Licitação na modalidade Tomada de Preço nº 008/2015
Edital de Licitação nº 031/2015
Processo de Licitação nº 058/2015
Município de Caseiros torna público que no dia 10
de fevereiro de 2016, às 14h00min, na sala de Reuniões
da Prefeitura Municipal de Caseiros, se reunirá a
Comissão de Licitação, com a finalidade de receber as
propostas para aquisição de materiais e serviços de
mão de obra para obras diversas, na Secretaria
Municipal de Obras e Viação de Caseiros - RS, conforme
especificações a seguir, obedecidas às condições
previstas no presente edital, e da Lei Federal
8.666/93 e alterações posteriores.
1. Do objeto
Constitui objeto da presente Licitação a aquisição de
materiais e serviços de mão de obra para diversas obras junto
Secretaria Municipal de Obras e Viação de Caseiros - RS, como segue:

Item

Unid Quantidade

Discriminação dos Serviços

1.0

LOTE
1
FECHAMENTO
ALMOXARIFADO

COM

DIVISÓRIAS

1.1

Divisória em Divilux c/ estrutura necessária p/ fixação,
dimensões 48x1202x2110mm, fornecimento e instalação.

2.0

LOTE 2 - ACABAMENTOS ALMOXARIFADO - 60,14M²

2.0.1
2.0.2

m²

55,00

Forro de PVC 100, frisado 7mm, cor branco, mais cantoneira
convencional, fornecimento e instalação

m²

62,00

Madeiramento para forro, peças de 2,5x10cm, espacadas de
50cm

m²

62,00

m²

13,00

unid

1

m²

62,00

2.0.3 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm, instalado
2.0.4 Escada metálica 90cm, fornecimento e instalação
2.0.5 Revestimento cerâmico para piso 35x35cm, aplicado
2.0.6

Retirada de aparelho de iluminação c/ reaproveitamento de
unid
lâmpada

2.0.7 Luminária spot para lâmpada fluorescente compacta 25W
2.1

-

COBERTURA - G1 7X12 - 84,00m²

1

unid

1
1

2.1.1 Treliça metálica 40x75x40

ml

12

2.1.2 Terça metálica 15x40x75x40x15

ml

99

2.1.3 Telha aluzinc 0,5mm, dimensões de 1,10x6,00m

m²

126

unid.

2

2.2.1 Terça metálica 15x40x100x40x15

ml

24

2.2.2 Terça metálica 15x40x75x40x15

ml

165

2.2.3 Telha aluzinc 0,5mm, dimensões de 1,10x6,00m

m²

210

unid.

9

m³

5,00

m³

13,00

3.2.1 Cimento Portland CPII 32 (saco 50kg)

un.

15,00

3.2.2 Areia Média

m³

2,50

m

115,00

m

72,00

3.2.5 Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25 mm / bitola: 18 BWG)

kg

4,00

3.2.6 Cal hidratada CH III (saco 20 kg)

un.

1,00

3.2.7 Bloco cerâmico 8 furos de vedação 9x19x19cm

un.

250,00

un.

1,00

un.

1,00

3.4.1 Tanque Séptico em Concreto pré-moldado 1825 Litros

un.

1,00

3.4.2 Tubo PVC Série Normal - Esgoto Predial DN 100mm

m

6,00

3.4.3 Tubo PVC Série Normal - Esgoto Predial DN 50 mm p/ Calha

m

7,00

3.4.4 Curva PVC longa 90 graus, 100 mm, para esgosto predial

un.

1,00

2.1.4 Poste de eucalipto tratado 20cm, comprimento 6,00m
2.1.5 Mão de obra
2.2

COBERTURA - G2 12X14 - 168,00m²

2.2.4 Poste de eucalipto tratado 20cm, comprimento 6,00m
2.2.5 Mão de obra

3.0

LOTE 3 - RESERVATÓRIO DE COLETA

3.1.1 Brita 01
3.1.2 Lona plástica preta
3.2

SUPRAESTRUTURA

Barra de aço CA-50 1/2" (bitola: Ø 12,50 mm / massa linear:
0,963 kg/m)
Barra de aço CA-50 3/8" (bitola: Ø 10,00 mm / massa linear:
3.2.4
0,624 kg/m)
3.2.3

3.3

INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO

Reservatório de 20.000 l de fibra de vidro, redondo, diâmetro
3.3.1 superior máximo de 3,30m, com tampa e parafusos para
fixação da tampa.
Adaptador PVC Soldável com flanges e anel de vedação, DN
3.3.2
50, para caixa d´água
3.4

INSTALAÇÃO SANITÁRIA
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1.1 A obra deverá ser executada de acordo com as especificações
técnicas e detalhamento contido no memorial descritivo, planilhas de
orçamento, cronograma físico-financeiro, contrato e com observância
das condições deste Edital.
2. Da Habilitação
2.1 Para efeito de cadastramento, os interessados deverão apresentar
até o dia 05 de fevereiro de 2016, mediante requerimento de
solicitação de cadastramento junto à municipalidade, com os seguintes
documentos:
2.1.1. Declaração que não emprega menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos, conforme artigo 7º inciso XXXIII, combinado com o art.
27 inciso V da Lei 8.666/93;
2.1.2. - HABILITAÇÃO JURIDICA:
A) Ato constitutivo,
devidamente registrada, em se
caso de sociedade por ações,
seus administradores e no
comercial.

estatuto ou contrato social em vigor,
tratando de sociedades comerciais, e, no
acompanhado de documentos de eleição de
caso de empresa individual, registro

B) registro comercial como empresa individual.
C) Cédula de Identidade e CPF do (s) diretor(es) da empresa
licitante;
2.1.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
A) Prova de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ),
com situação ativa;
B) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou
do Município, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratado, com prazo de validade em vigor;
C) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (a certidão de
regularidade com a Fazenda Federal deverá abranger a dívida ativa da
União, como também as contribuições sociais relativa a seguridade
sociais e débitos lançados na Procuradoria da Fazenda Nacional),
Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente na forma da lei;
D)
Prova
de
regularidade
relativa
à
Seguridade
Social,
demonstrando situações regulares no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei;
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E) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço.
F) Prova e inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça
do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
2.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONOMICA:
A) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, com a
indicação do nº do livro diário, nº de registro na Junta Comercial e
numeração das folhas onde se encontram os lançamentos que comprovem a
boa situação financeira da empresa.
B) Certidão negativa da falência ou concordata e de processo de
recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, expedida no domicílio desta, ambas expedidas a menos de dois
meses da data definida no item 3 deste edital;
C) Declaração sob as penas da lei, firmada pelo representante
legal da licitante, de que não foi declarada inidônea para licitar e
ou contratar com a Administração Pública, nem incide em tais
proibições, por si ou seus sócios, e o compromisso de informar
qualquer um dessas circunstância e evento superveniente;

2.5 Os documentos constantes dos itens 3.1 a 3.4 poderão ser
apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou por
funcionário do Município. A certidão extraída via internet, ficam
dispensadas da autenticação por tabelião ou funcionário, mas poderão
ser objeto de conferência pelo respectivo site.
2.6

DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

2.6.1.
As microempresas e empresa de pequeno porte, nos
termos do art. 72 da Lei Complementar 123/2006, e devido a necessidade
de identificação pela Comissão Permanente de Licitações, deverão
credenciar-se acrescidas das expressões “ME” ou “EPP” à sua firma ou
denominação.
2.6.2 O credenciamento do licitante como microempresa (ME) ou
empresa de pequeno porte (EPP) somente será procedido pela Comissão
Permanente de Licitações, se o interessado comprovar tal situação
jurídica através do seu instrumento constitutivo registrado na
respectiva Junta Comercial ou órgão competente, no qual conste a
inclusão no seu nome como ME ou EPP (art. 72 da Lei Complementar
123/06), ou através da apresentação do comprovante de enquadramento do
licitante na condição de ME ou EPP, mediante declaração em instrumento
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próprio para essa finalidade no respectivo órgão de registro de seus
atos constitutivos.
2.6.3 O descumprimento da Lei, sem prejuízo das sanções cabíveis,
não acrescentando ao nome credenciado as extensões “ME” ou “EPP”,
significa renúncia expressa e consciente, desobrigando a Comissão de
Permanente de Licitações, dos benefícios da Lei Complementar 123/2006
aplicável ao presente certame.
2.6.4 A responsabilidade pela declaração de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte é única e exclusiva do
licitante que, inclusive, se sujeita a todas as conseqüências legais
que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo.
3.

