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CONCORRÊNCIA Nº 01/2021  

 
E D I T A L 

   

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da 
Comissão de Licitação, designada pela Portaria n.º 16/2021, publicada no DOAL –
Diário Oficial da ALRS – do dia 12 de maio de 2021, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que na data, horário e local indicados, fará realizar licitação na 
modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo TÉCNICA E PREÇO, sob o regime de 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, conforme descrição contida neste Edital e 
seus Anexos.  

A presente licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto nº 8.538, de 6 de outubro 
de 2015; Lei Estadual nº 13.706, de 06 de abril de 2011; Lei Estadual nº 11.389, de 25 de 
novembro de 1999; Lei Estadual n° 10.697, de 12 de janeiro de 1996; Decreto Estadual 
n° 36.888, de 02 de setembro de 1996; Decreto Estadual nº 42.250, de 19 de maio de 
2003; bem como pela legislação correlata e condições previstas neste Edital e seus 
Anexos. 

 
 

 
 
 
 

 
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: 27 de setembro de 2021. 

HORÁRIO: 09h30min 

LOCAL: Vestíbulo Nobre Érico Veríssimo, localizado na entrada da Esplanada do 
Palácio Farroupilha (1º andar da ALRS); 

 
Maiores informações pelos telefones (051)3210-1032, (051)3210-1046, 
(051)3210-1035, ou compras@al.rs.gov.br. 

O Edital e seus Anexos estão disponíveis na Internet, no seguinte endereço: 
http://www.al.rs.gov.br/compras/concorrencias/teatro-dante-barone.aspx 
 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul 

Praça Marechal Deodoro, 101, Centro Histórico – CEP: 90010-300 – Porto Alegre/RS 

CNPJ n.º 88.243.688/0001-81 
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1. DO OBJETO 

 A presente licitação tem como objeto a contratação de pessoa jurídica para 
elaboração do rol completo de projetos visando à Reforma Geral do Teatro Dante 
Barone, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, conforme 
especificações técnicas e condições previstas neste Edital e seus Anexos. A área do 
complexo é de aproximadamente 1.200,00 m². 
  
 
 
2. DO TIPO DE LICITAÇÃO 

 Trata-se de Concorrência do tipo Técnica e Preço, enquadrada no art. 45, § 1º, 
inciso III, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 A ALRS não adotará a nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), sancionada 
em 1º de abril de 2021, tendo em vista a necessidade de uma adaptação gradativa à nova 
legislação, que certamente incluirá análises, pesquisas e também a realização de 
treinamento para a qualificação e atualização dos servidores.   

 Corrobora para este entendimento o inciso II do artigo 193 da referida norma, ao 
prever um prazo de dois anos para que os órgãos públicos se adaptem à nova legislação. 

 
 
 
3. DOS CUIDADOS PARA PREVENÇÃO E COMBATE À 

PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS 

3.1. Em atendimento às recomendações de profissionais de saúde e de autoridades 
governamentais para o combate à pandemia do novo coronavírus, comunicamos 
que, durante os procedimentos licitatórios, serão adotados os devidos protocolos 
de segurança, visando ao resguardo da saúde de todos os participantes.  

3.2. Eventualmente, ferramentas digitais poderão ser utilizadas para a minimização de 
encontros presenciais, desde que não representem prejuízo ao certame.  

3.3. Em relação à pandemia, a execução do procedimento licitatório terá em conta as 
seguintes normas: 

a) Decreto n.º 55.128, de 19 de março de 2020, que declara estado de 
calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul, 
para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo 
COVID19 (novo Coronavírus); 

b) Decreto n.º 55.154, de 1º de abril de 2020, que reitera o estado de 
calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul, 



 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

DEPTO. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO - CENTRAL DE COMPRAS E CONTRATOS 

 
 

2 
 

para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pela COVID-
19 (novo Coronavírus) declarado por meio do Decreto nº 55.128, de 19 de 
março de 2020; 

c) Decreto n.º 55.240, de 10 de maio de 2020, republicado em 11 de maio de 
2020, que institui o Sistema de Distanciamento Controlado, para fins de 
prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus 
(COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, e reitera a 
declaração de estado de calamidade pública em todo o território estadual; 

d) Resolução de Mesa n.º 1.658, de 13 de março de 2020, que estabelece os 
procedimentos e as regras para fins de prevenção à infeção e à propagação do 
COVID-19, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande 
do Sul. 

e) Decreto nº 55.882, de 15 de maio de 2021, que institui o Sistema de 
Avisos, Alertas e Ações para fins de monitoramento, prevenção e 
enfrentamento à pandemia de COVID-19 no âmbito do Estado do Rio 
Grande do Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo 
o território estadual e dá outras providências. 

3.4.Não será permitido o ingresso, bem como a permanência, de pessoas no local de 
realização dos procedimentos licitatórios sem a utilização de máscaras de 
proteção contra o coronavírus, ou utilizando-as de forma incorreta ou, ainda, 
fazendo uso de máscaras inadequadas. 

3.5. É facultativa a presença do representante da empresa durante as sessões 
presenciais dos procedimentos licitatórios, tendo em vista a transmissão dos 
referidos encontros através do canal da ALRS no Youtube, 
https://www.youtube.com/user/tvalrs, bem como a disponibilização de todas as 
informações relativas ao certame através do DOAL – Diário Oficial da 
Assembleia Legislativa do Estado do RS – e/ou pelo site 
www.al.rs.gov.br/compras/concorrencias/teatro-dante-barone.aspx. 

3.6. Com o objetivo de evitar aglomerações e dirimir a possibilidade de contágio, 
cada licitante poderá ingressar no local, no qual serão realizados os 
procedimentos licitatórios, com apenas um único representante. 

 
 
4. DA DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A 

LICITAÇÃO 

4.1. O Edital de Licitação e seus Anexos, entre os quais o Termo de Referência, 
elaborado pela Divisão de Projetos e Manutenção/Departamento de Logística da 
ALRS, e demais documentos de caráter técnico, estarão disponibilizados através do 
site www.al.rs.gov.br/compras/concorrencias/teatro-dante-barone.aspx. 

4.2. Durante o certame, os licitantes e demais interessados terão acesso a todas as 
informações relacionadas ao procedimento licitatório, através do acesso ao site 
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www.al.rs.gov.br/compras/concorrencias/teatro-dante-barone.aspx e/ou da leitura do 
DOAL - Diário Oficial da Assembleia Legislativa do RS (disponível em 
http://www.al.rs.gov.br/legislativo/DOAL.aspx).  

4.2.1. Conforme a natureza da informação, a comunicação ocorrerá, também, por 
correio eletrônico (e-mail), através do endereço eletrônico informado pelo 
licitante, nos termos do item 12.4.5, letra “b”. 

4.3. É facultativa a presença do representante da licitante ao local de realização das 
sessões presenciais, tendo em vista a transmissão dos referidos encontros através do 
canal da ALRS no Youtube, https://www.youtube.com/user/tvalrs. 

4.4. Cabe aos licitantes o acompanhamento diário dos fatos pertinentes a esta licitação, 
através da leitura do DOAL e do acesso ao site 
www.al.rs.gov.br/compras/concorrencias/teatro-dante-barone.aspx. 

 
 
5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

5.1. Poderá participar desta licitação a pessoa jurídica legalmente estabelecida no País, 
desde que comprove estar apta a executar atividade pertinente e compatível com o 
objeto e também possuir os requisitos de qualificação exigidos neste Instrumento. 

5.2.  Será permitida a participação de empresa estrangeira, desde que apresente Decreto 
de Autorização para funcionamento no País e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
E, ainda, atenda às exigências de habilitação mediante documentos equivalentes, 
autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, 
devendo ter representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 
citação e responder administrativa ou judicialmente. 

5.3. Não poderá participar desta licitação, direta ou indiretamente, o licitante enquadrado 
em quaisquer das seguintes hipóteses: 

a) consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

b) que se encontre inscrito no Cadastro de Fornecedores Impedidos de 
Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CFIL/RS; 

c) suspenso de participar de licitações e impedido de contratar com a 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, conforme art. 
87, inc. III, da Lei n° 8.666; 

d) proibido de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 
forma da legislação vigente; 

e) que não atenda às condições estabelecidas neste Instrumento convocatório 
ou não apresente os documentos nele exigidos; 

f) que se encontre sob falência, em processo de recuperação judicial ou 
extrajudicial; 
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g) submisso a concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo 
de dissolução ou liquidação;   

h) que tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal; 

i) cujo ramo de atividade não seja pertinente ou compatível com o objeto 
desta licitação; 

j) que, direta ou indiretamente, mantenha sociedade ou participação com 
servidor ou dirigente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande 
do Sul, considerada participação indireta a existência de qualquer vínculo 
de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista. 

5.4.  Nenhum licitante poderá participar desta licitação com mais de uma Proposta 
Técnica ou de Preços.  

5.5.  A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos 
os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital, bem como a observância 
dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e 
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do 
procedimento. 

5.6.  Nos termos do art. 8º da Resolução de Mesa n.º 1.168/2013 da ALRS, é vedado à 
pessoa jurídica, cujo administrador, proprietário ou sócio, com poder de direção, seja 
familiar de autoridade administrativa ou de ocupante de cargo em comissão, de 
função gratificada ou de natureza assemelhada na Assembleia Legislativa, prestar 
serviços ou desenvolver projetos na Casa, por meio de: 

a) contratos de serviço terceirizado; 

b) contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens; 

c) convênios e os instrumentos equivalentes. 

 
 
 
6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 As despesas decorrentes da adjudicação do objeto desta licitação correrão à conta 
dos recursos específicos consignados no orçamento da Assembleia Legislativa do Estado 
do Rio Grande do Sul, de acordo com a seguinte classificação orçamentária: 

Função 01 – Legislativa, 

Subfunção 0031 – Ação Legislativa, 

Atividade 1763 – Melhoria do Espaço Físico, 

Subtítulo 005 – Melhoria do Espaço Físico – Investimento,  
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Elemento 4.4.90.51 – Obras e instalações. 

