padronizados,  de 
acordo com escala adotada, 1:50 preferencialmente ou, excepcionalmente 1:100. Todas as 
intervenções deverão estar demarcadas com clareza nas plantas baixas, por meio de hachura 
ou cor identificada por legenda. 

2 - DAS VEDAÇÕES
2.1 - É vedada a participação da pessoa jurídica:
a) declarada inidônea por ato do Poder Público;
b) sob processo de concordata ou falência; 
c) impedida de licitar,  contratar,  transacionar com a Administração Pública ou qualquer de 

seus órgãos descentralizados; 
d) que não possua atividade compatível com o objeto da presente licitação; e
e)  na forma de consórcio.

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - As empresas não convidadas poderão participar do certame desde que se manifestem, com 

antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas ( art.22, 
parágrafo 3º da Lei 8.666/93).

3.1.1 - Considerar-se-á como manifestação de interesse, a manifestação por escrito, endereçada a 
esta Comissão Permanente de Licitações, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas da data e hora estabelecida para entrega dos envelopes,  encaminhada através dos 
correios  ou  através  do  protocolo  de  recepção  pela  referida  Comissão.  Também  serão 
consideradas manifestações de interesse na participação do presente certame licitatório, a 
retirada do edital no Departamento de Compras Governamentais, com antecedência mínima 
de 24 (vinte e quatro) horas da data e hora estabelecidas para a entrega dos envelopes ou 
manifestação da solicitação por e-mail também com a antecedência mínima de 24 (vinte e 
quatro) horas da data e hora estabelecidas para a entrega dos envelopes;
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3.1.1.1- Para as manifestações enviadas por ou e-mail, a Comissão de Licitação recomenda as interessadas 
que,  através  dos  telefones  (053)  3222-1678,  bem  como  pelo  endereço  eletrônico 
smf.licitar@pelotas.com.br, realizem a confirmação da referida manifestação;

3.1.2 - Os envelopes das empresas que, porventura, não tenham sido convidadas ou deixarem de manifestar 
interesse, conforme item “a”, sub item “a.1”, não farão parte do certame, ficando tais envelopes à 
disposição das mesmas para retirada;

3.2 - A licitante,  ao  efetivar  a  entrega  da  documentação,  manifesta  tacitamente  seu  conhecimento  e 
anuência com todos os termos do edital.

4. DOS PROCEDIMENTOS
4.1 - A presente licitação observará os seguintes procedimentos:
a) A documentação de habilitação  e  a proposta financeira  deverão ser apresentadas em 02 

(dois) envelopes lacrados, distintos e numerados de 01 a 02, sendo que no envelope de n.º 
01 constará a documentação de habilitação, descritos no item 5, deste edital, e no de n.º 02, 
a proposta financeira.

b) Os envelopes deverão conter na parte externa e frontal a seguinte inscrição:

I  -  ENVELOPE N° 01 HABILITAÇÃO II – ENVELOPE N° 02
PROPOSTA DE PREÇOS

* Nome completo da licitante * Nome completo da licitante
* Prefeitura Municipal de Pelotas * Prefeitura Municipal de Pelotas
* Data 30/07/2015 às 11 horas * Data 30/07/2015 às  11 horas
* Convite n° 04/2015 * Convite n° 04/2015

c) Os documentos do envelope de nº 01 deverão ser apresentados em uma via, datilografados 
ou digitados,  e não deverão conter rasuras, emendas ou entrelinhas;

d) Documentos  emitidos  pela  licitante  devem  ser  identificados  contendo  a  assinatura  do 
representante legal da empresa, bem como,  o número de inscrição do Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ) do emissor e os documentos ou atestados emitidos por terceiros 
devem ser redigidos em folha com timbre ou logotipo, contendo o  número de inscrição do 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do emissor e assinatura do representante 
legal.

e) A documentação exigida poderá ser apresentada no original, por qualquer processo de cópia 
autenticada ou, excepcionalmente, por cópia a ser autenticada pela Comissão Permanente 
de Licitação, mediante a apresentação do documento original, até um dia útil anterior a data 
de entrega e abertura dos envelopes; não serão aceitos  protocolos,  documentos enviados 
pelo processo de fac-símile (fax), em cópia não autenticada, nem documentos com prazo de 
validade vencido. Não serão autenticados os documentos na sessão pública de licitação;

f) Os documentos que dependem de prazo de validade e que não o contenham especificado no 
próprio corpo, em lei ou neste Edital, terão sua validade considerada por  90 (noventa) dias 
contados da data da expedição, exceto o comprovante de inscrição no CNPJ e Atestado de 
Capacidade Técnica.

g) Somente poderão participar  da licitação as empresas que atenderem às exigências  deste 
Edital, que será entregue na forma de “Caderno de Licitação”;

g.1) O “Caderno de Licitação” será composto de Edital e seus Anexos a saber:

mailto:smf.licitar@pelotas.com.br
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g.1.1) Anexo I – Termo de Referência;
g.1.2) Anexo II – Relatório Técnico – Diretrizes Preliminares;
g.1.3) Anexo III – Cronograma de Físico-Financeiro;
g.1.4) Anexo IV – Atestado de Vistoria Técnica;
g.1.5) Anexo V – Projetos (Plantas Existentes e Plantas Propostas);
g.1.6)  Anexo VI – Minuta de Contrato.
h) Após  declarada  iniciada  a  sessão  de  abertura  dos  envelopes  de  habilitação,  não  serão 

recebidas  quaisquer  outras  documentações.  Sendo  possível  a  análise  e  julgamento  dos 
documentos  de habilitação;  estando todas  as  licitantes  presentes;  não havendo registros 
desfavoráveis às habilitações; a comissão poderá solicitar as renúncias ao prazo recursal – 
reconhecido o direito à negativa -, objetivando promover na mesma reunião a abertura de 
envelopes contendo as propostas de preços. Não sendo possível as renúncias, a abertura dos 
“envelopes proposta” será realizada em outra data a ser comunicada aos licitantes;

h.1) O  Edital  e  os  Anexos,  acima  referidos  estão  disponíveis  mediante  mídia  eletrônica 
fornecida pelo interessado para gravação de cópias (DVD, CD, pen-drive) na Comissão 
Permanente de Licitações da S.G.A.F., sito à Rua General Osório, 918 – Centro – CEP 
96.020.000, Pelotas/RS  - Fone Fax: 0XX 53 3222.1678, e-mail smf.licitar@pelotas.com.br 

h.2) Na retirada do “Caderno de Licitação” o interessado deverá verificar seu conteúdo, não 
sendo aceitas reclamações posteriores sobre eventuais omissões;

h.3) A obtenção de esclarecimento sobre a presente licitação, deverá ser formulada por escrito, 
endereçada a Presidente da Comissão de Licitação. Quando se tratar de caráter técnico a 
Presidente encaminhará ao Departamento Técnico da Secretaria Municipal de Cultura para 
dirimir as dúvidas. 

i) Se a empresa licitante não estiver representada no ato da abertura dos envelopes por sócio 
com poderes de decisão, poderá se fazer representar por preposto portando credencial ou 
procuração que lhe confira poderes para acordar, discordar, impugnar, requerer e desistir de 
prazos recursais,  na abertura das propostas, entretanto,  será exigida a presença das 
pessoas citadas anteriormente,  para fins do desempate previsto nos artigos 44 e 45 da 
Lei Complementar 123/06, quando se tratar de ME ou EPP.  

j) Será inabilitada a licitante que deixar de cumprir quaisquer das condições previstas neste 
edital;

k) É facultada à comissão, em qualquer fase da licitação a promoção de diligência, destinada a 
esclarecer ou completar a instrução do processo, conforme art. 43 § 3º da Lei nº 8.666/93.

