
PREFEITURA DO ALEGRETE/RS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE MATERIAIS
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

 
TOMADA DE PREÇO Nº 019/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 468/2019
LICITAÇÃO Nº 

A PREFEITA MUNICIPAL DE ALEGRETE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal n°
8.666/93 e alterações posteriores, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 14:00 horas do dia
20/11/2019, no Centro Administrativo Municipal, sito a rua Major João Cezimbra Jaques, 200, Sala de Licitações,
reunir-se-á a Comissão Permanente de Licitações com a finalidade de receber propostas pertinentes à abertura da
Tomada de Preço n° 019/2019, Processo Administrativo n° 468/2019, na modalidade de Tomada de Preço, do
tipo MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL.

I – DO OBJETO
A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO GLOBAL DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO
PROJETO ELÉTRICO DO PARQUE ALEGRETENSE DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

II – HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO É A MODALIDADE DE LICITAÇÃO ENTRE INTERESSADOS DEVIDAMENTE CADASTRADOS OU
QUE ATENDEREM A TODAS AS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA CADASTRAMENTO ATÉ O TERCEIRO DIA ANTERIOR À
DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, OBSERVADA A NECESSÁRIA QUALIFICAÇÃO.

III - DA DOCUMENTAÇÃO
As empresas, para sua habilitação, deverão apresentar os documentos abaixo relacionados:
1. Habilitação Jurídica
1.1) Registro Comercial no caso de Empresa Individual
1.2) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, devidamente registrado, em se
tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhada de documentos de eleição de
seus administradores.
1.3) Declaração emitida pela licitante, sob as penas da Lei, de que está cumprindo o disposto no inciso XXXIII do
Artigo 7º da Constituição Federal.
2. Regularidade Fiscal
2.1) Prova  de Inscrição no Cadastro Nacional (CNPJ)
2.2) Certificado de regularidade quanto à Divida Ativa da União, emitida pela Procuradoria Geral da União;
2.3)Prova de inscrição no Cadastro de contribuinte Estadual e Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
2.4) Prova de regularidade junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio e/ou sede do licitante;
2.5) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social,  demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei;
2.6) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
2.7) Certificado de regularidade junto à Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
3. Qualificação Técnica
3.1) Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul
(CREA/RS) da empresa licitante ou visto da mesma, no caso de empresas não sediadas no Estado.
3.2)  Capacidade Técnica Profissional – Prova da empresa possuir no quadro funcional permanente, na data da
publicação deste edital,  profissional de nível  superior, registrado no CREA como RT da Licitante,  detentos de
atestado  de  responsabilidade  técnica  por  execução  de  obras  e/ou  serviços  de  complexidade  tecnológica
operacional  equivalente  ou superior ao objeto desta licitação,  devidamente atestado pelo CREA, da seguinte
forma:
3.3) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-operacional de que
trata  o  item 3.2  deverão  participar  da  obra  ou  serviço  objeto  da  licitação,  admitindo-se  a  substituição  por
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.
4. Qualificação Econômica Financeira
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4.1) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na for -
ma da lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou ba -
lanços provisórios, devidamente acompanhados dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário  assinado
por seu representante legal e contador responsável, com registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).
4.2)  A  empresa  deverá  entregar  em  01(uma)  via  datilografada  ou  impressa  por  computador,  devidamente
assinada  pelo  responsável  técnico  ou  contador  acompanhado  de  CRC,  os  seguintes  indicativos  econômico-
financeiros, calculados com base em seu Balanço Patrimonial do último exercício social: 

Índice de Liquidez Corrente:
LC = AC/PC                                   >    1,0

Índice de Liquidez Geral:
LG= (AC + RLP) / (PC + ELP)     >    1,0

Solvência Geral: 
SG =  AT /   (PC + ELP)                 >    1,0

Onde: 

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizável a Longo Prazo

AT = Ativo Total

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigível a Longo Prazo

OBSERVAÇÃO:  serão  considerados  aceitos  como  na  forma  da  lei o  balanço  patrimonial  e  demonstrações
contábeis assim apresentados:

Publicados em Diário Oficial; ou publicados em jornal de grande circulação ou por fotocópia registrada ou autenti-
cada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante; ou por fotocópia extraída do Livro Diário, inclusive com
os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante ou em outro órgão equivalente. 
4.3) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data
de emissão não anterior a (30) trinta dias da abertura desta Tomada de Preço.

IV – DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
  1. DOS ENVELOPES:

Os licitantes deverão apresentar, no local, dia e hora marcados, dois envelopes denominados, respectivamente,
de Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO e Nº 02 – PROPOSTA.
Os envelopes deverão ser lacrados e indevassáveis, com as seguintes inscrições:

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE
    Tomada de Preço n° 019/2019
    Envelope n° 1 – Documentação
    Licitante: (Razão Social da Empresa)
    CNPJ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE
Tomada de Preço n° 019/2019
Envelope n° 2 – Proposta Financeira
                             Planilha de Preços
                             Cronograma
Licitante: (Razão Social da Empresa) CNPJ

1. O envelope nº 1 deverá conter:
1.1) Documentação de habilitação referente aos itens 1, 2, 3 e 4 do título III;
1.2) Anexo II - Declaração - devidamente preenchido,
1.3) Anexo V – Atestado de Vistoria – devidamente preenchido (A vistoria deverá ser feita em até 24 horas antes
do certame e deverá ser agendada junto a secretaria solicitante);
1.4) Anexo VII- Declaração de Capacidade de Depósito da Caução
2. O envelope nº 2 deverá conter:
2.1)  Anexo III - Proposta Financeira que deverá ser apresentada em 01 (uma) via, datilografada ou processada em
computador, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, com identificação, da empresa proponente, assinada
pelo responsável legal.
2.2)  Cronograma físico-financeiro de execução da obra
2.3) Planilha orçamentária da execução da obra
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2.4)  Anexo  IV  -  Cópia  do  comprovante  de  depósito  da  Garantia  de  Manutenção  da  Proposta  emitido  pela
Tesouraria da PMA.
3. Da Proposta Financeira
3.1) O valor unitário do item, expresso com 02 (duas) casas decimais após a vírgula, já tendo inclusas todas as
despesas com encargos fiscais,  comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado, bem
como, declaração do proponente de que a sua proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a
contar  da  data  marcada  para  entrega  dos  envelopes  desta  Tomada  de  Preços.  No  silêncio  da  proposta,
subentende-se a validade deste prazo.