 
 
 
7. DOS ELEMENTOS DA LICITAÇÃO 

Os elementos necessários à perfeita caracterização do objeto da presente licitação e 
que constituem este Edital são os seguintes: 

ANEXO I – Termo de Referência 

ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços (Planilha de Preços) 

ANEXO III – Cronograma Físico-Financeiro (Modelo) 

ANEXO IV – Minuta de Contrato 

ANEXO V – Plantas Baixas 

 
 
 
8. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

8.1.  Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento 
licitatório deverão estar devidamente representados por:  

a) TITULAR DA EMPRESA LICITANTE, devendo apresentar cédula de 
identidade ou outro documento de identificação oficial, acompanhado de:  
registro comercial, no caso de empresa individual, contrato social ou estatuto 
em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por 
ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato 
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivados na Junta Comercial ou 
inscritos no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso 
de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar 
expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 
de tal investidura; OU  

b) REPRESENTANTE DESIGNADO PELA EMPRESA LICITANTE, devendo 
apresentar  cédula de identidade ou outro documento de identificação oficial, 
acompanhado de instrumento particular de procuração ou documento 
equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em 
qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de identificação 
oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social 
ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e, no caso de 
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sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição 
de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades 
civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e 
estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente 
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas.  

8.2. Cada representante legal deverá estar vinculado a uma única empresa licitante. 

8.3. Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a 
intervir nas etapas desta licitação e a responder por sua representada, para todos os 
atos e efeitos previstos neste Edital.  

8.3.1 Com o objetivo de evitar aglomerações e dirimir a possibilidade de contágio 
pelo novo coronavírus, não será permitido, ao representante da licitante, ingressar no 
local no qual serão realizados os procedimentos licitatórios acompanhado por outras 
pessoas ou sem utilizar máscara de proteção. 

8.4.  O documento de representação será apresentado à Comissão de Licitação antes da 
abertura dos envelopes ou quando esta o exigir. 

8.5. A não apresentação de um documento legal de representação não inabilitará ou 
desclassificará o licitante, mas impedirá a permanência no recinto em que se 
desenvolvem os procedimentos licitatórios. 

 
 

9. DA VISTORIA ÀS DEPENDÊNCIAS DA ALRS 

9.1.  A licitante poderá vistoriar o local relacionado à execução dos serviços, com o 
objetivo de inteirar-se das condições e graus de dificuldade existentes, ou optar por 
apresentar uma declaração responsabilizando-se pelo pleno conhecimento quanto às 
características e especificações relacionadas ao objeto desta licitação. 

9.2. Caso opte por realizar vistoria, o licitante deverá, previamente, agendar sua visita 
junto à Divisão de Projetos e Manutenção/DLOG da ALRS, através dos telefones 
(51) 3210-1014, (051) 3210-1016, ou por e-mail, para log.projetos@al.rs.gov.br. 

9.2.1. O agendamento poderá ser feito até o último dia anterior à data prevista para a 
sessão de abertura da licitação (ver preâmbulo do Edital). 

9.2.2.  A vistoria será acompanhada por representante do ALRS, designado para tal 
finalidade. 

9.2.3.  A Divisão de Projetos e Manutenção emitirá declaração atestando a 
realização da vistoria, por parte da licitante. Esta declaração deverá estar 
incluída no ENVELOPE 01, conforme previsto no item 12.4.4, letra “a”. 

9.3. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria in loco, deverá, obrigatoriamente, 
apresentar uma “Declaração de Pleno Conhecimento do Objeto” entre os 
documentos incluídos no ENVELOPE 01. 
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9.4. Tendo em vista o caráter facultativo da vistoria, os licitantes não poderão alegar o 
desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa 
para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência desta Licitação, ou a 
título de obtenção de pagamentos adicionais, aditivos e/ou prorrogação de prazos. 

 
 
10. DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

10.1. As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, que desejarem fazer jus ao 
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 
2006, deverão apresentar, entre os documentos inclusos no ENVELOPE 01 (ver item 
12 do Edital), documento oficial que comprove essa condição.  

10.1.1. Entende-se por documento oficial: 

a) Declaração de Enquadramento, devidamente registrada na Junta 
Comercial; 

b) Declaração emitida pela Receita Federal; dentre outros. 

10.2. O licitante que não comprovar, através de documento oficial, sua condição de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, não usufruirá do tratamento 
diferenciado estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 2006. 

10.3. A ausência de documento que comprove a condição de ME/EPP significará a 
desistência da microempresa ou empresa de pequeno porte de utilizar-se das 
prerrogativas a elas concedidas.  

10.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em quaisquer das 
vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não 
poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma.  

10.5. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar os documentos 
de habilitação, mesmo que estes apresentem alguma restrição relativa à regularidade 
fiscal, sob pena de desclassificação, conforme determina o artigo 43 da LC 
123/2006. 

10.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte que apresentarem documentos 
com restrições quanto à regularidade fiscal têm assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
Administração Pública, para regularizar sua documentação e apresentá-la à 
Comissão de Licitação.  

10.6.1. Na hipótese supracitada, a Comissão de Licitação registrará a irregularidade 
em Ata e realizará a comunicação aos interessados, nos termos do item 4.2. 

10.7. A não regularização da documentação, no prazo legal, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
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remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 

10.8. Nesta licitação será assegurada, como critério de desempate, a preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme 
preconizam os artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006. 

 
 
11. DO PREPARO E ENVIO DOS ENVELOPES 

11.1. Cada licitante deverá organizar sua documentação através da utilização de 03 (três) 
envelopes distintos. O primeiro conterá os documentos de habilitação (ENVELOPE 
01), o segundo, a Proposta Técnica (ENVELOPE 02) e o terceiro, a Proposta de 
Preços (ENVELOPE 03). 

11.2. Todos os documentos físicos deverão ser entregues em papel A4, única via, 
inseridos em envelopes fechados, lacrados, rubricados no fecho, identificados com o 
nome do licitante e contendo, em suas partes externas e frontais, em caracteres 
destacados, os seguintes dizeres:  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

(Assembleia Legislativa do RS) 

 CONCORRÊNCIA Nº 01/2021 

 (RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)  

CNPJ N° XXXX 

ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA TÉCNICA  

(Assembleia Legislativa do RS) 

 CONCORRÊNCIA Nº 01/2021 

 (RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)  

CNPJ N° XXXX 

ENVELOPE N° 03 – PROPOSTA DE PREÇOS  

(Assembleia Legislativa do RS) 

 CONCORRÊNCIA Nº 01/2021 

 (RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)  

CNPJ N° XXXX 
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11.3. Além dos documentos físicos, os envelopes deverão conter, obrigatoriamente, as 
seguintes mídias digitais: 

a) ENVELOPE nº 01: uma via em arquivo eletrônico (CD, DVD ou Pen Drive) da 
Documentação de Habilitação, em formato PDF; 

b) ENVELOPE nº 02: uma via em arquivo eletrônico (CD, DVD ou Pen Drive) da 
Proposta Técnica, em formato PDF;  

c) ENVELOPE nº 03: uma via em arquivo eletrônico (CD, DVD ou Pen Drive) da 
Proposta de Preços e, também, do Cronograma Físico-Financeiro, conforme 
modelos disponibilizados, respectivamente, nos Anexos II e III deste Edital, em 
formato PDF.  

11.4. O licitante é responsável pelo conteúdo das mídias, que deve estar de acordo com o 
entregue em meio físico. Havendo divergência entre os mesmos, prevalecerão os 
documentos em meio físico. 

11.5. Após o preparo dos 3 (três) envelopes supracitados, os mesmos deverão ser 
inseridos num envelope maior, que irá conter todos os demais. Este envelope 
deverá ser fechado, lacrado, rubricado no fecho e conter os seguintes dizeres, em 
caracteres destacados:  

 

 
 
 
 

 

 

11.6. Os documentos deverão, sempre que possível, ser entregues numerados 
sequencialmente e na ordem indicada, a fim de permitir maior rapidez durante a 
conferência e exame correspondente. 

11.7. Os Documentos poderão ser apresentados nas seguintes formas: 

a) em original; 

b) através de cópia autenticada em cartório competente; 

c) por servidor da administração; 

d) através de publicação em órgão da imprensa oficial. 

11.8. Documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados 
da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado e também 
devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.  

11.9. Serão aceitas somente cópias legíveis. 

11.10. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.  

11.11. A Comissão de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer 

ENVELOPE ÚNICO 

(Assembleia Legislativa do RS) 

 CONCORRÊNCIA Nº 01/2021 

 (RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)  

CNPJ N° XXXX 
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documento, sempre que julgar necessário. 

11.12. A apresentação das propostas implicará no pleno conhecimento e aceitação, por 
parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e Anexos, não cabendo 
desistência da proposta, salvo por motivo devidamente justificado e aceito por parte 
da Administração da ALRS. 

11.13. A proponente arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão de 
sua proposta. A ALRS não será responsável, direta ou indiretamente, por nenhum 
desses custos, independentemente do desenvolvimento do processo licitatório.   

11.14. A entrega dos envelopes poderá ser realizada da seguinte forma: 

a) Diretamente à Comissão de Licitação, na data, horário e local agendados para a 
abertura da sessão pública, conforme o preâmbulo deste Edital; 

b) Através do envio de correspondência, com aviso de recebimento, para o seguinte 
endereço: Divisão de Protocolo e Arquivo da Assembleia Legislativa do Estado 
do Rio Grande do Sul, localizada no 1º andar do Prédio Anexo I da ALRS – 
Praça Marechal Deodoro, nº 101, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 
90010-300. A entrega deverá ser realizada em horário de expediente, de segunda 
a sexta-feira, das 08h30min às 18h30min, até o último dia útil anterior à data 
agendada para a abertura da sessão pública (ver preâmbulo do Edital). 

c) Através de representante da empresa, no seguinte endereço: Divisão de Protocolo 
e Arquivo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 
localizado no 1º andar do Prédio Anexo I da ALRS – Praça Marechal Deodoro, 
nº 101, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90010-300. A entrega deverá ser 
realizada em horário de expediente, de segunda a sexta-feira, das 08h30min às 
18h30min, até o último dia útil anterior à data agendada para a abertura da 
sessão pública (ver preâmbulo do Edital). 

 
 
 

12. DO ENVELOPE 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

12.1. O representante legal da licitante que assinar os documentos relativos à 
habilitação da empresa deverá estar investido de poderes para este fim e comprovar 
tal competência, caso a Comissão de Licitação vier a exigir. 

12.2. Além dos documentos físicos, as licitantes deverão também enviar, 
obrigatoriamente, dentro do ENVELOPE 01, uma via em arquivo eletrônico (CD, 
DVD ou Pen Drive) contendo toda a documentação exigida durante a fase de 
habilitação, em formato PDF. 