5 - DA HABILITAÇÃO
5.1 - O proponente deverá  comprovar  a  habilitação  jurídica,  regularidade  fiscal  e  trabalhista, 

qualificação econômico-financeira e qualificação técnica.
5.2 - Os documentos relacionados neste item serão incluídos no ENVELOPE Nº 01.
5.3 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
5.3.1 - São requisitos para a habilitação jurídica:
a) ato  constitutivo,  estatuto  social,  Cópia do contrato social  ou Certidão  Simplificada,  em 

vigor devidamente registrados pela Junta Comercial  do respectivo Estado, e no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
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b) decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

c) declaração subscrita pelo representante legal da proponente de que a mesma atende o inciso 
XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional 
nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de 
que qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz a partir de 14 
anos;

d) no  caso  de  Microempresas  ou  Empresas  de  Pequeno  Porte  deverão  as  mesmas 
comprovarem sua condição de ME ou EPP, através da opção pelo SIMPLES NACIONAL, 
ou através de comprovação de enquadramento na Junta Comercial.

5.4 - HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA
5.4.1 - São requisitos para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista:
a) comprovante de inscrição e de situação cadastral do Cadastro Geral Nacional de Pessoas 

Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ), com prazo de validade em curso;
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto da licitação, com prazo de validade em curso;

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional e de 
Certidão Negativa de Tributos Federais, expedida pela Receita Federal;

d) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual;

e) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de todos os Tributos Municipais do domicílio ou sede da licitante;

f) prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa;

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho.
5.5 - HABILITAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA
5.5.1 - São requisitos para a qualificação econômico-financeira:
a) certidão negativa de pedido de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor judicial 

da localidade da sede da empresa.
5.6 - HABILITAÇÃO TÉCNICA
5.6.1 - São requisitos para a qualificação técnica:
a) indicação do responsável técnico para execução dos serviços, devidamente habilitado junto 

ao CREA e/ou CAU, e comprovação de que o responsável técnico indicado tem vínculo 
com a empresa licitante;

b) registro da empresa proponente e de todos os profissionais integrantes de seu quadro técnico 
no Conselho Regional, Arquitetura e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil – CAU, com prazo de validade em vigor;

c) a empresa ou o responsável técnico (coordenador e/ou colaborador) pelos serviços, deverá 
apresentar comprovação de capacidade técnica através de pelo menos 01 (um) Atestado e/ou 
Certidão, de projeto e execução, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
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comprovando  que  tenha  executado  projetos  de:  reparação,  preservação,  reabilitação, 
adaptação,  reconstrução,  restauração  em  patrimônio  cultural  edificado,  protegido  por 
legislação federal, estatual ou municipal. 

d) apresentação  do  Atestado  de  Vistoria  Técnica  onde  conste  que  a  empresa  visitou  e 
reconheceu o local a serem realizados os serviços (Anexo IV);

d.1) as  empresas  licitantes  se  obrigam a realizar  vistoria  minuciosa  de reconhecimento,  para 
verificação das condições gerais das construções onde serão desenvolvidos os trabalhos;

5.7 - A regularidade  fiscal  e  trabalhista,  a  qualificação  jurídica  e  a  qualificação  econômico-
financeira poderá ser comprovada pelo Certificado de Registro de Cadastral do Município 
de Pelotas, com prazo de validade em curso. Com exceção dos documentos exigidos no 
item 5 – DA HABILITAÇÃO Item 5.3.1, letras   “b”, “c” e “d”.

5.7.1 - As empresas não cadastradas poderão requerer sua inscrição no Departamento de Compras 
Governamentais  da  Secretaria  Municipal  de  Gestão  Administrativa  e  Financeira  até  o 
terceiro dia útil anterior à data de recebimento dos envelopes, desde que requerimento seja 
deferido até esta data.

5.7.2 - O  prazo  de  03  (três)  dias  úteis  também  deverá  ser  respeitado  pelas  empresas  que 
necessitarem atualização do Certificado de Registro de Cadastral do Município de Pelotas.
Obs.:  Os  documentos  e  exigências  solicitados  que  não  constarem  no  CRC,  devem  
obrigatoriamente ser entregues no envelope da habilitação.

6 - DA PROPOSTA FINANCEIRA
6.1. Os documentos relacionados neste item serão incluídos no ENVELOPE Nº 02
6.2. Na apresentação da proposta financeira, o proponente observará:
a) a  proposta  financeira  deverá  ser  apresentada  em  uma  via,  datilografada,  digitada  ou 

manuscrita de forma legível e assinada pelo representante legal da proponente e não deverá 
conter rasuras, emendas ou entre-linhas.

b) a proposta terá validade de 60 (sessenta) dias contados da data da entrega das propostas, em 
havendo interposição de recurso, o referido prazo será suspenso.

c) os preços deverão ser cotados exclusivamente em moeda corrente nacional e deverão cobrir 
todos  os  custos  de  deslocamento,  material  de  escritório,  equipamentos,  mão-de-obra, 
impostos, taxas e despesas necessárias à execução do objeto a ser contratado.

d) será desclassificada a proposta que apresentar preços incompatíveis, valor numérico e por 
extenso e inexequíveis com os insumos necessários à realização dos serviços e preços acima 
dos praticados no mercado.

e) os  preços  unitários  e  globais  deverão  ser  expressos  em  reais,  em  algarismos,  sendo 
composto  de  números  inteiros  e  de  até  quatro  casas  decimais,  após  a  vírgula  com 
arredondamento.

f) na proposta financeira deverá ser indicado o nome do Banco, número da conta, o nome e 
número da agência, onde deverão ser depositados os pagamentos das obrigações pactuadas.

7 - DO JULGAMENTO
7.1 - No julgamento das propostas a Comissão de Licitação observará:
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a) serão  desclassificadas  as  propostas  que  apresentarem  preços  superfaturados  ou 
manifestamente  inexequíveis,  assim  como,  as  que  contiverem  rasuras,  entrelinhas  ou 
ressalvas. 

a.1) são consideradas propostas manifestamente inexequíveis as que não expressam a necessária 
correspondência  entre as responsabilidades  inerentes à execução do objeto licitado e os 
preços  ofertados  para  retribuir  a  prestação,  ou  ainda,  os  custos  dos  insumos  não  são 
coerentes com os de mercado e as que indicam impossibilidade de realização dos serviços 
previstos no prazo ou cronograma proposto. Essa definição também se aplica à hipótese de 
preços excessivos, visto que é indispensável a correspondência entre as responsabilidades 
inerentes  ao  objeto  licitado  e  os  preços  ofertados,  conforme  Art.  48  –  item II  da  Lei 
8.666/93;

b) serão desclassificadas as propostas que apresentarem preço acima do estabelecido na 
previsão orçamentária (Item 14)

c) será  considerada  vencedora  da  licitação  a  empresa  que ofertar  o  menor  preço global  e 
atender as especificações contidas neste edital; 

d) os valores ofertados por cooperativas serão acrescidos de 15%, sobre o valor total da mão 
de obra, para fins de julgamento.

e) em caso de divergência dos valores numéricos e os por extenso, prevalecerão os últimos;
f) em caso de empate entre duas ou mais propostas, após obedecido ao disposto no § 2.º do 

art. 3º da Lei 8.666/93, a classificação se fará por sorteio a realizar-se, em ato público, para 
qual  os  licitantes  serão  convocados,  em  data  e  horário  designado  pela  Comissão  de 
Licitação.