2. DA PROPOSTA
2.1. O valor unitário do item, expresso com 02 (duas) casas decimais após a vírgula, já tendo inclusas todas as
despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado, bem
como, declaração do proponente de que a sua proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a
contar da data marcada para entrega dos envelopes desta Concorrência. No silêncio da proposta, subentende-se
a validade deste prazo.
2.2. GARANTIA DA MANUTENÇÃO DA PROPOSTA
2.2.1  Como  Garantia  de  Manutenção  de  Proposta,  a  licitante  deverá  oferecer  caução  em  moeda  corrente
nacional, carta de fiança bancária ou seguro-garantia. A garantia deverá ser entregue na Secretaria de Finanças,
quando caução em moeda corrente nacional, situada na Praça Getúlio Vargas, nº 409, Centro, Alegrete, RS, até 3
dias úteis imediatamente anterior à data marcada para a entrega dos envelopes;  quando fiança bancária ou
seguro-garantia,  a  carta  de  fiança  ou  apólice  de  seguro,  deverá  ser  entregue  dentro  do  Envelope  2,  e
apresentadas da seguinte forma:
a) caução em moeda corrente nacional, que deverá ser, a critério da licitante, em forma de depósito bancário, por
meio de cheque visado, ordem de pagamento bancário ou carta de crédito irrevogável;
b) fiança bancaria, emitida por banco estabelecido no Brasil;
c) seguro-garantia, emitido por companhia de seguros estabelecida no Brasil.
2.2.2 A cópia do comprovante de depósito  da caução da Garantia de Manutenção da Proposta emitido pela
Tesouraria da PMA, ou a carta de fiança bancária, ou ainda o seguro-garantia deverão constar no Envelope 2.
2.2.3 A Garantia de Manutenção de Proposta será 5% (cinco por cento) do orçamento referencial disponível no
memorial descritivo.
2.2.4 A Garantia de Manutenção de Proposta deverá ter prazo de validade de 60 (sessenta) dias, devendo ser
prorrogada no caso de o Município solicitar e a licitante anuir.
2.2.5 A recusa na prorrogação da Garantia de Manutenção de Proposta implica a desistência de continuar no
procedimento licitatório.
2.2.6 A Garantia de Manutenção de proposta oferecida pela licitante adjudicada será liberada/devolvida quando
tiver sido assinado o contrato e fornecida a Garantia de Execução de Contrato, prevista no ANEXO IV – Modelo de
Declaração de Capacidade de Depósito da Caução.
2.2.7 As Garantias de Manutenção de Posposta oferecidas pelas proponentes classificadas em segundo e terceiro
lugar serão liberadas/devolvidas em prazo não superior a 3 (três) meses, contratados a partir da assinatura do
contrato pela licitante classificada em primeiro lugar.
2.2.8 As Garantias de Manutenção de Proposta oferecidas pelas demais licitantes serão liberadas/devolvidas no
prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da data de assinatura do contrato, salvo as que município tenha
motivadamente se apropriado.
2.2.9 As Garantias de Manutenção de Proposta oferecidas pelas demais licitantes serão liberadas/devolvidas no
prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da decisão que não caiba mais recurso da fase correspondente.
2.2.10 A Garantia de Manutenção de Proposta poderá ser apropriada nos seguintes casos:
a) se a licitante desistir de sua proposta durante o prazo de validade;
b) se a licitante vencedora, dentro do prazo fixado, deixar de assinar o contrato ou não fornecer a Garantia de
Execução de Contrato.

V – DO JULGAMENTO
1. Para efeitos de julgamento, será observado o menor preço por MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL;
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2. A documentação e proposta serão recebidas no local, dia e hora assinalados no preâmbulo deste Edital, pela
Comissão permanente de Licitações, que obedecerá ao rito estabelecido na Lei nº 8.666/93 e alterações;

3. A  Comissão  de  Licitações  poderá  suspender  a  sessão  se  entender  necessário,  para  maior  exame  dos
documentados apresentados, ou dos recursos interpostos. Neste caso, poderá fixar dia, hora e local para
comunicar  resultados.  Ocorrendo  esta  hipótese,  os  licitantes  rubricarão  os  envelopes  nº  02,  os  quais
continuarão em poder da Comissão;

4. O prazo de validade das propostas financeiras apresentados é de 60 (sessenta) dias a contar da data da
entrega dos envelopes.

5. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não previstas neste Edital;
6. Dentre  as  propostas  aceitas,  será  vencedora  a  que  apresentar  o  menor  preço  por  empreitada  global,

classificando-se as demais por ordem crescente de preços;
7. Em caso de igualdade entre duas ou mais propostas, o desempate se dará por sorteio na mesma sessão de

julgamento, para o qual ficam expressa e previamente convocados os proponentes;
8. O não comparecimento de qualquer dos licitantes às reuniões designadas pela Comissão de Licitações não

impedirá que os efeitos do ato de produzam de pleno direito;
9. A Comissão de Licitações encaminhará ao Prefeito Municipal  as suas conclusões, com a classificação das

empresas qualificadas, para que homologue o resultado, adjudicando o objeto licitado;
10. Capacidade de depósito de caução na assinatura do contrato.

