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Edital de pregão presencial visando a contratação de 
empresa para construção de muro para fechamento de 
playground na E.M.E.I Edwaldo Bernardo Hoffmann 
e reparos na EMEF Manuel Albino de Carvalho 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA, no uso de suas atribuições, torna 

público, para o conhecimento dos interessados, que às 09 horas, do dia 16 do mês de Janeiro do ano de 
2020, no Centro Administrativo Municipal, localizado à Rua Moisés Cantarelli, nº 368, bairro Centro, se 
reunirão a pregoeira municipal e a equipe de apoio, designados pelas Portarias nº 042 e 043/2019, com a 
finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a contratação de empresa para a 
prestação de serviços descritos no item 1, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 
10.520, de 17-07-2002, e do Decreto Municipal nº 028, de 14 de março de 2003, com aplicação 
subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
1 - OBJETO:  
1.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para:  
LOTE 01 - Construção de muro visando o fechamento do playground na E.M.E.I Edwaldo Bernardo 
Hoffmann, conforme Memorial descritivo, ANEXO I, deste edital; 
LOTE 02 - Reparos e readequações na EMEF Manuel Albino Carvalho, conforme Memorial descritivo 
ANEXO I, deste edital; 
1.2. Justificativa do lote 01: A substituição da tela existente será por um muro de alvenaria, com 
chapisco, de altura 1,60 metros, nos fundos do playground, para obter segurança adequada aos alunos. 
1.3. Justificativa do lote 02: A execução dos reparos é necessária, pois o ginásio da EMEF Manuel 
Albino de Carvalho se encontra danificado bem como os acessos ao mesmo. 
1.4. A execução do objeto do presente edital dar-se-á pela prestação de serviço, devendo a contratada 
fornecer toda a mão-de-obra e materiais necessários à realização total do objeto.   
   
2 - APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
2.1. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital, deverá 
apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não 
transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte 
inscrição: 
 
AO MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2020 
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA  
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
----------------------------------------------------------------- 
AO MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2020 
ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

                                                
1 São beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006 as microempresas, as empresas de pequeno porte, o microempreendedor 
individual, as cooperativas que se enquadrem na receita de ME ou EPP, conforme o disposto no art. 34, da Lei nº 11.488/2007, e, 
ainda, agricultor rural pessoa física ou agricultor familiar conceituado na Lei nº 11.326/2006. 
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3 - REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
3.1. O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo 
documento oficial de identificação que contenha foto e cópia do documento autenticado.  
3.2. O documento de credenciamento do representante legal será retido pelo Pregoeiro e juntado ao 
Processo Licitatório. 
3.3. O documento de identificação do representante legal e credenciamento (conforme ANEXO VIII) 
deverão ser entregues ao Pregoeiro, que será devidamente visado pelos participantes após a abertura da 
sessão às 09:00h.  
3.4. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado.  
3.5. Será indeferido o credenciamento sempre que não forem apresentados os documentos necessários à 
identificação do interessado ou demonstrada sua condição de representante legal da licitante, e dos 
poderes específicos para prática dos atos do Pregão, como dar lances, manifestar a intenção de recorrer, 
desistir e renunciar a esse direito.  
3.6. A inobservância dos termos deste item impedirá a licitante de formular lances verbais, manifestar a 
intenção de recorrer, de desistir e renunciar ao direito de interpor recursos e de praticar demais atos no 
decorrer da sessão. 
3.7. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3 deverá ser apresentada fora dos 
envelopes. 
3.8. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
 
a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá 
apresentar: 
a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 
a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de 
sociedade por ações; 
a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de sociedade 
civil; 
a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, 
em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 
a.5) registro comercial, se empresa individual. 
 
b) se representada por procurador, deverá apresentar: 
b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, em 
que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da 
empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do 
outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou 
b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a existência 
dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame, conforme modelo constante no ANEXO VIII.  
Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado do 
ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 
Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a 
carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento 
para os fins deste procedimento licitatório. 
3.9.  Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório a 
licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 
 
4 - RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais 
pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes de nº 01 - 
PROPOSTA e nº 02 - HABILITAÇÃO. 
4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 
participação de nenhuma licitante retardatária. 
4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas que, além de apresentar o disposto no item 3 
deste edital, deverão: 
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a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem 
como para a prática dos demais atos do certame; 
b) apresentar, ainda, declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo 
no ANEXO IX; 
c) comprovar o enquadramento como beneficiária da Lei Complementar º 123/2006 e alterações, 
apresentando declaração de enquadramento, firmada por contador E representante legal da empresa, 
conforme o modelo no ANEXO XI. 
 
5 - PROPOSTA DE PREÇO: 
5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias, deverá ser 
apresentada em folhas rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, 
ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter: 
a) Razão social da empresa; Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro e Composição do 
BDI. 
Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 
máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em 
eventual contratação. 
 
6 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de valor 
mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos 
lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora. 
6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão as 
autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 
6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão 
convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e 
decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da 
vencedora. 
6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances. 
6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, 
obedecida à ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 
6.5.1 Dada a palavra à licitante, esta disporá de 60s (sessenta segundos) para apresentar nova proposta. 
6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 10,00 (dez reais). 
6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às 
penalidades constantes no item 12 deste edital. 
6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na exclusão 
da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo 
mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das 
propostas. 
6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente 
com a proponente para que seja obtido preço melhor. 
6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as licitantes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o 
pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores 
consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito. 
6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada 
vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido apresentada de 
acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.  
6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
b) contiverem opções de preços alternativos; 
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c) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 
d) se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do 
item 5; 
e) apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 
Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 
previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante 
com o instrumento convocatório. 
6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 
6.15. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o 
registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 
classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos. 
6.16. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 
informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de Licitações deste 
Município, conforme subitem 15.1 deste edital. 
6.17. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação 
dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
6.18. Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pelo Pregoeiro e Equipe de 
Apoio, levando em consideração o menor preço global por lote. 
6.19. Todas as atas de julgamento deste processo licitatório serão disponibilizadas no site oficial do 
município de Restinga Sêca, pelo link htp://www.restingaseca.rs.gov.br/2019/licitacoes-e-
contratos/licitacoes/atas-de-julgamento na aba “Atas de Julgamento”. 
 
7 - HABILITAÇÃO: 
7.1. Para fins de habilitação neste pregão, o licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE Nº 02, os 
seguintes documentos: 
a) Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o 
modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02, e modelo constante no ANEXO X; 
b) declaração, firmada por contador e representante legal da empresa, informando que se enquadra como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme ANEXO XI. 
c) Declaração de que cumpre os requisitos de habilitação, exigidos no edital conforme ANEXO IX. 
d) Atestado de visita ao Município, fornecido pela Secretaria Municipal de Obras, com prévio 
agendamento antes da sessão pública, dando conta de que a licitante tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações dos objetos da licitação. 
 
7.1.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) registro comercial no caso de empresa individual; 
b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
b.1) em se tratando de microempreendedor individual – MEI, a comprovação da regularidade fiscal ou 
jurídica, prevista no item 7.1.2, será feita mediante a apresentação do Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja autenticidade deverá ser verificada no seguinte endereço: 
www.portaldoempreendedor.gov.br. 
c) 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; 
d) 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. 
7.1.2.1. As licitantes serão dispensadas da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos 
referidos no item 7.1.2, quando já os houver apresentado no momento do credenciamento (item 3 deste 
edital). 
 
7.1.3 - REGULARIDADE FISCAL: 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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c) prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – 
PGFN (Certidão Conjunta Negativa)2; 
d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 
e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 
f) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
 
7.1.4 - REGULARIDADE TRABALHISTA: 
a) prova de 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.  

 
7.1.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em 
prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresentação do documento; 
b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 
na forma da lei, com a indicação do n° do Livro Diário, número de registro na Junta Comercial ou 
entidade correspondente e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa. 
b.1) é vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo aquele ser 
atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 
proposta. 
b.2) as empresas recém constituídas, cujo balanço ainda não seja exigível, deverão apresentar Balanço de 
Abertura, contendo carimbo e assinatura do representante legal da empresa e do contador. 
c) Caso o licitante não possuir obrigatoriedade de apresentação do balanço patrimonial do último 
exercício social, o licitante deverá apresentar comprovação de sua isenção. 
 