DA HABILITAÇÃO DAS “ME” E “EPP”

3.1
As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião
da participação, deverão apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição, atendendo o que determina o art. 43 da Lei
Complementar 123/2006.
3.2
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade
fiscal, será assegurado às mesmas, o prazo de 2(dois) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério
da
Administração
Pública,
para
a
regularização
da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
3.3
A não regularização da documentação no prazo previsto no
subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei de Licitações
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
4. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
As propostas serão recebidas pela Comissão de
Licitação em dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em uma via
datilografada, assinada em sua última folha e rubricadas nas demais
pelos proponentes ou seus procuradores constituídos, sem entrelinhas,
emendas ou rasuras, em dois envelopes distintos, fechados, lacrados,
contendo na sua parte externa fronteira, a seguinte inscrição:

AO MUNICÍPIO DE CASEIROS
Edital nº 031/2015
Tomada de Preço nº 008/2015
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Envelope n. 1 - Documentação
Proponente (nome completo da empresa)
AO MUNICÍPIO DE CASEIROS
Edital nº 031/2015
Tomada de Preço nº 008/2015
Envelope nº 2 - Proposta
Proponente (nome completo da empresa)
4.1.

O envelope n. 1 deverá conter:

a) Certificado de Registro Cadastral fornecido pelo Município,
acompanhado das negativas que se vencerem entre o cadastro e a data da
abertura desta licitação será aceito cadastro doutro órgão público, em
vigor, com as certidões atualizadas, acompanhadas do contrato social
atualizado;
b) Se o proponente for representado por procurador, deverá
acompanhar procuração com poderes para decidir a respeito dos atos
constantes da presente licitação incluídos dentre os poderes os
seguintes:
receber
notificação,
intimação
e
assinar
contrato,
obrigando o licitante a todos os termos do presente edital e proposta,
inclusive acordar, discordar, receber citação, transigir, renunciar,
com prazo de validade não inferior a três meses, contados da abertura
das propostas, com firma reconhecida por tabelião.
c) Declaração conforme item 2.1.
4.1.1. A participação nesta licitação pressupõe a concordância do
licitante com todos os termos do presente edital e respectivos anexos,
inclusive do contrato, se comprometendo a assinar e cumprir, se for
vencedor, o contrato na forma ora apresentada e no prazo assinalado,
bem como de manter durante o contrato situação regular com os
requisitos do presente edital.

4.2

O envelope n. 2 deverá conter:

a) As propostas deverão ser apresentadas em uma via,
preenchida,
sem
emendas,
rasuras
ou
entrelinhas,
assinada
e
identificada com a razão social do licitante, contendo a proposta de
valores no modelo constante do anexo II, a qual deverá estar
devidamente discriminada dos bens e serviços a serem fornecidos, com
preços unitários e totais da proponente e subitens dos contidos no
memorial
descritivo
anexo,
materiais
e
mão-de-obra
cotados
separadamente,
já
incluída
as
despesas
com
encargos
fiscais,
comerciais, sociais, trabalhistas de qualquer natureza, bem como
incluído o transporte, pois os bens e serviços consideram-se como
posto na cidade de Caseiros – RS, no local da obra.
b) A validade da proposta deverá ser de no mínimo 60(sessenta)
dias a contar da abertura da mesma.
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4.2.1.
A proposta deverá ser elaborada para a execução da obra em
consonância com o estabelecido nas especificações técnicas do projeto,
e seguido às orientações da ABNT, com o fornecimento dos materiais de
instalação, serviços de instalação, documentação técnicas, demais
serviços e encargos previstos, embalagem, transporte, carga e
descarga, seguro de transporte.
4.2.2. A Licitante, ao participar, reconhece ter pleno conhecimento do
estabelecido no projeto e de tudo o que se relacione com a execução do
objeto do contrato, quanto às condições gerais e do local da obra e
tudo quanto influa nos seus trabalhos, especialmente com respeito nas
condições de abastecimento de energia elétrica ou quaisquer outras
eventualidades, de modo a não poder alegar tais circunstâncias para o
cumprimento irregular das obrigações assumidas.
4.2.3. Não serão levados em conta, durante a execução da obra,
quaisquer reclamações que se baseiem no desconhecimento das condições
locais, com referência a materiais, mão-de-obra, equipamentos,
estradas de acesso, falta de recursos na cidade que possam influenciar
os valores estipulados neste contrato ou o prazo de execução da obra.

5. DO JULGAMENTO:
5.1.
O julgamento será realizado pela comissão julgadora, levando
em consideração o menor preço por lote.
5.2
Esta licitação será processada e julgada com a observância
do previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei
Federal 8.666/93 e alterações.
5.3
Em caso de empate, entre duas ou mais propostas, após
obedecido o disposto no parágrafo segundo, do art. 3. da Lei Federal
8.666/93, será utilizado o sorteio, em ato público, com a convocação
prévia de todos os licitantes.
5.4
Será considerado o menor preço tomando-se por base aquele
vigente na data da abertura das propostas.
5.5
O julgamento das propostas e a adjudicação serão divulgados
mediante divulgação no mural, no átrio da Prefeitura.
5.6
Em caso de empate entre duas ou mais propostas, após
obedecido o disposto no parágrafo segundo, do art. 3. da Lei Federal
8.666/93, será utilizado o sorteio, em ato público, com a convocação
prévia de todos os licitantes.
5.7
Os preços devem ser básicos para a data do recebimento da
proposta prevista neste edital, desclassificando-se proposta que
informar outro critério.
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5.8
Em caso de divergências entre preços unitários e totais
prevalecerão os preços unitários. Entre expressões numéricas em
algarismo e por extenso, prevalecerão as últimas.
5.9
Será considerado o menor preço tomando-se por base àquele
vigente na data da abertura das propostas.
5.10
Não serão consideradas, para julgamento
vantagens ou garantias não previstas no edital.

das

propostas,

5.11
Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada
por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até
10% (dez por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á no
reconhecimento de empate, conforme § 1º. do art. 44 da Lei
Complementar 123/2006.
5.11.1
A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma constante neste item 5.11, poderá apresentar
nova proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto da licitação, se
assim o fizer.
5.11.2
Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de
pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as
microempresas
ou
empresas
de
pequeno
porte
remanescentes
que
porventura se enquadrem na hipótese prevista no item 5.11, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
5.11.3
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nesta condição, será realizado sorteio entre
elas para que se defina aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta.
5.11.4
A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo
máximo de 24(vinte e quatro) horas, após solicitação da Comissão
Permanente de Licitações, sob pena de preclusão.
5.11.5
A Comissão Permanente de Licitações poderá solicitar, a
qualquer momento, documentos que comprovem o enquadramento da
licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.
5.11.6
Na hipótese da não contratação nos termos previstos nas
condições anteriores conferidas pela Lei Complementar 123, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora
do certame.
5.11.7
O disposto nos itens 5.11.1 a 5.11.6 deste edital, somente
se aplicará quando a proposta mais bem classificada não tiver sido
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apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver
microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontra no intervalo
estabelecido no item 5.11.
5.12. Serão desclassificadas:
a) as propostas que
objeto desta licitação;

não

atenderem

as

exigências

contidas

no

b) as que contiverem opções de preços alternativos, as que forem
omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se
oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não
atenderem aos requisitos deste edital;
c)
as
inexeqüíveis.