8 - DOS PRAZOS
8.1 - São previstos os seguintes prazos:
a) o  prazo  de  validade  da  proposta  será  de  60  (sessenta)  dias  corridos,  contados  do  dia 

posterior ao dia de abertura das propostas.
b) a vencedora da licitação terá o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, 

para assinar o contrato, sob pena de lhe ser aplicada a penalidade por descumprimento total 
da obrigação assumida, nos termos da Lei 8.666/93;

b.1) é facultado à entidade promotora da licitação,  quando o convocado não assinar o contrato 
ou instrumento equivalente, ou ainda não retirar a nota de empenho, no prazo e condições 
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem da classificação, para fazê-lo 
em igual  prazo e  nas mesmas condições  propostas  pelo primeiro classificado,  inclusive 
quanto aos preços, ou revogar a licitação.

c) o prazo de execução do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de 
expedição da Ordem de Serviço.

c.1)  o prazo de execução poderá ser prorrogado  mediante Termo Aditivo, de acordo com a 
legislação vigente.

9 - DOS RECURSOS
9.1 - Dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação neste procedimento licitatório 

cabem os recursos previstos art. 109 da lei n° 8.666/93.
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10. DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento à CONTRATADA será realizado após o término do serviço e mediante a Nota 

Fiscal,  em conta  específica  da  contratada,  dentro  do  cronograma fixado  pela  Secretaria 
Municipal de Gestão Administrativa e Financeira deste Município.

10.2. A fatura ou nota fiscal de serviço (quando da prestação de serviços)  não deverá conter vício 
ou incorreções que impossibilitem o pagamento, e deverão estar acompanhadas de cópias 
autenticadas  das  guias  de  pagamento  do  FGTS  e  INSS,  quando  solicitada  pela 
CONTRATANTE, referentes  aos empregados da CONTRATADA ligados diretamente a 
execução dos serviços, hipótese em que a CONTRATADA suportará o ônus decorrente de 
eventual atraso.

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1 - São obrigações da CONTRATADA: 
a) a Licitante é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do presente processo licitatório;
b) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas no total ou em parte, os 

serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
c) pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os 

serviços  prestados,  bem como todos  os  custos  de  deslocamentos,  material  de escritório, 
equipamentos, mão de obra, impostos e taxas, entre outras despesas necessárias à execução 
dos serviços;

d) manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;
e) executar o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta.

12 - DAS PENALIDADES
12.1 - Sem  prejuízo  das  demais  sanções  previstas  na  lei  n°  8.666/93  e  da  propositura  da 

competente  ação  civil,  para  ressarcir  o  Município  dos  prejuízos  decorrentes  da 
inadimplência contratual, o proponente ficará sujeito às seguintes penalidades:

a) multa  de  2% (dois  por  cento)  sobre  o  valor  da  fatura  ou  da  nota  fiscal  da  respectiva 
prestação de serviços, no caso de atraso ou negligência no cumprimento das obrigações;

b) suspensão do direito de licitar,  num prazo de até dois anos, dependendo da gravidade da 
falta;

c) declaração de inidoneidade para licitar e contratar nos casos de falta grave, com anotação 
no registro cadastral;

13 - DA RESCISÃO
13.1 - O contrato será rescindido de pleno direito, independente de notificação ou interpelação 

judicial ou extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização à CONTRATADA, nos 
casos previstos neste Edital e no contrato de prestação de serviço.

13.2 - A rescisão unilateral nos termos do item anterior, ocorrerá conforme Art. 78 e seus incisos 
da Lei nº 8.666/93:

a) pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) pelo cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
c) pela lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 

da conclusão do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
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d) pelo atraso injustificado no início do fornecimento;
e) pela paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
f) pela subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, 

a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 
admitidas no edital e no contrato; 

g) pelo desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 
e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

h) pelo cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1o do art. 67 
da Lei 8.666/93;

i) pela decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
j) pela dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;
k) pelas razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

l) pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do contrato.

13.3 - A rescisão do contrato unilateralmente pelo Município acarretará, sem prejuízo de outras 
previstas  na  Lei  8.666/93  e  de  caráter  civil  ou  criminal,  se  necessárias,  as  seguintes 
consequências:

a) assunção  imediata  do  objeto  do  contrato,  por  ato  próprio  do  Município,  mediante  a 
lavratura de termo circunstanciado;

b) ocupação e utilização dos locais, instalações, equipamentos, materiais, e pessoal empregado 
especialmente para a execução do contrato até o final do impasse;

c) responsabilização da CONTRATADA por prejuízos causados ao Município; 
d) perda da garantia contratual;
e) no caso de rescisão por parte da CONTRATADA deverá esta notificar à CONTRATANTE 

num prazo não inferior a 20 (vinte) dias, com conteúdo fundamentado e comprovado, que 
será apreciado e deverá ter concordância da CONTRATANTE.

14 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1 - A previsão orçamentária para a execução dos serviços contratados, pelo período de 180 

(cento e oitenta) dias corridos será de R$ 129.248,10 (cento e vinte e nove mil, duzentos e 
quarenta  e  oito  reais  e  dez  centavos),  sendo  esse  valor  o  máximo que  a  Prefeitura 
Municipal  de Pelotas  poderá contratar.  As despesas decorrentes  deste  contrato  serão 
atendidas  com  recursos  da  seguinte  dotação  orçamentária  nº:  13.392.0115.1008.00  – 
4.4.90.51.00.00.00.00 da Secretaria Municipal de Cultura.

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - É vedado à CONTRATADA subcontratar ou transferir o contrato sem prévia e expressa 

autorização do Município.
15.2 - Qualquer cessão, subcontratação ou transferência realizada sem autorização do Município 

será nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir infração passível das 
cominações legais e contratuais cabíveis.
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15.3 - A CONTRATADA será a única responsável perante terceiros pelos atos praticados pelo seu 
pessoal e pelo uso de seus equipamentos, excluído o Município de quaisquer reclamações 
ou indenizações.

15.4 - O Município  se  reserva  o direito  de,  a  qualquer  tempo  e  a  seu exclusivo  critério,  por 
despacho motivado, adiar ou revogar a presente licitação, sem que isto seja motivo para que 
as empresas participantes pleiteiem qualquer tipo de indenização. 

15.5 - A entrega dos envelopes pressupõe a concordância da empresa com as condições do Edital.

16 - DAS INFORMAÇÕES 
16.1 - Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital poderão 

ser  obtidos  junto  à  Comissão  Permanente  de Licitações  – S.G.A.F.  pelo  telefone:  (53) 
3222-1678, bem como o envio de documentação, serão atendidos durante o expediente,  de 
segunda a sexta-feira das 08:30h às 13:30h, ou via e-mail smf.licitar@pelotas.com.br

  
Pelotas, 23 de julho de 2015.

                                           

                                                                 Gislaine Duarte Rodrigues
                                                           Chefe de Compras Governamentais
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE 
IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DA CIDADE DE PELOTAS 

Etapa:
 – ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES À PROPOSTA 

MUSEOGRÁFICA -

1. OBJETO

Contratação de serviços técnicos especializados de Engenharia, para a elaboração dos Projetos 
Técnicos Complementares necessários à Implantação do Museu da cidade de Pelotas, a ser 
instalado no Casarão nº6, localizado à Praça Coronel Pedro Osório, centro, Pelotas, RS, com 
área de 1175,08m². 

Entende-se  por  Projetos  Técnicos  Complementares  todas  as  intervenções  necessárias  ao 
atendimento das demandas geradas a  partir  da Proposta Museográfica estabelecida para o 
Museu, onde se inclui: projeto elétrico, de climatização, de acessibilidade, plano de prevenção 
contra incêndios, luminotécnico, sonorização, estrutural e orçamento.

