CONFERIDO

PROCURADORIA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER LEGISLATIVO
CACHOEIRINHA
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. º 002/2017
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
REFERENTES AO PROJETO DO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO DA SEDE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO,
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXOS A ESTE
EDITAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA, por intermédio do Pregoeiro designado pela
Portaria nº. 048/2017, leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei nº. 10.520/2002
e do Decreto Municipal n°. 3655/2006 de 30 de Junho de 2006, publicado em 30 de Junho de 2006
e, subsidiariamente, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores e Lei Complementar 123/2006,
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial e receberá os envelopes “1” (PROPOSTA) e
“2” (HABILITAÇÃO), nos termos do item 1 do presente Edital. Fazem parte integrante deste Edital
os Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX.
1 – DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
1.1 - O processamento e julgamento desta licitação serão conduzidos pelo Pregoeiro, com auxílio da
equipe de apoio, que receberá as propostas de preços e os documentos de habilitação em Sessão
Pública, a ser realizada conforme a seguir:
1.2 - DATA:
1.3 - HORÁRIO:
1.4 - LOCAL:

04/04/2017
16h00min.
Sede da Câmara Municipal de Cachoeirinha.
Rua Manata, 565 – Jardim Colinas – Cachoeirinha-RS.
Sala do Departamento de Compras e Licitações.

1.5. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Observado o prazo legal, o licitante poderá formular
consultas pelo telefone (0xx51) 3470-8817, informando o número do Pregão Presencial e o objeto
licitado.
1.6. EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PREGÃO – Rodolfo Coral Azambuja (pregoeiro), Victor
Davis de Castro Matos e Fabrício da Rocha Preto (Equipe de Apoio)
2 - DO OBJETO LICITADO:
2.1 - Contratação de empresa para execução de serviços referentes ao projeto do Plano de
Prevenção Contra Incêndio (PPCI) da sede da Câmara Municipal de Cachoeirinha, conforme
memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária, anexos a este
edital, com fornecimento de materiais e mão-de-obra.
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3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atendam a todas as exigências constantes
neste Edital e seus anexos.
3.2 - Estarão impedidos de participar da presente licitação:
3.2.1. Os interessados suspensos do direito de licitar com a Administração Municipal de
Cachoeirinha, as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o seu controle
e as fundações por ela instituída ou mantida, no prazo e nas condições do impedimento;
3.2.2. Os interessados que tenham sido declarados inidôneos pela Administração Municipal,
Estadual ou Federal, o que abrange a administração direta e indireta, as entidades com
personalidade jurídica de direito privado sob o seu controle e as fundações por ela instituída
e mantida;
3.2.3. Os interessados que estiverem em regime de falência, concordata, dissolução,
liquidação ou concurso de credores;
3.2.4. Empresas em forma de consórcios.
4 - DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS
4.1 - As impugnações dos interessados ou licitantes contra os atos, as ofertas e os documentos
apresentados por concorrentes deverão ser feitas na Sessão Pública deste Pregão, exclusivamente
pelas pessoas credenciadas para representar as proponentes em nome das quais pretendam registrar
as impugnações.
4.2 - Até 2 (dois) dias úteis antes da data da Sessão Pública deste Pregão, qualquer interessado
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o respectivo ato convocatório.
4.3 - A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada pelo
Pregoeiro na forma e nos prazos previstos no art. 12 do Decreto nº. 3.555/2000, devendo ser
entregue diretamente ao Pregoeiro, na Rua Manata, 565, no horário de funcionamento do Poder
Legislativo Municipal.
4.4 - Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização
da Sessão Pública deste Pregão.
4.5 - A entrega das propostas, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital,
implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições estabelecidas.
4.6 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para a apresentação das razões
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do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
4.7 - As impugnações, razões e contrarrazões do recurso deverão ser entregues na Sede do Poder
Legislativo Municipal, no horário de 13:30 às 18:30 horas. Não serão reconhecidas as impugnações,
razões ou contrarrazões de recurso, entregues fora do horário estipulado ou em outros locais que
não o designado.
4.8 - Os recursos contra decisões do Pregoeiro, excetuados àqueles acerca do julgamento da
proposta de preços e de habilitação, não terão efeito suspensivo.
4.9 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
4.10 - Se não reconsiderar sua decisão o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado, à
consideração da autoridade competente, que proferirá decisão definitiva antes da homologação do
procedimento.
4.11 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no mesmo local
onde deverão ser entregues as razões e contrarrazões do recurso.
4.12 - Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas decisões
e à Autoridade Competente a decisão final sobre os recursos contra atos do Pregoeiro.
5 - DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
5.1 -

DO CREDENCIAMENTO.

5.1.1 - Na data, hora e local designados para a Sessão, os representantes dos proponentes deverão se
apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, com o seu documento de
CREDENCIAMENTO de acordo com o Anexo I.
a) Não será permitida que um mesmo representante seja credenciado para mais de um
proponente.
b) A falta de apresentação dos documentos para credenciamento impedirá o representante de
se manifestar ou responder pelo proponente no decorrer da Sessão, porém não será motivo
para a desclassificação de sua proposta inicial.
c) Em se tratando de ME - Microempresa ou EPP - Empresa de Pequeno Porte, o
representante legal do credenciado deverá apresentar, fora dos envelopes, a declaração de
ME - Microempresa ou EPP -Empresa de Pequeno Porte, que ocupam a referida condição,
devidamente assinada e carimbada pelo contador da empresa. A não apresentação deste
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documento se entenderá como que a empresa não ocupe a condição de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte e não fará jus aos benefícios da Lei Complementar n° 123/06.
d) Em atendimento ao disposto no inciso VII, do Artigo 4º, da Lei nº. 10.520, o
representante legal credenciado apresentará nos moldes do Anexo I deste Edital, FORA
DOS ENVELOPES, declaração que sua representada cumpre plenamente os requisitos de
habilitação previstos no Edital, sob pena de não aceitação de sua proposta pelo pregoeiro.
e) Posteriormente verificado o não atendimento dos requisitos previstos para habilitação,
conforme declaração apresentada na forma do item anterior sujeitará a licitante às
penalidades constantes deste edital.

5.1.2 - Após o credenciamento, será declarada aberta a Sessão pelo Pregoeiro. A partir desse
momento, estará encerrada a admissão de novos proponentes.
5.1.3 - Em seguida, os interessados entregarão os envelopes contendo as propostas de preços e os
documentos de habilitação.
5.1.3.1 - A proposta de preço e os documentos de habilitação deverão estar em envelopes
distintos, opacos, lacrados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais os
seguintes dizeres:
Envelope nº. 01
PROPOSTA DE PREÇOS
Pregão Presencial nº. 002/2017 – CÂMARA
MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA-RS
Razão social da empresa
CNPJ

Envelope nº. 02
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 002/2017 – CÂMARA
MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA-RS
Razão social da empresa
CNPJ

5.2 – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
5.2.1 – O Pregoeiro passará a abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais iniciais,
abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
representantes dos proponentes presentes.
5.2.2 - Para a classificação das propostas, serão consideradas duas casas decimais, vedado o
arredondamento.
a) Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
5.2.3 - Para julgamento e classificação das propostas será adotado critério de MENOR PREÇO
POR LOTE, observadas as especificações exigidas neste Edital.
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5.2.4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância
dos seguintes critérios:
a) seleção da proposta de MENOR PREÇO POR LOTE e as demais com preços até 10%
(dez por cento) superiores àquela;
b) Quando menos de três propostas atenderem as condições definidas do parágrafo anterior,
o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três,
quaisquer que sejam os preços propostos.
5.2.5 - A desclassificação da proposta da licitante importa preclusão do seu direito de participar da
fase de lances verbais.
5.2.6 - Os licitantes cujas propostas forem classificadas serão convocados, individualmente, para a
apresentação de lances verbais, de forma sucessiva, iniciando-se pelo autor da proposta de maior
valor, seguindo-se os demais em ordem decrescente de valores:
a) Os valores dos lances verbais devem ser inferiores ao da proposta de MENOR PREÇO
POR LOTE, distintos e decrescentes, em valor não inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais) da
última proposta de menor preço.
b) A desistência ao direito de apresentar lance verbal implicará a exclusão do licitante da
etapa competitiva e a manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de
ordenação das propostas.
c) Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente
às penalidades constantes neste Edital.
d) Não havendo mais interessados em apresentar lances verbais, será encerrada a etapa
competitiva e ordenadas às ofertas.
e) Caso não se realizem lances verbais, ou, ainda, se a empresa vencedora for inabilitada, o
Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente da melhor proposta, na busca de
preço adequado ao interesse da Administração.
f) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
5.2.7. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art.
44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas
que atenderem ao item 3.5.1, deste edital.
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5.2.8. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela
microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em
até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.
5.2.9 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a)
A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de
menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior
àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que, se o fizer, será declarada vencedora
do certame.
b)
Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da
alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem
de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas
remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 5.2.7 deste edital, a apresentação de nova
proposta, no prazo previsto na alínea “a” deste item.
5.2.10 O disposto nos itens 5.2.7 a 5.2.9 deste Edital não se aplica às hipóteses em que a proposta
inicialmente classificada como a de menor valor tiver sido apresentada por microempresa, empresa
de pequeno porte ou cooperativa.
5.2.11 - Em seguida, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta classificada em primeiro
lugar, conforme objeto e condições definidas neste edital e seus anexos.
5.2.12 - Será declarada vencedora a proposta aceita que atender todas as exigências expressas
no edital e apresentar o menor valor para os serviços solicitados, caso seja habilitada.
5.2.13 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do ato
convocatório, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o
objeto deste Edital.
5.2.14 - Serão desclassificadas as propostas de preços que não atenderem às exigências deste edital
e seus anexos e/ou apresentarem preços excessivos ou com valor total superior ao limite
estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não
venham a ter demonstrada sua viabilidade coerentes com os preços de mercado e que os
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto.
5.2.15 - Não serão consideradas as propostas omissas, vagas ou as que apresentarem irregularidades
e/ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
5.2.16 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
proposta, prevalecerão as da proposta.
Página 6 de 47
Rua Manata, 565 – Jardim Colinas – Cachoeirinha –RS CEP 94.940-190
e-mail : compras.camaracachoeirinha@gmail.com www.cmcachoeirinha.rs.gov.br fone (51)3470-8817