VI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Em todas as faces da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas, e parágrafos do
artigo 109º da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993.

VII – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As dotações orçamentárias destinadas ao pagamento do objeto licitado estão previstas e indicadas no processo
pelas rubricas abaixo descritas. 

Órgão Unidade Orçamentária Reduzido

Secretaria de Meio Ambiente 14.02.18.541.1003.2400.3449051000000.1178 9275

VIII – PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
1) A adjudicação do objeto desta licitação à empresa vencedora formalizar-se-à através de Contrato, assinado

pelas  partes  interessadas,  regendo-se  suas  cláusulas  pelos  termos  desta  Tomada,  da  minuta  do  que  a
integram pela solicitação  043762/2019 da  Secretaria de MEIO AMBIENTE e pela legislação aplicável,  em
especial a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores;

2) A desistência do município em contratar com a licitante melhor classificada, por anulação do procedimento
licitatório, não confere a esta o direito de indenização ou reembolso de qualquer espécie;

3) A  empresa  vencedora  tem  o  prazo  de  cinco  dias  úteis  para  assinar  o  contrato,  contados  da  data  da
comunicação  pelo  Setor  de  Licitações.  Este  prazo  é  prorrogável  por  uma  única  vez  por  igual  período,
mediante  justificação  feita  pela  empresa  e  aceita  pela Secretaria  de  MEIO  AMBIENTE durante  o  seu
transcurso;

4) É facultado à administração, quando o convocado não assinar o contrato, no prazo e condições estabelecidos,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições  propostas  pelo  primeiro  classificado,  inclusive  quanto aos  preços,  ou  revogar  a  licitação,  sem
prejuízo da aplicação de pena de multa de 10 (dez) por cento do valor do contrato e demais sanções previstas
na legislação vigente.

IX – DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO
1) A  fiscalização  da  execução  dos  serviços  será  feita  por  técnico  (ou  Comissão)  da Secretaria  de  MEIO

AMBIENTE;
2) A fiscalização não eximirá de responsabilidade a CONTRATADA pela execução dos serviços avençados;
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X – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA
1. A obra será acompanhada e recebida de acordo com o disposto nos artigos 73,  75 e 76  da Lei  Federal

8.666/93;
2. A  entrega e recebimento da obra deverá seguir os cronogramas em anexo;
3. Depois de concluídos integralmente todos os serviços e instalações, com fiel observância das disposições

editalícias e contratuais, será a obra recebida, em caráter provisório pela Contratante;
4. O  recebimento  provisório  da  obra  ou  sua  impugnação  far-se-à  mediante  inspeção  a  ser  realizada  pela

Comissão de Obras da Secretaria de Infraestrutura;
5. A Prefeitura Municipal de Alegrete só receberá as obras, serviços e instalações integralmente prontos.

XI – DO PREÇO
1. O preço pelo qual será contratado o serviço incluem equipamentos, material e mão de obra, todos os custos

diretos  e  indiretos,  impostos  e  taxas  e  constitui  a  única  remuneração  pela  execução  dos  trabalhos
contratados.

2. O critério de reajuste que deverá retratar a variação efetiva do custo total  da obra, admite o índice de
reequilíbrio financeiro do IGPM, da data da entrega da proposta.

XII – DO PAGAMENTO

1. O pagamento será efetuado de acordo e após as medições serem efetuadas e aprovadas, mensalmente, pelo
responsável  (ou  Comissão  responsável)  pela  fiscalização  aos  serviços  prestados,  30  (trinta)  dias  após  a
apresentação da Nota Fiscal  e  com a observância  do estipulado pelo  artigo 67  da Lei  n0 8.666/93.  Nos
pagamentos realizados após a data de vencimento, indiciarão juros de 10% (dez por cento) ao ano, até a data
da efetivação do pagamento e correção monetária pelo índice da IGP-M  (FGV) do mês anterior, pró rata dia;

2. De acordo  com a  legislação  vigente,  ficarão retidos,  para  posterior  recolhimento,  11% (onze por  cento)
referentes a valores previdenciários;

3. Ficarão, também retidos, dois por cento referente a contribuição previdenciária adicional por atividade que
exponha a riscos adicionais e que permitam a concessão de aposentadoria especial;

4. As empresas deverão apresentar, mensalmente ao Setor de Encargos Sociais da Secretaria de Administração,
cópia das guias de recolhimento de FGTS e INSS, bem como os comprovantes de pagamento de salários dos
funcionários e ao Setor de Licitações e Contratos as atualizações dos comprovantes de regularidade fiscal,
elencados neste Edital;

5. A não apresentação implicará em retenção dos pagamentos respectivos ao mês em pauta.

XIII – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA CONTRATAÇÃO

1. O contrato a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Alegrete e a licitante vencedora (adjudicatária)
incluíra as condições estabelecidas neste Edital e seu anexo e outras necessárias à fiel execução do objeto
desta licitação;

2. O Contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Alegrete não poderá ser objeto de cessão, subcontratação
ou  transferência,  acarretando  a  infringência  a  essa  cláusula,  além das  penalidades  legais,  a  rescisão  do
Contrato;

3. O contrato a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Alegrete e a licitante vencedora (adjudicatária)
somente será formalizado mediante a entrega da Declaração de Vedação conforme Anexo VI devidamente
assinada e carimbada pela licitante vencedora do certame;