7.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação especificada entre os itens 7.1 a 7.1.5 
poderá ser substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social 
comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.  
Observação: Caso algum dos documentos elencados no CRC esteja com o prazo de validade expirado, a 
licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento ao 
certificado apresentado, sob pena de inabilitação. 
7.3. A licitante que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e/ou 
trabalhista, previstos nos itens 7.1.3 e 7.1.4 deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação 
de nova documentação que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis a da sessão em que foi 
declarada como vencedora do certame. 
7.3.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a 
critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o 
transcurso do respectivo prazo. 
7.3.2 Ocorrendo a situação prevista no item 7.3, a sessão do pregão será suspensa, podendo o pregoeiro 
fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a 
comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 
 7.3.3 O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a licitante da apresentação de todos os documentos 
exigidos no envelope de número 2, ainda que com alguma restrição. 
7.3.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, implicará na inabilitação do 
licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penalidades previstas no item 
12.1, alínea a, deste edital. 
7.4. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, 
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

                                                
2  Desde o dia 03 de novembro de 2014, as certidões que fazem prova da regularidade fiscal de todos os tributos federais, 
inclusive contribuições previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda 
Nacional, estão unificadas em um único documento. A unificação das Certidões Negativas está prevista na Portaria MF 358, de 5 
de setembro de 2014, alterada pela Portaria MF nº 443, de 17 de outubro de 2014. 
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8 -  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor preço será 
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
8.2. Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, o pregoeiro inabilitará a licitante e 
examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada 
vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja 
obtido preço melhor. 
8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, a 
seguir, proporcionará as licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, 
esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do 
direito de recorrer por parte da licitante. 
8.4. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada 
depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela 
própria autoridade competente. 
 
9 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
9.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de recorrer, 
esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 
9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que 
todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso 
no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, 
vista imediata do processo. 
9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do 
pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 
9.4. As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, a Pregoeira, no endereço 
mencionado no preâmbulo deste Edital. 
9.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso. 
9.6. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato recorrido, a 
qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de 
suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado 
da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 
 
10 – ASSINATURA DO CONTRATO E PRAZOS: 
10.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 5 (cinco) dias, convocará a 
vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste edital. 
10.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, desde 
que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
10.3. O contrato que se originará deste certame terá vigência de 30 (trinta) dias contados de sua 
assinatura. 
10.4. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura, em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação de 
penalidade. 
10.5. É condição para assinatura do contrato a apresentação de declaração de que a empresa não emprega 
servidor público, em atendimento à vedação disposta no Art. 9º inciso III DA Lei 8666/93, conforme 
modelo disponível no ANEXO XIII deste edital.  
10.6.  Declaração de que a licitante não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, constante no ANEXO XII; 
   
11 - PAGAMENTO: 
11.1. O pagamento será efetuado, até o 10º dia do mês subsequente ao término da prestação dos serviços, 
mediante recebimento da fatura, aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato e pela 
Secretaria solicitante.  
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11.2. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das 
contribuições para o FGTS e o INSS, relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço. 
11.3. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do 
período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 
0,5% ao mês, pro rata. 
11.4. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da legislação que regula a matéria. 
11.5. A nota fiscal/fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do número do pregão e do contrato, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e 
posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 
 
12 - PENALIDADES: 
12.1. Pelo inadimplemento das obrigações de acordo com o Decreto n.º 32/2018, seja na condição de 
participante do certame ou de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes 
penalidades: 
12.2. As penalidades serão: 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Municipal por até 02 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
12.3. Essas penalidades serão aplicadas a critério do Município, e, sempre que aplicadas, serão 
devidamente registradas. 
12.4. Serão aplicadas as penalidades: 
12.4.1. Quando da não manutenção da proposta escrita ou lance verbal por parte da empresa vencedora; 
12.4.2. Quando da apresentação de declaração ou documentação falsa para participação no certame por 
qualquer licitante; 
12.4.3. Por comportamento inidôneo ou cometimento de fraude fiscal por parte de qualquer licitante; 
12.4.4. Quando houver recusa injustificada da empresa em assinar o contrato, ou não assiná-lo dentro do 
prazo estabelecido pelo Município; 
12.4.5. Sempre que verificadas pequenas irregularidades; 
12.4.6. Quando houver atraso injustificado na entrega do(s) material (ais) solicitado(s) e/ou execução 
do(s) serviço(s) por culpa da empresa; 
12.4.7. Quando não corrigir deficiência apresentada no(s) material (ais) entregue(s) e/ou no(s) serviço(s) 
executado(s); 
12.4.8. Quando houver descumprimento das cláusulas constantes no contrato ou de dever originado de 
norma legal ou regulamentar pertinente. 
12.5. A advertência por escrito será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, sempre que 
se verificarem pequenas irregularidades. A sua reiteração demandará a aplicação de pena mais elevada, a 
critério do Município. 
12.6. A multa será de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total 
registrado, para o caso previsto no item 12.4.6, limitado ao prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
12.7. Para os casos previstos nos subitem 12.4.7 e 12.4.8 serão aplicadas a multa de até 10% (dez por 
cento) sobre o valor total registrado. 
12.8. A multa prevista nos itens anteriores não impede que o Município rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as outras sanções previstas na lei. 
12.9. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município ou ainda, quando 
for o caso, da garantia prestada ao contrato ou cobrada judicialmente. 
12.10. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 
que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
12.11. A suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal ou declaração de 
inidoneidade para licitar com a Administração Pública será aplicada nos casos de maior gravidade. 
12.12. O fornecedor punido suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal ou 
declaração de inidoneidade para licitar será inscrito no CMEPE – Cadastro Municipal de Empresas 
Penalizadas nos temos da legislação. 
12.13. Além das situações previstas acima, o contrato poderá ser cancelado ou suspenso, facultado a 
defesa prévia do interessado, nos seguintes casos: 
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12.14. Pela Administração, quando: 
a) por razões de interesse público, devidamente fundamentados. 
12.14.1. Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de 
cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao contrato. 
12.15. A comunicação do cancelamento ou da suspensão do contrato, nos casos previstos nos itens acima 
será feita por correspondência com aviso de recebimento (AR), juntando-se comprovante aos autos que 
deram origem ao contrato. 
12.16. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será feita por 
publicação na Imprensa Oficial do Município, considerando-se cancelado ou suspenso o contrato a partir 
da publicação. 
12.17. A solicitação do fornecedor para cancelamento do contrato (prevista no subitem 12.14.1 somente o 
eximirá da obrigação de contratar com a Administração, se apresentada antes da data da convocação para 
assinatura do contrato, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.     
 
13 - OBRIGAÇÕES: 
13.1. DA CONTRATADA: 
a) Iniciar a prestação de serviços no máximo em 48 (quarenta e oito) horas após a assinatura do contrato. 
b) Executar os serviços conforme o Termo de Referência, disponibilizando toda a mão de obra e material 
necessários. 
c) Combinar previamente, com a Secretaria Municipal de Educação o cronograma a ser trabalhado. 
d) Responsabilizar-se pela eficiência e disciplina de seus empregados e dos serviços prestados; 
e) Arcar com os encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes do Contrato, bem como 
encargos previdenciários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la a 
época própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vinculo empregatício com a 
Contratante; 
f) Responsabilizar-se por qualquer acidente de trabalho decorrente da prestação dos serviços e ainda das 
obrigações estabelecidas na legislação especifica quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 
empregados, ainda que acontecido em dependência da Contratante; 
g) Responder por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à 
execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção de conexão ou continência; 
h) Manter o quadro funcional devidamente uniformizado e utilizando-se de equipamentos de proteção que 
a atividade exige; 
i) Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança recomendados pelas 
normas regulamentares, afastando do serviço aquele (s) empregado (s) que se negar (em) a usá-los; 
j) Manter disponível toda a mão-de-obra necessária para garantir os serviços, nos regimes contratados, 
obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 
k) Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço 
e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, e outras que por 
ventura venham a ser criadas por leis; 
l) Responder pelos danos causados diretamente à Contratante, ou aos bens da mesma, ou ainda a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Contratante; 
m) Comunicar à Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados; 
n) Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas na 
licitação; 
o) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da 
execução do serviço objeto do contrato; 
p) Dar garantia pelos serviços prestados e, se necessário for, reexecutar o serviço. 
q) Efetuar a matrícula da obra junto ao INSS, antes do início da sua execução, bem como emitir a devida 
anotação da responsabilidade técnica – ART – de execução junto ao CREA/RS ou registro de 
responsabilidade técnica - RRT - de execução junto ao CAU; 
r) Entregar o comprovante de matrícula da obra no INSS e a ART ou RRT no Departamento de 
Engenharia da Secretaria de Obras em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato; 
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s) Garantir a segurança nos locais onde serão prestados os serviços de modo a não deixar buracos 
expostos, pontas de ferro e madeiras expostos, bem como evitar quaisquer outras situações que possam 
comprometer a segurança das pessoas que eventualmente venham a acessar o local das obras. 
 
 13.2. DA CONTRATANTE: 
a) Designar e apresentar à Contratada o preposto da Administração responsável pela fiscalização do 
cumprimento do Contrato fornecendo, inclusive, telefone para comunicação em caso de ocorrências no local 
de prestação dos serviços; 
b) Prestar todos os esclarecimentos necessários ao adimplemento das obrigações; 
c) Exercer a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado, na forma prevista na Lei nº 
8.666/93; 
d) Comunicar a falta de cumprimento das obrigações ao preposto da Contratada para que as falhas possam 
ser corrigidas a tempo; 
e) Atestar e encaminhar ao setor responsável pelo pagamento, logo após o aceite do serviço, os 
documentos de cobrança emitidos pela Contratada; 
f) Efetuar os pagamentos nas datas aprazadas; 
g) Não efetuar nenhum pagamento à Contratada enquanto estiver pendente de liquidação qualquer 
obrigação que lhe tiver sido imposta em decorrência de inadimplência contratual. 
 