12.3. Sob pena de desclassificação, todos os documentos apresentados para 
habilitação deverão estar: 

12.3.1. Em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço 
respectivo, respeitadas as seguintes condições: 
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a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 
da matriz; ou 

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome 
da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, comprovadamente, 
possam ser emitidos somente em nome da matriz. 

12.3.2. Com data pertencente ao período de 180 (cento e oitenta) dias anteriores à 
data prevista para a abertura do ENVELOPE nº 01, quando não tiver prazo de 
validade expressamente estabelecido pela entidade competente expedidora. 

12.3.3. Não se enquadram no prazo de que trata o subitem anterior os documentos 
que, pela própria natureza, não apresentam prazo de validade, como, por 
exemplo, os atestados de capacidade (ou responsabilidade) técnica. 

12.4. A HABILITAÇÃO compreende a apresentação dos seguintes documentos: 

12.4.1. PARA COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro/inscrição empresarial para o empresário individual ou empresa 
individual de responsabilidade limitada (EIRELI);  

b) Contrato Social para as Sociedades Limitadas (LTDA) e demais tipos de 
sociedades empresárias, em ambos os casos, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores; 

c) admitir-se-á o Contrato Social, acompanhado de suas alterações posteriores, 
ou o Contrato Social consolidado, ou, então, Certidão Simplificada ou de 
Inteiro Teor, expedidas pelo Registro do Comércio da sede da empresa, 
devidamente atualizadas; 

d) registro/inscrição do Ato Constitutivo para as Sociedades Simples, 
acompanhada de documentação comprobatória da Diretoria em exercício. 

12.4.2. PARA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E 
TRABALHISTA: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) – extraída 
no link: 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp?
cnpj= 

b) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 
da União – extraída no link:  
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar 

       Obs.: esta certidão conjunta comprova a regularidade para com a Seguridade Social. 

c) prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
(Certificado de Regularidade do FGTS) – extraída no link: https://consulta-
crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 
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d) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal de sua sede relativamente 
ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS); (a exemplo da Certidão 
Geral de Débitos Tributários Municipais de Porto Alegre/RS) – extraída no 
link:http://siat.procempa.com.br/siat/ArrSolicitarCertidaoGeralDebTributarios_I
nternet.do 

e) prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do artigo 29, 
inciso V, da Lei Federal n.º 8.666/93 (inciso V incluído pela Lei Federal n.º 
12.440/ 2011) – extraída no link: http://www.tst.jus.br/certidao 

12.4.3. PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA: 

a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou, se for o caso, certidão de 
recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica; e 

b) Certificado de Capacidade Financeira Relativa de Licitantes, emitido pela 
Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (CAGE), nos termos do Decreto Estadual 
nº 36.601, de 10 de abril de 1996 – as instruções para obtenção desse documento 
são encontradas na página da CAGE na Internet, nos seguintes endereços: 

http://www.sisacf.sefaz.rs.gov.br/template/structural/mainstructure.aspx 

https://www.sefaz.rs.gov.br/Site/MontaDuvidas.aspx?al=l_sisacf_faq. 

Obs.1: Recomendamos às licitantes que providenciem o certificado exigido, na 

alínea “b”, o mais breve possível, pois a sua emissão não é imediata, podendo 

levar até 10 (dez) dias úteis. 

Obs.2: Eventuais dúvidas suscitadas acerca da emissão do certificado da CAGE 

podem ser esclarecidas por meio dos telefones (51) 3214-5215 e (51) 3214-5218, 

ou, ainda, pelo e-mail dcce.cage@sefaz.rs.gov.br. 

 
12.4.4. PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

a) Atestado de Visita Técnica (vistoria), fornecido pela Divisão de Projetos e 
Manutenção, ou declaração, por escrito, elaborada pela licitante, de “Pleno 
Conhecimento do Objeto”, conforme disposto no item “9” (nove) deste Edital; 

b) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, emitida pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU), da região a que estiver vinculada a licitante, comprovando atividade 
relacionada ao objeto;     

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 
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licitante, de serviço similar ao do 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, Cenotécnica (com iluminação e mecânica cênica), Estruturas 
Metálicas, Instalações Elétricas, Instalações Hidráulicas e Sistemas de 
Climatização; 

 c.2 - Detalhamento do serviço prestado, com indicação do período em que 
ocorreu e, se for o caso, dos quantitativos a ele referentes; 

 c.3 - Razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail (se houver) da 
pessoa jurídica que emitiu o atestado; 

 c.4 - data de emissão do atestado; 

 c.5 - Identificação do responsável pela emissão do atestado (nome, cargo, 
assinatura); 

 c.6 – Devidamente registrado no órgão profissional competente (CREA 
ou CAU); 

OBS.1: O(s) atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, apresentados durante a fase de 
habilitação, ou seja, contidos no ENVELOPE 01, não serão considerados para 
fins de pontuação na fase de julgamento das Propostas Técnicas. Portanto, não 
deverão estar contidos no ENVELOPE 02; 

OBS.2: As disciplinas poderão ser indicadas e constar em atestados diferentes, 
contanto que todas estejam abarcadas, ou seja, será aceito o somatório de 
atestados, a fim de que todas as disciplinas estejam contempladas; 

OBS.3: Quando os atestados apresentados se referirem à subcontratação, 
deverão vir acompanhados de documento emitido pelo contratante original, 
proprietário da obra, demonstrando que a subcontratação ocorreu com sua 
plena autorização; 

OBS.4: Os atestados da parte de cenotécnica e iluminação cênica poderão ser 
para área inferior à mencionada acima, desde que no mesmo prédio e atestado;  

OBS.5: O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderão ser objeto de 
diligência, a fim de esclarecer quaisquer dúvidas quanto ao seu conteúdo, 
havendo a possibilidade de solicitação dos respectivos contratos que lhes 
deram origem, bem como de visitação aos referidos locais. A diligência poderá 
ser dispensada quando a licitante apresentar, juntamente com o(s) atestado(s) 
supracitados, o acervo técnico do profissional responsável pelo projeto objeto 
do atestado (expedido pela entidade profissional competente), em que constem 
os dados técnicos do projeto, a razão social da empresa licitante e o nome do 
contratante, dados estes que deverão ser compatíveis com os expressos no 
atestado; 
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d) Apresentação de documento(s) que demonstre(m) dispor a licitante, na data final 
para a apresentação dos envelopes, de profissional(is) de nível superior, 
detentor(es) de atestado(s) e/ou registros de responsabilidade técnica de 
elaboração de projeto(s) de características e complexidade semelhantes às do 
objeto da licitação, certificado(s) pela entidade profissional competente. O(s) 
documentos(s) apresentado(s) deverá(ão) demonstrar capacitação técnico-
profissional para: 

 “Coordenação Geral de Projetos Executivos para Reforma de 
Edifícios”, que contemplem as disciplinas de Arquitetura, 
Estruturas (concreto e metálicas), Cenotécnica, Instalações 
Elétricas (com iluminação cênica), Instalações Hidráulicas e 
Sistemas de Climatização. 

OBS.1: O(s) documento(s) supracitado(s), não será(ão) considerado(s) para 
fins de pontuação na fase de julgamento das Propostas Técnicas; 

OBS.2: O vínculo entre o profissional e a licitante deverá ser comprovado das 
seguintes formas: contrato de prestação de serviços (entre pessoa jurídica e 
física), carteira de trabalho ou, ainda, contrato social, caso esse profissional 
seja sócio da empresa. 

OBS.3: As disciplinas poderão ser indicadas e constar em atestados diferentes, 
contanto que todas estejam abarcadas, ou seja, será aceito o somatório de 
atestados, a fim de que todas as disciplinas estejam contempladas; 

 
 

12.4.5. TODAS AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, TAMBÉM, 
DENTRO DO ENVELOPE Nº 01, OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

a) declaração de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 anos, nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93; 

b) declaração da licitante informando um e-mail de contato, para utilização durante 
os procedimentos licitatórios.  

12.4.6. Caso a licitante opte pela apresentação do Certificado de Fornecedor do 
Estado (CFE), emitido pela CELIC/RS, estará dispensada da apresentação da 
documentação de regularidade fiscal e trabalhista, prevista no item 12.4.2, 
bem como da qualificação econômico-financeira, item 12.4.3, (quando 
exigível), desde que os prazos de validade desses documentos e do próprio 
CFE estejam atualizados. 

Obs. 1: A pessoa jurídica já cadastrada na CELIC/RS e cujo CFE contenha 
documento(s) com data de validade vencida poderá apresentar documento 
atualizado em substituição a outro, constante do CFE (vigente), cuja validade 
tenha expirado anteriormente à data de abertura da sessão. 
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Obs. 2: Informações sobre cadastro junto à CELIC e emissão do CFE podem 
ser obtidas pelo fone (51) 3288-1160 ou pelo sítio eletrônico 
http://www.celic.rs.gov.br/index.php?menu=fornecedores&cod=12 

 
 
 
 
13. DO ENVELOPE 02 – PROPOSTA TÉCNICA E SEUS 

RESPECTIVOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS 

13.1. Além dos documentos físicos, as licitantes deverão também enviar, 
obrigatoriamente, dentro do ENVELOPE nº 02, uma via em arquivo eletrônico (CD, 
DVD ou Pen Drive), contendo o conteúdo integral da Proposta Técnica, em formato 
PDF. 

13.2. A Proposta Técnica deverá obedecer aos seguintes requisitos: 

a) Folha de Apresentação, com menção ao número desta Concorrência, 
identificação do licitante e descrição do objeto licitado; 

b) documentos sem emendas, rasuras, borrões, entrelinhas ou observações feitas à 
margem, devendo estar assinados e rubricados pelo representante legal da 
licitante; 

c) redigida de forma clara e objetiva, impressa em papel A4, com fonte Arial ou 
Times New Roman, tamanho 12, ou formatação equivalente; 

d) tendo em vista que a clareza e a concisão são fatores considerados na avaliação, 
o conjunto das respostas aos quesitos “Conhecimento do Problema” e “Plano de 
Trabalho”, não deve ultrapassar 7 (sete) páginas. As informações que 
ultrapassarem o limite supracitado não serão objeto de qualquer análise ou 
consideração; 

e) elaborada a partir da análise do material técnico disponibilizado pela ALRS, da 
vistoria obrigatória ao local da obra (ou, alternativamente, da declaração de 
pleno conhecimento do objeto da contratação) e das diligências que a licitante 
livremente decidir realizar; 

f) apresentar descrição detalhada dos serviços cotados, em conformidade com as 
especificações constantes neste Edital e Anexos. 