propostas

que

apresentarem

preços

manifestamente

5.13. Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, contendo,
sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes participantes, das
propostas escritas apresentadas, na ordem de classificação, da análise
da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos.
5.14 A sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional,
devendo todas e quaisquer informações acerca do objeto a serem
esclarecidas previamente junto ao Setor de Licitações, conforme
previsto neste Edital.
5.15. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será
marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar
intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes.
5.16. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos fixados
no anexo I – Tabela de Referência.
6. DO PROCEDIMENTO:
6.1
Após declarado encerrado o prazo para recebimento dos
invólucros, nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidos
quaisquer adendos, acréscimos ou modificações a documentação e
propostas, já entregues, salvo quando requisitados pela Comissão,
justificadamente, com finalidade meramente elucidativa.
6.2
Abertos os invólucros contendo os documentos de habilitação
e de propostas, estes serão rubricados pela Comissão e pelos
proponentes presentes.
6.3
Serão
considerados
inabilitados
automaticamente,
os
proponentes que não apresentarem a documentação solicitada ou
apresentarem-na com vícios ou defeitos que impossibilitem o seu
entendimento, ou não tenham atendido satisfatoriamente as condições
deste
Edital.
Não
constituirá
causa
de
inabilitação
ou
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desclassificação a irregularidade formal que não afete o conteúdo ou
idoneidade do documento.
6.4
Não será aceito qualquer documento por via fac-simile, nem
cópia realizada com papel próprio para fac-simile, ainda que
autenticado.
6.5
Aberto o envelope nº 01, na data prevista para recebimento
das propostas, e constatada a regularidade dos proponentes, a Comissão
processará a abertura dos envelopes nº 02, sempre em sessão pública,
previamente designada, que poderá realizar-se logo após a esta, se
todas as proponentes habilitadas ou não, renunciarem a faculdade de
interposição de recurso, de modo expresso, mediante a consignação
dessa circunstância em ata, por todos assinadas.
6.6
Os invólucros contendo as propostas dos participantes
declarados inabilitados serão devolvidos, ainda, lacrados, diretamente
ou pelo correio, após definitivamente encerrada a fase de habilitação.
6.7
Abertos os envelopes de nº 02, contendo as propostas, estas
serão examinadas e rubricadas, folha a folha, pelos proponentes
presentes e pela Comissão, aplicando-se no que couber. Serão
desclassificadas as propostas que apresentarem irregularidades, vícios
ou defeitos que impossibilitem o seu entendimento, não atendam as
exigências do Edital ou contenham preços excessivos ou manifestamente
inexeqüíveis.
6.8
A Comissão de Licitação reserva-se o direito de realizar, a
qualquer momento, através de comissão técnica de Fiscalização,
diligências no sentido de verificar a consistência dos dados ofertados
pelos proponentes, neles compreendida a veracidade de informações e
circunstâncias pertinentes a Licitação, inclusive durante o período
contratual.
7.

DOS RECURSOS

Em todas as fases da presente licitação, serão
observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do
artigo 109 da Lei 8.666, e alterações.
8.

DO CONTRATO

8.1
Encerrada a fase de julgamento, e homologado pelo Prefeito
Municipal, a administração convocará o vencedor para assinar o
contrato, no prazo de 05 dias contado do recebimento da carta com
aviso de recepção comunicando o vencedor, ou por ciência no próprio
processo, ou por telegrama, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das demais sanções legais previstas no art.
81 da Lei 8.666/93 e alterações.
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8.2
O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado
uma vez, pelo mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e
durante o transcurso do prazo constante no item 8.1.
8.3
Se dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a
Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou então,
revogará a licitação, sem prejuízo de pena de multa, no valor
correspondente a 10% do valor do contrato total, mais a advertência,
para o licitante vencedor que desistiu.
8.4
Todas as despesas, decorrentes de contratações dos serviços
ou fornecimento de material, inclusive os encargos trabalhistas,
previdenciários e tributários, relativos aos empregados e associados
da empresa contratada, ficarão a cargo da CONTRATADA, cabendo-lhe,
ainda, inteira responsabilidade por quaisquer acidentes de que possam
vir a serem vítimas as suas empregadas, quando em serviço, bem como
por quaisquer danos ou prejuízos, porventura causados a terceiros e ao
Município.
8.5
A CONTRATADA que não satisfizer os compromissos assumidos,
serão aplicadas as seguintes penalidades:
8.5.1– Advertência – Sempre que forem observadas irregularidades
de pequena monta, para as quais tenha concorrido a contratada a desde
que ao caso não se apliquem as demais penalidades;
8.5.2 – Multa – No caso de atraso ou negligência, na execução dos
serviços ou no fornecimento do material, será aplicada à Contratada
multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação,
calculada conforme fórmula abaixo:
Multa = (

Valor da parte do Contrato em atraso

) x dias de atraso

Prazo máx. de entrega(em dias)
Multa(%) = (resultado da operação acima) x (percentual fixo)
Multa = o resultado será o valor da multa
A)
Na hipótese de aplicação de multa fica assegurado ao
CONTRATANTE o direito de optar pela dedução correspondente sobre
qualquer pagamento a ser efetuado a CONTRATADA.
B)
A multa também incidirá em decorrência da não correção de
fornecimento de produtos ou serviços não aprovados pela Administração,
e não corrigidos imediatamente, sobre o valor não corrigido.
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C)
A multa não será inferior a R$ 500,00, e ainda a Contratada
assumirá todas as despesas para o cumprimento da parte inacabada, caso
não se trate de parcela substancial a ser executada.
8.5.3 .
Se
o
incumprimento
contratual
for
substancial
administração reincidirá o contrato, aplicará multa de 15% do valor do
contrato adjudicado, e suspenderá o direito de licitar e contratar com
o CONTRATANTE pelo prazo de até 02 anos, sem prejuízo da aplicação das
demais sanções contidas na Lei 8.666/93.
9. DO PAGAMENTO
9.1 O pagamento será efetuado em parcelas mensais, a cada 30 (trinta)
dias, após a constatação efetiva do término de cada etapa prevista no
Cronograma Físico-Financeiro, por parte da Fiscalização Municipal.
9.1.1. A liberação do pagamento deverá observar os itens previstos no
cronograma físico-financeiro, tanto quanto ao que foi feito, como ao
período em que deveria ter sido executado, compatibilizando com o
valor da proposta vencedora.
9.2

As medições serão realizadas a cada 30 dias.

9.3 O primeiro pagamento somente será realizado após emissão do
boletim de medição emitido pela fiscalização da Prefeitura e mediante:
a) Comprovação do Recolhimento da ART de execução da obra junto ao
CREA;
b) Comprovante de inscrição da obra no INSS;
9.3.1. A exigência da
somente para o lote 2.

inscrição

da

matrícula

junto

ao

INSS

será

9.3.2. Os demais lotes serão pagos de acordo com o cronograma e a
conclusão, devidamente aprovados.
9.4
A última parcela do contrato somente será quitada mediante
apresentação de cópia autenticada das Guias da Previdência Social –
CPS recolhidas, referente ao objeto da contratação.
9.5
Por ocasião dos
atinente ao ISS e demais
hipóteses e formas legais.

pagamentos será descontada
encargos legais, inclusive

a parcela
INSS, nas

9.6
O licitante vencedor deverá, obrigatoriamente, fornecer as
Notas Fiscais de Fatura, constando à identificação do presente
Processo Licitatório (Tomada de Preços Nº 008/2015, Contrato nº
__/2016, com recursos próprios do Município de Caseiros RS).
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9.7 A empresa contratada se obriga aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias,
em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93.
10

DA FISCALIZAÇÃO

10.1
Todos os serviços objeto desta licitação serão fiscalizados
por técnicos ligados a Prefeitura Municipal de Caseiros, devidamente
designados para este fim, com autoridade para exercer em nome da
Prefeitura toda e qualquer ação de orientação geral, controle e
fiscalização.
10.2
A Fiscalização poderá determinar, a ônus da empresa
licitante vencedora, a substituição dos equipamentos, serviços e
materiais julgados deficientes ou não conformes com as especificações
definidas no projeto, anexos a este edital, cabendo a licitante
vencedora providenciar a substituição dos mesmos no prazo máximo
definido pela fiscalização, sem direito a extensão do prazo final de
execução dos serviços.
10.3
Compete à fiscalização da obra pela equipe designada pela
prefeitura, entre outras atribuições:
10.3.1 Verificar a conformidade da execução dos serviços com as
normas especificadas em caderno de especificações técnicas, memoriais
descritivos, plantas e planilhas orçamentárias e adequação dos
procedimentos e materiais empregados à qualidade desejada para os
serviços.
10.3.2 Ordenar a licitante vencedora corrigir, refazer ou
reconstruir as partes dos serviços executados com erros, imperfeições
ou em desacordo com as especificações.
10.3.3 Encaminhar à Prefeitura o documento no qual relacione as
ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas à licitante
vencedora.
10.4
A ação da fiscalização não exonera a licitante vencedora de
suas responsabilidades contratuais.
10.5
Em caso de duvidas quanto à interpretação das especificações
constantes do Memorial Descritivo e do Projeto Executivo será sempre
consultado a fiscalização, sendo desta o parecer definitivo. A decisão
tomada pela fiscalização deverá ser comunicada à empresa licitante
vencedora obrigatoriamente de forma escrita e oficial.
10.6
Na fiscalização serão ainda observadas as demais condições
relacionadas à Minuta do Contrato.
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11.