CONFERIDO

PROCURADORIA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER LEGISLATIVO
CACHOEIRINHA

5.2.17 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus
Anexos.
5.2.18 - O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas
necessárias à análise das propostas, devendo os licitantes, se for o caso, atender às solicitações no
prazo estipulado, contado do recebimento da convocação. É vedada a inclusão posterior de
informações ou documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação
de habilitação.
5.2.19 - Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante, ou o mesmo tenha
sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este será
desclassificado do certame, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
5.2.20 - Caso o envelope com a indicação externa "PROPOSTA DE PREÇOS" não possua o
conteúdo exigível neste procedimento licitatório, estará o licitante automaticamente excluído,
independentemente do conteúdo do outro envelope.
5.2.21 - O licitante vencedor se obriga a fornecer no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da Sessão
Pública de abertura das propostas, nova proposta com os valores arrematados na Sessão de
Lances. A não apresentação no prazo previsto importará na aplicação ao licitante, das sanções
legalmente previstas, bem como na sua desclassificação.
5.2.22 - Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e os proponentes presentes.
5.2.23 - Se não for possível a abertura dos envelopes das propostas de preços e da documentação de
habilitação em uma única sessão, em face do exame da proposta/documentação com os requisitos
deste Edital, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não
possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em ata e a continuação dar-se-á em
Sessão a ser convocada posteriormente.
5.2.24 - Os envelopes não abertos, já rubricados no fecho pelo Pregoeiro e pelos representantes
legais das licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua guarda até nova Sessão
oportunamente marcada para prosseguimento da licitação.
5.3 - DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
5.3.1 - A aceitabilidade compreende a verificação da compatibilidade da proposta com o Valor
estimado pela CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA-RS e os requisitos definidos neste
Edital e seus Anexos: prazo de prestação dos serviços, especificações técnicas, parâmetros de
desempenho e de qualidade.
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5.3.2 - Não se admitirá proposta que apresentar preços total ou unitário simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que este edital não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando
se referirem à materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie
à parcela ou à totalidade da remuneração.
5.3.3 – O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA-RS ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas
estranhas a ele, para orientar sua decisão.
5.3.4 - A Proposta Financeira deverá ser elaborada em uma única via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalva, em papel timbrado ou com carimbo de identificação da proponente,
contendo data e assinatura do representante legal, com as seguintes informações:
5.3.4.1) Identificação do proponente, com data e assinatura por quem de direito, e menção ao
número do edital;
5.3.4.2) Preço Total do Custo, em moeda corrente do País, expresso em algarismos e por extenso,
devendo nele estar incluídos todos os impostos, BDI, taxas, mão-de-obra, transportes, prêmios de
seguro e de acidente de trabalho e emolumentos, decorrentes da obrigação assumida, excluindo a
Câmara Municipal de Cachoeirinha de qualquer solidariedade;
5.3.4.3) Planilha de Orçamento (Custo), com preços unitários e preço de custo total, preenchida em
Reais e assinadas pelo representante legal da Proponente. De forma a que estejam computadas no
preço global total as despesas necessárias à completa execução dos serviços, mesmo que não
estejam expressamente mencionados no Memorial Descritivo fornecidos pela Câmara Municipal de
Cachoeirinha.
5.3.4.4) Declaração de concordância com o prazo de execução dos serviços, conforme estabelecido
no objeto deste edital, podendo ser prorrogado conforme Lei 8.666/93.
5.3.4.5) Declaração de que tem pleno conhecimento dos locais dos serviços que serão executados e
que assumirá integralmente a responsabilidade pelas condições técnicas apresentadas nas
Especificações Técnicas;
5.3.4.6) Cronograma Físico-financeiro, preenchido em Reais, de acordo com o ANEXO VII, no
qual serão fixadas as etapas de execução, com os percentuais em função do preço global e do
desenvolvimento físico dentro do prazo total estabelecido pela Câmara Municipal de Cachoeirinha e
aceito pela proponente;
5.3.4.7) O preço total da proposta, incluído o BDI, não poderá ser superior ao valor orçado
pela Câmara Municipal de Cachoeirinha, conforme disposto nas planilhas orçamentárias, sob
pena de desclassificação da proposta da licitante.
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5.3.5 - A Licitante deverá considerar incluídas nos valores propostos, todas as despesas, inclusive
aquelas relativas a taxas, impostos, encargos sociais relativas aos serviços.
5.3.6 - As licitantes não poderão em hipótese alguma, propor posteriores modificações nos preços
ofertados, sob a alegação de insuficiência de dados e informações sobre os serviços, condição de
realização dos mesmos e/ou qualquer outra decorrente do objeto deste edital ou de seus documentos
integrantes e pertinentes.
5.3.7 - A fim de permitir melhor controle da qualidade e visando um perfeito desenvolvimento dos
trabalhos, deverão ser elaborados, em papel timbrado ou com o carimbo da licitante, Cronograma
Físico-Financeiro e planilha de orçamentos, conforme modelos dos ANEXOS VII e VIII.

5.4 – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
5.4.1 - Estar em nome do licitante, com um único número de CNPJ, com exceção da Certidão
negativa em matéria falimentar, concordatária e de recuperação judicial e extrajudicial e estar, na
data da sessão, no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor. Quando se tratar de
certidões vencíveis em que a validade não esteja expressa, o Pregoeiro aceitará documentos
expedidos nos últimos 60 (sessenta) dias que antecederem à data da Sessão de recebimento da
documentação e da proposta.
5.4.2 - Ser apresentados em original, em publicação da imprensa oficial ou fotocópia autenticada
por cartório ou por membro da Equipe de Apoio, caso não estejam autenticados, e o licitante possuir
os originais no momento do certame, a equipe de apoio autenticará no certame os referidos
documentos.
5.4.3 - Não serão aceitos documentos apresentados em papel térmico para fac-símile (fax).
5.4.4 - A proposta de preços deve ser apresentada em 1 (uma) única via, impressa,
preferencialmente, em papel timbrado do proponente, sem cotações alternativas, emendas,
ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, devendo estar datada, rubricada e assinada, e constar:
5.4.5 - Identificação social, número do CNPJ, assinatura do representante da proponente e
referência a esta licitação, indicação de endereço eletrônico (e-mail) e fac-símile, se houver, número
de telefone e endereço da empresa e dados bancários. Na ausência deste último, a Administração
solicitará por ocasião da assinatura do contrato;
5.4.6 - Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da
data da Sessão de abertura deste Pregão.
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5.4.7 - Somente serão admitidas as propostas que envolverem a execução total dos serviços
indicados no Anexo VI deste Edital.
5.4.8 - Caso exista algum fato que impeça a participação de qualquer licitante, ou o mesmo tenha
sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este fica impedido
de participar da presente licitação, correspondendo a simples apresentação da proposta a indicação,
por parte do licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação,
eximindo assim o Pregoeiro do disposto no art. 97 da Lei nº. 8.666/93.
5.4.9 - Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou
multiplicação, não sendo permitida qualquer alteração nos valores unitários.
5.4.10 - A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente
à Sessão de abertura dos envelopes das Propostas de Preços, com poderes para esse fim.
5.4.11 - A falta de CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados
constantes dos documentos apresentados dentro do envelope de documentação de habilitação.
5.4.12 - Nos preços propostos serão consideradas todas as obrigações previdenciárias, fiscais
(ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributárias, material, embalagens, fretes, seguros, tarifas,
descarga, transporte, responsabilidade civil, instalação, acessórios necessários à instalação e demais
despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto e suas entregas.
5.4.13 - As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação no Site da Câmara
Municipal de Cachoeirinha, sito: www.cmcachoeirinha.rs.gov.br na página de licitações, salvo em
relação àquelas que, lavradas em ata, puderem ser feitas diretamente aos representantes legais das
licitantes presentes à Sessão Pública, ou, ainda, por intermédio de ofício, desde que comprovado o
seu recebimento.
6 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1 - Os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelope opaco, lacrado e rubricado
no fecho, identificado conforme o Item 5.1.3.1. Para participar da presente licitação deverão ser
apresentados os documentos conforme abaixo:
6.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA
6.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
6.2.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;
6.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
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6.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