Obs.1: As licitantes poderão acrescentar, à Proposta Técnica, esquemas, desenhos ou 

outros elementos destinados a ilustrar, esclarecer ou demonstrar as respostas dadas 

aos quesitos pertinentes ao Conhecimento Técnico (Conhecimento do Problema) e ao 

Plano de Trabalho.  

Obs.2: A ALRS poderá diligenciar, para fins de verificação e comprovação, os 

documentos apresentados na Proposta Técnica. 
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13.3. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS: 

Na análise da Proposta Técnica serão avaliados os seguintes itens: 

a) Conhecimento Técnico (ou Conhecimento do Problema) – item 13.4; 

b) Plano de Trabalho – item 13.5; 

c) Capacitação e Experiência da Licitante – item 13.6; 

d) Qualificação da Equipe Técnica – item 13.7. 

13.4. CONHECIMENTO TÉCNICO (Conhecimento do Problema) – QUESITO-1: 

A licitante deverá demonstrar ter pleno conhecimento quanto aos serviços que 
constituem o objeto desta licitação, respondendo, tecnicamente e objetivamente, ao 
quesito a seguir: 

Quesito 1 (peso 2,0) – Compreensão do projeto: identificação dos problemas que 
deverão ser enfrentados durante a realização dos trabalhos, tais como: 

a) Relação e isolamento do bloco TEATRO com o restante do conjunto e 
entorno; 
b) Questões de acessibilidade, saídas de emergência e interligação entre as 
edificações. 

13.5. PLANO DE TRABALHO – QUESITOS 2 e 3: 

A licitante deverá descrever como pretende organizar e desenvolver os serviços 
que constituem o objeto desta licitação, respondendo, tecnicamente e objetivamente, 
aos seguintes quesitos: 

Quesito 2 (peso 1,0) – Organização, coordenação e compatibilização. A licitante 
deverá descrever seu processo de gestão de projetos, salientando: 

a) Os procedimentos a serem utilizados para a organização, coordenação e 
compatibilização entre as diferentes disciplinas (arquitetura, estrutura, hidráulica, 
elétrica, ar condicionado, etc); 

b) A utilização de informações gráficas, planilha quantitativo-orçamentária e os 
memoriais descritivos de cada disciplina como ferramenta para atingir tal 
objetivo. 

Quesito 3 (peso 1,0) – Planejamento das atividades: A licitante deverá apresentar 
o Fluxograma do Processo de Projeto, no qual deverão estar identificadas as 
etapas de projeto, as atividades a executar e o inter-relacionamento entre elas, 
incluindo as interações das equipes da licitante e desta com a ALRS. 
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13.6. CAPACIDADE E EXPERIÊNCIA DA LICITANTE – QUESITO-4: 

13.6.1. A capacidade e a experiência técnica da empresa serão valoradas através da 
apresentação de até 03 (três) projetos executivos. Cada projeto deverá estar 
acompanhado da(s) respectiva(s) anotação(ções) de responsabilidade técnica (ART) 
ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica (RRT), bem como de atestado de 
capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
certificando a prestação satisfatória, por parte da licitante, de serviço similar ao do 
objeto desta licitação.  

13.6.2. Os documentos previstos no item anterior devem satisfazer os seguintes 
requisitos: 

a) registrados no CREA ou CAU (inclusive o atestado de capacidade técnica 
fornecido por pessoa jurídica); 

b) incluir as seguintes disciplinas: 

 Arquitetura, 
 Cenotécnica (com iluminação e mecânica cênica), 
 Estruturas metálicas, 
 Instalações elétricas, 
 Instalações hidráulicas, 
 Sistemas de climatização; 

Obs. As disciplinas poderão constar em atestados diferentes, desde que 
todas estejam abarcadas, ou seja, será aceito o somatório de atestados para 
fins de pontuação; 

c) Em relação ao(s) atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, o(s) documento(s) apresentado(s) 
deverá(ão) conter as seguintes informações: 

 detalhamento do serviço prestado, com indicação do período em que ocorreu 
e, se for o caso, dos quantitativos a ele referentes; 

 razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail (se houver) da pessoa jurídica 
que emitiu o atestado; 

 data de emissão do atestado; 

 identificação do responsável pela emissão do atestado (nome, cargo, 
assinatura). 

13.6.3. O(s) atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 
direito público ou privado, apresentados durante a fase de habilitação, ou seja, 
contidos no ENVELOPE 01, não serão considerados para fins de pontuação na fase de 
julgamento das Propostas Técnicas. 
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13.6.4. Os documentos para comprovação da capacidade técnica poderão ser 
apresentados com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante. 

13.6.5. Quando os atestados apresentados se referirem à subcontratação, deverão vir 
acompanhados de documento emitido pelo contratante original, proprietário da obra, 
demonstrando que a subcontratação ocorreu com sua plena autorização. 

13.6.6. Os atestados em cenotécnica e iluminação cênica poderão ser para área inferior 
à mencionada acima, desde que no mesmo prédio e atestado. 

13.6.7. Os atestados poderão ser objeto de diligência, a fim de esclarecer quaisquer 
dúvidas quanto ao seu conteúdo, havendo a possibilidade de solicitação dos 
respectivos contratos que lhes deram origem, bem como de visitação aos referidos 
locais.  

13.6.8. Quesito 4: (peso 3,0) – Os projetos executivos apresentados pela licitante serão 
valorados conforme as especificações e definições previstas na tabela abaixo: 

 
TABELA PARA AFERIÇÃO DA EXPERIÊNCIA TÉCNICA DA LICITANTE 

Item Descrição 
Pontuação 

por nº de projetos 

    1 2 3 

a) 

Comprovação de experiência no desenvolvimento de projeto 
executivo de construção ou reforma de edificação, de qualquer 
categoria de uso, com área igual ou superior a 600,00 m², 
envolvendo, ao menos, quatro (04) das disciplinas abaixo 
relacionadas:  

a.1.) Arquitetura; 

a.2.) Cenotécnica (com iluminação e mecânica cênica); 

a.3.) Estruturas metálicas; 

a.4.) Instalações elétricas; 

a.5.) Instalações hidráulicas; 

a.6.) Sistemas de climatização. 

1,0 2,0 3,0 

b) 

Comprovação de experiência no desenvolvimento de projeto 
executivo de construção ou reforma de edificação de qualquer 
categoria de uso, com área igual ou superior a 600 m², 
envolvendo ao menos cinco (05) das disciplinas abaixo 
relacionadas abaixo: 

b.1.) Arquitetura; 

b.2.) Cenotécnica (com iluminação e mecânica cênica); 

b.3.) Estruturas metálicas; 

b.4.) Instalações elétricas; 

2,0 4,5 7,0 
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b.5.) Instalações hidráulicas; 

b.6.) Sistemas de climatização. 

c) 

Comprovação de experiência no desenvolvimento de projeto 
executivo de construção ou reforma de edificação de qualquer 
categoria de uso, com área igual ou superior a 490 m², 
envolvendo as seis (06) disciplinas abaixo relacionadas: 

c.1.) Arquitetura; 

c.2.) Cenotécnica (com iluminação e mecânica cênica); 

c.3.) Estruturas metálicas; 

c.4.) Instalações elétricas; 

c.5.) Instalações hidráulicas; 

c.6.) Sistemas de climatização. 

5,0 7,5 10,0 

Pontuação Máxima no Quesito 4 20 pontos 

13.7. QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA – QUESITO-5: 

13.7.1. A licitante deverá apresentar a composição e qualificação da equipe técnica 
responsável pelos serviços que constituem o objeto desta licitação. Para tanto, deverá 
indicar, pelo menos, um profissional responsável para cada uma das seguintes 
disciplinas: 

a) Coordenação-Geral de Projetos Executivos; 

b) Cenotécnica; 

c) Estruturas Metálicas; 

d) Arquitetura; 

e) Instalações Elétricas; 

f) Instalações Hidráulicas; 

g) Climatização. 

13.7.2. A qualificação dos profissionais referidos no item anterior, deverá ser 
comprovada da seguinte forma: 

a) Coordenação-Geral de Projetos Executivos:  

Profissional(is) detentor(es) de atestado(s) de capacidade técnica 
fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, nos termos do 
item 13.7.7, bem como ART(s) e/ou RRT(s) relacionados à elaboração de 
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projeto(s) de características e complexidade semelhantes às do objeto desta 
licitação, certificado(s) pela entidade profissional competente. 

O(s) documentos(s) apresentado(s) deverá(ão) demonstrar capacitação 
técnico-profissional para Coordenação-Geral de Projetos Executivos para reforma 
de edifícios, que contemplem as disciplinas de Arquitetura, Estruturas (concreto e 
metálicas), Cenotécnica, Instalações Elétricas (com iluminação cênica), Instalações 
Hidráulicas e Sistemas de Climatização. Este profissional não poderá ser 
subcontratado; 

OBS. As disciplinas poderão constar em atestados diferentes, contanto que 
todas estejam abarcadas, ou seja, será aceito o somatório de atestados. 

b) Profissional(is) detentor(es) de atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, nos termos do item 13.7.7, 
bem como registro(s) de responsabilidade técnica. Ambos documentos devem 
demonstrar experiência na elaboração de projetos executivos de Cenotécnica, 
certificados pela entidade profissional competente; 

c) Profissional(is) detentor(es) de atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, nos termos do item 13.7.7, 
bem como registro(s) de responsabilidade técnica. Ambos documentos devem 
demonstrar experiência na elaboração de projetos executivos de Estruturas 
Metálicas, certificados pela entidade profissional competente; 

d) Profissional(is) detentor(es) de atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, nos termos do item 13.7.7, 
bem como registro(s) de responsabilidade técnica. Ambos documentos devem 
demonstrar experiência na elaboração de projetos executivos de Arquitetura, 
certificados pela entidade profissional competente; 

e) Profissional(is) detentor(es) de atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, nos termos do item 13.7.7, 
bem como registro(s) de responsabilidade técnica. Ambos documentos devem 
demonstrar experiência na elaboração de projetos executivos de Elétricas 
(Instalações Elétricas), certificados pela entidade profissional competente; 

f) Profissional(is) detentor(es) de atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, nos termos do item 13.7.7, 
bem como registro(s) de responsabilidade técnica. Ambos documentos devem 
demonstrar experiência na elaboração de projetos executivos de Hidráulicas 
(Instalações Hidráulicas), certificados pela entidade profissional competente; 

g) Profissional(is) detentor(es) de atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, nos termos do item 13.7.7, 
bem como registro(s) de responsabilidade técnica. Ambos documentos devem 
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demonstrar experiência na elaboração de projetos executivos de Climatização (ar 
condicionado), certificados pela entidade profissional competente; 

13.7.3. A comprovação do vínculo entre os profissionais indicados no item anterior e a 
licitante ocorrerá através da apresentação de algum dos seguintes documentos: 

a) cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como 
contratante do profissional ou; 

b) contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio 
cotista ou diretor ou;  

c) contrato de prestação de serviços, entre pessoa física e jurídica, cuja 
responsabilidade esteja expressa neste; 

d) na hipótese de contratação posterior ou subcontratação, será aceita a 
declaração de contratação futura, desde que munidas de anuência do 
respectivo profissional, exceto para o profissional previsto na letra “a” 
do item anterior (Coordenação-Geral de Projetos Executivos). 