2. JUSTIFICATIVA

A cidade
Pelotas  foi  umas  das  principais  cidades  da  Província  Rio-grandense  durante  a  época  do 
Império, mantendo considerável importância durante a República. Parte da sua história ainda 
pode  ser  vista  através  de  seus  prédios,  praças  e  outros  vestígios  de  um  passado  de 
desenvolvimento econômico e influência política, que produziu ao longo do século XIX e 
início do XX uma sociedade culturalmente avançada. A literatura e as produções acadêmicas, 
no sentido de recuperarem a abrangência da história da cidade, ainda deixam lacunas nos 
principais processos e acontecimentos que marcam sua trajetória.

Atualmente a cidade consolidou-se como pólo cultural e turístico da região sul do Rio Grande 
do Sul, recebendo visibilidade nos meios nacionais e internacionais. Por ter ficado acima da 
média nacional no estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas, o município foi escolhido 
como  uma  das  três  cidades-piloto  para  a  segunda  fase  do  projeto  que  contempla  115 
municípios em todo o País, considerados destinos indutores do turismo regional. Esta posição 
significa reconhecimento do potencial turístico do Município e um excelente momento para a 
união de esforços em prol de seu desenvolvimento.

Outras iniciativas também trazem destaque a Pelotas, como a realização do Fórum do Turismo 
Cultural de Jaguarão ocorrida no mês de março de 2011, quando foi oficializada a criação da 
Associação  das  Cidades  Históricas  do  Rio  Grande  do  Sul.  A entidade  foi  fundada  pelos 
municípios de Bagé, Caçapava do Sul, Jaguarão, Novo Hamburgo, Pelotas, Piratini e Santa 
Tereza, onde se incluem as duas cidades do sul do Estado, Pelotas e Jaguarão, integrantes do 
PAC das Cidades Históricas (IPHAN/MINC). 

Nesta área Pelotas tem um papel importante, com a valorização do seu patrimônio cultural, 
através da preservação da memória e dos palacetes do século XIX. Estes recriam o cenário de 
riqueza cultural e econômica que a cidade vivenciava neste período. Naquela época, as classes 
dominantes eram constituídas de fazendeiros,  comerciantes  e charqueadores.  Os primeiros 
existiam por toda a Província, mas só em Pelotas estavam os charqueadores. Estes pelotenses, 
detentores  de  poder  político  e  econômico,  decorrente  das  riquezas  obtidas  através  da 
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exploração  e  exportação  do  charque,  criaram  uma  arquitetura  aristocrática  imponente, 
condizente  com  suas  aspirações  à  nobreza.  Para  isto  não  mediram  esforços,  trouxeram 
arquitetos  famosos  da  Europa  para  construir  seus  palacetes,  formando  um  conjunto 
arquitetônico único e monumental, de estilo eclético. Hoje, passear pelas ruas da cidade nos 
remete ao passado, como se enxergássemos através dos olhos daqueles que aqui viveram ou 
por aqui passaram.

Pelotas é um município de médio porte,  que possui entre 390 a 450 mil  habitantes.  Esse 
número também varia em função da população estudantil, que procura suas universidades e 
cursos técnicos, residindo na cidade temporariamente. 

Acompanhando o Brasil  na  descoberta  do  potencial  turístico  e  educativo  dos  museus  foi 
criado  o  Sistema  Municipal  de  Museus,  em  2006.  Por  iniciativas  tanto  públicas  quanto 
privadas,  novos  acervos  estão  sendo  disponibilizados  ao  público.  Os  recentes  cursos  de 
Bacharelado em Museologia, em Conservação e Restauro de Bens Móveis e o Mestrado em 
Memória Social e Patrimônio Cultural/ICH, oferecidos pela Universidade Federal de Pelotas, 
vêm colaborar com a formação de profissionais capacitados a atender este mercado.

O Museu
A importância  da  implantação  do  Museu  da  Cidade  de  Pelotas  reside  na  criação  de  um 
território onde permaneçam aspectos relativos à sua cultura, identidade e memória. Um centro 
agregador do patrimônio cultural e social, que possibilite o contato do visitante a um universo 
de conhecimentos, produzido pelas diversas etnias e grupos que contribuíram para a formação 
de  Pelotas.  Configurado  como  um  espaço  de  educação  não  formal,  de  livre  escolha, 
participativa  e  descentralizada,  o  Museu  da  Cidade  de  Pelotas,  possibilitará  ao  visitante 
selecionar sua interação com o conhecimento de forma espontânea, levado por seu próprio 
interesse  e  motivação  pessoal,  promoverá  a  educação  e  a  cultura,  destacando  a  função 
educativa que se relaciona com a democratização do saber.

A ação contemplada pelo PAC – Cidades Históricas, intitulada Instalação do Museu da Cidade 
visa à criação de um centro memorial que deverá constituir-se em um novo marco cultural 
para  a  cidade,  abrigará  além  de  espaços  expositivos  permanentes,  espaços  para  cursos, 
oficinas, estúdios, biblioteca, mediateca, exposições temporárias, lancheria e cafeteria.

O Museu da Cidade de Pelotas integra a estrutura organizacional da Secretaria de Cultura 
(SECULT) da Prefeitura de Pelotas, foi criado, institucionalmente, em 25 de outubro de 2012 
através da Lei 5.952 (Anexo I), com previsão para instalação no Casarão nº6 da Praça Coronel 
Pedro Osório, edifício do centro histórico. Atualmente seu funcionamento requer um Projeto 
de Implantação, o qual efetivará sua importância como instituição de referência no campo 
museológico  sobre  questões  da  história,  da  cultura,  das  artes  e  das  etnias  formadoras  da 
cidade.

O Casarão

O edifício,  conhecido como Casa 6, faz parte do conjunto arquitetônico composto de três 
casarões tombados pelo IPHAN em 15 de dezembro de 1977, inscritos no Livro do Tombo, 
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, nº 070 e no Livro de Belas Artes, nº 526. 
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De grande  representatividade  histórica  e  cultural  para  a  cidade,  este  casarão  encontra-se 
localizado no entorno da Praça Coronel Pedro Osório, principal núcleo do centro histórico, o 
qual  corresponde ao  segundo loteamento  urbano de  Pelotas.  Foi  edificado  em 1879 pelo 
italiano José Izella e teve como primeiro morador o Barão de São Luis. 

A edificação, situada no centro do quarteirão, foi construída no limite do terreno com recuo 
frontal ajardinado, planta e fachada simétricas. O frontispício de porão elevado possui sacadas 
e uma varanda formada por um jogo de arcos e colunas, cujo acesso é feito por uma escadaria 
dupla.  O coroamento da edificação,  em platibanda mista,  torna-se diferenciado no torreão 
central, finalizado por um frontão triangular que ostenta belas estátuas. No seu interior a obra 
apresenta riqueza ornamental evidenciada nos seus forros de estuque, nas paredes revestidas 
por marmorino e nos azulejos importados da França presentes na cozinha. 

Entre 2010 e 2011 foi restaurado, integralmente, com recursos do Programa Monumenta e da 
Prefeitura de Pelotas, no valor de 1.441.906,72 reais. Depois da sua inauguração, o edifício 
vem sendo utilizado para diversas atividades culturais promovidas pela Secretaria de Cultura 
de Pelotas.

3. FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1 Objetivo Geral
3.1.1 Este Projeto Básico, parte integrante do Edital, tem por objetivo:

Elaboração  dos  Projetos  Técnicos  Complementares  para  adequação  dos  espaços 
existentes à Proposta Museográfica de Implantação do Museu da Cidade de Pelotas, 
a ser localizado no Casarão nº6 da Pça. Cel. Pedro Osório em Pelotas.