14 - ORÇAMENTO MUNICIPAL: 
14.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

Classificação Funcional Programática 
Atividade/Projeto/Elemento de 

Despesa 
Fonte 

Bloqueio 
R$ 

12 361 00 08 1 029 1029 339039 1002 14.085,40 
 
15.  IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 
15.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão, conforme decreto 
municipal nº 028/2003. 
15.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição de impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
15.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório será designada nova data para a realização do 
certame. 
15.4. Os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos ao Pregoeiro no Setor de Licitações, durante o 
horário de expediente, das 08h às 12h e das 13h às 17h, no Centro Administrativo Municipal. 
15.5. Não serão recebidos como impugnação ao edital os requerimentos apresentados fora do prazo ou 
enviados por e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto na alínea anterior. 
 
16 - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
16.1. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documentos ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
16.2.  Fica assegurado ao Ordenador da Despesa o direito de, no interesse da Administração, revogar a 
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da 
legislação vigente. 
16.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o 
Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 
do resultado do processo licitatório. 
16.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
16.5. Os materiais contratados deverão ser entregues conforme este edital e seus respectivos anexos. 
16.6. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do 
certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro 
dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado. 
16.7. Para agilidade dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu 
endereço, e-mail e o de telefone para contato. 



   

 

 
Rua Moisés Cantarelli, n° 368, Centro 
Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000 
Telefone: (55) 3261-3200 

 

[10] 
Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas. 

CNPJ n° 87.490.306/0001-51 

16.8. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório deverão ser apresentados em 
original ou por qualquer processo de cópia autenticada, por tabelião ou por servidor do município, ou, 
ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. 
16.9. As cópias de documentos extraídos da internet serão tidas como originais após terem a autenticidade 
de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração. 
16.10. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, 
dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado. 
16.11. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela pregoeira. 
16.12. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão 
encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de Licitações. 
16.13. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 
interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Restinga Sêca, setor de 
Licitações, sito na Rua Moisés Cantarelli, nº 368, centro, ou pelo telefone (55) 3261-3200, no horário 
compreendido das 08h e 12h e das 13h às 17h, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) 
dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 
16.14. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal. 
16.15. Fica terminantemente proibido o uso de aparelhos celulares ou similares, durante a sessão do 
Pregão. 
16.16. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:  
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II – Planilha Orçamentária; 
ANEXO III – Cronograma Físico Financeiro; 
ANEXO IV – Quadro de Composição de BDI; 
ANEXO V – Composições; 
ANEXO VI – Projetos; 
ANEXO VII – Modelo de apresentação da proposta;  
ANEXO VIII - Modelo de Credenciamento; 
ANEXO IX - Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (Modelo); 
ANEXO X - Declaração do trabalho do menor (Modelo); 
ANEXO XI - Declaração de Enquadramento como ME, EPP, Cooperativa; 
ANEXO XII - Declaração de idoneidade; 
ANEXO XIII – Não emprego de servidor; 
ANEXO XIV - Minuta do Contrato. 
 
17. DO FORO:  
17.1.  Fica eleito o Foro da Comarca de Restinga Sêca para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação 
e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.  

 
Restinga Sêca, 30 de Dezembro de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 

PAULO RICARDO SALERNO 
Prefeito Municipal 

Este edital e seus anexos foram examinados e aprovados 
pela Procuradoria Jurídica 

 
 

MARCELO SELHORST 
Procurador Jurídico 

OAB/RS 70.896 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA: 
 
 

LOTE 01 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA-RS 
MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
MELHORIAS NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

EDWALDO HOFFMAN 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQ. E URB. AURIELE FOGAÇA CUTI 
CAU A106885-7 

  
1. GENERALIDADES 

Projeto a ser executado consiste basicamente de 
Construção de muro para fechamento no playground. 

 
Programa de necessidades: 

Muro: substituição da tela existente por um muro de alvenaria, chapiscado, de altura 1,60 metros, nos 
fundos do playground; 

 
Obra 

A obra a ser executada consiste na execução da melhoria acima listada. As 
intervenções  deverão  ser  feitas,  preferencialmente,  quando  não  houver  crianças no entorno. 
 
Observação:  Em caso de divergências de informações constatadas em quaisquer documentos 
relacionados ao projeto, tais como desenhos, memoriais descritivos e planilhas  orçamentárias,  deverão  
prevalecer  as  informações  na  seguinte  ordem hierárquica:    Projeto    Executivo    (desenhos)    >    
Memorial    Descritivo    >    Planilha orçamentária.  Em  qualquer  caso  de  dúvida,  o  responsável  
técnico  pelo  projeto e/ou fiscal da obra deverá ser consultado. 
 
Em todas as etapas de execução das melhorias deverão ser observadas as devidas normas de segurança. 
 
A   partir   da   habilitação   no   processo   licitatório,   a   empresa   será   considerada, inapelavelmente, 
como altamente especializada nas obras e serviços em questão e  que,  por  conseguinte,  deverá  ter  
computado,  no  valor  global  da  sua  proposta, também,     as     complementações     e     acessórios     
por     acaso     omitidos     nas especificações,   mas   implícitos   e   necessários   à   perfeita   execução   
e   pleno funcionamento   e   uso   dos   itens   descritos   nesse   memorial,   estando   plena   e 
integralmente responsável pela qualidade da construção executada. 
 
 
Havendo alteração, divergência  ou  dúvida  no  projeto,  a  responsável  técnica deverá ser consultada 
ANTES da execução. 
  

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 
Deverá  ser  providenciada  a  remoção  da  tela  existente,  bem  como  de espécies  arbóreas  e  
arbustivas  que  impossibilitam  ou  dificultam  a  execução  do muro. Isso será incluído na limpeza do 
terreno, constante na planilha orçamentária. 
 

3. ENTRADA DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA 
Serão     aproveitadas     as     instalações     já     existentes     na     escola     para abastecimento da obra, 
bem como guarda de material. 
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4. MURO 
4.1. Fundação 
A fundação do muro será do tipo rasa, com sapatas, camada de concreto magro na  vala  para  alvenaria  
de  embasamento  com  a  pedra  de  arenito  e  viga baldrame com impermeabilização. 
4.2. Estrutura 
O  muro  será  estruturado  com  pilares  de  concreto  armado.  Deverão ser colocadas esperas  
horizontais  de  ferro  na  junção  do  muro  com  a  vedação  em blocos de arenito. 
 
4.3. Fechamento 
A vedação  do  muro  será feita  em blocos  de  arenito,  medidas 45 x  23  x 13, de boa qualidade e 
procedência uniforme. As fiadas serão alinhadas, niveladas e aprumadas. 
As juntas terão espessura de 1,5 cm, no máximo, sendo rebaixadas à ponta de colher. As juntas verticais 
serão contrafiadas, ou seja, desencontradas. 
Para assentamento dos bloco será empregada argamassa do tipo mista, no traço 1;2:8 cimento, cal e areia. 
 

5. SERVIÇOS FINAIS 
A  obra  será  entregue  perfeitamente  limpa,  livre  de  entulhos  ou  resto  das construções.   Não    
deverão    ser    deixados    quaisquer    resquícios    de    obra    no playground que possa colocar em risco 
a integridade das crianças, antes, durante ou  depois  da  obra,  tais  como  caliças,  pontas  de  ferros,  
elementos  pontiagudos, madeiras, pregos, entre outros. 
 
 
 

 
Restinga Sêca, Outubro de 2019. 

 
 
 
 
 
 

Arq. Urb. Auriele Fogaça Cuti – CAU A106885-7  
Departamento de Obras Públicas e Engenharia  

Secretaria Municipal de Obras 
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LOTE 02 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA-RS 
MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
REPAROS E ADEQUAÇÕES NA EDIFICAÇÃO E PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 

ENSINO FUNDAMENTAL MANUEL ALBINO DE CARVALHO 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQ. E URB. AURIELE FOGAÇA CUTI 
CAU A106885 

 
1. GENERALIDADES 

 
Projeto a ser executado consiste basicamente de: 
Série de reparos na edificação, ginásio, pavimentação da área externa e adequações no playground. 
Lista de atividades a serem executadas: 
1) Cobertura do ginásio: substituição de telhas translúcidas danificadas, reparos em telhas que estão 
desencostadas e reparos em telhas metálicas da cobertura danificadas; 
2) Acesso do ginásio: Substituição do piso em concreto existente, com colocação de grelha metálica com 
o intuito de evitar o acúmulo de água da chuva no acesso do ginásio; 
3) Pátio interno: regularização do piso sobre os degraus que dão acesso à circulação. 
 
Obra 
A obra a ser executada consiste na execução dos reparos acima listados. As intervenções deverão ser 
feitas, preferencialmente, quando não houver crianças no entorno, que possam ficar expostas a riscos 
junto aos materiais e equipamentos. 
 