13.7.4. O profissional previsto no item 13.7.2, letra “a”, Coordenador-Geral (também 
denominado Coordenador Senior) terá que constar entre os funcionários da licitante, 
viabilizando a subcontratação dos demais. 

13.7.5. QUESITO 5 (peso 3,0) - EXPERIÊNCIA DE CADA PROFISSIONAL 
MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA NA DISCIPLINA SOB SUA 
RESPONSABILIDADE: 

Para fins de pontuação, a qualificação da equipe técnica responsável pela elaboração 
dos projetos será aferida através da apresentação de até 3 (três) projetos elaborados 
por cada profissional (na condição de autor ou coautor). A valoração da experiência 
da equipe utilizará a tabela abaixo: 

 

 
TABELA PARA AFERIÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

Item    Descrição 
Pontuação 
por nº de 
projetos 

    1 2 3 

a 

Comprovação, pelo profissional indicado como responsável pela 
coordenação dos projetos, de experiência em Coordenação 
envolvendo ao menos cinco (05) das seguintes disciplinas: 
cenotécnica, estruturas metálicas, arquitetura, instalações elétricas, 
instalações hidráulicas e climatização. 

1,5 2,5 3,5 

b Comprovação, pelo profissional indicado como responsável pelo 1,5 2,5 3,5 
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projeto de Cenotecnia, de experiência na elaboração de projetos 
executivos de cenotécnica. 

c 
Comprovação, pelo profissional indicado como responsável pelo 
projeto de Estruturas Metálicas, de experiência na elaboração de 
projetos executivos de estruturas metálicas. 

0,5 1,0 1,5 

d 
Comprovação, pelo profissional indicado como responsável pelo 
projeto de Arquitetura, de experiência na elaboração de projetos 
executivos de arquitetura. 

0,5 1,0 2,0 

e 
Comprovação, pelo profissional indicado como responsável pelo 
projeto de Instalações Elétricas, de experiência na elaboração de 
projetos executivos de elétricas. 

0,5 1,0 1,5 

f 
Comprovação, pelo profissional indicado como responsável pelo 
projeto de Instalações Hidráulicas, de experiência na elaboração 
de projetos executivos de hidráulica. 

0,5 1,0 1,5 

g 
Comprovação, pelo profissional indicado como responsável pelo 
projeto de Climatização, de experiência na elaboração de projetos 
de ar condicionado. 

0,5 1,0 1,5 

Pontuação Máxima no Quesito 5 15 pontos 
 
13.7.6. Em uma mesma especialidade, poderão ser considerados profissionais 

diferentes, até que seja completado o número máximo de projetos. 

13.7.7. Para cada projeto executivo submetido à avaliação, a licitante deverá 
apresentar Atestado de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 
direito público ou privado, certificando a prestação satisfatória, por parte da licitante, 
de serviço relacionado a alguma(s) das seguintes disciplinas: Arquitetura, Cenotécnica 
(com iluminação e mecânica cênica), Estruturas Metálicas, Instalações Elétricas, 
Instalações hidráulicas e Sistemas de Climatização. O documento deverá conter as 
seguintes informações: 

 descrição do tipo de serviço prestado (escopo), especificando as 
características dos projetos desenvolvidos; 

 indicação do período em que ocorreu e, se for o caso, dos quantitativos a 
ele referentes; 

 razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail (se houver) da pessoa 
jurídica que emitiu o atestado; 

 data de emissão do atestado; 
 identificação do responsável pela emissão do atestado (nome, cargo ou 

função, assinatura, telefone ou e-mail de contato). 
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OBS 1. O serviço demonstrado (executado) no Atestado deverá ter 
características e complexidade que demonstre aptidão técnica e pertinência 
em relação ao objeto licitado.  

OBS 2. O Atestado deverá estar devidamente registrado no CREA ou CAU; 

13.7.8. O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) 
de direito público ou privado, apresentados durante a fase de habilitação, ou seja, 
contidos no ENVELOPE 01, não serão considerados para fins de pontuação na fase de 
julgamento das Propostas Técnica. 

13.7.9. As respostas apresentadas por cada licitante aos quesitos relativos ao 
Conhecimento do Problema e ao Plano de Trabalho serão avaliadas com base nos 
conceitos abaixo definidos e receberão a pontuação correspondente, conforme segue: 

a) Ótimo (10 pontos): a resposta atende completamente o quesito, tendo 
abordado de forma completa e adequada todos os aspectos relevantes; 

b) Bom (8 pontos): a resposta atende o quesito com abordagem adequada 
dos aspectos relevantes, mas algum aspecto de menor relevância foi 
abordado inadequadamente ou omitido; 

c) Regular (6 pontos): a resposta atende suficientemente o quesito, porém, 
nem todos os aspectos relevantes foram adequadamente abordados ou foram 
omitidos; 

d) Insuficiente (4 pontos): a resposta não atende o quesito. A maioria dos 
aspectos relevantes não foram abordados, ou o foram de forma inadequada 
ou foram omitidos; 

e) Ruim (2 pontos): embora contendo alguma consideração pertinente, a 
resposta não aborda adequadamente nenhum aspecto relevante, mostrando-
se inadequada, inconcludente e/ou incoerente; 

f)  Péssimo (0 pontos): resposta completamente equivocada ou ausência de 
resposta. 

13.7.10. Na avaliação das respostas aos quesitos supracitados, serão considerados, ainda, 
os seguintes fatores: 

a) Clareza e concisão da exposição; 
b) Consistência dos argumentos; 
c) Suficiência de dados apresentados; 
d) Justificação das conclusões; 
e) Coerência com as respostas dos outros quesitos. 

 

13.8. APURAÇÃO DA NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA 

A Nota da Proposta Técnica será a média ponderada da pontuação obtida em cada 
quesito (nQi - Nota do Quesito “i”), observados os pesos (pQi - Peso do Quesito “i”) 
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fixados acima nos quesitos de 1 a 5, conforme a seguinte fórmula: 
 

 

NT = pQ1*nQ1 + pQ2*nQ2 + pQ3*nQ3 + pQ4*nQ4 + pQ5*nQ5 

 

13.9. Serão desclassificadas propostas que obtiverem a NT - Nota da Proposta Técnica - 
inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos.   

 
 
 
14. DO ENVELOPE 03 - PROPOSTA DE PREÇOS 

14.1. Além dos documentos físicos, as licitantes deverão também enviar, 
obrigatoriamente, dentro do ENVELOPE nº 03, uma via em arquivo eletrônico (CD, 
DVD ou Pen Drive) contendo sua Proposta de Preços e também o Cronograma 
Físico-Financeiro, em formato PDF. 

14.2. A Proposta de Preços e o Cronograma Físico-Financeiro deverão ser preenchidos, 
obrigatoriamente, conforme os modelos dispostos nos Anexos II e III deste Edital. 

14.3. Os documentos do ENVELOPE n.º 03 deverão obedecer aos seguintes requisitos: 

a) cotação com preços unitário e total de cada item, bem como com o preço global, 
expressos em moeda nacional (Real – R$), com, no máximo, 2 (duas) casas 
decimais após a vírgula; 

b) prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data agendada 
para a sessão de abertura da licitação (ver preâmbulo do Edital). Na falta de 
indicação expressa em contrário, o prazo acima referido será o considerado; 

c) em original, de preferência emitidos por computador, redigidos com clareza, sem 
emendas, rasuras, borrões, observações, acréscimos, entrelinhas ou, ainda, 
anotações feitas à margem, devidamente datados e assinados; 

d) fazer menção ao número desta Concorrência e conter a razão social da licitante, 
CNPJ, número(s) de telefone(s), e-mail e o respectivo endereço com CEP, 
podendo fazer referência, também, ao banco, agência, respectivos códigos e o n.º 
da conta, para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento; 

e) serão corrigidos, pela Comissão de Licitação, quaisquer erros de aritmética, bem 
como as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o valor 
total do item, quando prevalecerá sempre o primeiro; 

f) a falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá ser suprida com aqueles 
constantes dos documentos apresentados dentro do ENVELOPE 01. 

14.4. Alertamos que, juntamente com a Proposta de Preços, deverá ser anexado, 
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no ENVELOPE nº03, o Cronograma Físico-Financeiro, conforme modelo 
contido no Anexo III deste Edital. 

14.5. O valor total constante da proposta deve compreender todos os tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem como taxas, fretes, seguros, 
deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou 
venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o serviço. Portanto, o referido valor 
abrangerá todos os custos necessários à execução do objeto desta licitação, em 
perfeitas condições e de acordo com as disposições deste Edital e seus Anexos. 
 
 
 

15. DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS 

15.1. Adota-se como critério, para a Proposta de Preços, o valor de referência 
equivalente a R$ 694.000,00 (seiscentos e noventa e quatro mil reais), definido 
com base na determinação da Superintendente Administrativa e Financeira, 
conforme documento eletrônico (SEI – 2869823). 

15.2. As licitantes deverão observar o valor de referência indicado neste Edital, sob pena 
de o certame não ser homologado pela Superintendente Administrativa e Financeira 
da ALRS (autoridade competente), caso esta entenda que o valor final alcançado 
restou demasiadamente oneroso, deixando de ser, por conseguinte, vantajoso a este 
Poder Legislativo. 

15.3. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços excessivos ou 
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles com valor inferior a 40% 
(quarenta por cento) do valor previsto no item 15.1. 