6.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA
6.3.1. Certidão negativa em matéria falimentar, concordatária e de recuperação judicial e
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da empresa.
6.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
6.4.1. Atestado de prestação de serviço em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica
de direito público ou privado, compatível, em termos de qualidade, quantidade, prazo e demais
especificações, com o objeto da presente licitação;
6.4.2. Prova de inscrição ou registro junto à entidade profissional competente (CREA) da
Empresa e do Profissional, da localidade da sede da Licitante, com visto do CREA/RS quando se
tratar de empresa com sede localizada fora do Estado do Rio Grande do Sul;
6.4.3. Atestado de Visita Técnica, emitido pela Câmara Municipal de Cachoeirinha,
conforme modelo do Anexo V, de que a empresa licitante compareceu junto à Câmara Municipal de
Cachoeirinha, a fim de tomar conhecimento do local e das instalações onde serão realizados os
serviços. As visitas técnicas devem ser previamente agendadas com o setor de licitações, e devem
ser realizadas até o prazo de 02 (dois) dias anterior a abertura das propostas, mediante
disponibilidade do fiscal responsável pelos serviços.
6.5. PROVA DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
6.5.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
6.5.2 Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, com
validade na data de abertura da Licitação;
6.5.3 Prova de Regularidade perante a Fazenda Pública Federal, inclusive com o Instituto Nacional
de Seguridade Social - INSS, obtida por meio da Certidão de Débitos relativos a Créditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, com validade na data de abertura da Licitação;
6.5.4 Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal do domicilio da licitante, com
validade na data de abertura da Licitação;
6.5.5. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Estadual, com validade na data de abertura da
Licitação;
Página 11 de 47
Rua Manata, 565 – Jardim Colinas – Cachoeirinha –RS CEP 94.940-190
e-mail : compras.camaracachoeirinha@gmail.com www.cmcachoeirinha.rs.gov.br fone (51)3470-8817

CONFERIDO

PROCURADORIA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER LEGISLATIVO
CACHOEIRINHA
6.5.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do titulo VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943. (LEI Nº. 12.440, DE
7/07/2011).
6.5.7 Comprovação da inexistência de registros impeditivos à contratação junto ao Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
6.5.8 Certidão Negativa obtida junto ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça;
6.6 Declaração da empresa de que está cumprindo o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição Federal (Anexo III);
6.7 Declaração da empresa de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo (anexo II);
6.8 - O Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Câmara Municipal de Cachoeirinha
substituirá apenas os documentos nele expressos, desde que o certificado e as respectivas certidões
estejam dentro do prazo de validade na data de abertura das propostas. Os demais documentos
deverão ser entregues.
6.9 - A validade dos documentos será a expressa em cada qual, ou estabelecida em lei, admitindo-se
como válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos a menos de 60 (sessenta) dias da data de
abertura da Sessão deste Pregão.
6.10 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
6.11 - Documentos apresentados com a validade expirada ou em desacordo com o disposto neste
Edital acarretarão a inabilitação do proponente.
6.12 - Será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que tiver
formulado a proposta vencedora, para confirmação de suas condições habilitatórias.
6.13 - Se o vencedor não atender as exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a
documentação dos licitantes das ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração
daquela que cumprir todas as exigências.
6.14 - Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado
vencedor, sendo homologado o procedimento e adjudicado o objeto da licitação pela autoridade
competente.
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6.15 - Havendo recurso, o pregoeiro apreciará os mesmos e, caso não reconsidere sua posição,
caberá à autoridade competente a decisão em grau final.
6.16 - Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a
capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica
e/ou inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento.

7 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
7.1 – A adjudicação e homologação somente serão efetivadas: se não houver manifestação dos
licitantes da intenção de interpor recursos, devidamente registrada em ata durante o transcurso da
Sessão do Pregão; após o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos e dado
conhecimento dos seus resultados.
7.2 - A adjudicação do objeto ao licitante vencedor será por “MENOR PREÇO POR LOTE” e
ficará sujeita à homologação da autoridade competente.
7.3 - Para fins de homologação, o proponente vencedor fica obrigado a apresentar nova proposta
adequada ao preço ofertado na etapa de lances verbais.
7.4 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer de dentro do período de
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e, em havendo interesse do PODER
LEGISLATIVO DE CACHOEIRINHA-RS, este poderá solicitar prorrogação geral da validade
acima referida, por igual prazo, no mínimo.
8 – DO PAGAMENTO
8.1 - Os serviços objeto desta licitação serão pagos conforme o Cronograma Físico Financeiro
apresentado pela CONTRATANTE. Estas parcelas deverão ser expressas em R$ (Reais),
demonstradas através de Planilha de medição de serviços.
8.2 - Juntamente com a fatura deverão ser entregues as guias de recolhimento do INSS e do FGTS
já exigíveis acompanhada de folha de pagamento dos empregados ligados diretamente ao serviço.
8.3 - As faturas/notas fiscais emitidas com erro deverão ser substituídas. Neste caso, a Câmara
Municipal de Cachoeirinha efetuará a devida comunicação à CONTRATADA, dentro do prazo
fixado para o pagamento e disporá de até 15 (quinze) dias, a partir da sua correção ou substituição
das faturas/notas fiscais, para seu pagamento.
8.4 - As liberações das parcelas das execuções de serviços para pagamento serão efetuadas de
acordo com o cumprimento das etapas de execução dos serviços, pela empresa, conforme o
cronograma físico financeiro e mediante a apresentação dos seguintes documentos:
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8.4.1 - Ofício de encaminhamento da empresa executante, com os dados do serviço,
constando a documentação apresentada juntamente com a nota fiscal e planilhas conforme modelo
CEF;
8.4.2 - Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART / CREA-RS;
8.4.3 Cópia da folha de pagamento, referente ao mês de competência, e especificada, e o
endereço do serviço;
8.4.4 FGTS/GFIP – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do mês de competência da
parcela, devendo constar o número do CEI e o endereço do serviço;
8.4.5 GPS – Guia de Recolhimento de Previdência Social, do mês de competência da
parcela, devendo constar o número do CEI e o endereço do serviço;
8.4.6 Cópia do Termo de Recebimento Provisório dos serviços, elaborado pela fiscalização.
8.5. - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:
33.90.39.16.00.00.00 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
9 - DOS ILICITOS PENAIS
9.1 - As infrações penais tipificadas na Lei Federal nº 8.666/93 serão objeto de processo judicial na
forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.
10 - DAS PENALIDADES
10.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado
da contratação;
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais
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será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do
contrato;
11 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 - Esta licitação poderá ser adiada, revogada total ou parcialmente ou ainda anulada, sem que
caiba indenização ou compensação aos licitantes em consequência do ato, nos termos do art. 49 da
Lei nº. 8.666/93.
11.2 - A presente licitação poderá ter a sua abertura adiada ou transferida para outra data, mediante
aviso prévio.
11.3 - Os documentos exigidos neste procedimento licitatório poderão ser apresentados em original,
por meio de fotocópias autenticadas por cartório competente ou servidor da administração, ou
fotocópias simples (exceto cópia de FAX) acompanhadas dos originais para cotejo no ato da
apresentação.
11.4 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
11.5 - Nenhuma indenização ou ressarcimento serão devidos aos licitantes pela elaboração de
proposta ou apresentação de documentos relativos a esta licitação.
11.6 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos envelopes
das propostas de preços e da documentação de habilitação, sem a solicitação ou a convocação de
que trata o item 5.2.16, ficam as concorrentes liberadas dos compromissos assumidos.
11.7 - Da Sessão será lavrada ata com a relação das licitantes e todas as ocorrências que
interessarem ao certame. Essa ata será assinada pelos presentes e será comunicada no local da
reunião.
11.8 - O Contrato a ser firmado com a o vencedor poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65
da Lei nº. 8.666/93, desde que haja interesse da Administração Pública.
11.9 - O Pregoeiro, ou autoridade superior, poderá promover diligências destinadas a elucidar ou
complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, fixando prazos para
atendimento.
11.10 - O Pregoeiro, ou autoridade superior, poderá subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos
ou especialistas no assunto objeto desta licitação.
11.11 - Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital prevalecerá a redação do Edital.
11.12 - O pregoeiro não desclassificará ou inabilitará qualquer licitante por falta de rubrica, erros ou
omissões que não prejudiquem o curso do processo, desde que o licitante possa satisfazer as
exigências dentro da sessão.
11.13 - Aplica-se a presente licitação, subsidiariamente, as Leis nº. 8.078/90 - Código de Proteção e
Defesa do Consumidor e demais normas legais pertinentes.
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11.14 - Para consulta e/ou quaisquer outros esclarecimentos necessários ao perfeito entendimento
deste edital, poderão ser obtidos junto ao pregoeiro e sua equipe de apoio, pessoalmente, no
endereço Rua Manata, 565 – Departamento de Compras e Licitações – Cachoeirinha-RS, através do
telefone
(51)
3470-8817,
entre
13:30h
e
18:30h
ou
pelo
e-mail
compras.camaracachoeirinha@gmail.com.
11.15 - Toda comunicação oficial se dará por meio de fac-símile, e-mail ou por publicação no
Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos da legislação vigente.
11.16 - São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEVO VIII
ANEVO IX

MODELO DE CREDENCIAMENTO
DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO
DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO ART. 7º CF/88, INC. XXXIII
MODELO DECLARAÇÃO VISTORIA TÉCNICA
MINUTA DO CONTRATO
MEMORIAL DESCRITIVO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DECLARAÇÃO DE RETIRADA DO EDITAL.

12. DO FORO
12.1 - As questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Comum, no Foro da comarca de
Cachoeirinha-RS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Cachoeirinha, 17 de março de 2017.