Observações: 
a) Em caso de divergências de informações constatadas em quaisquer documentos relacionados ao 
projeto, tais como desenhos, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias, deverão prevalecer as 
informações na seguinte ordem hierárquica: Projeto Executivo (desenhos) > Memorial Descritivo > 
Planilha orçamentária. Em qualquer caso de dúvida, o responsável técnico pelo projeto e/ou fiscal da obra 
deverá ser consultado. 
 
b) A partir da habilitação no processo licitatório, a empresa será considerada, inapelavelmente, como 
altamente especializada nas obras e serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no 
valor global da sua proposta, também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nas 
especificações, mas implícitos e necessários à perfeita execução e pelo funcionamento e uso dos itens 
descritos nesse memorial. 
  
c) Os reparos devem ser feitos na ordem que se apresenta no memorial descritivo, podendo ocorrer um ou 
mais simultaneamente, visto que vários deles são independentes dos demais. Em todas as etapas deverão 
ser observadas as devidas normas de segurança. 
 

2. COBERTURA DO GINÁSIO 
Serão feitos reparos na cobertura e nas laterais do ginásio, onde existem telhas translúcidas. As telhas 
danificadas serão removidas e trocadas, por telhas semelhantes em espessura e dimensões, sendo a 
averiguação do modelo existente in loco e aquisição de peças semelhantes responsabilidade da empresa 
vencedora do processo licitatório. 
As telhas que se encontram inteiras, porém desencontradas nas laterais serão realinhadas e fixadas, sendo 
que para isso há a especificação do serviço em planilha orçamentária. 
As telhas metálicas da cobertura que estão danificadas serão substituídas por telhas semelhantes. Todo o 
processo de remoção ou reparos nas telhas deverá ser feito com a devida observância às normas de 
segurança para trabalho em altura. 
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Deverá ser verificado in loco onde há a necessidade de reparos, considerando que as horas especificadas 
em planilha orçamentária são suficientes para os todos os reparos conforme levantamento da responsável 
técnica do projeto. Seguem abaixo, imagens que exemplificam os reparos em questão, o que não isenta a 
empresa da obrigatoriedade da visita técnica ao local de obra. 

 
 

Figura 1: Imagens ilustrativas exemplificando os reparos nas telhas translúcidas e metálicas. 
 
 

3. ACESSO DO GINÁSIO 
 
 Demolição e remoção do piso existente 
Será removido o piso existente no aceso do ginásio para posterior construção de novo piso. A empresa 
deve se responsabilizar pelo correto destino dos resíduos da construção civil decorrentes do processo. Na 
figura a seguir, em caráter ilustrativo, tem-se a calçada de acesso ao ginásio, a ser demolida e reconstruída 
com grelha. 
   

 
Figura 2: Área do reparo 2 da descrição de atividades. 

 
 Piso 
Será construído novo piso com caimento de 2% em direção à grelha nova e em direção as extremidades 
do piso, conforme indicação no projeto arquitetônico. O novo piso deverá ser reguado, liso e livre de 
imperfeições. 
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 Grelha 
Será instalada uma grelha em concreto pré-moldada, conforme indicação em planta. Os caimentos dos 
pisos deverão ser direcionados para a grelha, de modo a evitar acúmulo de água e direcionamento da 
mesma para o interior do ginásio. Os espaços vazios na grelha deverão ser de tal tamanho que evitem que 
as crianças prendam pés ou mãos no local. 
   

 
 

Figura 3: Imagem de referência grelha de concreto. 
 
 

4. PÁTIO INTERNO 
Deverão ser corrigidas imperfeições nos degraus, bem como desgastes provenientes do tráfego. Ás áreas 
danificadas serão corrigidas com argamassa traço 1:3. Como exemplos de locais a serem corrigidas as 
imperfeições, segue a imagem a seguir. A imagem a seguir é apenas um exemplo, sendo que todos os 
locais, mesmo não contemplados na figura, devem ser reparados e estão estimados na planilha 
orçamentária. A empresa vencedora do processo licitatório deverá ter ciência de que o piso antigo a ser 
reparado deverá ficar sem imperfeições como as exemplificadas a seguir. 
  
 

 
Figura 4: Exemplos de locais a terem o piso reparado. 

 
 

Restinga Sêca, Outubro de 2019 
 
 

Arq. Urb. Auriele Fogaça Cuti – CAU A106885-7 
Departamento de Obras Públicas e Engenharia 

Secretaria Municipal de Obras 
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ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

LOTE 01 
Orçamento Base para Licitação 

Nº OPERAÇÃO GESTOR PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE OBJETO 
Muro e rampa 

 

PROPONENTE / TOMADOR 
Municipio De Restinga Seca - Rs 

MUNICÍPIO / UF 
Restinga Sêca / RS 

LOCALIDADE / ENDEREÇO 
Rua Moises Cantarelli 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
Muro Edwaldo Hoffman 

 

DATA BASE 
jul-19 

DESON. 
Sim 

LOCALIDADE DO SINAPI 
Porto Alegre / RS 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
Lote Único - Administração Indireta por Empreitada Global 

BDI 1 
26,50% 

BDI 2 
0,00% 

BDI 3 BDI 4 BDI 5 

Item Fonte Códig
o 

Descriçã
o 

Unidad
e 

Quantidade 
Custo 

Unitário 
(R$) 

BD
I 

(%) 

Preço 
Unitário 
(R$) 

Preço Total 
(R$) 

Lote Único - Administração Indireta por Empreitada Global 5.805,82 
 
1. 

   
CONSTRUÇÃO DE MURO 

    -  
5.805,82 

 
1.1. 

   
INSTALAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES 

    -  
446,40 

 
1.1.1. 

 
SINAPI 

 
74209/

1 

 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

 
M2 

 
1,00 

 
281,41 

 
BDI 1 

 
355,98 

 
355,98 

 
1.1.2. 

 
PMRS 

 
004 

 
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL 

 
M² 

 
12,70 

 
5,63 

 
BDI 1 

 
7,12 

 
90,42 

 
1.2. 

   
FUNDAÇÃO MURO 

    -  
4.050,22 

 
1.2.1. 

 
SINAPI 

 
94103 

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 

COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016 

 
 

M3 

 
0,12 

 
163,80 

 
BDI 1 

 
207,21 

 
24,87 

1.2.2. SINAPI 96619 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

M2 2,45 19,83 BDI 1 25,08 61,45 

 
1.2.3. 

 
PMRS 

 
001 

 
VIGA BALDRAME - EM CONCRETO ARMADO 20 X 40 (INCLUSO FORMAS) 

 
METRO 

 
12,40 

 
128,04 

 
BDI 1 

 
161,97 

 
2.008,43 

 
1.2.4. 

 
PMRS 

 
003 

 
SAPATAS EM CONCRETO ARMADO COM ESPERAS 

 
UNI 

 
4,00 

 
120,72 

 
BDI 1 

 
152,71 

 
610,84 

 
1.2.5. 

 
PMRS 

 
008 

 
SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE MURO COM PEDRAS EM ARENITO 

 
M² 

 
5,33 

 
26,15 

 
BDI 1 

 
33,08 

 
176,32 

 
1.2.6. 

 
ATA 

  
PEDRA EM ARENITO 45 X 23 X 13 

 
UNI 

 
50,00 

 
3,00 

 
BDI 1 

 
3,80 

 
190,00 

 
1.2.7. 

 
PMRS 

 
002 

 
PILAR EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO 20 X 20 CM (4 X #10mm CA 50) H= 
1,60m 

 
UNI 

 
4,00 

 
119,06 

 
BDI 1 

 
150,61 

 
602,44 

1.2.8. SINAPI 96527 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA. 
AF_06/2017 

M3 2,58 82,81 BDI 1 104,75 270,26 

 
1.2.9. 

 
SINAPI 

 
93382 

 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016 

 
M3 

 
0,86 

 
21,36 

 
BDI 1 

 
27,02 

 
23,24 

1.2.10. SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018 

M2 2,45 26,58 BDI 1 33,62 82,37 

 
1.3. 

   
ALVENARIA E REVESTIMENTO MURO 

    -  
1.309,20 

 
1.3.1. 

 
PMRS 

 
008 

 
SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE MURO COM PEDRAS EM ARENITO 

 
M² 

 
18,67 

 
26,15 

 
BDI 1 

 
33,08 

 
617,60 

 
1.3.2. 

 
ATA 

  
PEDRA EM ARENITO 45 X 23 X 13 

 
UNI 

 
182,00 

 
3,00 

 
BDI 1 

 
3,80 

 
691,60 

Grau de Sigilo 

#PUBLICO 
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Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. 