15.4. Conforme já mencionado no item 14.5, o valor constante da proposta deve 
compreender todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outros 
custos ou despesas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o 
serviço, abrangendo, assim, todos os custos necessários à execução do escopo desta 
licitação em perfeitas condições e de acordo com as disposições deste Edital e seus 
Anexos. 

 
 
 

16. DA ORDEM DOS PROCEDIMENTOS 
 
16.1. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 01 (Documentos de Habilitação): 

16.1.1. Previamente, será efetuada consulta ao CFIL/RS – Cadastro de Fornecedores 
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual -, a 
fim de verificar se os licitantes estão aptos a participarem do certame. Aqueles 
que porventura estiverem inscritos no referido cadastro serão sumariamente 
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desclassificados. Para tanto, serão utilizadas as informações apresentadas na 
parte externa dos envelopes, conforme item 11.5. 

16.1.2. Uma vez concluída a consulta prevista no item anterior, em ato público, a 
Comissão de Licitação procederá à abertura da sessão licitatória. 

16.1.3. Inicialmente, serão realizados os procedimentos para o credenciamento dos 
representantes das licitantes, nos termos do item 8 (oito) deste Edital.  

16.1.4. Concluída a etapa do credenciamento, todos os envelopes serão rubricados, 
apenas externamente, pelos membros da Comissão de Licitação e também 
pelos representantes das licitantes que estiverem presentes. 

16.1.5. A seguir, proceder-se-á à abertura dos ENVELOPES nº 01, momento em que 
os documentos de habilitação serão analisados e rubricados pelos membros da 
Comissão de Licitação e pelos representantes dos licitantes presentes. 
Conforme a natureza do documento, o exame será realizado, também, pela 
Comissão de Julgamento Técnico. 

16.1.6. Os documentos contidos nos ENVELOPES 01, bem como a listagem dos 
licitantes habilitados, serão divulgados na Internet, nos termos do item 4.2 
deste Edital, a fim de que a eventual ausência do representante da licitante, ao 
local onde ocorrem os procedimentos licitatórios, não seja obstáculo à 
participação da empresa neste certame. 

16.1.7. Caso a Comissão de Licitação julgue conveniente, a reunião será suspensa 
para a análise dos documentos apresentados. Nesta hipótese, será agendada 
uma nova sessão pública para a continuidade dos procedimentos licitatórios. 

16.1.6.1. As informações sobre a nova sessão, tais como data, horário e local, 
serão informadas ainda durante a sessão pública e também estarão disponíveis 
no www.al.rs.gov.br/compras/concorrencias/teatro-dante-barone.aspx e no 
DOAL. 

16.1.6.2. Na hipótese acima, todos os documentos de habilitação já rubricados 
e os ENVELOPES n° 02 e 03, rubricados externamente, pelos licitantes 
presentes e pelos membros da Comissão de Licitação, permanecerão em 
poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação. 

16.1.8. Não ocorrendo a hipótese de suspensão, prevista no item anterior, a Comissão 
de Licitação, a seu critério, divulgará o resultado da fase de habilitação ainda 
durante a sessão pública ou em data posterior, nos termos do item 4.2. 

16.1.9. Na hipótese da divulgação dos resultados da fase de habilitação ocorrer 
durante sessão pública e desde que ocorra a presença física de todos os 
representantes dos licitantes, bem como a manifestação, expressa, da 
desistência ao direito de recorrer quanto ao conteúdo dos ENVELOPES 01, 
serão abertos os ENVELOPES 02, nos termos do item 16.2. 

16.1.10. Não ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, a partir do primeiro 
dia útil seguinte à data de divulgação dos resultados da fase de habilitação, no 
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DOAL, será iniciado o prazo recursal, nos termos do item 19.5. 

16.1.11. Ao licitante desclassificado na fase de habilitação serão devolvidos os 
respectivos ENVELOPES n° 02 e nº 03, desde que transcorrido o prazo para a 
interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o 
julgamento dos recursos interpostos. 

16.1.12. Ao final de cada sessão pública, a Comissão de Licitação irá comunicar o 
local, data e horário definidos para a realização de um novo encontro, a fim de 
que ocorra a continuidade dos procedimentos licitatórios. A comunicação 
também estará disponível no site 
www.al.rs.gov.br/compras/concorrencias/teatro-dante-barone.aspx e no 
DOAL.  

16.1.13. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as Propostas Técnicas, não 
cabe desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo 
em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.  

16.1.14. Quando todas as licitantes forem desclassificadas, durante a fase de 
habilitação, poderá ser fixado o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 
regularização dos documentos não aprovados.  

16.1.14.1.  Nesta hipótese, a Comissão comunicará aos licitantes, através 
de correio eletrônico, site www.al.rs.gov.br/compras/concorrencias/teatro-
dante-barone.aspx e publicação no DOAL, a data, horário e local para uma 
nova sessão pública, a fim de que sejam apresentados os documentos 
necessários para a regularização da empresa em relação aos requisitos da 
fase de habilitação do certame. 

16.1.14.2. Todos os documentos de habilitação já rubricados e os 
ENVELOPES n° 02 e 03, rubricados externamente, pelos licitantes 
presentes e pelos membros da Comissão de Licitação, permanecerão em 
poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação. 

 

16.2. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 02 (Propostas Técnicas) 

16.2.1. Abertos os ENVELOPES 02, o conteúdo será verificado e rubricado pelos 
membros da Comissão de Licitação e também pelos licitantes presentes.  

16.2.2. Em ato contínuo, os ENVELOPES 02 serão repassados para a Comissão de 
Julgamento Técnico, que analisará e avaliará, no prazo de 3 até (três) dias 
úteis, cada Proposta Técnica, determinando a devida pontuação, nos termos 
do item 13 (treze) deste Edital. 

16.2.3. O resultado da avaliação das Propostas Técnicas será divulgado através do 
site www.al.rs.gov.br/compras/concorrencias/teatro-dante-barone.aspx e no 
DOAL, juntamente com a comunicação do local, data e horário da sessão para 
a abertura do ENVELOPE 03.  

16.2.4. A partir do primeiro dia útil seguinte à data de divulgação dos resultados do 
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julgamento técnico, no DOAL, será iniciado o prazo recursal, especificamente 
para questões relacionadas às Propostas Técnicas, nos termos do item 19.5. 

16.2.5. Ao licitante desclassificado na etapa de apresentação da Proposta Técnica, 
será devolvido o ENVELOPE nº 03, desde que transcorrido o prazo sem 
interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o 
julgamento dos recursos interpostos. 

16.2.6. Ultrapassada a etapa de análise das Propostas Técnicas, não cabe 
desclassificar o licitante por motivo relacionado ao conteúdo dos 
ENVELOPES nº 02, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos 
após o julgamento.  

 

 

16.3. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 03 (Propostas de Preços) 

16.3.1. Concluída a fase de análise e pontuação das Propostas Técnicas, serão abertos 
os envelopes que contenham as Propostas de Preços (ENVELOPES 03) 
somente dos licitantes habilitados e classificados tecnicamente. 

16.3.2. Caso haja erros ou divergências entre os valores, os mesmos serão retificados 
da seguinte forma: havendo discrepância entre os preços unitários e os preços 
totais, multiplicar-se-á o preço unitário pela quantidade, prevalecendo o preço 
unitário e corrigindo-se o preço total. Havendo divergência entre o valor em 
cifras e o por extenso, prevalecerá esse último. 

16.3.3. É de responsabilidade do licitante a informação de quaisquer alíquotas de 
impostos. No caso de se constatar omissão da informação das alíquotas de 
quaisquer dos impostos incidentes, a Comissão de Licitação considerará que 
os preços contemplam esses impostos nas alíquotas definidas por lei. 

16.3.4. Com relação à aplicação dos impostos, será sempre considerada a legislação 
em vigor na ocasião do recebimento das propostas, independente da época do 
fato gerador do imposto. As alterações de legislação pertinentes aos impostos 
aplicáveis, ocorridas após a data de apresentação das propostas e antes da 
divulgação do resultado, serão consideradas pela Comissão de Licitação no 
julgamento da proposta. 

16.3.5. Abertos os ENVELOPES 03, o conteúdo será verificado e rubricado pelos 
membros da Comissão de Licitação e também pelos licitantes presentes.  

16.3.6. Serão desclassificadas as Propostas de Preço que: 

a) Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos 
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas 
ofertas dos demais licitantes;  

b) Apresentar preços unitários ou globais excessivos em relação ao valor de 
referência previsto no item 15.1; 
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c) Contiver valores irrisórios, incompatíveis com os preços dos insumos e 
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. Considera-se 
manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja inferior 
a 40% (quarenta por cento) do valor de referência previsto no item 15.1. 

 
 
 
 

16.4. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

16.4.1. Todas as propostas serão analisadas e julgadas em observância ao disposto no 
artigo 46, § 2º da Lei n° 8.666/93, com base na documentação apresentada 
nos ENVELOPES 02 (Proposta Técnica) e 03 (Proposta de Preços) e de 
acordo com as condições e especificações previstas neste Edital e seus 
Anexos. 

16.4.2. A definição da Nota Final de cada licitante utilizará as seguintes proporções 
entre critérios técnicos e de preço: 

a) 60% - Para a NOTA TÉCNICA (NT); e 

b) 40% - Para o PREÇO (P) OFERTADO. 

16.4.3. Para obtenção da NOTA FINAL (NF), será adotada a seguinte fórmula: 

A Nota Final (NF) será igual a: (0,6 x NT) + ((40 x 106)/P). 
Obs.: os coeficientes estão assim definidos para que ocorra equilíbrio na fórmula, 

não privilegiando o fator Preço, mas sim a Técnica, considerando, ainda, o valor 

de referência previsto no item 15.1. 

16.4.4. Será considerado “vencedor provisório” o licitante que, atendendo às 
condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, obtiver o maior NF – Nota 
Final. 