4.   É  recolhida,  à  fiscalização  do  Contratante,  a  Caução de  Garantia  da  Execução,  no  valor  em  reais,
correspondendo a 5,00% (cinco por cento)  do valor do contrato e que responderá pelo inadimplemento das
obrigações contratuais e também por todas as multas que forem impostas à Contratada. A caução de execução é
recolhida da seguinte forma:
I - Em moeda corrente;
· A garantia prestada em moeda corrente será devolvida monetariamente atualizada;
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· A caução feita em moeda corrente poderá ser substituída, a requerimento da Contratada, formalizado dentro
dos 30 (trinta) dias seguintes ao da data da Caução, pelo respectivo valor no dia da efetivação do protocolo do
requerimento, por Carta Fiança Bancária emitida por estabelecimento em funcionamento no Brasil, aprovado pela
Prefeita Municipal.
II - Em Títulos da Divida Publica da União;
III - Fiança Bancaria;
A Carta de Fiança Bancária serão obrigatoriamente apresentados em original e, o respectivo prazo de validade
deverá ser de no mínimo, 03 (três) meses superior ao prazo de execução contratado.
§1.º O Município reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as importâncias necessárias
para  reparar,  corrigir,  remover  e/ou  substituir  os  serviços  e  materiais  que apresentarem vícios,  defeitos  ou
incorreções, nos termos apontados pela fiscalização através de relatório, sempre que a Contratada não atender as
suas determinações.  Caso a  garantia não se mostre  suficiente,  a diferença será  descontada dos pagamentos
eventualmente pendentes, devidos pela Administração;
§2.º O prazo da garantia prestada pela Contratada deverá se estender,  obrigatoriamente,  até o recebimento
definitivo dos serviços e entrega do documento comprobatório de encerramento da matrícula CEI no INSS/Receita
Federal,  quando então será liberada ou restituída. Contudo reverterá a em favor do Contratante,  no caso de
rescisão  do  contrato  por  culpa  exclusiva  da  Contratada,  sem  prejuízo  da  indenização  por  perdas  e  danos
porventura cabíveis;
§3.º Caso  a  Contratada  não  apresente  documento  comprobatório  de  encerramento  da  matrícula  CEI  no
INSS/Receita Federal em até 03 (três) meses do término do prazo de execução do contrato, a Fiscalização do
Município poderá solicitar que a fiança bancária ou o seguro-garantia sejam revalidados, no prazo máximo de 10
dias da notificação, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis;
§4.º Toda vez que houver aditamento no contrato, a caução deverá ser complementada em valores e prazo.

XIV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1. Colocar à disposição todo o material e equipamentos necessários para a execução dos serviços objeto desta

licitação;
2. Responsabilizar-se,  independente  dos motivos  de falta  de seus  empregados,  pela  execução  de todos  os

serviços especificados;
3. Manter em dia o pagamento do salário do pessoal alocado aos serviços, bem como dos respectivos encargos

sociais, que são de sua inteira responsabilidade;
4. Responder  por  qualquer  acidente  de  que  possam ser  autores  ou  vítimas  seus  empregados,  bem como

terceiros;
5. Responder  pelos  danos,  dolosos  ou  culposos,  causados  pelos  seus  empregados  aos  bens  da  Prefeitura

Municipal de Alegrete ou de terceiros;
6. Reparar,  às  suas  expensas,  os  serviços  rejeitados  pela  administração,  por  terem  sido  executados  em

desacordo com as especificações, normas aplicáveis ou com a boa técnica;
7. Participar por  escrito  à  Secretaria  de  MEIO AMBIENTE a ocorrência  de qualquer  fato  ou condições que

possam  atrasar  ou  impedir  a  conclusão  dos  serviços,  no  todo  ou  em  parte,  de  acordo  com  os  prazos
estabelecidos, indicando as medidas para corrigir a situação;

8. Permitir acesso e fiscalização à obra e registro de pessoal e contábeis durante o período de contrato.

XV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender a qualquer das disposições do presente Edital;
2. As impugnações deverão ser interpostas em conformidade ao Art. 41 da Lei Federal 8.666/93;
3. Os  documentos  constantes  dos  itens  do  Título  III,  poderão  ser  apresentados  em  original,  por  qualquer

processo de cópia autenticada por cartório ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da
imprensa oficial;

4. Aos documentos que não tiverem expressado suas datas de validade, as mesmas serão consideradas, pela
Comissão Permanente de Licitações, como sendo de trinta dias;
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5. Para fins de julgamentos, o Certificado de Registro Cadastral SUBSTITUI os seguintes documentos elencados
no título III da Habilitação:
 item 2 os subitens 2.1 ao 2.7;
 item 4 os subitens 4.1 ao 4.3;

6. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou quaisquer outros
documentos;

7. Só terão direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar atas,
os licitantes, representantes credenciados ou procuradores constituídos, e membros da Comissão Julgadora;

8. Na eventualidade do representante legal de qualquer licitante precisar ausentar-se da sessão pública, deverá
comunicar, antecipadamente, o fato à Comissão Julgadora que fará o devido relato na ata;

9. Em todas as  fases  do processo de licitação  serão observadas  as  normas previstas  nos incisos,  alíneas  e
parágrafos dos artigos da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993;

10.No contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as cláusulas necessárias previstas
no Artigo 55 e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada nos artigos 77 e 79 da Lei
Federal 8.666/93;

11.Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 8h às 12h no Centro Administrativo
Municipal – Setor de Compras, sito a Rua Major João Cezimbra Jaques, 200, em Alegrete - RS, pelo telefone
(55) 39611684, 

12.Fica eleito o foro da Comarca de Alegrete para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação ( artigo
55, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93);

XVI – DOS ANEXOS
ANEXO I – Termo de Referência
ANEXO II – Declaração
ANEXO III –  Proposta Financeira
ANEXO IV – Minuta do Contrato
ANEXO V - Modelo de Atestado de Vistoria
ANEXO VI – Modelo de Declaração Vedação
ANEXO VII – Modelo de Declaração de Capacidade de Depósito da Caução

Alegrete, 11 de outubro de 2019.