 

LOTE 02 

 

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
Orçamento Base para Licitação 

 

Nº OPERAÇÃO GESTOR PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE OBJETO 
REPAROS E READEQUAÇÕES EMEF 

 

PROPONENTE / TOMADOR 
Municipio De Restinga Seca - Rs 

MUNICÍPIO / UF 
Restinga Sêca / RS 

LOCALIDADE / ENDEREÇO 
SÃO MIGUEL DOS CARVALHOS 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
EMEF MANOEL ALBINO DE CARVALHO 

 

DATA BASE 
jul-19 

DESON. 
Sim 

LOCALIDADE DO SINAPI 
Porto Alegre / RS 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
Lote Único - Administração Indireta por Empreitada Global 

BDI 1 
27,35% 

BDI 2 
26,50% 

BDI 3 BDI 4 BDI 5 

 

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade 
Custo Unitário 

(R$) 

BD

I 

(%

) 

Preço Unitário 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

   Lote Único - Administração Indireta por Empreitada Global      8.279,58 

1.    
REPAROS E READEQUAÇÕES EMEF MANOEL ALBINO DE CARVALHO 

    - 8.279,58 

1.1.    
REPAROS COBERTURA GINÁSIO 

    - 3.675,23 

1.1.1.  
PMRS 

 
001 

 
TELHAS TRANSLÚCIDAS E = 0,6MM, PARA FECHAMENTO LATERAL 

M2 37,58 40,37 BDI 1 51,41 1.931,99 

1.1.2. SINAPI 94213 
 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

M2 33,00 35,59 BDI 1 45,32 1.495,56 

1.1.3. PMRS 002 
 
SERVIÇO DE REPARO, REALINHAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, SEM 
SUBSTITUIÇÃO DE FOLHAS 

UNIDADE 48,00 4,05 BDI 1 5,16 247,68 

1.2.    
REPAROS ACESSO GINÁSIO 

    - 4.500,79 

1.2.1. SINAPI 97631 
 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

M2 57,40 2,10 BDI 1 2,67 153,26 

 
1.2.2. 

 
SINAPI-I 

 
37402 

 
GRELHA DE CONCRETO DE PRE-MOLDADA *15 X 75 X 52* CM (A X C X L) 

 
UN 

 
10,00 

 
43,97 

 
BDI 1 

 
56,00 

 
560,00 

 
1.2.3. 

 
PMRS 

 
004 

 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRELHA DE COCNRETO PRÉ-MOLDADA 

 
M² 

 
3,90 

 
2,25 

 
BDI 1 

 
2,87 

 
11,19 

 
1.2.4. 

 
SINAPI 

 
94107 

 

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE 

BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016 

 
M3 

 
2,67 

 
147,44 

 
BDI 1 

 
187,76 

 
501,32 

 
1.2.5. 

 
SINAPI 

 
94993 

 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 

ARMADO. 
AF_07/2016 

 
M2 

 
53,40 

 
48,16 

 
BDI 1 

 
61,33 

 
3.275,02 

 
1.3. 

   
REGULARIZAÇÃO PISO PÁTIO INTERNO 

    - 103,56 

 
1.3.1. 

 
PMRS 

 
005 

 
SERVIÇO DE REPARO EM PISO DE PÁTIO EXTERNO 

 
M² 

 
4,00 

 
20,33 

 
BDI 1 

 
25,89 

 
103,56 

 

 

Grau de Sigilo 

#PUBLICO 
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ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

LOTE 01 
  

 
Cronograma Base para Licitação 

 

Nº OPERAÇÃO GESTOR PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE OBJETO 
Muro e rampa 

 

PROPONENTE / TOMADOR 
Municipio De Restinga Seca - Rs 

MUNICÍPIO / UF 
Restinga Sêca / RS 

LOCALIDADE / ENDEREÇO 
Rua Moises Cantarelli 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
Muro Edwaldo Hoffman 

 

DATA BASE 
jul-19 

DESON. 
Sim 

LOCALIDADE DO SINAPI 
Porto Alegre / RS 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
Lote Único - Administração Indireta por Empreitada Global 

BDI 1 
26,50% 

BDI 2 
0,00% 

BDI 3 BDI 4 BDI 5 

 

 

 

Item Descrição das Metas / Macrosserviços 
Valores Totais Início de Obra Parcela 1 

out/19 

100,00% 
5.805,82 

Parcela 2 

nov/19 

Parcela 3 

dez/19 

Parcela 4 

jan/20 

Parcela 5 

fev/20 

Parcela 6 

mar/20 

Parcela 7 

abr/20 

Parcela 8 

mai/20 (R$) 01/09/19 

 
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 

 
5.805,82 

Parcela (%) 
Parcela (R$) 

Acumulado (%) 
Acumulado (R$) 

100,00% 
5.805,82 

 

   Parcela (%) 0,00% 

1. CONSTRUÇÃO DE MURO 5.805,82 Acumulado (%) 100,00% 
   Acumulado (R$) 5.805,82 

 
1.1. 

INSTALAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS 

PRELIMINARES 

 
446,40 

Parcela (%) 

Acumulado (%) 

Acumulado (R$) 

100,00% 

100,00% 

446,40 
   Parcela (%) 100,00% 

1.2. FUNDAÇÃO MURO 4.050,22 Acumulado (%) 100,00% 
   Acumulado (R$) 4.050,22 
   Parcela (%) 100,00% 

1.3. ALVENARIA E REVESTIMENTO MURO 1.309,20 Acumulado (%) 100,00% 
   Acumulado (R$) 1.309,20 

Grau de Sigilo 
#PUBLICO 
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LOTE 02 
 

CFF -  CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
Cronograma Base para Licitação 

 

Nº OPERAÇÃO GESTOR PROGRAMA AÇÃ O / MODALIDADE OBJETO 
REPAROS E READEQUAÇÕES EMEF 

 

PROPONENTE / TOMADOR 
Municipio De Restinga Seca - Rs 

MUNICÍPIO / UF 
Restinga Sêca / RS 

LOCALIDADE / ENDEREÇO 
SÃO MIGUEL DOS CARVALHOS 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
EMEF MANOEL ALBINO DE CARVALHO 

 

DATA BASE 
jul-19 

DESON. 
Sim 

LOCALIDADE DO SINAPI 
Porto Alegre / RS 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
Lote Único - Administração Indireta p or Empreitada Global 

BDI 1 
27,35% 

BDI 2 
26,50% 

BDI 3  

 

 

 

Item Descrição das Metas / Macrosserviços 
Valores Totais 

(R$) 

Início de Obra 

01/09/19 

Parcela 1 

out/19 

Parcela 2 

nov/19 

Parcela 3 

dez/19 

Parcela 4 

jan/20 

Parcela 5 

fev/20 

Parcela 6 

mar/20 

Parcela 7 

abr/20 

 
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 

 
8.279,58 

Parcela (%) 100,00%       

Parcela (R$) 8.279,58       

Acumulado (%) 100,00%       

Acumulado (R$) 8.279,58       

 
REPAROS E READEQUAÇÕES EMEF 

MANOEL ALBINO DE CARVALHO 

 
8.279,58 

Parcela (%) 0,00% 0,00%      

1. Acumulado (%) 100,00%       

 Acumulado (R$) 8.279,58       

   
3.675,23 

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1.1. REPAROS COBERTURA GINÁSIO Acumulado (%) 100,00%       

  Acumulado (R$) 3.675,23       

   
4.500,79 

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1.2. REPAROS ACESSO GINÁSIO Acumulado (%) 100,00%       

  Acumulado (R$) 4.500,79       

   
103,56 

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1.3. REGULARIZAÇÃO PISO PÁTIO INTERNO Acumulado (%) 100,00%       

  Acumulado (R$) 103,56       
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Nº TC/CR 
0 

PROPONENTE / TOMADOR 
Municipio De Restinga Seca - Rs 

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública. 

 

ANEXO IV – QUADRO DE COMPOSIÇÃO BDI 

LOTE 01 
 

 
 

 
 

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO 
Sim Construção e Reforma de Edifícios 

 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00% 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00% 

 

Itens Siglas 
% 
Adotado 

Situação 1º Quartil Médio 3º Quartil 

Administração Central 
AC 3,00% - 3,00% 4,00% 5,50% 

Seguro e Garantia 
SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00% 

Risco 
R 0,97% - 0,97% 1,27% 1,27% 

Despesas Financeiras 
DF 0,59% - 0,59% 1,23% 1,39% 

Lucro 
L 5,45% - 6,16% 7,40% 8,96% 

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) 
CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) 
ISS 4,00% - 0,00% 2,50% 5,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) 
CPRB 4,50% OK 

0,00% 4,50% 4,50% 

BDI SEM desoneração 

(Fórmula Acórdão TCU) 
BDI PAD 20,34% OK 20,34% 22,12% 25,00% 

BDI COM desoneração BDI DES 26,50% OK 
 

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 

 

 

 

BDI.DES = 

(1+AC + S + R + G)*(1 + 
DF)*(1+L) - 

1 (1-CP-ISS-CRPB 

 

 

 

 

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e 

Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 4%. 

OBJETO 

 
Muro e rampa 

Grau de Sigilo 

#PUBLICO 
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Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a  
Administração Pública. 

LOTE 02 

 

 
Quadro de Composição do BDI 1 

 

 

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR 
0 Municipio De Restinga Seca - Rs 

 

OBJETO 

REPAROS E READEQUAÇÕES EMEF 
 

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO 
Construção e Reforma de Edifícios Sim 

 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00% 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00% 

 

Itens Siglas 
% 
Adotado 

Situação 1º Quartil Médio 3º Quartil 

Administração Central 
AC 3,00% - 3,00% 4,00% 5,50% 

Seguro e Garantia 
SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00% 

Risco R 0,97% - 0,97% 1,27% 1,27% 

Despesas Financeiras 
DF 0,59% - 0,59% 1,23% 1,39% 

Lucro 
L 6,16% - 6,16% 7,40% 8,96% 

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) 
ISS 4,00% - 0,00% 2,50% 5,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) 

CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50% 

BDI SEM desoneração (Fórmula 
Acórdão TCU) 

BDI PAD 21,15% OK 20,34% 22,12% 25,00% 

BDI COM desoneração BDI DES 27,35% OK 
 

 

 

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 

 

 

BDI.DES = 

(1+AC + S + R + G)*(1 + 
DF)*(1+L) - 1 
(1-CP-ISS-CRPB) 

 
 
 Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e 

Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 4%. 