Marco Antônio Cardoso Barbosa
Presidente
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ANEXO I
MODELO DE CREDENCIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2017

A empresa ......(razão social)......, com sede ......(endereço da empresa)......, inscrita no CNPJ nº.
......(nº CNPJ)......, por seu representante legal abaixo identificado, credencia o
Sr..................................................., portador da Carteira de Identidade nº. ............................,
expedida pelo ......(órgão expedidor)......, CPF nº. ..........................., para representá-la junto a
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA-RS nos atos relacionados à modalidade Pregão,
podendo para tanto formular ofertas e lances verbais de preços, manifestar intenção de interpor
recursos, desistir do direito de interpor recursos, requerer o registro em ata das observações que
entender relevantes, concordar, discordar, transigir, desistir, firmar compromissos, requerer, alegar
e assinar o que convier e, de modo geral, praticar todos os atos necessários e implícitos ao fiel,
perfeito e cabal desempenho do presente credenciamento.
Em atendimento ao disposto no inciso VII, do Artigo 4º, da Lei nº. 10.520, a empresa declara
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos no Edital.

......(localidade)......, ..... de ......................... de 2017

.....(assinatura)......,
......(Nome legível do representante legal da empresa)......,
......(no. da Carteira de Identidade)......, ......(órgão expedidor)......,

OBS: A CÓPIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE DEVERÁ SER
APRESENTADA JUNTO AO CREDENCIAMENTO E ESTAR AUTENTICADA. O
PREGOEIRO PODERÁ AUTENTICAR NA HORA DA DISPUTA.
DEVERÁ SER APRESENTADO TAMBÈM, FORA DOS ENVELOPES, DOCUMENTO
CONSTITUTIVO DA EMPRESA (substitui o documento dentro do envelope de habilitação)
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ANEXO II

D E C L A R A Ç Ã O DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 002/2017.
Declaramos, sob as penas da lei, a não superveniência de fato impeditivo para a HABILITAÇÃO de
nossa empresa, ou por qualquer outro Órgão ou Entidade da administração pública e, que contra a
mesma, não existe pedido de falência.

Cachoeirinha, de de 2017

Nome e assinatura da pessoa com poderes para fazer a declaração

Página 18 de 47
Rua Manata, 565 – Jardim Colinas – Cachoeirinha –RS CEP 94.940-190
e-mail : compras.camaracachoeirinha@gmail.com www.cmcachoeirinha.rs.gov.br fone (51)3470-8817

CONFERIDO

PROCURADORIA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER LEGISLATIVO
CACHOEIRINHA
ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2017

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII DA CF/88
Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital do Pregão Presencial nº. 001/2017 que não
possuímos em nosso quadro de pessoal empregado 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 dos 14 (quatorze ) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal.

Local e data.

Assinatura e carimbo do representante legal da empresa.
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ANEXO IV
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Atestamos para todos os fins e efeitos da Lei Federal nº 8.666/93 e de participação no processo
licitatório Edital de Pregão Presencial nº 02/2017, que a empresa ____________________,
inscrita no CNPJ sob o nº __________________ visitou as instalações determinadas pela
Câmara Municipal de Cachoeirinha/RS, onde tomou conhecimento das condições existentes (local,
condições das instalações e demais informações pertinentes) dos locais onde serão executados os
serviços objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e dos graus de
dificuldades existentes.

--------------------------------------------------Local e Data

Responsável da Câmara de Cachoeirinha

Representante Técnico da empresa:
Assinatura:
Nome:
CPF:
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ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N.º XXX/2017.
Contratação
de
empresa
para
execução de serviços referentes ao projeto
do Plano de Prevenção Contra Incêndio
(PPCI) da sede da Câmara Municipal de
Cachoeirinha, com fornecimento de
materiais e mão-de-obra..

A Câmara Municipal de Cachoeirinha, com sede na Rua Manata, nº 565, nesta cidade, CNPJ/MF
nº 92.099.811/0001-00, neste ato representado pelo Presidente, Sr. Marco Antonio Cardoso
Barbosa, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE e ..........................., estabelecido
na Rua ......................................CNPJ/MF n º........................,
a seguir denominada
CONTRATADA, em conformidade com as disposições da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações, com a observância das seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRMEIRA: DO OBJETO
1.1. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para execução de serviços
referentes ao projeto do Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) da sede da Câmara
Municipal de Cachoeirinha, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e
planilha orçamentária, anexos a este edital, Anexos ao Edital do Pregão Presencial 02/2017,
com fornecimento de materiais e mão-de-obra.
1.2. O prazo de execução dos serviços ora contratados é de 90 (noventa) dias, contados da emissão
do Termo de Início dos Serviços, podendo ser prorrogado em conformidade com a Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1 - O valor a ser pago pelo objeto ora contratado é apresentado conforme quadro abaixo:
Descrição
Valor Mão-de-obra
Serviços na Sede do
Poder Legislativo