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

11.1
O recebimento do objeto licitado, desde que atendidas as
condições deste Edital e seus anexos, dar-se-á da seguinte forma:
I.
Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
dentro de 15(quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA;
II. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, como qualidade
e quantidade do material, para conseqüente aceitação.
11.2
O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nem a éticoprofissional, pela perfeita execução do objeto do contrato.
11.3
A CONTRATANTE rejeitará no todo ou
serviço, se estiver em desacordo com o contrato.
12.

em

parte,

obra

ou

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

12.1
Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender
a qualquer das disposições do presente edital.
12.2
Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação
da documentação e propostas exigidas no edital e não apresentadas na
reunião de recebimento.
12.3
Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou
substituições das propostas ou de outros documentos.
12.4
Só terá direito a usar a palavra, rubricar as propostas,
apresentar reclamações ou recursos, assinar atas e os documentos, os
licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da
Comissão de Licitação.
12.5
Uma vez
documentação,
não
retardatários.
12.6

iniciada a abertura dos envelopes relativos à
será
admitido
à
licitação
os
participantes

O Foro de eleição é o da comarca de Lagoa Vermelha - RS.

12.7
Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente
licitação, constará as cláusulas necessárias previstas no art. 55, e
as possibilidades de rescisão do contrato, na forma determinada no
art. 77 a 79 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
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12.8
As despesas serão cobertas por conta da seguinte dotação
orçamentária:
0501
Secretaria Municipal de Obras e Viação
1016
Ampliação das Instalações da Secretaria Mun. De Obras
449051000000 Obras e Instalação
12.9

Fazem parte integrante deste Edital:

Anexo I – Minuta de contrato
Anexo II – Modelo da Proposta
Anexo III – Declaração que não emprega menores e Declaração de
Idoneidade
Anexo IV – Memorial descritivo geral
Anexo V – Projetos Engenharia
Anexo VI – Cronograma Físico Financeiro
Anexo VII – Modelo de Procuração
Anexo VIII – Modelo de Declaração de enquadramento como beneficiária
da Lei Complementar n. 123/2006.
Anexo IX - Orçamento
10.10
O licitante vencedor ficará obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, acréscimos ou supressões.
10.11
Os casos omissos, bem como, as dúvidas suscitadas, serão
resolvidas pela Comissão de Licitação, que se valerá dos dispositivos
legais inerentes à licitação.
10.12
Para prestar os serviços objeto deste Edital, a empresa ou
entidade apresentará pessoas habilitadas para realizar os serviços a
que se propõe, responsabilizando-se em quaisquer danos ou prejuízos
que os mesmos, por culpa ou dolo, vierem a dar causa, inclusive nos
bens utilizados. Esta responsabilidade alcança tanto danos causados ao
Município como a terceiros.
Maiores informações serão prestadas aos interessados no
horário da 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min, na Prefeitura
Municipal de Caseiros - RS, na Secretaria Municipal da Administração,
sito na Av. Mário Cirino Rodrigues, 249, em Caseiros - RS, ou pelo
telefone (054)353-1158/1166.
Caseiros - RS, 21 de janeiro de 2016.

Paulo João Nadin
Vice Prefeito Municipal em Exercício
No cargo do Prefeito Municipal
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Anexo n. I ao Edital nº 031/2015
Tomada de Preço nº 008/2015
MINUTA DO CONTRATO
MUNICÍPIO DE CASEIROS, pessoa jurídica de direito, com sede física na
Av.
Mário
Cirino
Rodrigues,
249,
na
cidade
de
Caseiros-RS,
representado pelo seu Prefeito Municipal
Prefeito Municipal de
Caseiros, brasileiro, casado, , residente e domiciliado nesta cidade,
portador do CPF/MF sob n. , doravante denominado de CONTRATANTE, e de
outro lado............................... doravante denominado de
CONTRATADA, obedecendo às disposições contidas na lei 8.666/93 e
alterações, mais as normas estabelecidas no edital nº 031/2015,
processo de licitação nº 058/2015, Tomada de Preço nº 008/2015,
contratam o seguinte:
1. Cláusula Primeira – A CONTRATADA prestará e fornecerá a
CONTRATANTE, conforme projeto memorial descritivo e cronograma físico,
contidos no edital nº 031/2015, os seguintes bens e serviços:
Parágrafo Primeiro – O início da execução da obra será contado a
partir da assinatura do contrato.
Parágrafo
Segundo
–
Para
efeitos
contratuais,
integram
este
instrumento os demais atos desta licitação, valendo seus termos e
disposições, salvo naquilo em que o contrariem, prevalecendo, neste
caso, os termos dos instrumentos na seguinte ordem: Normas gerais da
Lei 8.666/93 e alterações posteriores, Edital de Licitação desta
Tomada de Preço nº 008/2015, e todos os demais anexos constantes,
Contrato e a Proposta da CONTRATADA datada de ____.
2. Cláusula Segunda – O preço por lote, com o fornecimento dos
materiais e mão-de-obra, demais serviços e encargos previstos neste
edital e anexos, corresponde ao seguinte:
Lote 1 - ao valor por lote, total de R$ _____(___________),
sendo R$ ________ (________) correspondente ao material e R$ ________
(________) correspondente à mão-de-obra.
Lote 2 - ao valor por lote, total de R$ _____(___________),
sendo R$ ________ (________) correspondente ao material e R$ ________
(________) correspondente à mão-de-obra.
Lote 3 - ao valor por lote, total de R$ _____(___________),
sendo R$ ________ (________) correspondente ao material e R$ ________
(________) correspondente à mão-de-obra.
Total deste contrato: R$ _____(___________), sendo R$ ________
(________) correspondente ao material e R$ ________ (________)
correspondente à mão-de-obra.