Márcio Fonseca do Amaral
                                                                                                 Prefeito Municipal

Aprovo o presente Edital de acordo com a Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto Municipal Nº 211/2006 e normas
gerais da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

José Rubens Rosa Pillar - OAB/RS 60.705
Procurador Geral do Município
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TOMADA DE PREÇO Nº 019/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 468/2019

LICITAÇÃO Nº 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. INTRODUÇÃO
Em observância ao disposto nas  Leis Federais 8.666/1993 e 10.520/2002;  e para atender as necessidades das
Secretarias de Infraestrutura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Alegrete-RS , elaboramos o presente
Termo de  Referência  para  que,  através  do  procedimento  legal  pertinente,  seja  contratada  empresa  (Pessoa
Jurídica) para executar serviços técnicos especializados em engenharia elétrica e instalações de média e baixa
tensão. As informações abaixo discriminadas visam fornecer orientações gerais sobre as atividades e a execução
das  instalações  elétricas  e  entrada  de  energia  do  Parque  Alegretense  de  Resíduos  Sólidos  -  PARS.  É  parte
integrante e obrigatória deste Termo de Referência os ANEXOS que tratam do Memorial Técnico Descritivo e do
orçamento.

1.1 OBJETO

1.1.1 O objeto do presente Termo de Referência é a execução de serviços técnicos especializados de engenharia
elétrica (PROJETO ELÉTRICO COM APROVAÇÃO NA DISTRIBUIDORA E, EXECUÇÃO) para as instalações de média e
baixa  tensão,  além  do  fornecimento  e  entrada  de  energia  do  Parque  Alegretense  de  Resíduos  Sólidos  do
município  de Alegrete-RS,  conforme especificações técnicas,  presentes  no memorial  descritivo  e  nos  demais
anexos. 
1.1.2. Para o desenvolvimento dos trabalhos, o início da execução deverá seguir o memorial descritivo e caso a
empresa  perceba  a  necessidade  de  qualquer  ajuste  não  previsto,  deverá  comunicar  a  fiscalização  da  obra
imediatamente;
1.1.3. No memorial e orçamento foram quantificados os materiais necessários para execução da obra. A execução
deverá  começar  cinco  dias  úteis  após  as  assinaturas  dos  contratos,  podendo  haver  prorrogação  do  prazo
mediante justificativa plausível da contratada e concordância da contratante. Caso ocorram alteração necessitam
ser previamente comunicados a CONTRATANTE;
1.1.4. Quanto aos serviços já encontram-se definidos e fixados, sendo que não serão aceitas alterações, sendo de
obrigação da empresa cumprir e executar os serviços em conformidade com o memorial técnico descritivo e
planta do projeto aprovado junto a distribuidora;
1.1.5. Quanto ao pagamento, o prazo de entrega da nota fiscal e demais documentações é até o dia 10 de cada
mês, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, entregar as negativas solicitadas pela fiscalização e
diário  de  obras.  Caso  a  empresa  não  possua  estes  documentos  a  medição  somente  será  realizada  no  mês
seguinte, sendo computada a data de faturamento pela empresa a data de lançamento da nota fiscal no sistema
da secretaria  de finanças,  para  contabilizar  como reajuste  em caso de atraso,  pois  apenas  nesta  etapa será
conferida se a documentação contábil da empresa não possui necessidade de correções. 

2. JUSTIFICATIVA
2.1.  A  execução  desses  serviços  técnicos  especializados  de  engenharia  elétrica,  para  instalação  de  rede  de
distribuição de energia e instalações de baixa  tensão,  bem como a entrada e medição de energia,  no PARS,
justifica-se pelo fato de não existir fornecimento de energia no local, impossibilitando seu pleno funcionamento.

3. VALOR ESTIMADO
Estima-se o valor médio da presente contratação em aproximadamente R$ 73.629,76 (setenta e três mil e 
seiscentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos).

4. ESCOPO DOS SERVIÇOS
4.1 Executar todos os itens conforme especificados no Memorial  Técnico Descritivo (em anexo) e de acordo,
principalmente, com a planta do projeto aprovado, submetido a distribuidora RGE Sul – Grupo CPFL.

5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
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5.1  Os  serviços  deverão ser  executados  de acordo com o memorial,  oferecido  pela  Prefeitura  Municipal  de
Alegrete  –  RS,  bem como as  orientações  da  fiscalização  da Prefeitura  Municipal  de  Alegrete,  por  meio  das
Secretarias de Infraestrutura e Meio Ambiente, que podem reter ou glosar pagamentos em caso de verificações
de desconformidade entre memorial, planilhas e o executado pela CONTRATADA.
5.2  A  CONTRATADA deverá  comprovar  sua  experiência  com Redes  de Distribuição  de Energia,  por  meio  do
registro de acervo técnico da empresa ou do seu responsável técnico. Pelo menos duas ARTs (Anotações de
Responsabilidade Técnica) deverão ser apresentadas. 
5.3 A CONTRATADA deverá apresentar o número de registro no CREA acompanhado do registro do responsável
técnico, legalmente capacitado e habilitado, bem como os comprovantes de capacitação dos trabalhadores que
executarão os serviços de acordo com as normas regulamentadoras – Nrs.
5.4  MEIO  AMBIENTE:  para  cumprimento  e  as  exigências  Ambientais,  tendo  em  vista  os  possíveis  impactos
ambientais desencadeados durante a execução das obras, deverão ser adotadas medidas que não venham ferir o
Meio Ambiente, tais como:

 O canteiro de obras não poderá situar-se próximo a nascente de cursos d’água;
 Limpeza  total  dos  canteiros  da  obra  e  descarte  adequado  dos  materiais  inservíveis  ao  término  do

contrato, pela CONTRATADA.

6. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
De acordo com Memorial Técnico Descritivo e orçamento em anexo que identificam a localização do PARS. 
6.1. MATERIAIS: descritos no Memorial Técnico Descritivo e de acordo com a planilha orçamentária, em Anexo.

6.2. EQUIPAMENTOS:  as obras devem ser realizadas mediante a utilização racional de equipamentos listados,
que possibilitem a execução dos serviços de acordo com as condições especificadas e a produtividade requerida.
6.3. EXECUÇÃO:

 A execução dos serviços deverá ocorrer conforme as especificações do Memorial Técnico Descritivo;
 Devem ser  observadas os  elementos  técnicos  fornecidos ao  Executante,  constantes  no memorial  e

planta;
 Devem ser atendidas as Normas Regulamentadoras para execução de serviços em altura e segurança em

eletricidade.

7. DOCUMENTAÇÃO REGULADORA E ORIENTAÇÃO TÉCNICA
7.1 A empresa contratada deverá seguir às orientações e regulamentações dos seguintes manuais e normas:
a)  Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966;
b)  Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e 10.520 de 17 de julho de 2002;
c)  Decreto n° 7.983, de 08 de abril de 2013;
d)  Resolução Conama n° 458, de 16 de julho de 2013;
e)   Resolução Confea n° 218, de 29 de junho de 1973;
f)   NR 10 Segurança nos Serviços em Eletricidade – Ministério do Trabalho;
g) NR 35  Trabalho em Altura – Ministério do Trabalho.
7.2 Em qualquer caso, deverão ser respeitadas às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT em vigência, bem como as normas e especificações gerais de outras instituições federais especializadas em
obras similares às que são objeto desta licitação, nos casos omissos.

8. ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS
8.1 O gerenciamento do serviço será por servidor formalmente designado pelo Município de Alegrete – RS, a
quem caberá o acompanhamento e fiscalização do objeto deste Termo.
8.2 Após a entrega e aprovação de todos os serviços contratados, será emitido o Termo de Recebimento, assinado
pelas partes.
8.3  A  fiscalização  do  Município  de  Alegrete  –  RS  deverá  recolher  junto  ao  CREA  a  devida  Anotação  de
Responsabilidade Técnica – ART de fiscalização dos serviços prestados.

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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9.1 O descumprimento das obrigações assumidas em razão desta licitação e das obrigações contratuais sujeitará
a(s) licitante(s) adjudicatária(s), garantida a prévia defesa, às seguintes sanções:
9.1.1 advertência;
9.1.2 pelo  atraso injustificado na entrega do objeto da licitação,  será aplicada multa  de 0,33% (trinta  e três
centésimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da parcela inadimplida da obrigação, limitada a
30 (trinta) dias, a partir dos quais será causa de rescisão contratual. Contar-se-á o prazo a partir do término da
data fixada para a entrega do objeto, ou após o prazo concedido às substituições, quando o objeto licitado estiver
em desacordo com as especificações requeridas;
9.1.3 multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou da parcela inadimplida, nos casos de qualquer
outra situação de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
9.1.4 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 2 (dois) anos;
9.1.5 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei; 
9.1.6  aquele  que,  convocado  dentro  do  prazo  de  validade  de  sua  proposta,  não  assinar  o  termo  de
contrato/aceitar nota de empenho ou instrumento equivalente,  deixar de entregar documentação exigida no
edital,  apresentar  documentação  falsa,  ensejar  o  retardamento  da  execução  de  seu  objeto,  não  mantiver  a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e
será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e, se
for o caso, no contrato e das demais cominações legais.
9.2 As sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais, facultada a defesa prévia do
interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da notificação.

10. CONDIÇÕES FINAIS
10.1 A contratada será responsável pelo fornecimento de todo o material para a execução da prestação dos servi-
ços  contratados,  os EPIs  (Equipamentos de Proteção Individual)  de seus funcionários,  estadia,  alimentação e
transporte também serão e responsabilidade da CONTRATADA;
10.2 Todos os materiais deverão atender as especificações técnicas vigentes, incluindo as Normas Brasileiras da
ABNT;
10.3 A CONTRATADA responsável pela execução da obra e as pessoas envolvidas na execução dos trabalhos deve-
rão ser qualificadas e capacitadas conforme Normas Regulamentadoras.

Alegrete/RS, 10 de junho de 2019.

Gabriela Trindade Segabinazzi
Secretária de Meio Ambiente

Jetter Danzer de Souza
Secretário de Infraestrutura

Nathalie de Oliveira Lunardi
Engenheira Eletricista

Crea RS 207388
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DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS AO TERMO DE REFERÊNCIA

Em conformidade com o prescrito no § 1º, do art. 9º, do Decreto nº 5.450/05, aprovo este Termo de
Referência a fim de atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Alegrete, Secretarias de Infraestrutura e
Meio Ambiente,  por meio do procedimento legal  pertinente,  a fim de que seja efetuada a contratação para
execução de serviços técnicos especializados de engenharia elétrica para as instalações de média e baixa tensão,
além do fornecimento e entrada de energia do Parque Alegretense de Resíduos Sólidos do município de Alegrete-
RS.  Em  consequência,  autorizo a  realização  dos  procedimentos  cabíveis  para  a  obtenção  do  objeto  acima
referenciado através de Processo Licitatório.

Alegrete, 10 de junho de 2019.

            Vaine Salbego Marimon
          Secretária de Finanças
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ANEXO I - B
MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

Instalações Elétricas do Parque de Resíduos Sólidos 

Considerações Iniciais
Este Memorial Técnico Descritivo determina as características dos serviços a serem executados no que se refere a
instalações elétricas  em média  e  baixa  tensão,  para  atendimento  das  instalações do  Parque  Alegretense  de
Resíduos Sólidos. O referido memorial tem como função principal nortear os serviços a serem executados.