Grau de Sigilo 

#PUBLICO 



   

 

 
Rua Moisés Cantarelli, n° 368, Centro 
Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000 
Telefone: (55) 3261-3200 

 

[22] 
Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas. 

CNPJ n° 87.490.306/0001-51 

ANEXO V – COMPOSIÇÕES 
LOTE 01 
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LOTE 02 
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ANEXO VI – PROJETOS 
LOTE 01 
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LOTE 02 
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ANEXO VII - MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 
 

Razão Social:  
CNPJ:  

Endereço:  
Telefone:  
E-mail:  

 
Apresentamos à Prefeitura de Restinga Sêca nossa proposta de preços para prestação de 

serviços abaixo relacionado, constantes no lote 01 e lote 02, com fornecimento de material e 
mão de obra, conforme edital de Pregão Presencial nº 094/2019, acatando todas as condições 
estabelecidas no instrumento convocatório: 

 

LOTE 01 - CONSTRUÇÃO DE MURO VISANDO O FECHAMENTO DO PLAYGROUND NA 
E.M.E.I EDWALDO BERNARDO HOFFMANN 

Item Descrição do item  Unidade  Quant. 

 

Valor unitário Valor 

Total   

      

VALOR TOTAL DO LOTE 01: R$  

 

LOTE 02 - REPAROS E READEQUAÇÕES EMEF MANOEL ALBINO DE CARVALHO 

Item Descrição do item  Unidade  Quant. 

 

Valor unitário Valor 

Total   

      

VALOR TOTAL DO LOTE 02: R$  

OS E READEQUAÇÕES EMEF MANOEL ALBINO DE CARVALHO 
 
Prazo de validade da proposta: 60 dias. 
 
 

.............................................................. 
Local e data 

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

Assinatura do responsável legal e carimbo 
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ANEXO VIII - TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 
 

 
 
EMPRESA: 
CNPJ/MF N° 
ENDEREÇO: 
 

 
 
 

CREDENCIAMENTO 

 

Pelo presente credenciamos o (a) Sr. (a) ...................................................., portador da Cédula de 

Identidade n° .............................., expedida pela ..................., para participar em procedimento licitatório, 

consistente no Pregão Presencial Edital  N° 094/2019, podendo praticar todos os atos inerentes ao referido 

procedimento, no que diz respeito aos interesses da representada. 

 
 
 

______________________, _____ de ______________________   de 2020. 
 
 
 

Representante (s) legal (is) (NOME/CARGO/ASSINATURA) 
 
 

ANEXAR DO LADO DE FORA DO ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA 



 
 
 
 

 

 
Rua Moisés Cantarelli, n° 368, Centro 
Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000 
Telefone: (55) 3261-3200 

[30] 
Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas. 

CNPJ n° 87.490.306/0001-51 

ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
(MODELO) 

 
 
 
 
 

A empresa ..................................................., CNPJ nº........................................, com sede em 

.............................................., por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para 

cumprimento do previsto no art. 26º, § 4º, do Decreto nº 10.024/2019 e para os fins do Pregão Presencial 

nº094 /2019, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no 

Edital. 

 
 

............................................ 
(data) 

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

(representante legal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXAR DO LADO DE FORA DO ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA 



 
 
 
 

 

 
Rua Moisés Cantarelli, n° 368, Centro 
Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000 
Telefone: (55) 3261-3200 

[31] 
Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas. 

CNPJ n° 87.490.306/0001-51 

 ANEXO X - DECLARAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR (MODELO) 
 
 
 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS) 
REF: Edital Pregão Presencial Nº 094/2019 
 
 
 
................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF 
nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, em 
cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . 
 

 
 

............................................ 
(data) 

 
 
 

............................................................ 
(representante legal) 

  
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
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 ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA,  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE E COOPERATIVA 

 
 
 
 

A empresa ................................................, inscrita no CNPJ nº .........................., estabelecida na 
..................................................., por intermédio de seu(ua) contador(a), Sr(a). ..........................................., 
portador(a) da  Carteira de Identidade nº ............................., CPF.: .................................... e CRC nº 
......................................, DECLARA,  sob as sanções administrativas cabíveis e sob pena da lei, que esta 
empresa, na presente data, é  considerada: 
 
(      )   MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 
 
(    ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, Art. 3º da Lei Complementar nº  123/2006; 
 
(    ) COOPERATIVA, com receita bruta até o limite de 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil 
reais), e gozarão dos benefícios previstos nos Art. 42 à 45 da Lei Complementar nº 123/2006; 
DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes no parágrafo  4º do Art. 3º da Lei 
Complementar 123/2006. 

 
 
 
 

............................................., _____ de _____________ de 2020. 
 
 
 

__________________________________________ 
Contador (a) 

 
 
 
 

___________________________________________ 
Representante legal/Sócio Administrador/ Proprietário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXAR LADO DE FORA ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA DE PREÇO 
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ANEXO XII - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS) 
REF: Edital Pregão Presencial Nº 094/2019 
 
 
 
A empresa .............................................................., inscrita no CNPJ sob nº .............................................., 
com sede à Rua/AV. ................................nº ......, bairro ..........., Município de ........................, (UF), CEP 
...................., DECLARA por meio de seu(s) representante(s) legal(is), sob as penas da lei, que: 
 
a) não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, até a presente data, 
nos termos da Lei 8.666/93, artigo 87, inciso IV; 
 
b) não se encontra irregular junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS); 
 
c) não se encontra irregular junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF); 
 
d) não se encontra irregular junto ao Cadastro Nacional de Condenações Civis no que tange a registro de 
ato de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça. 
 
 

............................................ 
(data) 

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

(representante legal) 
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ANEXO XIII – DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE SERVIDOR 
 
 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS) 
REF: Pregão Presencial Nº 094/2019 
 
A empresa ................................., inscrita no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do 
CPF nº ........................., DECLARA que não emprega servidor ou dirigente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação, nos termos do Art. 9, III da Lei nº. 8.666/93 
 

............................................ 
(data) 

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

(representante legal) 
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ANEXO XIV - MINUTA DE CONTRATO 
 
 
 

Município de Restinga Sêca 
Secretaria Municipal de Educação 
Processo Administrativo nº 4143/2019 
 

Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de 
Restinga Sêca e a empresa ............... para... 
 

 
O MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA (RS), CNPJ nº 87.490.306/0001-51, neste ato representado 
pelo Sr. Paulo Ricardo Salerno, Prefeito Municipal, brasileiro, divorciado, Eng. Agrônomo, inscrito no 
CPF sob n° 001.803.030-07 e RG sob nº 5078300091, residente e domiciliado na Av. Júlio de Castilhos 
nº 259, apto 402, Centro, Restinga Sêca, denominado doravante CONTRATANTE, e de outro lado a 
empresa ............................................., CNPJ nº ....................................., com sede à Rua/Av. 
.............................., nº ......., Município de .............. (....), CEP ....................., representada por 
..................................., inscrito(a) no CPF sob nº ..................................., neste ato denominada 
CONTRATADA tem entre si justo e CONTRATADO, o que contém as CLAÚSULAS a seguir: 
 
1. DO OBJETO: 
1.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para:  
LOTE 01 - Construção de muro visando o fechamento do playground na E.M.E.I Edwaldo Bernardo 
Hoffmann, conforme Memorial descritivo, ANEXO I, deste contrato; 
LOTE 02 - Reparos e readequações na EMEF Manuel Albino Carvalho, conforme Memorial descritivo 
ANEXO I, deste contrato; 
1.2. Justificativa do lote 01: A substituição da tela existente será por um muro de alvenaria, com 
chapisco, de altura 1,60 metros, nos fundos do playground, para obter segurança adequada aos alunos. 
1.3. Justificativa do lote 02: A execução dos reparos é necessária, pois o ginásio da EMEF Manuel 
Albino de Carvalho se encontra danificado bem como os acessos ao mesmo.  
 
2.  DO REGIME DE EXECUÇÃO: 
2.1. A execução do objeto do presente edital dar-se-á pela prestação de serviço, devendo a contratada 
fornecer toda a mão-de-obra e materiais necessários à realização total do objeto. 
 
3. VALOR CONTRATADO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
3.1. O valor contratado para a execução do objeto corresponde a R$ ............. 
(...............................................); 
3.2. O pagamento será efetuado, até o 10º dia do mês subsequente ao término da prestação dos serviços, 
mediante recebimento da fatura, aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato e pela 
Secretaria solicitante. 
3.2. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das 
contribuições para o FGTS e o INSS, relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço. 
3.3. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do 
período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 
0,5% ao mês, pro rata. 
3.4. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da legislação que regula a matéria. 
3.5. A nota fiscal/fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação 
do número do pregão e do contrato, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior 
liberação do documento fiscal para pagamento. 
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4. DOS PRAZOS CONTRATUAIS: 
4.1. O prazo de vigência do presente contrato é de 30 (trinta) dias contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado a critério da contratante com anuência da contratada, até os limites 
legais. 
 