16.4.5. Na hipótese do vencedor provisório não se enquadrar como ME/EPP e tendo 
em vista os benefícios concedidos às microempresas e às empresas de 
pequeno porte, previstos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 
de dezembro de 2006, ocorrendo a situação de empate presumido (também 
conhecido por “empate ficto”) entre duas ou mais propostas, a preferência de 
contratação será dada às ME/EPPs, operacionalizada da seguinte forma: 

I.  Consideram-se aptas a usufruir do benefício em questão as licitantes 
enquadradas como ME/EPP que obtiverem Nota Final (NF) com valor 
no limite de até 10% (dez por cento) superior à Nota Final melhor 
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classificada (nota do vencedor provisório), desde que esta não seja de 
microempresa ou empresa de pequeno porte;  

II. Na hipótese da licitante enquadrada como ME/EPP e em situação de 
empate presumido desejar utilizar o benefício em tela, deverá manifestar-
se, oralmente, durante a sessão pública, fato que será registrado em Ata. 
Caso não possua representante legal presente durante a sessão, deverá se 
manifestar, por correio eletrônico, através do endereço  
compras@al.rs.gov.br, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir 
do primeiro dia útil seguinte à data de publicação dos resultados da 
sessão pública no DOAL; 

III. Ocorrendo a hipótese de licitantes enquadrados em situação de 
“empate ficto” e que tenham manifestado intenção de utilizar tal 
benefício, a Comissão de Licitação comunicará o agendamento de uma 
nova sessão pública, na qual tais licitantes poderão apresentar nova 
Proposta de Preços, conforme previsto no item 14; 

IV. Na nova sessão, inicialmente, será aberto apenas o envelope do 
licitante melhor classificado, enquadrado como ME/EPP e em situação 
de empate ficto; 

V. Caso o licitante melhor classificado, enquadrado como ME/EPP e em 
situação de empate ficto não elabore nova proposta de preços, serão 
sucessivamente convocadas as MEs, EPPs remanescentes, observada a 
ordem classificatória, para exercerem o mesmo direito, desde que 
também classificadas em situação de empate ficto; 

VI. A nova Proposta de Preços será submetida à fórmula prevista no 
item 16.4.3, a fim de que seja atualizada a Nota Final (NF) do licitante, 
fato que poderá alterar o licitante considerado como “vencedor 
provisório”. 

VII. A proposta que atender às qualificações e requisitos de habilitação e 
técnicos excluirá a abertura das demais propostas.  

16.4.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte, será realizado sorteio.  

16.4.7. Após a determinação das Notas Finais, a Comissão divulgará a classificação 
dos licitantes, nos termos do item 4.2.  

16.4.8. A partir do primeiro dia útil seguinte à comunicação prevista no item anterior, 
no DOAL, será iniciado o prazo recursal, especificamente relacionado às 
Propostas de Preços, nos termos do item 19.5. 

16.4.9. Uma vez transcorrido o prazo para a interposição de recurso, ou tenha havido 
desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos, a 
Comissão de Licitação divulgará o vencedor da licitação. 
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17. DA VALIDADE DAS PROPOSTAS 

17.1. A Proposta Técnica e a Proposta de Preços deverão ter validade mínima de 60 
(sessenta) dias, contados da data estabelecida no preâmbulo desta Concorrência 
para a abertura dos envelopes de habilitação (ENVELOPE 01). 

17.2. Caso a validade das propostas não esteja expressamente indicada, será 
considerado o prazo de validade previsto no item anterior, para efeito de 
julgamento. 

17.3. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do 
período de validade das propostas, poderá ser solicitada prorrogação geral da 
validade das propostas a todas as licitantes classificadas, por igual prazo, no 
mínimo. 

 
 
 

18. DO CONTRATO 

18.1.  O regramento pertinente à contratação em tela está disposto no Anexo IV 
deste Edital (Minuta de Contrato). 

18.2. A assinatura do Termo de Contrato será precedida de nova consulta ao cadastro 
CFIL/RS. Eventual pendência do fornecedor adjudicatário, junto a este cadastro, 
impedirá, por força de lei, a sua contratação por parte desta ALRS. 

18.3. Caso o fornecedor adjudicatário tenha indicado profissionais para composição 
de sua equipe, em sua Proposta Técnica, com vínculo enquadrado na hipótese 
prevista na letra “d” do item 13.7.3, a ALRS solicitará a comprovação da 
efetivação do respectivo vínculo, previamente à assinatura do Contrato. 

18.4. Será exigida a prestação de garantia, pela Adjudicatária, como condição para a 
celebração do Contrato, nos termos da Cláusula Décima da Minuta de Contrato 
(vide Anexo IV). 

18.5. Após a homologação do resultado da licitação, por parte da ALRS, a 
Adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
sua notificação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

18.5.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, 
durante o seu transcurso, por solicitação justificada da Adjudicatária e 
aceita pela Administração. 

18.6. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no 
prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 
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pelo primeiro classificado, ou revogar a licitação, independentemente da 
cominação prevista neste Edital. 

18.7. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

18.8. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).  

18.9. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, dentro do 
prazo estabelecido pela Administração da ALRS, caracteriza descumprimento 
total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente 
estabelecidas. 

18.10. O disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas nos termos 
do art. 64, § 2º da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que não aceitarem a 
contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto 
ao prazo e preço. 

18.11. Quaisquer condições apresentadas pela licitante vencedora, se pertinentes, 
poderão ser acrescentadas ao contrato a ser assinado, desde que compatíveis com 
os dispositivos legais e as condições deste Edital. 

 
 
 
19. DO DIREITO DE PETIÇÃO: Pedidos de Esclarecimentos, Pedidos 

de Impugnação e Recursos 

19.1. Pedidos de Esclarecimentos, Pedidos de Impugnação, Recursos e Contrarrazões 
deverão ser comunicados à Comissão de Licitação, através de correio eletrônico, 
para o endereço compras@al.rs.gov.br. Recomendamos que o e-mail seja enviado 
com aviso de recebimento. 

19.2. Sempre que constatar o recebimento da mensagem, a Comissão de Licitação, assim 
que possível, enviará uma confirmação ao licitante. Do contrário, solicitamos às 
empresas que entrem em contato, através dos telefones (051) 3210-1032, 3210-
1035 ou 1046, para solucionar eventuais falhas na comunicação por correio 
eletrônico. 

19.3. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS:    Qualquer cidadão poderá 
formalizar Pedido de Esclarecimento, desde que o faça previamente até quinto dia 
útil anterior à data fixada para a sessão de abertura do presente certame (vide 
preâmbulo do Edital). 

19.4. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 
19.4.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital de Licitação, desde 

que o faça previamente ao quinto dia útil anterior à data fixada para a sessão de 
abertura do presente certame (vide preâmbulo do Edital). 
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19.4.2. No caso do potencial licitante, o prazo é de até 2 (dois) dias úteis anteriores à 
data fixada para a sessão de abertura do presente certame (vide preâmbulo do 
Edital). Para fins de atendimento ao art. 41, § 2º, da Lei Federal n.º 8.666/93, 
considera-se como potencial interessado aquele que possuir, no seu Estatuto 
Social, atividade compatível ao objeto da licitação. 

19.4.3. A ALRS analisará e responderá à impugnação no prazo de até 3 (três) dias 
úteis. 

19.4.4. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de 
participar desta Concorrência até o trânsito em julgado da decisão a ela 
pertinente. 

19.4.5. Acolhida a impugnação da licitante contra o instrumento convocatório, caso 
necessário, será definida e publicada nova data para realização do certame. 

19.5. DOS RECURSOS: 

19.5.1. Quando da interposição de recursos, bem como de suas respectivas 
contrarrazões, será realizado comunicado às licitantes, conforme procedimentos 
descritos no item 4.2. 

19.5.2. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que 
pretender reconsideração total ou parcial das decisões da Comissão de Licitação 
deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso 
próprio. 

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; 

b) da decisão da Comissão de Licitação ou da Comissão Técnica quanto ao 
julgamento das Propostas Técnicas; 

c) da decisão da Comissão de Licitação quanto ao julgamento das Propostas 
de Preços; 

d) da decisão da Administração da ALRS que determine a anulação ou 
revogação desta Concorrência.  

19.5.4. Após o recebimento do recurso, a Comissão de Licitações verificará sua 
tempestividade. Ato contínuo, poderá realizar os seguintes procedimentos: 

a) sendo recurso de caráter eminentemente técnico, a Comissão de Licitações 
o repassará para a análise da Comissão de Julgamento Técnico; 

b) na hipótese de o recurso não possuir natureza técnica, a Comissão de 
Licitação decidirá quanto às motivações da intenção de recorrer. Nesse 
momento não se adentrará ao mérito recursal, mas apenas serão 
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verificadas as condições de admissibilidade do recurso. 

19.5.5. Interposto o recurso, as demais licitantes poderão apresentar suas 
contrarrazões, no prazo de 5 dias úteis após o término do prazo recursal.  

19.5.6. Interposto o recurso, após a verificação de sua admissibilidade e ultrapassado 
o período de recebimento de suas respectivas contrarrazões, a Comissão de 
Licitação poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou 
fazê-lo subir, devidamente informado, à Administração da ALRS. 

19.5.7. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

19.5.8. O recurso interposto da decisão de habilitação ou inabilitação ou de 
julgamento das propostas terá efeito suspensivo, podendo a autoridade 
competente, motivadamente e presentes as razões de interesse público, atribuir ao 
recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.   

19.5.9. Não serão considerados recursos que versem sobre aditamento ou 
modificação da proposta, bem como aqueles que procurem apresentar 
informações ou esclarecimentos que deveriam constar obrigatoriamente da 
proposta 

 
 
 
20. DAS OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES 

Todas obrigações e condições relativas à contratação objeto desta licitação estão 
expressas nas cláusulas da Minuta de Contrato (Anexo IV). 
 
 
 
21. DO PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação dos documentos hábeis de 
cobrança, nos termos e condições estabelecidas na Minuta de Contrato, que representa o 
Anexo IV deste Edital.  
 
 
 
22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

22.1. Todas as sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas 
na Minuta de Contrato, acostada ao Anexo IV deste Edital. 

22.2. Constitui ilícito administrativo todo descumprimento de dever legal ou de regra 
prevista neste Edital, notadamente: 
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a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório com o intuito 
de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do 
objeto da licitação; 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 
licitatório; 

c) devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou 
proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo; 

d) afastar ou procurar afastar os demais licitantes, por meio de violência, grave 
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 

e) abster-se ou desistir de licitar, em razão de vantagem oferecida; 

f) apresentar declaração ou qualquer outro documento falso; 

g) comportar-se de modo inidôneo; 

h) recusar-se a adjucatária, injustificadamente, em assinar o Contrato, nos 
termos do art. 81 da Lei 8.666 de 1993. 

i) não manter sua proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, 
devidamente justificado. 