2.1. No preço total indicado no “caput” estão incluídos os encargos
decorrentes de Leis Sociais, seguros contra riscos de acidentes no
trabalho, além de quaisquer outras despesas tais como: transporte,
carga e descarga, embalagem, estadia de pessoal, equipamentos
auxiliares necessários à execução da obra, seguros referentes a riscos
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de Engenharia e de Responsabilidade Civil, a incidência de qualquer
tributo ou contribuição social (como IPI, ICMS, ISSQN...)
2.2. É assegurado a CONTRATANTE o direito de alterar quantitativamente
o objeto deste contrato, em acréscimos e supressões observadas os
limites estabelecidos no art. 65, parágrafo I, da Lei 8.666/93 e
alterações.
3. Cláusula Terceira – Os pagamentos serão efetuados de forma
parcelada, num prazo de até 30 (trinta) dias contados da conclusão de
cada etapa, e de acordo com as medições realizadas pelo Setor de
Engenharia do Município e nos limites definidos no cronograma físicofinanceiro e planilha orçamentária, condicionado estes a apresentação
da Nota Fiscal.
9.1.1. O pagamento da última parcela, de acordo com o estabelecido no
cronograma físico-financeiro, será pago quando da apresentação da CND
relativa a conclusão da obra, que deverá ocorrer em até 30 (trinta)
dias.
9.1.2. Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados,
será observado o que estabelece as legislações vigentes para tributos
(ex: ISSQN e Contribuições sociais/INSS) quanto aos procedimentos de
retenção, recolhimento e fiscalização, cujos percentuais deverão ser
destacados na Nota fiscal.
3.1
Por ocasião do pagamento será descontada a parcela atinente
ao ISS e demais encargos legais, inclusive INSS.
3.2. Para efeito de pagamento, os documentos de cobrança devem conter,
obrigatoriamente, o número e a data do contrato, e o valor
correspondente.
3.3. A CONTRATANTE não pagará reajuste ou compensação financeira, em
função de atraso na apresentação da documentação de cobrança pela
CONTRATADA.
3.4. Desde já fica estabelecida a interrupção do pagamento na hipótese
da CONTRATADA encontrar-se no regime de multa.
3.5. A CONTRATANTE reserva-se o direito de sustar os pagamentos
ajustados, caso a CONTRATADA não cumpra as etapas ou prazos de
execução estabelecidos no cronograma dos serviços, realizando esses
pagamentos somente após o cumprimento dos mesmos.
3.6. Os pagamentos previstos neste contrato não sofrerão reajuste nos
termos da Lei 8.666/93 e alterações.
3.7. Caso haja atraso na execução da obra, considerado em relação ao
cronograma físico-financeiro estabelecido, em decorrência de fato não
atribuível ao licitante, se procederá no pagamento a cada período de
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30 dias, de acordo com o que tiver sido efetivamente realizado e desde
que o pagamento não ultrapasse o montante de 80% (oitenta por cento)
do valor total devido ao licitante.
4. Cláusula Quarta – O prazo de execução da obra será de acordo com o
cronograma físico-financeiro (dois meses).
4.1. A CONTRATADA tem pleno conhecimento do estabelecido no projeto e
de tudo o que se relacione com a execução do objeto do contrato,
quanto às condições gerais e do local da obra e tudo quanto influa nos
seus
trabalhos,
especialmente
com
respeito
nas
condições
de
abastecimento de energia elétrica ou quaisquer outras eventualidades,
de modo a não poder alegar tais circunstâncias para o cumprimento
irregular das obrigações assumidas.
4.2. Não serão levados em conta, durante a execução da obra, quaisquer
reclamações que se baseiem no desconhecimento das condições locais,
com referência a materiais, mão-de-obra, equipamentos, estradas de
acesso, falta de recursos na cidade que possam influenciar os valores
estipulados neste contrato ou o prazo de execução da obra.
4.3. Na hipótese de virem a serem necessários à execução de serviços
extraordinários na obra, não previstos nos Projetos, ou modificações
para mais ou para menos, tanto na obra, como no cronograma, a
CONTRATADA só poderá fazê-los após prévia autorização por escrito do
CONTRATANTE e assinando o respectivo Termo Aditivo.
4.4. Os acréscimos ou deduções dos valores das modificações que vierem
a ser realizados serão regulados pela aplicação dos preços unitários
constantes da proposta apresentada na licitação.
4.5. Na eventualidade de não ser possível à aplicação dos preços
unitários referidos no orçamento discriminado da obra constante da
proposta, conforme indicado no item anterior, o valor das modificações
ou acréscimos, será definido pelas partes após pesquisa de mercado.
Nesse caso serão utilizados preços com base na mesma data base dos
preços constantes da proposta apresentada na licitação.
4.6. As interrupções no fornecimento/execução da obra decorrentes de
força maior ou caso fortuito, tais como, greves, incêndios,
inundações,
epidemias,
etc.,
ou
impossibilidades
publicamente
reconhecidas na obtenção de determinado material especificado e chuvas
fortes e prolongadas que impedem o prosseguimento normal de execução
da obra, deverão ser comunicadas a CONTRATANTE no prazo de até cinco
dias de sua ocorrência, para comprovação.
4.7. A CONTRATADA não poderá invocar as exceções de força maior ou
caso fortuito, caso houver agido com culpa, concomitantemente, desde
que relacionada ao evento que originou a alegação.
4.8. A obrigação não será considerada cumprida para os efeitos do
contrato, enquanto não for comunicada à CONTRATANTE.

18

4.9. As alegações justificadas pela CONTRATADA quando cessados os seus
reflexos,
caso
aceitos
pela
CONTRATANTE,
implicarão
no
restabelecimento dos prazos contratuais com as devidas correções
decorrentes de força maior ou caso fortuito.
4.10. O prazo contratual também poderá ser prorrogado nos casos de
eventuais aumentos de serviços solicitados pela CONTRATANTE, e os
decorrentes de períodos de chuvas fortes e prolongadas que influírem
no desenvolvimento das fases iniciais da obra, levando-se em
consideração o estágio de andamento da mesma.
4.11. Se ocorrer atraso que implique a alteração dos prazos
contratuais, na sua justificativa, a CONTRATADA deverá quantificar as
alterações.
4.12. As alterações e prorrogações do prazo contratual, aceitas e
concedidas pela CONTRATANTE, serão formalizadas por escrito, sendo
objeto de respectivo Termo Aditivo.
4.13. A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obra livro diário, com
anotações das obras realizadas e das condições climáticas, para fins
de comprovação e anotações pertinentes.
5. Cláusula Quinta – A CONTRATADA antes de iniciar a obra em campo,
deverá contatar com o CONTRATANTE que procederá a fiscalização da
mesma.
5.1. A CONTRATADA deverá providenciar na Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) do contrato junto ao CREA-RS, satisfazendo as
respectivas taxas e enviando ao CONTRATANTE o comprovante desta
providência, no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura do
contrato, para o vencedor do lote n. 2.
5.2. A CONTRATADA fornecerá materiais novos de fabricação recente e de
melhor qualidade e mão de obra, para o fim a que se destinam e
seguindo orientações dadas pelo setor de engenharia do Município.
5.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar todo e qualquer
equipamento, componente ou material que denote uso anterior, ou em
desconformidade com o edital e/ou este contrato.
5.4. A CONTRATADA terá a seu cargo todo o transporte horizontal e
vertical dos materiais e mão de obra a serem fornecidos.
5.5. A CONTRATADA, em qualquer época, deverá fornecer as informações e
os esclarecimentos técnicos solicitados pela CONTRATANTE sobre a
execução da obra.
5.6. A CONTRATADA deverá informar a CONTRATANTE, em tempo hábil, o
nome das empresas subcontratadas que se encarregarão dos serviços
especializados, reservando-se à CONTRATANTE o direito de recusá-las,
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mas em qualquer caso os serviços e fornecimentos eventualmente
subcontratados pela CONTRATADA, ficam de inteira responsabilidade
desta.
5.7. A Comissão de Fiscalização pode impugnar materiais, serviços,
instalações, métodos de execução, acabamentos ou outras falhas e
eliminar divergências, devendo a CONTRATADA acatar, normalizar, ou
conforme caso refazer o defeito apontado, sem ônus para a CONTRATANTE
e sem alterações do cronograma contratual.
5.8. A eventual ausência da fiscalização, não exime a CONTRATADA de
empregar os materiais adequados e executar a obra de acordo com as
normas técnicas, legais e contratuais.
5.9. Quando a execução dos serviços de instalação em campo, a
CONTRATADA deverá providenciar todos os cuidados necessários que
proporcionem uma proteção aos prédios, ficando exclusivamente a cargo
e responsabilidade da CONTRATADA, o ressarcimento de eventuais danos
que por ventura ocorrerem nas instalações do Município, nas
propriedades particulares ou públicas e nas vias públicas.
5.10.
Quando
necessária
à
comprovação
do
estabelecimento
nas
especificações Técnicas aplicáveis, os ensaios ou testes solicitados
pela
CONTRATANTE
para
verificação
da
qualidade
dos
materiais
empregados na obra, serão por conta da CONTRATADA.
5.11. Toda a responsabilidade e encargos para com os empregados,
quanto à legislação social, trabalhista, previdência social e de
acidentes de trabalho, estará a cargo da CONTRATADA, bem como qualquer
responsabilidade de sua ação ou omissão, inclusive acidentes.
5.12. Concluída a obra, ou etapa parcial definida no cronograma, a
CONTRATADA deverá comunicar por escrito tal evento, com finalidade de
realização dos testes de aceitação pela CONTRATADA.
5.13. Por ocasião da conclusão da obra, a CONTRATADA deverá entregar a
documentação vinculada à obra, referente ao lote n. 2, tais como:
a)
Cópia autenticada das GPS recolhidas;
b)
Certificado de garantia dos materiais e serviços;
c)
Elaboração de documento contendo as alterações introduzidas no
decorrer da obra, devidamente autorizadas.
5.14. Por ocasião da vistoria conjunta, observando-se regularidade nos
materiais e instalações, será emitido o Termo de Aceitação.
6. Cláusula Sexta – A CONTRATADA garantirá à CONTRATANTE a
integralidade
da
obra,
materiais
e
serviços,
contra
defeitos
decorrentes da execução imperfeita da obra ou serviço, pelo prazo
legal.
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6.1. A CONTRATADA garante que todos os componentes, materiais, peças e
acessórios
estão
isentos
de
qualquer
defeito,
obrigando-se
a
substituir ou recuperar se for o caso, sem ônus para a CONTRATANTE.
6.2. Ocorrendo rejeição de materiais, as despesas com transporte,
embalagem
e
seguro
referentes
à
devolução/retorno,
correrão
exclusivamente por conta da CONTRATADA, que desde já autoriza a
CONTRATANTE cobrá-las sempre que tiver que se antecipar no seu
pagamento.
7. Cláusula Sétima – A Contratada em caso de inadimplemento estará
sujeita às seguintes penalidades:
7.1– Advertência – Sempre que forem observadas irregularidades de
pequena monta, para as quais tenha concorrido a contratada a desde que
ao caso não se apliquem as demais penalidades;
7.2 – Multa – No caso de atraso ou negligência, na execução dos
serviços ou no fornecimento do material, será aplicada à Contratada
multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação,
calculada conforme fórmula abaixo:

Multa = (

Valor da parte do Contrato em atraso

) x dias de atraso

Prazo máx. de entrega(em dias)
Multa(%) = (resultado da operação acima) x (percentual fixo)
Multa = o resultado será o valor da multa
A)
Na hipótese de aplicação de multa fica assegurado ao
CONTRATANTE o direito de optar pela dedução correspondente sobre
qualquer pagamento a ser efetuado a CONTRATADA.
B)
A multa também incidirá em decorrência da não correção de
fornecimento de produtos ou serviços não aprovados pela Administração,
e não corrigidos imediatamente, sobre o valor não corrigido.
C)
A multa não será inferior a R$ 500,00, e ainda a Contratada
assumirá todas as despesas para o cumprimento da parte inacabada, caso
não se trate de parcela substancial a ser executada.
7.3 Se o incumprimento contratual for substancial administração
reincidirá o contrato, aplicará multa de 15% do valor do contrato
adjudicado, e suspenderá o direito de licitar e contratar com o
CONTRATANTE pelo prazo de até 02 anos, sem prejuízo da aplicação das
demais sanções contidas na Lei 8.666/93.
8. Cláusula Oitava
Vermelha - RS.

–

O

Foro de
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eleição

é

o

da Comarca

de

Lagoa

9. Cláusula Nona – As despesas serão cobertas por conta da seguinte
dotação orçamentária:
0501
Secretaria Municipal de Obras e Viação
1016
Ampliação das Instalações da Secretaria Mun. De Obras
449051000000 Obras e Instalação
10. Cláusula Décima - A CONTRATADA assume a obrigação de manter,
durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.
11.
Cláusula
Décima
Primeira
–
A
CONTRATADA
arcará
com
a
responsabilidade de segurança e solidez da obra, e indica como
responsável técnico o engenheiro ________.
Assim, após lido na presença do CONTRATANTE e CONTRATADA,
assinaram o presente instrumento contratual na presença de duas
testemunhas, em duas vias, para que melhor forma em direito admitida,
produza seus jurídicos legais efeitos para si e seus sucessores.
Caseiros - RS,
CONTRATANTE
CONTRATADA
Testemunhas:
______________

__________________
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA
Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Caseiros:
Apresentamos abaixo nossa proposta para a aquisição de materiais e serviços aquisição de materiais e
serviços para reforma da quadra do ginásio de esportes, nos termos especificados no memorial descritivo e
orçamento em anexos ao edital nº 031/2015, Tomada de Preço nº 008/2015, a saber:
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PROPRIETÁRIO: Município de Caseiros/RS
MUNICÍPIO: Caseiros/RS
OBRA: Almoxarifado e Cobertura de Garagem Sec. De Obras.
CUSTO UNITÁRIO

Item

1.0
1.1

Discriminação dos Serviços

Unid

Quant.

m²

55,00

Material

Mão de
Obra

CUSTO TOTAL
Total
Material

TOTAL R$

Total mão
de obra

Lote 1 - FECHAMENTO COM DIVISÓRIAS - ALMOXARIFADO
Divisória em Divilux c/ estrutura necessária p/ fixação,
dimensões 48x1202x2110mm, fornecimento e instalação
Total Lote

2.0

Lote 2 - ACABAMENTOS ALMOXARIFADO - 60,14M²

2.0.1

Forro de PVC 100, frisado 7mm, cor branco, mais cantoneira
convencional, fornecimento e instalação

m²

62,00

2.0.2

Madeiramento para forro, peças de 2,5x10cm, espacadas de
50cm

m²

62,00

2.0.3

Vidro liso comum transparente, espessura 4mm, instalado

m²

13,00

2.0.4

Escada metálica 90cm, fornecimento e instalação

unid

1

2.0.5

Revestimento cerâmico para piso 35x35cm, aplicado

2.0.6

Retirada de aparelho de iluminação c/ reaproveitamento de
lâmpada

unid

1

2.0.7

Luminária spot para lâmpada fluorescente compacta 25W

unid

1

2.1

COBERTURA - G1 7X12 - 84,00m²

2.1.1

Treliça metálica 40x75x40

ml

12

m²

62,00

24

***

***

***

***

Total
Global R$

2.1.2

Terça metálica 15x40x75x40x15

ml

99

***

***

2.1.3

Telha aluzinc 0,5mm, dimensões de 1,10x6,00m

m²

126

***

***

2.1.4

Poste de eucalipto tratado 20cm, comprimento 6,00m

unid.

2

***

***

2.1.5

Mão de obra

Unid.

1

***

***
Total do
Lote

2.2

COBERTURA - G2 12X14 - 168,00m²

2.2.1

Terça metálica 15x40x100x40x15

ml

24

***

***

2.2.2

Terça metálica 15x40x75x40x15

ml

165

***

***

2.2.3

Telha aluzinc 0,5mm, dimensões de 1,10x6,00m

m²

210

***

***

2.2.4

Poste de eucalipto tratado 20cm, comprimento 6,00m

unid.

9

***

***

2.2.5

Mão de obra

***

***
Total Lote

3.0

Lote 3 - RESERVATÓRIO DE COLETA

3.1

INFRAESTRUTURA

3.1.1

Brita 01

m³

5,00

***

***

3.1.2

Lona plástica preta

m²

13,00

***

***

3.2.1

Cimento Portland CPII 32 (saco 50kg)

un.

15,00

***

***

3.2.2

Areia Média

m³

2,50

***

***

3.2.3

Barra de aço CA-50 1/2" (bitola: Ø 12,50 mm / massa linear:
0,963 kg/m)

m

115,00

***

***

3.2

25

3.2.4

Barra de aço CA-50 3/8" (bitola: Ø 10,00 mm / massa linear:
0,624 kg/m)

m

72,00

***

***

3.2.5

Arame recozido (diametro do fio: 1,25 mm / bitola: 18 BWG

kg

4,00

***

***

3.2.6

Cal hidratada CH III (saco 20 kg)

un.

1,00

***

***

3.2.7

Bloco cerâmico 8 furos de vedação 9x19x19cm

un.

250,00

***

***

3.3

INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO

3.3.1

Reservatório de 20.000 L de fibra de vidro, redondo, diâmetro
superior máximo de 3,30m, com tampa e parafusos para
fixação da tampa

un.

1,00

***

***

3.3.2

Adapatdor PVC Soldável com flanges e anel de vedação, DN
50, para caixa d´água

un.

1,00

***

***

3.4

INSTALAÇÃO SANITÁRIA

3.4.1

Tanque Séptico em Concreto pré-moldado 1825 Litros

un.

1,00

***

***

3.4.2

Tubo PVC Série Normal - Esgoto Predial DN 100mm

m

6,00

***

***

3.4.3

Tubo PVC Série Normal - Esgoto Predial DN 50 mm p/ Calha

m

7,00

***

***

3.4.4

Curva PVC longa 90 graus, 100 mm, para esgosto predial

un.

1,00

***

***
TOTAL
TOTAL DO
LOTE

O prazo de validade da presente proposta é de 60(sessenta) dias.
1. Declaro que estamos de acordo com as condições da Tomada de Preço nº 008/2015, e com a Lei nº 8.666/93 e
alterações.
2. Declaro estar ciente que todos os itens orçados deverão ser executados de acordo com o memorial descritivo
(anexo V).

(data, assinatura do representante legal da licitante e carimbo)
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ANEXO III

DECLARAÇÃO
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante
do procedimento licitatório sob a modalidade Tomada de Preço nº 008/2015,
em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal de
que não possuímos em nosso quadro funcional, pessoas menores de
18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores
de 16(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos 14(quatorze) anos.
Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa signatária não
foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com o Poder Público, nem
está proibida, quer por si ou seus sócios e diretores.
Obrigamo-nos a declarar, sob as penalidades da lei, a declarar
a superveniência de fato impeditivo da habilitação.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

___________, em ________ de ________ de 2016.

CGC/CNPJ:__________________________
Razão Social:______________________

______________________
Representante Legal
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ANEXO IV
MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: Almoxarifado e Cobertura de Garagem Sec. De Obras.
LOCAL: Caseiros/RS
DATA: 26 de agosto de 2015.
INTRODUÇÃO
O presente memorial descritivo tem o objetivo de descrever as técnicas e materiais usados
para fechamento com divisórias do almoxarifado da Secretaria de Obras e as técnicas para
construção da estrutura e cobertura de garagem para maquinário da Secretaria de Obras, do
Município de Caseiros.
Ainda, descrever a execução de base em concreto armado para reservatório de 20.000L,
destinado ao armazenamento e posterior coleta de esgoto residencial.