Obs: ver pranchas em anexo com imagens e detalhamento gráfico do Prédio. 

3.1.2 Todos  os  serviços  deverão,  necessariamente,  obedecer  às  normas,  especificações  e 
procedimentos  que  orientam  os  processos  de  concepção,  desenvolvimento,  aprovação  e 
avaliação de projetos, estudos, diagnósticos, relatórios e serviços, que se constituem em:

 Portaria Iphan nº420/10, de 22 de dezembro de 2010;
 Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
 Todas as legislações de âmbito federal, estadual, e municipal vigente, incluindo-se 

as de caráter ambiental e de preservação e proteção cultural;
 Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 20101;
 Decreto 7983 de 8/4/2013, referente às regras para elaboração de orçamentos de 

obras e serviços de engenharia;
 Acórdão 2369/2001 do TCU, referente à composição de BDI para obras e serviços 

de engenharia;
 Todas  as  normas  e  diretrizes  para  a  elaboração  de  projetos  complementares  a 

serem  aprovados  nos  respectivos  órgãos  oficiais  e  concessionárias  de  serviço 
público;

 Lei nº 11.904, de 14/01/2009;

 Plano Nacional Setorial de Museus, IBRAM, MINC.

11  Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratações de serviços ou obras 
pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional .
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Assim define-se como meta:
Estabelecer  a  metodologia  de  planejamento  gerencial  das  atividades  de  projeto,  que  se 

constitui  nas  etapas  de Anteprojeto,  Projeto  Básico,  Projeto  Executivo,  Planilha 
Orçamentária e Cronograma físico-financeiro; 

Fornecer as informações necessárias à elaboração dos projetos, bem como as diretrizes gerais 
a serem atendidas para a implantação do Museu da Cidade;

Estabelecer  o  nível  de  qualidade  desejada  dos  serviços,  com  base  nos  elementos  que 
constituem este Edital;

Estabelecer os critérios para aprovação e medição para os serviços a serem desenvolvidos 
durante as etapas de cumprimento do contrato.

3.2 Objetivos Específicos
-  Constitui  objeto  do  presente  Projeto  Básico  a  contratação  de  empresa  especializada  de 
Arquitetura  e  Engenharia,  para  a  elaboração  dos  Projetos  Técnicos  Complementares 
necessários  à Implantação do Museu da Cidade de Pelotas,  que apresente  em seu quadro 
técnico, no mínimo um profissional da área, o qual deve apresentar experiência comprovada 
em no mínimo 1 (um) projeto e 1 (uma) execução de intervenção em edificações reconhecidas 
como Patrimônio Histórico,  o qual deverá ser assessorado por um profissional da área de 
museologia.

Quanto às intervenções civis - 
• deverão ser planejadas e  concebidas  de acordo com as  demandas  geradas  pela 

Proposta  Museográfica,  através  do  Plano  de  Trabalho  -  relatório  técnico  - 
fornecido pelo Gestor do Contrato;

• deverão utilizar  e  respeitar  as orientações e  diretrizes  das políticas  públicas de 
preservação  e  proteção  dos  bens  culturais  brasileiros,  os  valores  estéticos  e 
culturais  do  bem,  com  o  mínimo  de  interferência  na  sua  autenticidade, 
nomeadamente a estética, histórica, de materiais e processos construtivos, e das 
características espaciais e ambientais envolventes.

• os serviços propostos, bem como os materiais, equipamentos, métodos e técnicas 
de  execução,  deverão,  tanto  quanto  possível,  respeitar  a  originalidade  do  bem, 
recorrendo  a  processos  e  tecnologias  disponíveis  no  mercado,  tendo  em 
consideração  critérios  de  qualidade,  durabilidade,  conservação,  funcionalidade, 
prazo  de  execução,  economia  e  eficiência  energética,  consciência  ambiental  e 
condições constantes no presente Edital.

3.3 Âmbito de Especialização dos Serviços a Contratar
 Engenharia

3.4 Produtos a serem Fornecidos
Constituem produtos a serem fornecidos pela Contratada, os seguintes itens:

• Produto 01 – Anteprojeto;
• Produto 02 – Projeto Básico;

• Produto 03 – Projeto Executivo;
• Produto 04 – Orçamento e cronograma físico-financeiro.
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3.5 Etapas de Execução
Constituem etapas para a execução dos serviços a serem contatados no âmbito do presente 
Edital:

 Etapa 01 – Fornecimento do Produto 01, pela Contratada;
 Etapa 02 – Apreciação e Aprovação do Produto 01, pelo Gestor do Contrato e pelo 

IPHAN/RS;
 Etapa 03 – Fornecimento do Produto 02, pela Contratada;
 Etapa 04 – Apreciação e Aprovação do Produto 02, pelo Gestor do Contrato e pelo 

IPHAN/RS.
 Etapa 05 – Fornecimento do Produto 03 e 04, pela Contratada;
 Etapa 06 – Apreciação e Aprovação do Produto 03 e 04, pelo Gestor do Contrato e 

pelo IPHAN/RS.

3.6 Cronograma de Execução
O prazo total de execução do Objeto de Licitação é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a 
contar da data de expedição da Ordem de Serviço.

As etapas de execução dos produtos constantes do presente edital,  e respectiva avaliação, 
aprovação e medição, não poderão ser alteradas no âmbito das propostas licitantes.

Cronograma Físico Financeiro Básico 

Etapas
Execução Física Execução Financeira

Parcial (dias) Acumulado
(dias) Parcial AcumuladoAvaliação 

prévia
Execução

(dias)
Etapa 01 30 30
Etapa 02 10 30% 30
Etapa 03 60 90
Etapa 04 10 30% 60
Etapa 05 60 150
Etapa 06 10 40% 100%
Total 30 150
Vigência do contrato 180

O prazo total de execução de serviços e projetos é suspenso em todas as etapas de Apreciação 
e Avaliação Prévia do Produto, realizadas pelo Gestor do Contrato,  sendo retomada a sua 
contagem após notificação expressa e emissão de Ordem de Serviço, salvaguardada a vigência 
do Contrato. 

4. CONDIÇÕES TÉCNICAS GERAIS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES A 
SEREM DESENVOLVIDAS

4.1 Premissas e Recomendações para a Elaboração dos Projetos
4.1.1 Premissas2

Os  projetos  deverão  ser  elaborados  de  acordo  com  as  demandas  geradas  pela  Proposta 
Museográfica, através do Plano de Trabalho - relatório técnico - fornecido pelo Gestor do 