Valor Material

Valor Total

2.2 - O pagamento será efetuado conforme o Cronograma Físico Financeiro apresentado pela
CONTRATANTE. Estas parcelas deverão ser expressas em R$ (reais), demonstradas através da
Planilha de medição de Serviços;
2.3 - Juntamente com a fatura deverão ser entregues as guias de recolhimento de INSS e do FGTS
já exigíveis, acompanhada da folha de pagamento dos empregados ligados diretamente ao serviço;
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2.4 – As faturas/notas fiscais emitidas com erro deverão ser substituídas. Neste caso, a Câmara
Municipal de Cachoeirinha efetuará a devida comunicação à CONTRATADA, dentro do prazo
fixado para pagamento e disporá de até 15 (quinze) dias, a partir da sua correção ou substituição
para pagamento.
2.5. - Ocorrendo atraso no pagamento, a Administração compensará a contratada com juros de 0,5%
(meio por cento) ao mês, pro rata, mais o IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a
substituí-lo;
2.6. - As liberações das parcelas das execuções de serviços para pagamento serão efetuadas de
acordo com o cumprimento das etapas de execução dos serviços, pela empresa, conforme o
cronograma físico financeiro e mediante a apresentação dos seguintes documentos:
2.6.1 - Ofício de encaminhamento da empresa executante, com os dados do serviço, constando a
documentação apresentada juntamente com a nota fiscal e planilhas conforme modelo CEF;
2.6.2 - Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART / CREA-RS;
2.6.3 Cópia da folha de pagamento, referente ao mês de competência, e especificada, e o endereço
do serviço;
2.6.4 FGTS/GFIP – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do mês de competência da parcela,
devendo constar o número do CEI e o endereço do serviço;
2.6.5 GPS – Guia de Recolhimento de Previdência Social, do mês de competência da parcela,
devendo constar o número do CEI e o endereço do serviço;
2.6.6 Cópia do Termo de Recebimento Provisório dos serviços, elaborado pela fiscalização.
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS DEVERES DAS PARTES
3.1 - A CONTRATADA fica obrigada a:
3.1.1 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação;
3.1.2 Responsabilizar-se por danos diretos, mediatos ou imediatos, extravios ou prejuízos
causados ao LEGISLATIVO. A CONTRATADA, desde que provada a existência de culpa ou dolo
de seus prepostos e/ou empregados, assumirá a responsabilidade de reparar totalmente os bens, ou
substituí-los, preferencialmente pela mesma marca, característica e qualidade. A Câmara Municipal
de Cachoeirinha poderá reter pagamentos que possibilitem o ressarcimento de danos causados;
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3.1.3 Refazer às suas expensas, todo o serviço inadequadamente realizado, a critério da
Fiscalização da CONTRATANTE, sem alteração do prazo de execução do Contrato;
3.1.4 Responder pelos atos e omissões de seus prepostos, empregados e demais pessoas que utilizar
na execução deste Contrato;
3.1.5 Fazer prova junto a CONTRATANTE, de acordo com os critérios estabelecidos por sua
fiscalização, e sempre que solicitada, do fiel cumprimento de todas as obrigações aqui mencionadas,
e aquelas exigidas quando da habilitação, em especial encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
3.1.6 Não proceder qualquer modificação não prevista neste instrumento convocatório, sem
consentimento prévio e por escrito da Câmara Municipal de Cachoeirinha;
3.1.7 A CAMARA MUNICIPAL não assumirá em nenhuma hipótese, a responsabilidade,
presente ou futura, de qualquer compromisso ou ônus decorrentes do inadimplemento da
CONTRATADA relativa às obrigações aqui assumidas, ficando essas a seu encargo,
exclusivamente, em qualquer momento que vierem a ocorrer;
3.1.8 Prestar o fornecimento do objeto disponibilizando os veículos, pessoal, equipamentos e
acessórios necessários à adequada execução do contrato, em número suficiente para atendimento
dos prazos estabelecidos pela CONTRATANTE;
3.1.9 Responder perante a CAMARA MUNICIPAL por eventuais prejuízos e danos decorrentes
de sua demora ou de sua omissão, no cumprimento das obrigações de sua responsabilidade ou por
erro seu em qualquer serviço, objeto deste contrato;
3.1.10 Realizar todos os serviços relacionados com o objeto deste contrato, de acordo com as
especificações estipuladas pela CONTRATANTE;
3.1.11 Obrigar-se, após notificação expedida pelo LEGISLATIVO MUNICIPAL, a reparar ou
substituir parte do serviço que apresentar qualquer defeito correndo as suas expensas todas as
despesas decorrentes, inclusive as do transporte necessário;
3.1.12 Assumir integralmente responsabilidade por qualquer problema decorrente da má prestação
dos serviços, por erro de seus profissionais ou por durante a execução do objeto contratual. A
CONTRATADA será responsável ainda pelo reparo dos vícios construtivos apresentados, de acordo
com a Legislação vigente;
3.1.13 Assumir todas e quaisquer responsabilidades trabalhistas com pessoas ligadas a
CONTRATADA que prestarem os serviços que integram o objeto do contrato, competindo-lhe,
exclusivamente, tais obrigações;
3.1.14 Assumir todos os tributos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do contrato,
correndo por sua conta exclusiva a quitação desses tributos;
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3.1.15 Cumprir fielmente todas as estipulações das especificações técnicas (Anexo VI);
3.1.16 Durante a vigência contratual para fins de liquidação de empenho e pagamento, a
CONTRATADA deverá apresentar relação nominada de empregados e suas respectivas funções na
prestação do serviço público, as rescisões e as novas contratações de empregados quando exigidas
em lei e a relação de pagamentos coincidentes com os empregados para a execução do serviço e os
comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS;
3.1.17 Ao final do presente contrato a empresa deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Cópia dos contratos de trabalho dos empregados envolvidos na realização do serviço;
b) Apresentação das certidões de regularidade fiscal junto ao INSS, FGTS e tributos municipais;
c) Cópia das rescisões de contrato ocorridas durante a vigência do contrato.
3.1.18 Somente ocorrerão modificações nos serviços após autorização da supervisão, por escrito.
3.1.19 Indicar o nome do responsável técnico, credenciado pelo CREA, que responderá perante a
fiscalização pela execução dos serviços e prestará os esclarecimentos necessários.
3.1.20 Comparecer à SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA, para assinar o
“Termo de Início dos Serviços” e trazer uma cópia do Contrato assinado e do Cronograma Físico –
Financeiro elaborado pela Empresa.
3.2 - A ADJUDICATÁRIA/CONTRATADA não será responsável:
3.2.1 - Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;
3.2.2 - Por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste contrato
3.3 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA, após a assinatura do contrato, compromete-se a:
3.3.1 Além de outros previstos neste instrumento, a CONTRATANTE terá o direito de receber o objeto
contratual executado em estrita observância ao Memorial Descritivo e com qualidade.
3.3.2 Constituem obrigações da CONTRATANTE, além de outras previstas neste Contrato:
3.3.3 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, em conformidade com o disposto neste instrumento e nos
documentos que o integram.
3.3.4 Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se
fizerem necessários à execução dos serviços.
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3.3.5 Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no
cumprimento deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA: DA SUPERVISÃO E INSPEÇÃO
4.1. A gestão do contrato será realizada pela servidora Ângela Bianchin Castilhos;
4.2. A fiscalização estará a cargo do Senhor Carlos Gabriel Bernasconi, CAU nº A 27516-6,
contratado pela Câmara Municipal de Cachoeirinha para a elaboração do projeto e fiscalização dos
serviços.
CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA
5.1. A vigência do presente contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de
assinatura, podendo ser prorrogado em conformidade com a Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA: DAS PENALIDADES
Pelo não cumprimento das obrigações assumidas a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes
sanções além das responsabilidades por perdas e danos:
I- Advertência - nos casos de:
a) Desistência parcial da proposta, sem justificativa;
II - Multas – administrativas, após regular processo administrativo:
a) Por atraso injustificado na execução do Contrato de até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por
cento) ao dia sobre o valor total do produto e/ou parcela mensal do contrato;
b) Por atraso injustificado na execução do Contrato, superior a 30 (trinta) dias: 5% (cinco por cento)
sobre o valor total do produto e/ou parcela mensal do contrato;
c) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo sobre o valor do
produto e/ou da proposta global de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) conforme o caso e
as razões;
d) Recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da
convocação sem justo motivo, aplica-se as penas o disposto no art. 81 da Lei n° 8666/93 e multa de
5% (cinco por cento);
e) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor
total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente.
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III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a
Administração, após regular processo administrativo:
a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de
Fornecimento, superior a 31 (trinta e um) dias: até 03 (três) meses;
b) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo até 01 (um) ano;
c) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de
Fornecimento: até 02 (dois) 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 perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.
V - As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o
motivo.
VI - Ocorrendo atraso na entrega do objeto contratado será aplicada multa moratória de 0,3%
(zero vírgula três por cento) por dia de atraso, até o limite de 20 % (vinte por cento) sobre o
valor total do pedido/contrato.
VII - Da abertura de processo administrativo para aplicação de quaisquer das penalidades previstas,
será concedido prazo para defesa prévia de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação.
VIII - Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
publicação no Diário Oficial do Estado ou Jornal de Grande Circulação no Município.
IX - As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de
Fornecedores.
X - As multas aplicadas não impedem a Administração de rescindir unilateralmente o
Contrato, e, ainda, quando for o caso, aplicar outras sanções previstas na Lei.
CLÁUSULA SÉTIMA: DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Ocorrendo as hipóteses previstas na alínea “d”, do artigo 65, da Lei no 8.666-1993, será
concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
33.90.39.16.00.00.00 – MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
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CLAUSULA NONA: DA RESCISÃO CONTRATUAL.
a) O presente contrato poderá ser rescindido nos termos dos arts. 77, 78 e com a observância do
art. 79, todos da Lei 8.666/93.
b) A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão
administrativa prevista na Lei no 8.666/93.
c) O contrato poderá ser alterado na forma estabelecida nos incisos I e II, do art. 65, da Lei no
8.666/93.
CLAUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
a) Os casos omissos a este contrato serão dirimidos na forma da Lei Federal no 8.666/93;
b) Integram este contrato o MEMORIAL DESCRITIVO, as Planilhas Orçamentárias e os
Cronogramas Físico-Financeiros
c) O presente contrato fica vinculado às disposições do edital e da proposta financeira
apresentada pela CONTRATADA;
d) A realização dos serviços ou qualquer parte deste, ou qualquer importância devida ou que
venha a sê-la, não poderá ser subcontratada, cedida, caucionada, transferida ou de outra
forma comprometida;
e) A CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA e a CONTRATADA não poderão
realizar acordos ou entendimentos que possam alterar qualquer disposição deste Contrato,
senão quando celebrados, por escrito, entre os representantes das partes, devidamente
credenciado(s).
f) Fica eleito o Foro da Comarca de Cachoeirinha como o competente para dirimir quaisquer
questões decorrentes da execução do presente contrato;
g) Por estarem justos e contratados, após seguirem todos os trâmites de estilo, firmam o
presente três vias de igual forma e teor.
Cachoeirinha, de

de 2017.

_____________________________
Marco Antonio Cardoso Barbosa
CONTRATANTE
______________________________
CONTRATADA
__________________________
Testemunha
Gilmar Rodolfo Krebs

_______________________
Testemunha
Rodolfo Coral Azambuja
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ANEXO VI
MEMORIAL DESCRITIVO

A - MEMORIAL DESCRITIVO
SISTEMAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇAO CONTRA INCÊNDIOS - PPCI
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA/RS

Dados do Imóvel:
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
Endereço: rua Manatá, n° 565 bairro Vila Princesa Isabel.
CEP: 94.940-190

Características do imóvel:
Construção em alvenaria com estrutura em concreto armado.
Obra concluída em 2008, conforme documentação fornecida pelo proprietário e registro de
habite se da prefeitura de Cachoeirinha.

Acabamentos predominantes na construção:
Paredes externas revestidas com reboco e pintura acrílica em 60% da superfície, demais
áreas com revestimento de azulejo 10x10cm.
Paredes internas rebocadas com acabamento de massa acrílica e pintura a base de água.
Encontramos o mesmo tipo de acabamento tanto nas paredes de alvenaria como nas divisórias de
gesso acartonado.
Pisos em sua maioria revestidos com cerâmica com variações de tonalidade conforme o
ambiente. No segundo pavimento o revestimento de piso é em porcelanato polido.
Na escada interna, com estrutura de concreto aramado, o revestimento é realizado em pedra
natural, com tratamento antiderrapante nos degraus.
A escada anexa, com estrutura metálica, possui degraus em chapa metálica com superfície
antiderrapante.
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Em todos os locais onde há forro rebaixado, o mesmo é de gesso com acabamento em massa

acrílica e pintura a base de água.
Todas as aberturas externas são em caixilho de alumínio anodizado. As esquadrias internas
são em madeira.
Para efeitos do sistema de proteção e prevenção contra incêndios serão instalados os
seguintes elementos:

1.Extintores
Serão instalados extintores de incêndio para atender a demanda em função da classe de
risco, conforme normativa, “risco médio” com carga de incêndio de 700MJ/m².
Sendo a ocupação do prédio enquadrada na categoria D1 – Locais para prestação de serviços
profissionais (repartição pública).
Os extintores mínimos necessários correspondem a uma capacidade extintora equivalente a
9A.
Pela distribuição e localização dos extintores foi adotada a instalação de 12 extintores com
capacidade 2A/20BC conforme indicado em planta.
Todos os extintores do tipo portátil serão fixados a uma altura máxima de 1,60m e
sinalizados conforme normativa vigente.