5. DO ORÇAMENTO MUNICIPAL: 
5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

Classificação Funcional Programática 
Atividade/Projeto/Elemento de 

Despesa 
Fonte 

Bloqueio 
R$ 

12 361 00 08 1 029 1029 339039 1002  

 
6. DAS OBRIGAÇÕES: 
6.1. DA CONTRATADA: 
a) Iniciar a prestação de serviços no máximo em 48 (quarenta e oito) horas após a assinatura do contrato e 
apresentar os materiais que serão usados na pintura para aceite do fiscal. 
b) Executar os serviços conforme o Termo de Referência, disponibilizando toda a mão de obra e material 
necessários. 
c) Combinar previamente, com a Secretaria Municipal de Educação o cronograma. 
d) Responsabilizar-se pela eficiência e disciplina de seus empregados e dos serviços prestados; 
e) Arcar com os encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes do Contrato, bem como 
encargos previdenciários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la a 
época própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vinculo empregatício com a 
Contratante; 
f) Responsabilizar-se por qualquer acidente de trabalho decorrente da prestação dos serviços e ainda das 
obrigações estabelecidas na legislação especifica quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 
empregados, ainda que acontecido em dependência da Contratante; 
g) Responder por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à 
execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção de conexão ou continência; 
h) Manter o quadro funcional devidamente uniformizado e utilizando-se de equipamentos de proteção que 
a atividade exige; 
i) Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança recomendados pelas 
normas regulamentares, afastando do serviço aquele (s) empregado (s) que se negar (em) a usá-los; 
j) Manter disponível toda a mão-de-obra necessária para garantir os serviços, nos regimes contratados, 
obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 
k) Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço 
e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, e outras que por 
ventura venham a ser criadas por leis; 
l) Responder pelos danos causados diretamente à Contratante, ou aos bens da mesma, ou ainda a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Contratante; 
m) Comunicar à Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados; 
n) Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas na 
licitação; 
o) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da 
execução do serviço objeto do contrato; 
p) Dar garantia pelos serviços prestados e, se necessário for, reexecutar o serviço. 
q) Efetuar a matrícula da obra junto ao INSS, antes do início da sua execução, bem como emitir a devida 
anotação da responsabilidade técnica – ART – de execução junto ao CREA/RS ou registro de 
responsabilidade técnica - RRT - de execução junto ao CAU; 
r) Entregar o comprovante de matrícula da obra no INSS e a ART ou RRT no Departamento de 
Engenharia da Secretaria de Obras em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato; 
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s) Garantir a segurança no canteiro de obras de modo a não deixar buracos expostos, pontas de ferro e 
madeiras expostos, bem como evitar quaisquer outras situações que possam comprometer a segurança das 
pessoas que eventualmente venham a acessar o local das obras. 
6.2. DA CONTRATANTE: 
a) Designar e apresentar à Contratada o preposto da Administração responsável pela fiscalização do 
cumprimento do Contrato fornecendo, inclusive, telefone para comunicação em caso de ocorrências no local 
de prestação dos serviços; 
b) Prestar todos os esclarecimentos necessários ao adimplemento das obrigações; 
c) Exercer a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado, na forma prevista na Lei nº 
8.666/93; 
d) Comunicar a falta de cumprimento das obrigações ao preposto da Contratada para que as falhas possam 
ser corrigidas a tempo; 
e) Atestar e encaminhar ao setor responsável pelo pagamento, logo após o aceite do serviço, os 
documentos de cobrança emitidos pela Contratada; 
f) Efetuar os pagamentos nas datas aprazadas; 
g) Não efetuar nenhum pagamento à Contratada enquanto estiver pendente de liquidação qualquer 
obrigação que lhe tiver sido imposta em decorrência de inadimplência contratual. 
 
7. DAS PENALIDADES: 
7.1. Pelo inadimplemento das obrigações de acordo com o Decreto n.º 32/2018, seja na condição de 
participante do certame ou de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes 
penalidades: 
7.2. As penalidades serão: 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Municipal por até 02 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
7.3. Essas penalidades serão aplicadas a critério do Município, e, sempre que aplicadas, serão 
devidamente registradas. 
7.4. Serão aplicadas as penalidades: 
7.4.1. Quando da não manutenção da proposta escrita ou lance verbal por parte da empresa vencedora; 
7.4.2. Quando da apresentação de declaração ou documentação falsa para participação no certame por 
qualquer licitante; 
7.4.3. Por comportamento inidôneo ou cometimento de fraude fiscal por parte de qualquer licitante; 
7.4.4. Quando houver recusa injustificada da empresa em assinar o contrato, ou não assiná-lo dentro do 
prazo estabelecido pelo Município; 
7.4.5. Sempre que verificadas pequenas irregularidades; 
7.4.6. Quando houver atraso injustificado na entrega do(s) material (ais) solicitado(s) e/ou execução do(s) 
serviço(s) por culpa da empresa; 
7.4.7. Quando não corrigir deficiência apresentada no(s) material (ais) entregue(s) e/ou no(s) serviço(s) 
executado(s); 
7.4.8. Quando houver descumprimento das cláusulas constantes no contrato ou de dever originado de 
norma legal ou regulamentar pertinente. 
7.5. A advertência por escrito será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, sempre que se 
verificarem pequenas irregularidades. A sua reiteração demandará a aplicação de pena mais elevada, a 
critério do Município. 
7.6. A multa será de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total 
registrado, para o caso previsto no item 7.4.6, limitado ao prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
7.7. Para os casos previstos nos subitem 7.4.7 e 7.4.8 serão aplicadas a multa de até 10% (dez por cento) 
sobre o valor total registrado. 
7.8. A multa prevista nos itens anteriores não impede que o Município rescinda unilateralmente o contrato 
e aplique as outras sanções previstas na lei. 
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7.9. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município ou ainda, quando 
for o caso, da garantia prestada ao contrato ou cobrada judicialmente. 
7.10. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 
que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
7.11. A suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal ou declaração de inidoneidade 
para licitar com a Administração Pública será aplicada nos casos de maior gravidade. 
7.12. O fornecedor punido suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal ou 
declaração de inidoneidade para licitar será inscrito no CMEPE – Cadastro Municipal de Empresas 
Penalizadas nos temos da legislação. 
7.13. Além das situações previstas acima, o contrato poderá ser cancelado ou suspenso, facultado a defesa 
prévia do interessado, nos seguintes casos: 
7.14. Pela Administração, quando: 
a) por razões de interesse público, devidamente fundamentados. 
7.14.1. Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de 
cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao contrato. 
7.15. A comunicação do cancelamento ou da suspensão do contrato, nos casos previstos nos itens acima 
será feita por correspondência com aviso de recebimento (AR), juntando-se comprovante aos autos que 
deram origem ao contrato. 
7.16. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será feita por 
publicação na Imprensa Oficial do Município, considerando-se cancelado ou suspenso o contrato a partir 
da publicação. 
7.17. A solicitação do fornecedor para cancelamento do contrato (prevista no subitem 7.14.1 somente o 
eximirá da obrigação de contratar com a Administração, se apresentada antes da data da convocação para 
assinatura do contrato, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.  
 
8. DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO DO CONTRATO: 
8.1. O presente contrato foi elaborado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 
1993 e está vinculado ao processo de Pregão Presencial nº 094/2019. 
 
9. DA FISCALIZAÇÃO: 
9.1. A fiscalização da execução contratual deverá ser efetuada pelo servidor designado pela Secretaria 
Municipal de Obras, conforme portaria anexa. 
 
10. DO FORO: 
10.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Restinga Sêca para dirimir qualquer dúvida ou casos 
omissos a este Contrato. 
  E por estarem assim ajustados, assinam o presente termo em duas vias de igual forma e teor, 
na presença de duas testemunhas.  

Restinga Sêca, _____de _________de 2019. 
 

 
PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal 
CONTRATADA 

 
 

                              
TESTEMUNHAS 
 

 

_________________________ 
CPF: 
 

__________________________ 
CPF: 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA: 
 
 

LOTE 01 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA-RS 
MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
MELHORIAS NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

EDWALDO HOFFMAN 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQ. E URB. AURIELE FOGAÇA CUTI 
CAU A106885-7 

  
1. GENERALIDADES 

Projeto a ser executado consiste basicamente de 
Construção de muro para fechamento no playground. 

 
Programa de necessidades: 

Muro: substituição da tela existente por um muro de alvenaria, chapiscado, de altura 1,60 metros, nos 
fundos do playground; 

 
Obra 

A obra a ser executada consiste na execução da melhoria acima listada. As 
intervenções  deverão  ser  feitas,  preferencialmente,  quando  não  houver  crianças no entorno. 
 