1. Objetivo
Este Memorial Descritivo e especificações tem a finalidade de definir as condições que nortearão as instalações
elétricas  de  média  e  baixa  tensão  do  Parque  de  Resíduos  Sólidos,  da  Prefeitura  de  Alegrete,  localizado  no
Corredor dos Papagaios, distrito industrial do município. Para as obras e serviços ajustados, a empresa contratada
fornecerá  todos  os  materiais,  mão-de-obra,  maquinário,  ferramentas  e  acessórios  necessários.  É  de
responsabilidade  da  empresa  o  transporte  de  materiais,  vigia  da  obra,  local  para  depósito  dos  materiais,
instalações  provisórias,  devendo  a  contratada  fornecer  todo  e  qualquer  material  apresentado  no  referido
memorial técnico descritivo.
A  Prefeitura  fornecerá  a  planta  de  situação  com  as  coordenadas  geográficas,  descrição  das  características
existentes, croquis e fotos do local, além de detalhamentos e, outros documentos necessários para a execução.
Nenhuma alteração deverá ser executada sem a prévia autorização, por escrito, da Secretaria de Meio Ambiente
desta Prefeitura.
A fiscalização poderá embargar ou exigir a correção dos trabalhos no caso de observar alguma irregularidade, ou
quando suas solicitações não forem acatadas, ficando a contratada responsável pelos prejuízos.
O consumidor será a Prefeitura Municipal de Alegrete, CNPJ 87.896.874/0001-57, com endereço na Rua Major
Cezimbra, nº 200, na cidade de Alegrete/RS.

2. Visita na Obra
É obrigatória a visita ao local objeto desta licitação, tomando assim, conhecimento de todas as informações e
condições locais necessárias à correta formulação da proposta, ficando assim de responsabilidade da empresa.

3. Planejamento das Obras
As obras serão executadas de acordo com o cronograma físico financeiro de execução, devendo à contratada, sob
a coordenação da Fiscalização, definir um plano de obras coerentes com os critérios de segurança.
A obra deverá ser mantida em ótimo estado de limpeza, organização e conservação.

4. Administração
Além da natural mobilização para o início da obra, a qual será de responsabilidade da contratada, também caberá
ao executante o fornecimento de todas as máquinas necessárias à boa execução dos serviços, bem como os
equipamentos de segurança, EPI’s (botas, capacetes, cintos, óculos, etc.) necessários e exigidos pela legislação
vigente.
A empresa deverá realizar Matrícula de Obra – CEI e ART/RRT, ambos da obra em questão.
Deverão  ser  obedecidas  todas  as  recomendações  com relação  à  segurança  do trabalho  contida  nas  normas
reguladoras relativas ao assunto, como NR-6 – EPI, NR-8 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria
da Construção, NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade e NR 35 – Trabalho em altura.
A obra deverá ser totalmente administrada por profissionais legalmente habilitados e capacitados, que deverão
estar presentes em todas as fases da execução dos serviços. Todo e qualquer material e objeto pago na planilha
orçamentária referente à execução desta obra, serão de propriedade da Prefeitura Municipal de Alegrete.
A obra será de valor global,  portanto a empresa vencedora ficará responsável  pela total  execução dos itens
dispostos em memorial.

5. Diário de Obra
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Toda a comunicação entre a empresa executora e a fiscalização deverá ser feita por escrito, através do diário.
6. Fiscalização
A  fiscalização  será  exercida  por  profissionais,  engenheiro  civil,  eletricista  ou  arquiteto,  designados  pelas
Secretarias de Planejamento. Infraestrutura e Meio Ambiente, do Município.
O  orçamento  elaborado  para  a  obra  é  referencial,  e  meramente  orientativo,  cabendo  obrigatoriamente  às
empresas licitantes à verificação das quantidades de todos os itens e seus respectivos valores de mercado.

7. Instalação da obra
A empresa deverá providenciar a construção de uma placa de identificação da obra em aço galvanizado, fixada em
uma estrutura de madeira. Também será de responsabilidade da empresa a instalação provisória de água e de
unidade sanitária.

8. Infraestrutura
8.1. Serviços de iniciais
Após a visita e locação da obra, faz-se necessário a ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO para conectar a rede
elétrica em Média Tensão – MT existente a rede da distribuidora RGE Sul. Não existe projeto elétrico aprovado
junto a concessionária de energia, devendo a contratada adequar a rede existente aos critérios e normas técnicas
da RGE Sul – Grupo CPFL, prevendo inclusive a tomada de energia. 

8.2. Estruturas de MT existentes
Existem no local sete postes com estruturas para rede em média tensão, além de quatro postes para estruturas
tipo  plataforma  de  subestação  SE.  A  rede  foi  implantada  anteriormente  e,  conta  com  uma  distância  de
aproximadamente 700m (setecentos metros), toda estrutura trifásica em 23,1kV e classe de isolação em 25kV,
com condutor existente 3#4CAA. Existe ainda no local,  sete postes para instalação da rede em baixa tensão,
podendo ser readequados no local, para melhor utilização. O detalhamento das estruturas está descrito abaixo,
juntamente com o croqui da localização da rede elétrica existente. 
1. Poste 11DT(400daN)+N3+N3
2. Poste 11DT(300daN)+T1
3. Poste 11DT(300daN)+T1
4. Poste 11DT(300daN)+T1+ea1 (ângulo)
5. Poste 11DT(300daN)+T1
6. Poste 11DT(300daN)+T1
7. Poste 11DT(400daN)+T1+N3
8. Estrutura para Plataforma SE: [Poste 11CON(400daN)+N3] + [Poste 11CON(400daN)+N1]
9. Estrutura para Plataforma SE: [Poste 11CON(400daN)+N3] + [Poste 11CON(400daN)+N1]
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Figura 1. Localização da Rede em MT existente