22  GOMIDE,  José  H.,  SILVA,  Patrícia  R.;  BRAGA,  Sylvia  M.  Manual  de  Elaboração  de  projetos  de  preservação  do 
patrimônio

cultural. Brasília: Ministério da Cultura, Programa Monumenta, 2005.
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Contrato, respeitando os valores estéticos e culturais do Bem, com o mínimo de interferência 
na autenticidade do mesmo, seja autenticidade estética, histórica, dos materiais, dos processos 
construtivos, considerando:

a) Garantir a autenticidade dos materiais implica na manutenção da maior quantidade 
possível  de  materiais  originais,  de  modo  a  evitar  falsificações  de  caráter  artístico  e 
histórico;

b) Na  impossibilidade  de  manutenção  dos  materiais  originais,  deverão  ser  utilizados 
outros compatíveis com os existentes em suas características físicas, químicas e mecânicas 
e aspectos de cor e textura sem, no entanto, serem confundidos entre si;

c) Assim também, com a utilização de materiais reversíveis, que possam ser substituídos 
no futuro e no final de sua vida útil, sem danos ao Bem;

d) A autenticidade histórica permeia todos os aspectos associados ao Bem, não sendo 
permitida  qualquer  intervenção  que  possa  alterar  ou  falsificar  os  valores  históricos 
contidos nos materiais, técnicas construtivas, aspectos estéticos e espaciais;

e) A autenticidade estética corresponde ao respeito às ideias originais que orientaram a 
concepção  inicial  do  Bem  e  das  alterações  introduzidas  em  todas  as  épocas,  que 
agregando  valores,  resultam  numa  outra  ambiência,  também  reconhecida  pelos  seus 
valores estéticos e históricos;

f) Tão importante quanto à manutenção dos materiais e dos aspectos estéticos do Bem é 
a  garantia  da  preservação  da  autenticidade  dos  processos  construtivos  e  suas 
peculiaridades, evitando o uso de técnica que seja incompatível e descaracterize o sistema 
existente;

g) A preservação da autenticidade do espaço envolvente não implica no entendimento do 
Bem isoladamente  e  sim no contexto  no qual  está  inserido,  considerando os  aspectos 
natural, histórico, 

h) É  fundamental  o  conhecimento  dos  documentos  internacionais  e  dos  princípios 
enunciados nas cartas patrimoniais para a elaboração de projetos de preservação.

Consideramos ainda importante,  para  a complementação e o melhor direcionamento deste 
trabalho, a consulta aos Cadernos Técnicos do Programa Monumenta/Unesco/IPHAN/MinC e 
as  Recomendações  para  Análise,  Conservação  e  Restauração  Estrutural  do  Patrimônio 
Arquitetônico (ICOMOS).

4.1.2 Recomendações para Especificações Técnicas3

A escolha  da  alternativa  de  intervenção  e  a  seleção  das  técnicas  e  materiais  que  serão 
utilizados determinarão o grau de qualidade do projeto e da obra. Apresentam-se, a seguir, 
algumas recomendações:

 Os  serviços,  materiais  e  técnicas  especificados  devem  garantir  adequação  e 
compatibilidade entre si com a edificação objeto da intervenção, porém mantendo 
as características de suas contemporaneidades. Deve ser evitada a especificação de 
materiais com resistência mecânica e módulo de elasticidade muito diferentes dos 
tradicionais existentes na edificação.

33  GOMIDE.  Especificações  Técnicas  nas  Obras  de  Conservação  do  Patrimônio  Edificado.  Grupo  Tarefa/IPHAN, 
DEPROT/IPHAN.Cadernos Técnicos Nº 01. Brasília: Programa Monumenta BID, 2005
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 Deverão ser considerados o desempenho dos materiais, serviços e equipamentos 
frente  às  solicitações  de  uso  ao  longo  do  tempo,  relativo  às  cargas,  pressão, 
temperatura, umidade, poluição, etc. Deve ser evitada a especificação de materiais 
com vida útil reduzida.

 A especificação e a execução deverão seguir as disposições das normas técnicas 
(ABNT)  relativas  a  materiais  e  serviços,  incluindo-se  as  normas  de  higiene  e 
segurança  do  trabalho.  Devem  se  evitadas  soluções  inéditas  sem  estudos 
comparativos detalhados e na medida do possível serem estas reversíveis.

5. CONDIÇÕES  TÉCNICAS  ESPECÍFICAS  DOS  SERVIÇOS  E 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

5.1 Produto 01 – ANTEPROJETO
Disposições Gerais
Consiste no lançamento das propostas relativas aos Projetos Complementares de acordo com 
as  demandas  oriundas  do  Plano  de  Trabalho,  relatório  técnico  desenvolvido  por  empresa 
especializada na área de museologia.

As  escolhas  das  alternativas  para  as  intervenções  deverão  contemplar  soluções  técnicas 
viáveis, baseadas nos preceitos que fundamentam a preservação de bens culturais. 

Deverá conter:
- Lançamento das intervenções arquitetônicas;
- Proposta de lay-out do museu, com definição de áreas de exposição, locação de vitrines, 
divisórias, totens e outras peças que definem os espaços a serem ocupados;
- Lançamentos dos Projetos Complementares:

• Sonorização, como sistema de som ambiente ou localizado;

• Climatização, incluindo ar condicionado e controle de umidade;

• Luminotécnico;

• Orçamento;

• Sistema de controle de alarmes;

• Plano de Prevenção Contra Incêndios;

• Elétrico;

• Estrutural;

• Acessibilidade.

- Consulta prévia aos órgãos de proteção do patrimônio e demais órgãos fiscalizadores.
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Obs – Nesta etapa deverão ser apresentadas as previsões de cargas elétricas e forças 
demandadas  pelos  projetos  de  climatização,  luminotécnica  e  sonorização  para 
subsidiar o projeto elétrico.

5.1.1. Memorial Descritivo
Deverá conter a justificativa da proposta adotada para cada um dos Projetos Complementares 
e  sua  coerência  com  as  necessidades  estabelecidas  a  partir  da  Proposta  Museográfica, 
apresentando  as  soluções  técnicas  de  forma  específica  e  justificada  para  as  alternativas 
propostas, definições preliminares de materiais e serviços. 

Deve conter a definição daquilo que se pretende fazer e das razões pelas quais se optou por 
determinadas soluções. Deve ser apresentado em textos no formato A4. 

5.1.2. Peças Gráficas
Nesta etapa os Projetos Complementares deverão ser expressos graficamente em plantas, e 
cortes, com representação de desenhos que permitam o perfeito entendimento do lançamento 
das  propostas  de  intervenções.  Tratando-se  de  Anteprojeto,  poderão  ser  apresentados  em 
caderno formato A3. 

5.2. Produto 02 – PROJETO BÁSICO
5.2.1. Disposições Gerais
Compreende o desenvolvimento das soluções propostas na etapa de anteprojeto de forma a 
fornecer  uma  visão  global  das  intervenções,  identificando  todos  os  seus  elementos 
constitutivos com clareza. 

5.2.2. Memorial Descritivo e Especificação de Materiais e Serviços
Nesta etapa a documentação técnica, memorial descritivo e especificações, deverão conter as 
informações necessárias a perfeita execução das intervenções civis pertinentes a cada um dos 
Projetos  Complementares  desenvolvidos,  assim  como  à  execução  de  todos  os  produtos 
propostos. As especificações de materiais  poderão ser indicadas no próprio desenho e em 
Caderno de Especificações Técnicas e Encargos. 

5.2.3. Peças Gráficas
Os  Projetos  Complementares  deverão  ser  expressos  graficamente  em  plantas,  cortes  e 
detalhamentos,  com representação de desenhos que permitam o perfeito entendimento das 
propostas de intervenções. 

5.3 – Produto 3 – PROJETO EXECUTIVO
Disposições Gerais
Consiste no desenvolvimento e detalhamento das informações prestadas nas etapas anteriores, 
revisadas, complementadas, acrescidas de todos os detalhes construtivos e de produção, com 
indicações  necessárias  à  perfeita  compreensão  dos  serviços,  técnicas  e  materiais  a  serem 
empregados,  com vistas à execução,  definição de orçamento e fixação de prazo, relativo 
aos Projetos Complementares definidos neste Projeto Básico. 

Contempla:  todos  os  projetos  complementares  detalhados (elétrico,  climatização, 
luminotécnico, estrutural, sistema de controle de alarmes, sonorização, acessibilidade, plano 
de prevenção contra incêndios, entre outros) 

5.3.1. Memorial Descritivo
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Apresentação  finalizada do  documento  com a  descrição  completa  de  todos  os  projetos 
complementares  elencados  anteriormente,  revisados  e  acrescidos  de  soluções  adotadas  no 
detalhamento das intervenções. Descrição de cada projeto separadamente, porém tratados 
de forma integrada. Abordagem explicativa de todos os elementos necessários para a perfeita 
execução dos serviços. Especificar no documento a exigência da contratação do coordenador 
do projeto para acompanhamento à execução da implantação do museu,  até o seu efetivo 
funcionamento.