2. Sistema hidráulico sob comando:
Sistema Tipo 1 com 04 hidrantes (dois no pavimento térreo e dois no pavimento superior)
com mangueira semirrígida, mangotinho, com comprimento de 30m e esguicho regulável.
_Vazão mínima de 100Lt/minuto
_Reservatório de incêndio (independente do reservatório do prédio) com capacidade total de
12.000litros.
_Válvula de retenção junto ao reservatório.
_Tubulação de 2¹/²” pintada na cor vermelha quando aparente.
_Mangueiras acondicionadas em abrigos de cor vermelha , localizados entre 1,0 e 1,5m do
piso.
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_Válvula de recalque/registro no passeio.
_Alimentação elétrica das bombas de incêndio independente do consumo geral, sinalizadas

em vermelho com a inscrição “ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE INCÊNDIO – NÃO
DESLIGAR”.

3. Iluminação de emergência
Sistema de iluminação de emergência por blocos autônomos, com autonomia mínima de
funcionamento por 1hora.
Tensão de funcionamento inferior a 30V (12v).
Disposições conforme indicação em planta.

4. Saídas de Emergência
_As portas de saída deverão abrir no sentido do fluxo, conforme indicado em planta, sendo
que todas as portas serão equipadas com fechaduras e barras anti pânico.
_As portas do Plenário e Plenarinho que comunicam diretamente com a área externa serão
acionadas somente pelo lado interno.
_As duas escadas deverão ser reformadas, conforme indicado no projeto executivo, para
atender a NBR 9077.
_Corrimão e guarda corpo, quando for o caso, seguirão as orientações da NBR9077 sendo
que será utilizado o corrimão com altura de 92cm no ponto extremo do degrau.
_As escadas possuirão degraus de 17,89cm com piso de 28cm, com bocel de 1,5cm. O
revestimento utilizado na escada interna será pedra (granito) com tratamento antiderrapante.
_Todas as rotas de saída de emergência serão sinalizadas com placas do tipo
fotoluminescente conforme indicado em planta, sendo que estas placas deverão ser instaladas a uma
altura de 1,80m do piso.
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Disposições Finais:
Este memorial faz parte do projeto de proteção e prevenção contra incêndios para a
edificação acima identificada e para a utilização a que foi destinada. Caso seja alterada a utilização
da edificação, será necessário um novo estudo com as readequações que se fizerem pertinentes à
nova destinação.

B - MEMORIAL DESCRITIVO
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA
CÂMARA MUNIPAL DE CACHOEIRINHA/RS

1. APRESENTAÇÃO
O presente memorial refere-se à elaboração de Projeto de Sistema de Proteção Contra
Descargas Atmosféricas (SPDA) e tem por objetivo estabelecer condições e características técnicas
para execução dos serviços relativos à edificação da Câmara Municipal de Cachoeirinha,
Cachoeirinha - RS.
Instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), de acordo com a
norma NBR 5419/2015.

2. METODOLOGIA E TIPO DE SPDA ADOTADO
Será adotado o método de proteção tipo “Gaiola de Faraday com hastes tipo Franklin”, por
ser aquele que permite a distribuição da proteção por toda a infraestrutura, aumentando a eficiência
do SPDA, quando comparado aos outros métodos de proteção.

2.1. Características da Edificação
Finalidade: Câmara Municipal de Cachoeirinha;
Estrutura: Pilares, vigas em concreto armado;
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Paredes: Em alvenaria;
Cobertura: Telha em fibrocimento.

2.2. Características do SPDA
Norma adotada: 5419:2015 (Proteção Contra Descargas Atmosférica);
Nível de Proteção: II – nível de proteção (90 a 95%);
Mét. de proteção adotado: Gaiola de Faraday com hastes Franklin;
Número de descidas: 17;
Total de terminais aéreos: 58;
Total de hastes Franklin: 1 (mastro de 6 metros);
Malha captora: Barra chata em alumínio 7/8”x1/8”;
Descidas: Cabo de cobre nu de 35mm²;
Haste de aterramento: Haste circular do tipo COPPEWELD de alta camada com 254μ de
5/8”x2400mm.

3. VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DO SPDA

3.1. Parâmetros da edificação
C = Comprimento = 77,60m;
L = Largura = 15m;
A = Altura = 12,35m;
TD = 51,58 (número de dias de Trovoada ao ano).

3.2. Avaliação do risco de exposição
Ae = Área de exposição;
L = Largura = 15m;
Ae = CxL+2xCxA+2xLxA+3,1416x(AxA);
Ae= 3.930,38m².
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3.3. Densidade de descargas para a terra
Ng = Número de raios para a terra por km² por ano;
Ng = 0,04 x Td1,25;
Ng = 0,04 x 51,581,25;
Ng= 5,53 descargas km²/ano.

3.4. Frequência média anual previsível de descargas
N = Ng x Ae x 10-6;
N = 5,53 x3.930,38 x 10-6
N = 2,173 x 10-2.

3.5.

Fatores de ponderação

A

= 1,30 (tipo de ocupação da estrutura);

B

= 0,40 (tipo de construção da estrutura);

C

= 1,70 (conteúdo da estrutura);

D

= 1,00 (localização da estrutura);

E

= 0,30 (topografia).

3.6.

Np=Valor ponderado de N

Np = N x A x B x C x D x E;
Np = 2,173 x 10-2.x 1,30 x 0,40 x 1,70 x 1,00 x 0,30;
Np = 5,76 x 10-3 descarga/ano.

3.7. Parâmetros da Norma
Se Np ≥10-3, a estrutura requer proteção;
Se Np ≤10-5, a estrutura não requer proteção;
Se 10-3 > Np > 10-5, a necessidade poderá ser discutida com o proprietário.
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Conclusão do cálculo

É NECESSÁRIO A INSTALAÇÃO DO SPDA;
Dados Técnicos: Norma NBR 5419:2015 da ABNT;

4. DIMENSIONAMENTO DO SPDA
4.1. Malha Captora
Na malha de cobertura está sendo utilizado barra chata em alumínio de 7/8”x1/8” sendo
executada em torno do perímetro da cobertura e do centro para fechar a malha com o grau de
proteção pretendido, formaram-se retículos de aproximadamente 10m de largura por 10m de
comprimento na edificação.
Os terminais aéreos serão em aço galvanizado a fogo de base plana com diâmetro de 3/8” e
altura de 500mm.
A fixação da malha captora na telha de fibrocimento será feita com rebites e os captores
aéreos com parafuso inox de 1/4x7/8”. Para fixação da barra chata na platibanda utilizar parafuso
inox R/S de 4,2x32mm com o auxílio de poliuretano para evitar infiltrações.

4.2. Descidas
Nas descidas serão utilizadas barras chatas de alumínio de 7/8”x1/8” até 3 metros do solo
onde serão conectadas com cabo de cobre nu de 35mm² protegidos por eletroduto de PVC rígido de
Ø1”. Foram projetadas 17 descidas dispostas no perímetro da edificação com aproximadamente
10m de distância entre cada descida, conforme orienta a norma para nível de proteção II.
Em todas as descidas foram utilizadas caixas de inspeção tipo solo e estão diretamente
conectadas a uma haste de aço acobreada de alta camada de 254μ de 5/8” x 2400mm.

4.3. Malha de aterramento
A malha de aterramento será confeccionada em cabo de cobre nu de 50mm², enterrados a
50cm de profundidade e interligadas com haste de aterramento circular alta camada de 254μ de 5/8”
x 2400mm através de solda exotérmica, sendo as mesmas distribuídas conforme o projeto. As hastes
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de aterramento serão instaladas em caixas de inspeção de PVC de Ø300x400mm com tampa de
ferro fundido.
Em conexões de haste-cabo ou cabo-cabo que estiverem sendo executada dentro de caixas
de inspeção tipo solo, este poderá ser feito com uso de conectores de pressão adequados (tipo
grampo terra duplo com parafuso tipo “U”).
Deverá ser efetuada a conexão entre a malha de aterramento e o Barramento de
Equipotencialização Principal (BEP) localizado na subestação da edificação.

4.4. Disposições Gerais
Os componentes do sistema deverão ser firmemente fixados, de modo a impedir que
esforços eletrodinâmicos, efeitos térmicos e esforços mecânicos acidentais possam causar ruptura
ou desconexão.
As conexões entre os condutores de descida com os eletrodos de aterramento deverão ser
feitas utilizando-se solda exotérmica.

4.5. Recomendações Finais
Deve-se salientar que um SPDA, mesmo quando projetado e instalado de acordo com as
normas vigentes, não impede a ocorrência das descargas atmosféricas e não pode assegurar a
proteção absoluta de uma estrutura, de pessoas e objetos. Entretanto sua correta implantação reduz
de forma significativa os riscos de danos devido às descargas atmosféricas.
Para assegurar a eficiência de um SPDA, além de ser corretamente projetado e instalado o
sistema deve sofrer inspeções periódicas para verificação do estado dos componentes, presença de
corrosão e rigidez das conexões e fixações e medição da resistência de aterramento.
Uma inspeção visual deve ser feita anualmente. Em intervalos máximos de cinco anos
deverão ser realizadas inspeções completas e respectiva manutenção. Além destas inspeções
regulares, o sistema deverá ser inspecionado sempre que tiver sido atingido por uma descarga
atmosférica ou quando for acrescentada qualquer nova estrutura, para verificar se a mesma está
protegida pelo sistema existente, precisa ser conectada a ele ou necessita que o sistema seja
ampliado.
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4.6. Observações
Qualquer alteração no projeto só poderá ser feita com a autorização por escrito do autor do
projeto em questão.

C - PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA O FOGO

REF.: PROTEÇÃO VERNIZ RETARDANTE PARA MADEIRA (CKC-VR®) +
CARPETE (CKC-2020®HP)

1. OBJETIVOS

Atender às exigências da legislação de prevenção e segurança contra incêndio, representadas
através de normativas regulamentadoras, instruções técnicas e decretos estaduais das respectivas
unidades federativas, em prol da segurança dos elementos estruturais, compartimentações e
materiais de acabamento e revestimento;
Reduzir a propagação das chamas e fumaça, retardar o tempo princípio do incêndio
generalizado, prevenir a perda de vidas, minimizar a perda de bens e propriedades;
Garantir a segurança das pessoas em um eventual caso de incêndio, permitindo a evacuação
do local em tempo hábil e de forma segura;
Atender às Normas e Legislações solicitadas pelo Corpo de Bombeiros de forma a obter
controle e rastreabilidade de todas as medidas empregadas de proteção passiva contra o fogo.

2. PRODUTO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: Verniz Retardante de chamas CKC-VR ®
Descrição: Verniz retardante de chamas, com aparência transparente e cristalina, ideal aos
pisos onde há a necessidade de resistência máxima à abrasão, constante limpeza e circulação de
pessoas. É adequado ao uso interno em superfícies como pisos, escadas, paredes, rodapés.
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Rendimento: 18,75m² / galão. Caso a madeira esteja exposta às intempéries, será necessário

utilizar o CKC-VA® após a cura do CKC-VR®.
O CKC-2020® Carpete atende às exigências do Corpo de Bombeiros – IT 10 | NPT-10 | NT10 – Controle de Materiais de Acabamentos e Revestimento – Classe II-A

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

Retardante

Antichamas

CKC-2020HP®

Carpete
Descrição: Solução retardante de chamas, incolor, inodoro e recomendada para carpetes
sintéticos (nylon, polipropileno e outras fibras plásticos), onde há a necessidade de se evitar a
propagação das chamas e assegurar a baixa emissão de fumaça, é um produto extremamente versátil
e fácil de ser utilizado.
Rendimento: 200ml/m². Caso o carpete seja lavado, a reaplicação será necessária.

3. DETALHES DA OBRA

Material a proteger: Madeira, Carpete
Local do Material

Revestimento | Parede; Piso | Assoalho

Ambiente Interno
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ANEXO VII
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
A – ORÇAMENTO GERAL
PLANILHA DE ORÇAMENTOS – MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA ADEQUAÇÃO AO PPCI APROVADO
2.
ENDEREÇO:
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 90 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: a combinar.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
6. ANEXOS:
PREÇO UNITÁRIO
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT.

UNID.
MATERIAL

1.1
I
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.1.2
2.1.3
2.1.5
2.2
2.2.4

SERVIÇOS E OBRAS
OBRAS CIVIS
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
" as built"
Tapumes chapa compensada pintadas com porta -tranca e chave.
Administração da Obra
SERVIÇOS PRELIMINARES
Demolição
- piso cerâmico
- piso pedra basalto/granito para reaproveitamento
- contrapiso
Retirada de:
- remoção de esquadrias com reaproveitamento

1,00
4,00
1,00

conj.
m²
un

3,00
12,00
15,00

m²
m²
m2

1,00

conj.

PREÇO
TOTAL

MÃO DE
OBRA

200,00
25,00
500,00

300,00
12,00
2.138,21

500,00
148,00
2.638,21

x,xx
x,xx
x,xx

9,90
11,00
12,65

29,70
132,00
189,75

265,00

385,00

650,00
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2.2.5
2.3
3
3.1
4
4.1
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.3
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1

7.2

7.3

9
9.1
10
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- vidraçaria
Retirada de entulho
SUPRA-ESTRUTURA
Estrutura de concreto:
PAREDES
- tijolo furado (6 furos) 15cm
PAVIMENTAÇÕES
Pisos:
- enchimento/complementação de degraus para adequação a
alturas da escadaria.
- regularizaçao para pavimentação colada
Soleiras
basalto tear polido e=15,0cm
Degrau e espelho em basalto tear serrado
REVESTIMENTOS
- chapisco
- emboço
- reboco
ESQUADRIAS
- Adequação de porta de Alumínio existente, remoção de
caixílho de porta de correr e instalação de portas pivotantes conforme
planta baixa, com instalação de barra antipânico.
- Portas pivotantes conforme planta baixa em chapa metálica
com vedação contra fumaça e instalação de barra antipânico de
acionamento interno. (portas do Plenário, Plenarinho de acesso ao
pátio e de acesso a escadaria metálica externa).
- Portas pivotantes conforme planta baixa em madeira maciça
com vedação contra fumaça e instalação de barra antipânico. (portas
do Plenário, Plenarinho de acesso aos corredores internos).
PINTURA
- Acrílica com emassamento
DIVISÓRIAS E PAINÉIS:

48,00
5,00

m²
m³

x,xx
31,80

32,00
22,00

1.536,00
269,00

4,50

m²

48,00

38,60

389,70

2,00

m³

35,00

1.200,00

2.470,00

12,00

m²

18,50

42,00

726,00

8,00
31,20

m
m

41,34
256,00

20,63
28,60

495,72
8.879,52

10,00
10,00
10,00

m²
m²
m²

2,10
3,30
3,99

5,03
18,37
18,37

71,26
216,67
223,56

1,00

cj

1.272,00

550,00

1.822,00

4,00

cj

1.200,00

250,00

5.800,00

2,00

cj

1.500,00

250,00

3.500,00

40,00

m²

25,00

40,77

2.630,80
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11
11.1
11.1.1
11.1.2
11.1.3

12
12.1
12.2
14
14.1
14.2
16
16.1
17
17.1

18
18.1
19
19.1
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SERRALHERIA
Aço
- guarda corpo completo em aço inox
- guarda corpo c/ corrimão duplo completo em aço inox
- adequação dos degraus da escadaria metálica externa, com
reaproveitamento e instalação de dois degraus (um a mais em cada
lance). A estrutura da escadaria e seus patamares não serão alterados.
SINALIZAÇÃO INTERNA
Placas Fotoluminscentes com indicação de SAIDA
Placas de acrílico, conforme projeto NBR indicação de Extintores
Placas/Adesivos indicação de proibido fumar
LIMPEZA
Limpeza permanente da obra
Limpeza final da obra
EXTINTORES DE INCÊNDIO
Extintores de incêndio com capacidade 2A/20BC ( pó químico ABC)
QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS DE INCÊNDIO
Relocação do quadro de comando das bombas de incêndio com
alimentação idependente. Locar quadro no acesso da subestação de
energia
REDE DE ALARME DE INCÊNDIO
Instalaçao de rede de alarme contra incêndio completo conforme
indicação em planta baixa
REDE ELETRICA SPDA
Instalações sistema SPDA completo conforme projeto
SUBTOTAL OBRAS CIVIS
TOTAL

4,50
40,00
10,00

m
m
m²

524,70
646,60
250,00

55,00
55,00
120,00

2.608,65
28.064,00
3.700,00

35,00
16,00
30,00

un
un
un

25,00
25,00
25,00

15,00
15,00
15,00

1.400,00
640,00
1.200,00

250,00
250,00

m²
m²

0,85
0,53

3,19
1,76

1.009,50
572,50

12,00

un

164,00

15,00

2.148,00

1,00

conj.

1.590,00

990,00

2.580,00

1,00

conj.

3.500,00

5.000,00

8.500,00

1,00

conj.

6.500,00

12.000,00

66.868,38

37.372,15

18.500,00
104.240,53
104.240,53
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B – ORÇAMENTO COMPLEMENTAR – RETARDANTE DE FOGO

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO AO PPCI APROVADO – Retardante de fogo
2. ENDEREÇO:
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 90 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: a combinar.
ITEM

1,1
I
9
9,2

9,3

A
1

2
4
5
6
7

DESCRIÇÃO

QUANT.

UNID.

PREÇO UNITÁRIO
MÃO DE
MATERIAL
OBRA

PREÇO
TOTAL

SERVIÇOS E OBRAS
OBRAS CIVIS
PINTURA
Aplicação de Retardante AntiChamas para Carpetes no Plenário e salas anexas.
Produto deve atender as Normativas do Corpo de Bombeiros: IT10, NPT10,
611,95
m²
26,00
7,50
20.500,39
NT 10, CMAR – Classe II-A. Produto de referência CKC 2020 – HP Carpete
Aplicação de Verniz Retardante de Chamas em paineis de madeira – Produto
deve atender as Normativas do Corpo de Bombeiros: IT10, NPT10, NT 10,
325,05
m²
45,50
10,50
18.202,80
CMAR – Classe II-A. Produto de referência Verniz Retardante de Chamas
CKC-VR
SUBTOTAL OBRAS CIVIS
38.703,19
TOTAL
30.700,52
8.002,67
38.703,19
OBSERVAÇÕES:
Todos os materiais usados na obra deverão ser de primeira qualidade, sendo os produtos conforme especificações do memorial ou equivalentes. A
mão de obra a empregar será também, de primeira qualidade, sendo a execução e acabamento dos trabalhos esmerados e seguindo os melhores
padrões conhecidos em serviços congêneres. Os trabalhos executados que não satisfaçam as condições estabelecidas poderão ser impugnados pelo
Banco, correndo por conta do empreiteiro as despesas necessárias para a correção (demolição e reconstrução) dos serviços impugnados.
A empresa deverá fornecer a ART/ RRT de execução da obra antes de iniciar o serviço.
A empresa se declara ciente de todas as condições e singularidade aplicáveis a esta obra.
A empresa deverá apresentar registro na Entidade Profissional Competente responsável pela fiscalização dos serviços (CREA e/ou CAU).
A empresa deverá manter atualizado um diário de obra com fotos, a ser entregue semanalmente à Unidade de Engenharia.
A empresa deverá observar as instruções e recomendações dos fabricantes dos materiais.