Observação:  Em caso de divergências de informações constatadas em quaisquer documentos 
relacionados ao projeto, tais como desenhos, memoriais descritivos e planilhas  orçamentárias,  deverão  
prevalecer  as  informações  na  seguinte  ordem hierárquica:    Projeto    Executivo    (desenhos)    >    
Memorial    Descritivo    >    Planilha orçamentária.  Em  qualquer  caso  de  dúvida,  o  responsável  
técnico  pelo  projeto e/ou fiscal da obra deverá ser consultado. 
 
Em todas as etapas de execução das melhorias deverão ser observadas as devidas normas de segurança. 
 
A   partir   da   habilitação   no   processo   licitatório,   a   empresa   será   considerada, inapelavelmente, 
como altamente especializada nas obras e serviços em questão e  que,  por  conseguinte,  deverá  ter  
computado,  no  valor  global  da  sua  proposta, também,     as     complementações     e     acessórios     
por     acaso     omitidos     nas especificações,   mas   implícitos   e   necessários   à   perfeita   execução   
e   pleno funcionamento   e   uso   dos   itens   descritos   nesse   memorial,   estando   plena   e 
integralmente responsável pela qualidade da construção executada. 
 
 
Havendo alteração, divergência  ou  dúvida  no  projeto,  a  responsável  técnica deverá ser consultada 
ANTES da execução. 
  

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 
Deverá  ser  providenciada  a  remoção  da  tela  existente,  bem  como  de espécies  arbóreas  e  
arbustivas  que  impossibilitam  ou  dificultam  a  execução  do muro. Isso será incluído na limpeza do 
terreno, constante na planilha orçamentária. 
 

3. ENTRADA DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA 
Serão     aproveitadas     as     instalações     já     existentes     na     escola     para abastecimento da obra, 
bem como guarda de material. 
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4. MURO 
4.1. Fundação 
A fundação do muro será do tipo rasa, com sapatas, camada de concreto magro  na  vala  para  alvenaria  
de  embasamento  com  a  pedra  de  arenito  e  viga baldrame com impermeabilização. 
4.2. Estrutura 
O  muro  será  estruturado  com  pilares  de  concreto  armado.  Deverão  ser colocadas  esperas  
horizontais  de  ferro  na  junção  do  muro  com  a  vedação  em blocos de arenito. 
 
4.3. Fechamento 
A vedação  do  muro  será feita  em blocos  de  arenito,  medidas 45 x  23  x 13, de boa qualidade e 
procedência uniforme. As fiadas serão alinhadas, niveladas e aprumadas. 
As juntas terão espessura de 1,5 cm, no máximo, sendo rebaixadas à ponta de colher. As juntas verticais 
serão contrafiadas, ou seja, desencontradas. 
Para assentamento dos bloco será empregada argamassa do tipo mista, no traço 1;2:8 cimento, cal e areia. 
 

5. SERVIÇOS FINAIS 
A  obra  será  entregue  perfeitamente  limpa,  livre  de  entulhos  ou  resto  das construções.    Não    
deverão    ser    deixados    quaisquer    resquícios    de    obra    no playground que possa colocar em risco 
a integridade das crianças, antes, durante 
  
ou  depois  da  obra,  tais  como  caliças,  pontas  de  ferros,  elementos  pontiagudos, madeiras, pregos, 
entre outros. 
 
 
 
 

 
Restinga Sêca, Outubro de 2019. 
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Departamento de Obras Públicas e Engenharia  
Secretaria Municipal de Obras 
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LOTE 02 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA-RS 
MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
REPAROS E ADEQUAÇÕES NA EDIFICAÇÃO E PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 

ENSINO FUNDAMENTAL MANUEL ALBINO DE CARVALHO 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQ. E URB. AURIELE FOGAÇA CUTI 
CAU A106885 

 
1. GENERALIDADES 

 
Projeto a ser executado consiste basicamente de: 
Série de reparos na edificação, ginásio, pavimentação da área externa e adequações no playground. 
Lista de atividades a serem executadas: 
1) Cobertura do ginásio: substituição de telhas translúcidas danificadas, reparos em telhas que estão 
desencostadas e reparos em telhas metálicas da cobertura danificadas; 
2) Acesso do ginásio: Substituição do piso em concreto existente, com colocação de grelha metálica com 
o intuito de evitar o acúmulo de água da chuva no acesso do ginásio; 
3) Pátio interno: regularização do piso sobre os degraus que dão acesso à circulação. 
 
Obra 
A obra a ser executada consiste na execução dos reparos acima listados. As intervenções deverão ser 
feitas, preferencialmente, quando não houver crianças no entorno, que possam ficar expostas a riscos 
junto aos materiais e equipamentos. 
 
Observações: 
a) Em caso de divergências de informações constatadas em quaisquer documentos relacionados ao 
projeto, tais como desenhos, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias, deverão prevalecer as 
informações na seguinte ordem hierárquica: Projeto Executivo (desenhos) > Memorial Descritivo > 
Planilha orçamentária. Em qualquer caso de dúvida, o responsável técnico pelo projeto e/ou fiscal da obra 
deverá ser consultado. 
 
b) A partir da habilitação no processo licitatório, a empresa será considerada, inapelavelmente, como 
altamente especializada nas obras e serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no 
valor global da sua proposta, também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nas 
especificações, mas implícitos e necessários à perfeita execução e pelo funcionamento e uso dos itens 
descritos nesse memorial. 
  
c) Os reparos devem ser feitos na ordem que se apresenta no memorial descritivo, podendo ocorrer um ou 
mais simultaneamente, visto que vários deles são independentes dos demais. Em todas as etapas deverão 
ser observadas as devidas normas de segurança. 
 

2. COBERTURA DO GINÁSIO 
Serão feitos reparos na cobertura e nas laterais do ginásio, onde existem telhas translúcidas. As telhas 
danificadas serão removidas e trocadas, por telhas semelhantes em espessura e dimensões, sendo a 
averiguação do modelo existente in loco e aquisição de peças semelhantes responsabilidade da empresa 
vencedora do processo licitatório. 
As telhas que se encontram inteiras, porém desencontradas nas laterais serão realinhadas e fixadas, sendo 
que para isso há a especificação do serviço em planilha orçamentária. 
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As telhas metálicas da cobertura que estão danificadas serão substituídas por telhas semelhantes. Todo o 
processo de remoção ou reparos nas telhas deverá ser feito com a devida observância às normas de 
segurança para trabalho em altura. 
Deverá ser verificado in loco onde há a necessidade de reparos, considerando que as horas especificadas 
em planilha orçamentária são suficientes para os todos os reparos conforme levantamento da responsável 
técnica do projeto. Seguem abaixo, imagens que exemplificam os reparos em questão, o que não isenta a 
empresa da obrigatoriedade da visita técnica ao local de obra. 

 
 

Figura 1: Imagens ilustrativas exemplificando os reparos nas telhas translúcidas e metálicas. 
 
 

3. ACESSO DO GINÁSIO 
 
 Demolição e remoção do piso existente 
Será removido o piso existente no aceso do ginásio para posterior construção de novo piso. A empresa 
deve se responsabilizar pelo correto destino dos resíduos da construção civil decorrentes do processo. Na 
figura a seguir, em caráter ilustrativo, tem-se a calçada de acesso ao ginásio, a ser demolida e reconstruída 
com grelha. 
   

 
Figura 2: Área do reparo 2 da descrição de atividades. 
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            Piso 
Será construído novo piso com caimento de 2% em direção à grelha nova e em direção as extremidades 
do piso, conforme indicação no projeto arquitetônico. O novo piso deverá ser reguado, liso e livre de 
imperfeições. 
 
 Grelha 
Será instalada uma grelha em concreto pré-moldada, conforme indicação em planta. Os caimentos dos 
pisos deverão ser direcionados para a grelha, de modo a evitar acúmulo de água e direcionamento da 
mesma para o interior do ginásio. Os espaços vazios na grelha deverão ser de tal tamanho que evitem que 
as crianças prendam pés ou mãos no local. 

   
Figura 3: Imagem de referência grelha de concreto. 

 
4. PÁTIO INTERNO 

Deverão ser corrigidas imperfeições nos degraus, bem como desgastes provenientes do tráfego. Ás áreas 
danificadas serão corrigidas com argamassa traço 1:3. Como exemplos de locais a serem corrigidas as 
imperfeições, segue a imagem a seguir. A imagem a seguir é apenas um exemplo, sendo que todos os 
locais, mesmo não contemplados na figura, devem ser reparados e estão estimados na planilha 
orçamentária. A empresa vencedora do processo licitatório deverá ter ciência de que o piso antigo a ser 
reparado deverá ficar sem imperfeições como as exemplificadas a seguir. 
  

 
Figura 4: Exemplos de locais a terem o piso reparado. 

 
 

Restinga Sêca, Outubro de 2019 
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Departamento de Obras Públicas e Engenharia 

Secretaria Municipal de Obras 
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ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTARIA 
 

Planilha contendo a relação dos itens adjudicados pela contratada, a ser 
confeccionada com base no termo de referência constante no Edital do Pregão 
Presencial nº 049/2019. 

 

Item Descrição Unidade Quantidade 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor Total 
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ANEXO III – PROJETOS 
LOTE 01 
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LOTE 02 
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