5.3.2 Especificação de Materiais e Serviços
Revisão final das especificações com relação à etapa anterior. Descrição pormenorizada das 
intervenções  e  produtos  propostos,  incluindo  materiais  e  técnicas  necessárias  a  perfeita 
execução de todos os projetos a serem contratados.

5.3.3 Peças Gráficas
As  representações  gráficas  deverão  seguir  as  Normas  Técnicas  e  fazer  uso  de  recursos 
tecnológicos que facilitem sua perfeita compreensão. 

No  que  se  refere  às  intervenções  civis,  deverão  atender  a  NBR6492  –  representação  de 
projetos de arquitetura. Utilizar software com leitura em AUTOCAD, específico para projetos 
de arquitetura e engenharia para impressão em papel sulfite em formatos padronizados, de 
acordo com a escala adotada, 1:50 preferencialmente ou, excepcionalmente 1:100.

Obs. Todas as intervenções deverão ser demarcadas com clareza nas plantas baixas, por meio 
de hachura ou cor identificada por legenda. 

5.4 – Produto 4 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

5.4.1. Planilha Orçamentária
 O orçamento deverá ser elaborado conforme estrutura e formato de modelo disponibilizado 
pelo IPHAN, composto de planilha com todos os itens dos serviços previstos nos projetos, os 
respectivos  quantitativos  e  preços,  planilha  com  a  composição  de  preços  unitários, 
composição de BDI - Benefícios de Despesas Indiretas. Seguir  Decreto nº 7.983 de 8 de abril 
de 2013 e Acórdão 2369/2001 do TCU.

O orçamento deverá ser elaborado de forma Global, porém apresentado em Planilhas parciais 
para cada Projeto Complementar desenvolvido.

6. FORMA DE APRESENTAÇÃO

Os projetos  deverão  ser  elaborados  e  apresentados  com a  utilização  da  melhor  técnica  e 
precisão necessárias para a compreensão clara e total das intervenções e produtos propostos. 

Os produtos a serem elaborados deverão, necessariamente, ser apresentados na forma de: 

- Textos, como relatórios, memoriais, especificações e outros;

- Representações gráficas.

6.1.Textos
Deverão ser apresentados em papel no formato A4(210 x 297)mm, encadernados, com folha 
de rosto contendo:

- Identificação do projeto;
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- Local e endereço da proposta;

- Nome do autor / equipe do projeto;

- Assinatura dos autores;

- Data da elaboração do projeto.

6.2. Peças Gráficas
6.2.1. Especificações e Formato
Os  projetos  deverão  ser  apresentados  impressos,  preferencialmente  em papel  sulfite,  em 
folhas de mesmas dimensões, nos seguintes formatos:

A4 = 210 x 297mm
A3 = 297 x 420mm
A2 = 420 x 594mm
A1 = 594 x 841mm
A0 = 841 x 1189mm

6.2.2. Selos (carimbos)
Todas as pranchas deverão ser identificadas por meio de selos (carimbos), no canto inferior 
direito, seguindo o modelo disponibilizado pela Prefeitura Municipal em duas versões, uma 
para apresentação dos projetos de aprovação e outra para os projetos apresentados em formato 
A4, executivos ou detalhados após aprovação.

6.2.3. Normatização, Escalas e Convenções
Os  desenhos  deverão  ser  produzidos  por  meio  digitais,  de  acordo  com  a  NBR6492  – 
representação  de  projetos  de  arquitetura.  Utilizar  software  com  leitura  em  AUTOCAD, 
específico  para  projetos  de  arquitetura  e  engenharia  para  impressão  em papel  sulfite  nos 
formatos  A1  e  A0,  de  acordo  com  a  escala  adotada,  1:50  preferencialmente  ou, 
excepcionalmente  1:100. Todas  as  convenções  deverão  estar  claramente  indicadas  nas 
pranchas. Todos os desenhos deverão estar cotados, com indicação das escalas numérica e 
gráfica.

7. AUTORIA E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1 Responsabilidade técnica

- A verificação  da  responsabilidade  técnica  será  orientada  pelo  Art.  5º  da  Lei  nº 
5.194/1966.

- Para efeitos de registro do vínculo entre os Autores do projeto técnico e a Contratante, 
deverá  ser  providenciado  o  Registro  de  Responsabilidade  Técnica  –  RRT  para 
Arquitetos e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART  para engenheiros, relativo 
aos  projetos  desenvolvidos,  bem como a  assinatura  dos  responsáveis  em todos  os 
documentos fornecidos no âmbito dos produtos contratados.

- Os orçamentos deverão ser elaborados por profissional de nível superior com registro 
no CREA ou CAU.

7.2 Responsabilidade pela qualidade do produto
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Os autores dos projetos técnicos, estudos e relatórios, no âmbito do presente procedimento 
licitatório, devem fornecer um produto de qualidade e que atenda aos requisitos da Lei das 
Licitações. Caso contrário, o projeto não será aceito pelo representante da Administração e as 
correções necessárias deverão ser efetuadas sem ônus para o órgão contratante.

8. GESTÃO DO CONTRATO E APROVAÇÕES
O desenvolvimento dos serviços e projetos objeto de contratação deste Projeto Básico será 
acompanhado por representantes da Contratante sob a coordenação do Gestor do Contrato.

Constituem atribuições do  Gestor do Contrato, e/ou seus representantes expressamente 
nomeados, quanto à gestão do desenvolvimento dos serviços e projetos;

• Estabelecer  com  a  Contratada,  canais  privilegiados  de  comunicação  que 
possibilitem,  em  tempo  útil,  o  atendimento  das  demandas  e  prestação  de 
esclarecimentos;

• Solicitar, oportunamente, junto da contratada a situação de desenvolvimento dos 
serviços e projetos contratados;

• Promover  reuniões,  por  solicitação  de  qualquer  das  partes,  para  discussão  de 
assuntos  pertinentes,  quer  para  o  prosseguimento  dos  projetos,  quer  para  o 
ajustamento de metodologias e soluções propostas pela Contratada, ou sugeridas 
pela Contratante;

• Proceder, de acordo com o estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro Global, 
à  apreciação  dos  serviços  e  projetos  referentes  a  cada  produto  contratado; 
avaliando  as  soluções  propostas  e  possíveis  sugestões  que  decorram  de 
circunstância  não  prevista  ou  de  alteração  de  metodologia  propostas  pela 
Contratante;

• Aprovar ou desaprovar os produtos, apresentando parecer técnico fundamentado;

• Elaborar e remeter à Contratada, no caso de desaprovação do produto apresentado, 
relatório  fundamentando  o  parecer,  e  descriminando  os  elementos  a  serem 
corrigidos  e/ou  complementados,  necessários  à  aprovação  definitiva, 
estabelecendo prazo para a sua execução. (A desaprovação do produto apresentado 
pela  Contratada  implica  na  suspensão  da  emissão  do  Ateste  de  Serviço.  A 
desaprovação do produto apresentado pela Contratada, e a fixação de prazo para a 
sua reapresentação,  não implicam na suspensão do prazo total  de execução do 
contrato).