22.3.  Ao licitante que incorrer nas faltas previstas neste Edital, aplicam-se, segundo a 
natureza e a gravidade da falta, assegurada a defesa prévia, as seguintes sanções, 
sem prejuízo daquelas de natureza civil ou penal: 

I. advertência; 

II. multa; 

III. suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento 
de contratar com a Administração Pública Estadual pelo prazo de até 5 
(cinco) anos; 

IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação pela autoridade competente da 
ALRS. 

22.4.  A recusa em assinar o contrato, considerada após transcorrido o 5º (quinto) dia 
útil subsequente à convocação para sua assinatura, sem a formalização de 
qualquer justificativa, configura desistência e sujeitará a adjudicatária ao 
pagamento de multa correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
global do objeto, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis. 

22.5.  É facultado à ALRS, quando o convocado não assinar o termo de contrato no 
prazo e condições estabelecidos:  

a) revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas na 
Lei nº 8.666/1993; ou  

b) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.  
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22.6.  As sanções previstas neste Edital, as quais podem ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente - não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que sua conduta venha causar à ALRS. 

22.7.  Caracterizada hipótese de aplicação de qualquer penalidade, a adjudicatária será 
notificada da abertura do prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa 
prévia, e 10 (dez) dias úteis da notificação, para a hipótese de declaração de 
inidoneidade. 

22.8.  Para a aplicação das penalidades aqui estipuladas, será observado o 
contraditório e a ampla defesa. 

 
 
 

23. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

23.1. O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, a critério da ALRS, por 
acordo entre as partes ou por razões de ordem administrativa. 

23.2. A ALRS poderá rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, 
independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial e do pagamento 
de qualquer indenização pelos motivos descritos na Cláusula Décima Primeira da 
Minuta do Contrato, ANEXO IV deste Edital e nos termos dos artigos 78 a 80 da 
Lei n° 8.666, de 1993. 

 
 
 
24. DA SUBCONTRATAÇÃO 

A contratação objeto deste procedimento licitatório admite a subcontratação de 
parcelas do escopo, conforme referido no § 1º da Cláusula Primeira da Minuta de 
Contrato (Anexo IV deste Edital).  
 
 
 

25. DO GESTOR 

Responsável pelo Termo de Referência: Coordenador da Divisão de Projetos e 
Manutenção/Departamento de Logística. 
 
 
 
26. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

26.1. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
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26.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a Comissão de Licitação comunicará aos 
licitantes, nos termos do item 4.2, a data e local agendados para a continuidade 
dos procedimentos licitatórios. 

26.3. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as licitantes, sem comprometimento da segurança da 
futura adjudicação. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da 
Comissão durante a sessão. 

26.4. A licitante deverá indicar, em sua proposta, ou encaminhar até a data de 
assinatura do contrato, o nome e o número do telefone do seu preposto, para 
representar a licitante vencedora durante a execução do contrato. 

26.5. Em caso de dúvida, a interessada deverá contatar a Comissão de Licitação da 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, pelo e-mail 
compras@al.rs.gov.br ou pelos telefones (051) 3210-1032 ou 3210-1035, 3210-
1046. 

26.6. Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus 
Anexos, bem como todas as instruções, termos e especificações técnicas 
presentes, informando-se de todas as circunstâncias ou detalhes que possam de 
algum modo afetar a aferição dos custos e prazos envolvidos na execução do 
objeto desta licitação.  

26.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.  

26.8. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade 
do cumprimento das disposições nele contidas.  

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.  

26.10. A critério da Administração da ALRS, esta Concorrência poderá: 

a) ser anulada, se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; ou 

b) ser revogada, a juízo da Administração da ALRS, se for considerada 
inoportuna ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 
tal conduta; ou 

c) ser alterada quanto à data de abertura dos envelopes, por conveniência 
exclusiva da ALRS. 

26.11. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta Concorrência:  



 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

DEPTO. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO - CENTRAL DE COMPRAS E CONTRATOS 

 
 

38 
 

a) a anulação do procedimento licitatório, por motivo de ilegalidade, não gera 
obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da 
Lei n.º 8.666/93; 

b) a nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, 
o dispositivo citado na alínea anterior; e 

c) no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

26.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 
observados os princípios da isonomia e do interesse público.  

26.13. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Licitação, com base nas 
disposições da Lei nº 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente 
aplicáveis.  

26.14. Cabe aos licitantes informar, imediatamente, à ALRS, quando ocorrer 
alteração do endereço comercial, e-mail ou telefones, com vistas a possibilitar 
eventual recebimento de correspondências, comunicados e notificações, dentre 
outros. 

26.15. Homologada a licitação pela Superintendente Administrativa e Financeira, a 
licitante adjudicatária será convocada a firmar compromisso, mediante assinatura 
do instrumento de contrato (a Minuta de Contrato consta no Anexo IV), no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação para tal, submetendo-se às 
condições e disposições nela contidas. 

26.15.1. O prazo acima referido poderá ser prorrogado, a critério da ALRS, 
quando solicitado durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo 
justificado. 

26.16. Fica vedada a participação da licitante que executar o objeto desta licitação 
na futura execução das obras, mesmo que parcialmente, em algum item. 

26.17. Este Edital foi aprovado pela Procuradoria da ALRS (Promoção n.º 39.234) e 
pela Seccional da Contadoria e Auditoria Geral do Estado (CAGE-RS) junto à 
Assembleia Legislativa (Informação CAGE n.º 045/2021). 

 
27. DO FORO     

 Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre - RS para a discussão de eventuais 
questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas 
administrativamente. 
 
Comissão de Licitação, 10 em agosto de 2021. 
Autoridade Competente. 
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ANEXO I  

CONCORRÊNCIA Nº 01/2021  

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Este documento (referência SEI-2908391), elaborado pela Divisão de Projetos e 

Manutenção/Departamento de Logística da ALRS, está acostado ao processo eletrônico 
7852-01.00/19-7 e está disponibilizado, para consultas ou “downloads”, no site 
www.al.rs.gov.br/compras/concorrencias/teatro-dante-barone.aspx.   
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ANEXO II 
 

CONCORRÊNCIA N.º 01/2021  
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (PLANILHA DE PREÇOS) 
 
 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para elaboração do rol completo de 
projetos visando à Reforma Geral do Teatro Dante Barone, da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, conforme especificações técnicas e 
condições previstas neste Edital e seus Anexos. A área do complexo é de 
aproximadamente 1.200,00 m². 

Item Etapa / Projeto Valor (R$) 

1 ART/ RRT´s e Garantia contratual;   

2 Levantamento Cadastral   

3 Planejamento Teatral, Projeto de Acessibilidade e Projeto 
Conceitual dos Projetos de Engenharia; 

  

4 Projeto Básico dos Projetos de Engenharia e Estrutural   

5 Projetos Especializados   

6 Projetos Executivos dos Projetos de Engenharia e Estrutural   

7 Modelagem e Imagens [valor total do item 4.8 do Anexo I da 
Minuta de Contrato (Anexo IV do Edital) e do item 4.8 do 
Anexo I do Edital (que corresponde ao Termo de Referência)] 

  

8 Planilha Quantitativa e Orçamentária    

VALOR GLOBAL    
 
 

Desdobramento do item 4.8 das Especificações Técnicas do Termo de Referência 
(Anexo I do Edital) 

Descrição Valor 
4.8.1.          Modelagem 
Modelagem 3D de Projeto de Arquitetura, Complementares e 
Ambientação 

  
R$  

4.8.2.          Imagens 
Teatro - Cena 1 R$  
Teatro - Cena 2 R$  
Teatro - Cena 3 R$  
Teatro - Cena 4 R$  
Teatro - Cena 5 R$  

VALOR TOTAL ** 

*** (valor a transferir para o item 7 da Planilha de Preços) 
R$  
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Obs.: No preço proposto já devem estar incluídos (contabilizados) os custos relativos 

aos produtos (se houver) e à mão de obra empregada na execução do serviço. 

 

 

Prazo de validade da proposta: ..................................................... (mínimo: 60 dias). 

Data: [Dia] de [Mês] de 2021. 

Dados Bancários: .......................................................................................................... 

Nome e assinatura do representante legal: ................................................................. 
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ANEXO III  

CONCORRÊNCIA Nº 01/2021  

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (MODELO) 
 
 
 

ETAPA / PROJETO 
PRAZO (em dias, 

contados da assinatura 
do Contrato) 

% 
VALOR 

(R$) 

ART/ RRT´s e Garantia contratual; 15 15 (fixo)   

Levantamento Cadastral 45 
14 (sugestão 
editável) 

  

Planejamento Teatral, Projeto de 
Acessibilidade e Projeto Conceitual 
dos Projetos de Engenharia; 

75  
14 (sugestão 
editável) 

  

Projeto Básico dos Projetos de 
Engenharia e Estrutural 

135 
14 (sugestão 
editável) 

  

Projetos Especializados 135 
14 (sugestão 
editável) 

  

Projetos Executivos dos Projetos 
de Engenharia e Estrutural 

180 
14 (sugestão 
editável) 

  

Modelagem e Imagens 210 
5 (sugestão 
editável) 

 

Planilha Quantitativa e 
Orçamentária  

210 10 (fixo)   

                                                                                                    
               Totais 

100   

 
 

Data: [Dia] de [Mês] de 2021. 

Nome e assinatura do representante legal: ................................................................. 
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ANEXO IV  

CONCORRÊNCIA Nº 01/2021  

MINUTA DE CONTRATO 
 
 

 
Este documento (referência SEI-2920608) está acostado ao processo eletrônico 7852-01.00/19-7 e 

está disponibilizado, para consultas ou “downloads”, no site 
www.al.rs.gov.br/compras/concorrencias/teatro-dante-barone.aspx.   
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ANEXO V  

CONCORRÊNCIA Nº 01/2021  

PLANTAS BAIXAS 

 
  

 Planta de Situação e Localização, Teatro é o BLOCO B – Documento eletrônico n.º 2077314 do 
processo SEI n.º 7852-01.00/19-7;  

 

 Planta Baixa do 1º Andar – Teatro – Documento eletrônico n.º 2077317 do processo SEI n.º 7852-
01.00/19-7; 

 

 Planta Baixa do Palco – Documento eletrônico n.º 2077320 do processo SEI n.º 7852-01.00/19-7; 
 

 Planta Baixa da Plateia Alta e Salas Técnicas – Documento eletrônico n.º 2077323 do processo SEI 
n.º 7852-01.00/19-7; 

 
 