Página 41 de 47
Rua Manata, 565 – Jardim Colinas – Cachoeirinha –RS CEP 94.940-190
e-mail : compras.camaracachoeirinha@gmail.com www.cmcachoeirinha.rs.gov.br fone (51)3470-8817

CONFERIDO

PROCURADORIA

8

9
10

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER LEGISLATIVO
CACHOEIRINHA

Os licitantes deverão preencher, obrigatoriamente, todos os subitens da planilha, com preço unitário para material e mão de obra e preço total, sob
pena de terem sua proposta desclassificada. Não serão aceitas planilhas com valores preenchidos iguais a R$ 0,00. Os subitens marcados com x,xx,
não deverão ser cotados para material. A empresa deverá apresentar a planilha com assinatura de seu responsável em todas as vias.
No preço unitário para material, mão de obra e no respectivo preço total, de cada subitem, deverá o proponente incluir todos os insumos, taxas, BDI
e demais despesas que compõe o subitem, sob pena de terem sua proposta desclassificada.
Os proponentes deverão realizar prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame das condições locais, averiguar os serviços e material a
empregar. Qualquer dúvida ou irregularidade observada nos projetos ou especificações deverá ser previamente esclarecida com a Administração,
visto que, depois de apresentada a proposta, a administração não acolherá nenhuma reivindicação.
TOTAL GERAL DO LOTE
97.568,90
45.374,82
142.943,72
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ANEXO VIII
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO – MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA ADEQUAÇÃO AO PPCI APROVADO
2. ENDEREÇO:
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 90 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: a combinar.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
6. ANEXOS:
PREÇO MÊS
ITEM
DESCRIÇÃO
TOTAL
01
1
1.1
" as built"
500,00
1.2
Tapumes chapa compensada
148,00
pintadas com porta -tranca e
chave.
50%
1.3
2.638,21
Administração da Obra
10%
2.1.2
Demolição - piso cerâmico
29,70 100%
2.1.3
Demolição - piso pedra
132,00
basalto/granito para
reaproveitamento
100%
2.1.5
Demolição - contrapiso
189,75 100%
2.2.4
Remoção de esquadrias com
650,00
reaproveitamento
100%
4.1
Paredes - tijolo furado (6 furos)
389,70
15cm
2.3
Retirada de entulho
269,00
5.1.1
Pisos 2.470,00
enchimento/complementação de
degraus para adequação a alturas
da escadaria.
5.1.2
Pisos - regularizaçao para
726,00
pavimentação colada

2

10%

3

10%

4

10%

Acumulado
no mês
%
0%
50%

40%
100%
100%

MÊS
02
1

2

3

4

50%
10%

10%

10%

10%

Acumulado
no mês
%
0%
50%

MÊS
03
1

2

40%
0%
0%

10%

10%

100%
100%
25%

25%

50%

33%

33%
100%

25%

3
100%

4

Acumulado
no mês
%
100%
0%

20%
0%
0%

0%
0%

0%
0%

25%

50%

0%

33%

33%
0%

34%

34%
0%

100%
100%

0%

0%

100%
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5.2.1
5.3
6.1
6.2
6.3

7.1

14.1
11.1.1
11.1.2

19.1
17.1

12.1
12.2

12.3
16.1

Soleiras basalto tear polido
e=15,0cm
Degrau e espelho em basalto tear
serrado
REVESTIMENTOS - chapisco
REVESTIMENTOS - emboço
REVESTIMENTOS - reboco
ESQUADRIAS - Adequação de
porta de Alumínio existente,
remoção de caixílho de porta de
correr e instalação de portas
pivotantes conforme planta baixa,
com
instalação
de
barra
antipânico.
Limpeza permanente da obra
SERRALHERIA - guarda corpo
completo em aço inox
SERRALHERIA - guarda corpo
c/ corrimão duplo completo em
aço inox
Instalações sistema SPDA
completo conforme projeto
Relocação do quadro de comando
das bombas de incêndio com
alimentação idependente. Locar
quadro no acesso da subestação
de energia
Placas Fotoluminscentes com
indicação de SAIDA
Placas de acrílico, conforme
projeto NBR indicação de
Extintores
Placas/Adesivos indicação de
proibido fumar
Extintores de incêndio com
capacidade 2A/20BC ( pó
químico ABC)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER LEGISLATIVO
CACHOEIRINHA
495,72

100%

0%

0%

100%

0%

0%

50%
50%
50%
100%

0%
0%
0%
0%

100%
8.879,52
100%
50%
50%
50%

71,26
216,67
223,56
1.822,00

1.009,50
2.608,65

10%

10%

100%
10%

10%

40%
0%

10%

10%

10%

10%

40%
100%

10%

50%
50%
50%

50%
50%
50%
0%

10%

20%
0%

100%
28.064,00

0%

100%

0%

18.500,00

100%

0%

0%

2.580,00

0%

100%

0%

1.400,00

0%

100%
33%

33%

34%

50%

50%
50%

50%
640,00

0%

1.200,00

0%

66%
33%

33%

34%
34%

50%
50%

2.148,00

50%
50%

0%

50%
50%

0%

100%
100%
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7.2

7.3

2.2.5
11.1.3

18.1

9.1
9.2

ESQUADRIAS
Portas
pivotantes conforme planta baixa
em chapa metálica com vedação
contra fumaça e instalação de
barra antipânico de acionamento
interno. (portas do Plenário,
Plenarinho de acesso ao pátio e
de acesso a escadaria metálica
externa).
ESQUADRIAS
Portas
pivotantes conforme planta baixa
em madeira maciça com vedação
contra fumaça e instalação de
barra antipânico. (portas do
Plenário, Plenarinho de acesso
aos corredores internos).
Retirada de vidraçaria
SERRALHERIA - adequação dos
degraus da escadaria metálica
externa, com reaproveitamento e
instalação de dois degraus (um a
mais em cada lance). A estrutura
da escadaria e seus patamares não
serão alterados.
Instalaçao de rede de alarme
contra incêndio completo
conforme indicação em planta
baixa
PINTURA - Acrílica com
emassamento
Aplicação de Retardante
AntiChamas para Carpetes no
Plenário e salas anexas. Produto
deve atender as Normativas do
Corpo de Bombeiros: IT10,
NPT10, NT 10, CMAR – Classe
II-A. Produto de referência CKC
2020 – HP Carpete

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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5.800,00

0%

3.500,00

0%

1.536,00
3.700,00

0%
0%

50%

50%

50%
50%

50%

8.500,00

2.630,80
20.500,39

10%

10%

20%

50%

50%
100%

10%

20%

50%

20%

100%
30%

20%

20%

0%
0%

100%
100%

0%
0%

80%

0%

40%

60%

0%

50%

60%
50%

Página 45 de 47
Rua Manata, 565 – Jardim Colinas – Cachoeirinha –RS CEP 94.940-190
e-mail : compras.camaracachoeirinha@gmail.com www.cmcachoeirinha.rs.gov.br fone (51)3470-8817

100%

CONFERIDO

PROCURADORIA

9.3

14.2

Aplicação de Verniz Retardante
de Chamas em paineis de
madeira – Produto deve atender
as Normativas do Corpo de
Bombeiros: IT10, NPT10, NT 10,
CMAR – Classe II-A. Produto de
referência Verniz Retardante de
Chamas CKC-VR
Limpeza final da obra
TOTAL GERAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER LEGISLATIVO
CACHOEIRINHA
18.202,80

0%

0%

572,50

0%

0%

R$
142.943,72

R$
37.667,13

R$
54.530,07

50%

50%

100%

100%

100%
R$
50.746,51
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ANEXO IX
RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2017.

Declaramos a retirada do Edital em questão, na sua integra com todos os seus anexos, junto
ao Departamento de Compras e Licitações da Câmara Municipal de Cachoeirinha.
Dados da Empresa:
EMPRESA:.............................................................................................................................
ENDEREÇO:...........................................................................................................................
FONE: (.................) - .............................................................................................................
E-MAIL ...................................................................................................................................
CNPJ/MF:.................................................................................................................................
REPRESENTANTE/RETIRANTE:..........................................................................................
Assinatura
................................................................
Representante/Retirante
Nome:
CPF:

CARIMBO CNPJ
DA EMPRESA RETIRANTE

Cachoeirinha,................. de ................................................... de 2017.
Obs: O edital está disponível no site: www.cmcachoeirinha.rs.gov.br, sem custo para a retirada.
O valor de retirada do edital no Departamento de Compras é de R$ 10,00 (dez reais). Deve
ser pago na tesouraria da Câmara, ou por depósito na conta da CMC, Banco do Brasil: Agência
2867-3, Conta 4106-8, o edital (Impresso) só será emitido após apresentação do comprovante de
depósito.
Visando comunicação futura entre a Câmara Municipal de Cachoeirinha e os retirantes deste
edital, solicitamos de Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do edital, remetendo-o ao
Departamento de Compras fax: (51) 3470-8800 ou e-mail, compras@cmcachoeirinha.rs.gov.br.
A não remessa do recibo exime O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO da
Comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de
quaisquer informações adicionais.
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