• Proceder, no caso de aprovação do produto contratado,  à emissão do Ateste de 
Serviço,  e,  na  sequência,  à  emissão  da  Ordem  de  Serviço  para  o  início  do 
desenvolvimento do produto seguinte. (O início da execução do produto seguinte, 
se for o caso,  ocorre de acordo com os prazos fixados no Cronograma Físico-
Financeiro).

• Proceder,  na  etapa  fixada  no  Cronograma  Físico-Financeiro,  à  verificação  e 
aceitação  da  documentação  relativa  à  aprovação  dos  projetos  pelos  órgãos 

11

Obj100



                                         
Ministério da Cultura

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

concessionários do poder público. (Os serviços e projetos só poderão ser remetidos 
para aprovação dos projetos pelos órgãos concessionários do poder público, após 
prévia aprovação do Gestor do Contrato).

• A aprovação dos Produtos por parte do Gestor do Contrato, como representante da 
Contratante, não inibe a Contratada de preparar e fornecer os elementos de projeto 
necessários  à  apreciação  e  autorização  pelo  Iphan,  de  acordo  com as  normas 
expressas na Portaria Iphan nº420/10.

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A Empresa  ou o Responsável  Técnico  (coordenador  e/ou  colaborador)  pelos  serviços, 
deverá apresentar  comprovação de capacidade técnica através  de pelo menos 01 (um) 
Atestado e/ou Certidão, de projeto e execução, expedidos por pessoa jurídica de direito 
público  ou  privado,  comprovando  que  tenha  executado  projetos  de:  reparação, 
preservação,  reabilitação,  adaptação,  reconstrução,  restauração  em patrimônio  cultural 
edificado, protegido por legislação federal, estadual ou municipal. 

10. NORMAS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES 

10.1. Os  Projetos Complementares  deverão ser elaborados em observância às prescrições 
estabelecidas em Códigos, Leis ou Normas, nas três esferas de governo, pertinentes ao 
assunto e vigentes, no local da intervenção.

10.2 Apesar da hierarquia entre as esferas Municipal, Estadual e Federal, o autor do projeto 
deverá considerar a prescrição mais exigente, mesmo que não corresponda a do órgão 
de hierarquia superior. No entanto, se forem diversas e incompatíveis, prevalecerão às 
exigências do órgão Federal.

10.3 Deverão ser consideradas ainda, na elaboração dos  Projetos, as Normas da ABNT – 
Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  e  as  disposições  vigentes  relativas  à 
acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência física (Lei Nº10.098 de 19/12/2000), 
à arqueologia e ao meio ambiente, conforme legislação específica para cada caso. 

10.4 As  disposições  contidas  nos  Manuais  específicos  do  IPHAN  complementam  as 
orientações e roteiros indicados no presente Manual. São eles:

- Manual de Conservação Preventiva,

- Manual de Conservação de Telhados,

- Manual de Arqueologia Histórica, e

- Manual de Conservação e Intervenções em Argamassas e Revestimentos à base de cal.

11. DUVIDAS E ESCLARECIMENTOS

- Duvidas  e  esclarecimentos  deverão  ser  dirigidas  por  escrito  para  os  seguintes 
endereços eletrônicos:

- gisela.frattini@hotmail.com

- vonlaer@ig.com.br
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Najjar, Arqueóloga e Maria Cristina Coelho Duarte, Arquiteta. Rio de Janeiro. 2002.

Manual de Orientação de Projetos. Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Empresa Municipal de 
Informática e Planejamento – IPLAN Rio. Diretoria de Projeto-DPR.1997.

Manual  para  Desenvolvimento  de  Projetos  de  Restauro.  IEPHA-MG  -  Superintendência  de 
Conservação e Restauração – Setor de Projetos. Belo Horizonte, 1980.
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- Decreto-Lei Nº 25, de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional.

- Lei Nº 3.924 de 26 de julho de 1961.  Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-
históricos.

- Lei Nº 10.048 de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e 
dá outras providências.

- Portaria IPHAN  nº420/10, de 22 de dezembro de 2010;

- Resolução RDC nº 50,  da Agência Nacional  de Vigilância Sanitária -  ANVISA, e demais 
resoluções no que for aplicável ao caso;

- Lei do Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo dos respectivos municípios;

- Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010

- Portaria Nº 07, de 01 de dezembro de 1988. Regulamenta Lei Nº 3.924/61.

- Portaria Nº 10, de 10 de setembro de 1986. Determina os procedimentos a serem observados 
nos processos de aprovação de projetos relativos a bens tombados pela SPHAN.

- Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

- Todas  as  legislações  de  âmbito  federal,  estadual,  e  municipal  vigente,  incluindo-se  as  de 
caráter ambiental e de preservação e proteção cultural.

Paulina von Laer
Arquiteta CAU - A26443-1

Gisela Frattini
Engenheira Civil CREA – 55391

Giorgio Ronna
Secretário de Cultura de Pelotas
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RELATÓRIO TÉCNICO 

Diretrizes para elaboração dos Projetos Complementares do Museu da 
cidade de Pelotas (ver pranchas em anexo).

Prospecção de subsolo

- execução de quatro prospecções de acordo com as normas vigentes, 
nas seguintes posições: um ponto na varanda posterior do casarão 
onde instalaremos o futuro elevador e três na área da futura sala de 
exposições temporárias – próximo à rua dos fundos, no centro e junto 
à construção existente (atual copa e banheiros);

Hidro sanitário

- todas as áreas molhadas deverão ser objeto de novo projeto, uma vez 
que foram realocadas dento do conjunto, São elas: os sanitários do 
porão sob o volume da atual copa, os sanitários propostos no 
pavimento térreo e a área do futuro café. As instalações da atual copa 
deverão ser mantidas.

- deverá ser feito projeto de escoamento de águas pluviais da nova sala 
de exposições temporárias (área dos fundos);

- aprovação junto ao SANEP (Serviço Autônomo de Saneamento de 
Pelotas);

Estrutural

- projeto de fundações e superestrutura (metálica) da nova sala 
multiuso;

- reforços estruturais na abertura da passagem (atual wc) do bloco dos 
fundos para a nova sala de exposições temporárias com laje de 
acesso à escada e plataforma mecânica;

- fundações e estrutura de sustentação do elevador proposto com 
abertura na sala do primeiro piso;

- estrutura metálica para suportar piso de vidro da futura loja do museu; 

Elétrico

- projeto elétrico em baixa tensão e avaliação das instalações existentes 
(quadros, etc) para todas as instalações do futuro museu;

- iluminação predial, de serviço e de segurança;
- iluminação expográfica em todo o conjunto;
- alimentação de energia de todos os equipamentos da expografia;
- alimentação de energia para ar condicionado na sala de exposições 

temporárias dos fundos e salas “História Animada”, “Praça das Artes” 
sala da maquete do casarão principal;

-



Ar condicionado

- Prever ar condicionado com controle de umidade na nova sala de 
exposições temporárias e nas salas “História Animada”, “Praça das 
Artes”  e sala da maquete do casarão principal;

- Prever desumidificação do ar em todas as salas do casarão principal;

PPCI

- projeto de proteção e controle de incêndios e montagem de pasta 
completa, com plantas, situação e requerimentos diversos, além das 
solicitações de inspeções, e todos os outros itens que forem 
necessários, tais como retirada de certidões e plantas junto a 
Prefeitura, memoriais técnicos descritivos, planilhas diversas, 
declarações;

- Encaminhamento das características descritivas do prédio, junto ao 
Corpo de Bombeiros para obtenção do Certificado de Conformidade, 
com emissão das guias do FUMBOM e taxas de ART;

SPDA

- projeto de sistemas de proteção de descargas atmosféricas com 
avaliação das instalações existentes;

arquiteto Marcelo Ferraz
Brasil Arquitetura
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