1.0 ALMOXARIFADO – Fechamento com Divisórias
O almoxarifado será localizado na Garagem da Secretaria de Obras da Prefeitura. Será
instalado com divisórias Divilux na cor Areia Jundiaí, nas dimensões de 48x1202x2110mm, com
estrutura necessária para fixação. A parede divisória servirá como fechamento entre o depósito
existente e a porta dos fundos da Garagem, conforme projeto arquitetônico. Ainda será instalada
uma porta de 48x082x2110mm, no mesmo material (Divilux) para acesso a Secretaria, tudo
conforme projeto arquitetônico.

2.0 ACABAMENTOS ALMOXARIFADO
Após a instalação da divisória, deverá ser executado o fechamento dos vãos com vidro
simples 4mm, após será instalado o madeiramento para fixação do forro nas dimensões de
2,5x,10cm, a cada 50cm, para assim receber o forro de PVC 100 Frisado
7mm, comprimento de 6,00 metros, na cor branco. O acabamento será em cantoneira convencional
de PVC, espessura de 2cm e comprimento de 6,00 metros, na cor branco.
Para a instalação elétrica, deverá ser movimentada uma das luminárias existentes para o
centro do almoxarifado do pavimento térreo, e uma nova luminária deverá ser instalada para o
mezanino (spot de sobrepor com lâmpada fluorescente compacta 25w).
Após o forro, deverá ser assentado cerâmicas de 35x35cm, PEI 4, Classe A, na cor bege
acetinado, com argamassa colante, sobre o piso de concreto, no pavimento térreo e mezanino. Uma
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escada em chapa de ferro liso, na espessura de 1.5mm, com 90cm de largura, deverá ser instalada
para acesso ao mezanino, os degraus da escada serão fixados sobre duas vigas de ferro de
50x80mm, localizadas nas laterais, os degraus não deverão conter espelho. Após a execução da
cerâmica, a estrutura deverá ser montada e fixada no piso por parafusos parabold 8mm.
O guarda-corpo e corrimão deverá ser em ferro na espessura de 1.5mm e largura de 5cm,
para o guarda-corpo altura de 1,00m e para o corrimão, altura de 0,92cm..
Os vidros das janelas existentes do almoxarifado deverão ser retirados, pois estão
danificados, após a retirada deverão ser substituídos por vidro simples 4mm.

2.1 COBERTURA – G1 7X12
Deverão ser fornecidos e instalados:
Estrutura com 2 postes de eucalipto tratado de 20cm de diâmetro, comprimento de 6,00
metros.
Estrutura metálica treliçada para cobertura de 40x75x40mm, evitando a instalação de pilar em
meio à estrutura.
Instalação de terça metálica 15x40x75x40x15mm, em toda extensão do vão, incluindo o
avanço de 2,00 metros de beiral.
Instalação de 126,00m² de telha aluzinc 0,5mm, dimensões de 1,10x6,00m, para cobertura da
garagem, incluindo beiral.

2.2 COBERTURA – G2 12X14
Deverão ser fornecidos e instalados:
Estrutura com 9 postes de eucalipto tratado de 20cm de diâmetro, comprimento de 6,00
metros.
Instalação de terça metálica dupla de 15x40x100x40x15mm, em toda extensão lateral do vão
externo da cobertura, incluindo o avanço de 2,00 metros de beiral.
Instalação de terça metálica 15x40x75x40x15mm, em toda extensão do vão, incluindo o
avanço de 2,00 metros de beiral.
Instalação de 210,00m² de telha aluzinc 0,5mm, dimensões de 1,10x6,00m, para cobertura da
garagem, incluindo beiral.

3.0 RESERVATÓRIO DE COLETA
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O reservatório será executado em concreto armado e estará localizado na Secretaria de
Obras do município, terá área construída de 12,25m², com capacidade para armazenamento de
20.000L.
Especificações dos Serviços e Materiais
Materiais: todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira
qualidade, satisfazendo todas as exigências das Normas Técnicas sobre o assunto.
Serviços: todos os serviços necessários para a execução da obra deverão ser executados
pela Prefeitura Municipal de Caseiros.
3.1 INFRAESTRUTURA
3.2 Terreno: deverá ser escavado o solo até se encontrar capacidade de suporte
adequado e o solo deve estar rigorosamente nivelado e apiloado.
3.3 Preparação da base: a base terá uma camada de brita de aproximadamente 5 cm,
para fazer o nivelamento fino do terreno e evitar o contato da armação com o solo. Deve-se usar
brita 1 compactada e/ou pó de pedra. Sobre esta camada, colocar-se-á uma lona plástica, que
ajudará na impermeabilização e contenção da nata do concreto fresco.
3.2 SUPRAESTRUTURA
3.3 Fôrmas: as madeiras para a confecção das fôrmas não poderão ter espessura inferior
a 2,50 cm e poderão ser de madeira de pinus.
3.4 Laje em Concreto Armado: deverá ser executada conforme projeto em anexo.
Executado em concreto de resistência mínima aos 28 dias de 20 MPa, traço (em volume) 1:3:4
(cimento:areia:brita). Utilizando cimento CPII 32, areia média e brita 1.
Seguinte sequência:
1 – Adicionar brita;
2 – Adicionar metade da água;
3 – Adicionar cimento;
4 – Adicionar areia;
5 – Adicionar o restante da água;
O cobrimento de 3 cm deve ser garantido com espaçadores plásticos, treliças metálicas ou
caranguejos metálicos. Deverá ser cumprido tempo de cura do concreto de 28 dias.
O nivelamento será garantido por meio de mestras metálicas ou de madeira. O acabamento
superficial será obtido por sarrafeamento e desempenamento.
3.5 Alvenaria: Sobre a laje de concreto e em todo o perímetro será executado alvenaria
de vedação em tijolo furado de barro cozido com 6 furos e com altura não inferior a 20cm, adotando
o traço de 1:2:8 (cimento, cal e areia). Será observada a amarração nas fiadas e nos cantos. As
fiadas serão perfeitamente de nível, alinhadas e aprumadas.
3.6 Caneletas: No interior da alvenaria deverão ser executadas canaletas com tubo de
PVC DN 50 e inclinação de 1% até a saída que conduzirá os líquidos ao tanque séptico e
posteriormente ao sumidouro.
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3.3 INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO
3.4 Local de Instalação: o reservatório de fibra de vidro deve ser assente sobre
superfície horizontal plana, rígida e nivelada sem a presença de pedras, detritos ou pontas que
possam danificá-lo.
3.5 Furações: não fazer perfurações fora dos locais indicados.
3.4 INSTALAÇÃO SANITÁRIA
Como forma de precaução, para o caso de ocorrer imprevistos como vazamentos no
reservatório, será instalado tanque séptico e sumidouro no local.
Caseiros/RS, agosto de 2015.
__________________________
Bruna Didó
Arq. Urbanista CAU A72158-1
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ANEXO V
PROJETOS DE ENGENHARIA E DETALHAMENTOS

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

ANEXO VI
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
( x ) GLOBAL
( ) INDIVIDUAL
PROPRIETÁRIO: Município de Caseiros
MUNICÍPIO: Caseiros / RS
OBRA: Almoxarifado, Cobertura de Garagem, Reservatório de Coleta (Sec. De Obras)
DATA: 26/08/2015
Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Peso
%

Valor da Obra
e Serviços
(R$)

%

MÊS 1
Material
Mão de
(R$)
Obra (R$)

%

MÊS 2
Material Mão de Obra
(R$)
(R$)

TOTAL
GERAL

1.0

FECHAMENTO COM DIVISÓRIAS

15,77

6.543.90

15,77

4.595,25

1.948,65

6.543,90

2.0

ACABAMENTOS ALMOXARIFADO
E COBERTURA DE GARAGEM

24,25

10.071,38

24,25

6.926,65

3.144,73

10.071,38

2.1

COBERTURA - G2 7X12

14,16

5.876,00

14,16

4.826,00

1.050,00

5.876,00

2.2

COBERTURA - G2 12X14

21,52

8.940,00

3.0

RESERVATÓRIO DE COLETA

24,30

10.092,51

TO-

SIMPLES

TAL ACUMULADO

Data: 26/08/2015

100,00

41.523,79

21,52
24,30

78,48

7.890,00

1.050,00

10.092,51

26.440,41

_______________________
BRUNA DIDÓ
Arquiteta Urbanista - CAU A72158-1

10.092,51

6.143,38

21,52

____________________________
DARTANHÃ LUIZ VECCHI
Prefeito Municipal
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8.940,00

7.890,00

1.050,00

41.523,79

34.330,41

7.193,38

100,00

ANEXO VII

(procuração)

A empresa..............................., inscrita no CGC/CNPJ sob nº
...................,
através
do
presente,
outorga
o(a)
Sr(a)
.....................,
portador
da
cédula
de
identidade
nº
......................., CPF nº .................. para participar da
licitação instaurada pelo Município de Caseiros, na modalidade de
Tomada de Preços sob o nº 008/2015, na qualidade de REPRESENTANTE
LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da
empresa, bem como formular propostas e praticar todos os demais atos
inerentes ao certame.

_____________, em ______ de _______, de 2016.

____________________
Representante Legal
(Firma Reconhecida)
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ANEXO VIII
(MODELO)

DECLARAÇÃO DE

ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº
123 DE 2006.

______________________________________________, inscrita no CNPJ
sob n. _________________, por intermédio de seu representante legal,
o(a) Sr.(a) ________________________________, portador(a) da Carteira
de
Identidade
nº
_______________________
e
do
CPF
nº
_____________________,
e
de
seu
contador,
o(a)
Sr.(a)
_____________________, portador do CRC Nº _____________________,
DECLARA, para fins de participação no Tomada de Preços nº. 008/2015,
sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que
esta empresa, na presente data, é beneficiária da Lei Complementar nº
123/2006.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes
do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

_____________________________
Data

_____________________________
(Representante Legal, Firma Reconhecida)

____________________________
(Contador, firma reconhecida)

Obs:
Esta
declaração
deverá
ser
entregue
ao
Pregoeiro,
no
credenciamento e separadamente dos envelopes (Proposta e Habilitação)
exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretendem se beneficiar
nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto Lei
Complementar nº. 123/2006.
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ANEXO IX
ORÇAMENTO POR LOTE
PROPRIETÁRIO: Município de Caseiros/RS
MUNICÍPIO: Caseiros/RS
OBRA: Almoxarifado e Cobertura de Garagem Sec. De Obras.
CUSTO UNITÁRIO

Item

1.0
1.1

Discriminação dos Serviços

Unid

Quant.

m²

55,00

Material

Mão de
Obra

CUSTO TOTAL

TOTAL R$

Total
Material

Total mão
de obra

Total
Global R$

118,98

4.595,25

1.948,65

6.543,90

1.948,65

6.543,90

786,16

2.620,12

Lote 1 - FECHAMENTO COM DIVISÓRIAS - ALMOXARIFADO
Divisória em Divilux c/ estrutura necessária p/ fixação,
dimensões 48x1202x2110mm, fornecimento e instalação

83,55

35,43

Total Lote

2.0
2.0.1

4.595,25

Lote 2 - ACABAMENTOS ALMOXARIFADO - 60,14M²
Forro de PVC 100, frisado 7mm, cor branco, mais cantoneira
convencional, fornecimento e instalação

m²

62,00
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29,58

12,68

42,26

1.833,96

2.0.2

Madeiramento para forro, peças de 2,5x10cm, espacadas de
50cm

m²

62,00

2.0.3

Vidro liso comum transparente, espessura 4mm, instalado

m²

13,00

2.0.4

Escada metálica 90cm, fornecimento e instalação

unid

1

2.0.5

Revestimento cerâmico para piso 35x35cm, aplicado

2.0.6

Retirada de aparelho de iluminação c/ reaproveitamento de
lâmpada

unid

1

2.0.7

Luminária spot para lâmpada fluorescente compacta 25W

unid

1

m²

62,00

31,90

67,71
963,33
20,13

13,66

45,56

29,00

96,71

586,65

1.549,98

8,61

28,74

4,22
23,27

9,96

1.977,80

880,23
963,33
1.248,06

4,22
33,23

-

23,27
6.926,65

846,92

2.824,72

377,00

1.257,23

586,65

1.549,98

533,82

1.781,88

4,22

4,22

9,96

33,23

3.144,73

10.071,38

2.1

COBERTURA - G1 7X12 - 84,00m²

2.1.1

Treliça metálica 40x75x40

ml

12

60,00

60,00

720,00

720,00

2.1.2

Terça metálica 15x40x75x40x15

ml

99

14,00

14,00

1.386,00

1.386,00

2.1.3

Telha aluzinc 0,5mm, dimensões de 1,10x6,00m

m²

126

20,00

20,00

2.520,00

2.520,00

2.1.4

Poste de eucalipto tratado 20cm, comprimento 6,00m

unid.

2

100,00

100,00

2.1.5

Mão de obra

1.050,00

200,00

200,00

1.050,00

4.826,00

1.050,00

1.050,00

1.050,00

5.876,00

2.2

COBERTURA - G2 12X14 - 168,00m²

2.2.1

Terça metálica 15x40x100x40x15

ml

24

20,00

20,00

480,00

480,00

2.2.2

Terça metálica 15x40x75x40x15

ml

165

14,00

14,00

2.310,00

2.310,00

2.2.3

Telha aluzinc 0,5mm, dimensões de 1,10x6,00m

m²

210

20,00

20,00

4.200,00

4.200,00

2.2.4

Poste de eucalipto tratado 20cm, comprimento 6,00m

unid.

9

100,00

100,00

900,00

900,00

2.2.5

Mão de obra

1.050,00

47

1050,00

1.050,00

1.050,00

Total Lote

3.0

7.890,00

1.050,00

8.940,00

Lote 3 - RESERVATÓRIO DE COLETA

3.1

INFRAESTRUTURA

3.1.1

Brita 01

m³

5,00

45,00

R$

45,00

225,00

225,00

3.1.2

Lona plástica preta

m²

13,00

0,78

R$

0,78

10,14

10,14

3.2

SUPRAESTRUTURA

3.2.1

Cimento Portland CPII 32 (saco 50kg)

un.

15,00

26,95

26,95

404,25

404,25

3.2.2

Areia Média

m³

2,50

55,00

55,00

137,50

137,50

3.2.3

Barra de aço CA-50 1/2" (bitola: Ø 12,50 mm / massa linear:
0,963 kg/m)

m

115,00

3,72

3,72

427,80

427,80

3.2.4

Barra de aço CA-50 3/8" (bitola: Ø 10,00 mm / massa linear:
0,624 kg/m)

m

72,00

2,46

2,46

177,12

177,12

3.2.5

Arame recozido (diametro do fio: 1,25 mm / bitola: 18 BWG

kg

4,00

7,62

7,62

30,48

30,48

3.2.6

Cal hidratada CH III (saco 20 kg)

un.

1,00

12,60

12,60

12,60

12,60

3.2.7

Bloco cerâmico 8 furos de vedação 9x19x19cm

un.

250,00

0,49

0,49

122,50

122,50

3.3

INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO

3.3.1

Reservatório de 20.000 L de fibra de vidro, redondo, diâmetro
superior máximo de 3,30m, com tampa e parafusos para
fixação da tampa

un.

1,00

7400,00

7400,00

7.400,00

3.3.2

Adapatdor PVC Soldável com flanges e anel de vedação, DN
50, para caixa d´água

un.

1,00

26,33

26,33

26,33

3.4

INSTALAÇÃO SANITÁRIA

3.4.1

Tanque Séptico em Concreto pré-moldado 1825 Litros

un.

1,00

1000,00

1000,00

1.000,00

48

7.400,00

26,33

1.000,00

3.4.2

Tubo PVC Série Normal - Esgoto Predial DN 100mm

m

6,00

9,00

9,00

54,00

3.4.3

Tubo PVC Série Normal - Esgoto Predial DN 50 mm p/ Calha

m

7,00

5,85

5,85

40,95

3.4.4

Curva PVC longa 90 graus, 100 mm, para esgosto predial

un.

1,00

23,84

23,84

23,84

49

TOTAL

1.118,79

TOTAL DO
LOTE

10.092,51

54,00
40,95
23,84
1.118,79
10.092,51