8.3. Serviços para execução
De acordo com o formulário de levantamento de carga, será necessário montar uma subestação SE trifásica de
45kVA,  nos postes  e  estruturas  já  existentes,  além disso,  deverão ser  executados os  seguintes  serviços  com
material incluso:

 Elaboração de projeto elétrico para conectar a rede elétrica em Média Tensão – MT existente a rede da
distribuidora RGE Sul;

 Instalação da medição em BT;
 Montagem de CD para atender as instalações de carga e iluminação em baixa tensão;
 Execução das interligações de condutores entre a caixa de medição ao CD;
 Instalação de ramal secundário da CD até o ramal multiplexado para atender os pavimentos próximos a

subestação;
 Execução  de  ramal  aéreo  com  condutor  do  tipo  multiplexado  com  4  vias,  3x25mm²(fase)

+1x25mm²(neutro) da subestação SE 45kVA, aos postes de baixa tensão já instalados;
 Deslocar um poste de concreto DT para próximo a caixa de decantação;
 Conectar as caixas de inspeção junto aos postes de rede de baixa tensão;
 Adequação da iluminação interna e externa.

8.4. Distribuição de fase e emendas
A distribuição das fases para ligação das lâmpadas e tomadas (existentes) deverá seguir as normas adequadas.
Não serão permitidas emendas de condutores dentro de tubulações e/ou poste. 

8.5 Disjuntor
Os disjuntores da CD deverão ser dimensionados de acordo com a carga de cada circuito, tipo DIN, ajustável,
conforme as normativas.

9. Entrega da obra
9.1. Vistoria com a presença do fiscal de obra
Serão procedidos testes para verificação de todo o sistema de distribuição de energia elétrica e instalações em BT.

9.2. Limpeza Geral 
Será executada a  retirada de todos os entulhos.  A obra deverá estar  isenta  de qualquer  “resto” de obra.  A
contratada é responsável pelos resíduos gerados e, será responsável pela destinação adequada.
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10. Garantias e Responsabilidades
É  indispensável  à  empresa  executante  da  obra  o  total  conhecimento  dos  projetos,  detalhes  construtivos,
quantitativos orçados, normas de trabalho e impressos.
Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações deverá ser executada sem autorização do autor do
projeto e/ou pela secretaria responsável.
As especificações poderão ser revisadas conforme as necessidades do órgão responsável pelo projeto, ou por
necessidade,  verificada  in  loco  durante  a  execução  da  obra,  pela  contratada.  Todas  as  dúvidas  e  possíveis
omissões constantes nas especificações e nos projetos deverão ser solucionadas com os autores dos mesmos ou
com a fiscalização das secretarias municipais.

11. Considerações Finais
No orçamento estão descritos os quantitativos dos itens, bem como, os profissionais necessários para a execução
dos serviços. As horas descritas para os profissionais incluem os valores para elaboração de projeto elétrico.
A obra será entregue totalmente limpa e sem entulhos. As instalações devem ser testadas na presença do fiscal,
em perfeito funcionamento. Fica de responsabilidade da empresa a remoção de todo o entulho da obra, inclusa
no orçamento.
Toda e qualquer modificação de projeto e especificações já aprovadas, deverá ser solicitada antecipadamente à
fiscalização.

Alegrete, 10 de junho de 2019.

Nathalie de Oliveira Lunardi
Engenheira Eletricista – Crea RS 207388

Jetter Danzer de Souza
Secretário de Infraestrutura

TOMADA DE PREÇO Nº 019/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 468/2019

LICITAÇÃO Nº 

ANEXO II – DECLARAÇÃO

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

A  empresa  __________________________________________________,  por  seu  representante  legal,  abaixo
assinado, nos termos do presente edital, vem declarar:

Que aceita integralmente os termos da CONTRATAÇÃO GLOBAL DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO
DO PROJETO ELÉTRICO DO PARQUE ALEGRETENSE DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PARS.
                                        
01 – A inexistência de fato superveniente impeditivo de licitar;
02  –  Que  as  informações  constantes  dos  diversos  documentos  de  licitação,  são  suficientes  para  a  correta
avaliação dos custos e adequada formulação das propostas;
03  –  Que  é  designado  o  Sr.  ___________________________________________,  portador  da  carteira  de
identidade nº _______________________, órgão emissor _____________, para representá-la nos atos relativos à
licitação, podendo assinar atas, impugnar documentos e renunciar a interposição do recursos administrativo;
04 – Que a empresa não está sob efeito de uma declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração  Pública,  nos  termos  do  inciso  IV,  do  artigo  87,  da  Lei  Federal  nº  8.666/93,  bem  como  que
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comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a
atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira;
05 – Desde que inexistam fatos supervenientes, sujeito à contestação, a empresa abre mão do prazo recursal
previsto nos parágrafos e incisos do artigo 109, da Lei Federal 8.666/93.

Alegrete, RS, _____de _________________de 2019.

                                                                         __________________________________________
                       Licitante: Assinatura

Nome:
Cargo:

RG:
                                                                         __________________________________________

           Credenciado:
       Assinatura:

 Nome:
RG:

"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS".
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL – Maj. João Cezimbra Jaques 200 – Cep: 97543-390

Fone: 55 3961 1684 
E-mail:comprasalegrete@bol.com



PREFEITURA DO ALEGRETE/RS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE MATERIAIS
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

TOMADA DE PREÇO Nº 019/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 468/2019

LICITAÇÃO Nº 

ANEXO III – PROPOSTA FINANCEIRA

Item Descrição
VALOR

ORÇAMENTO
(R$)

PROPOSTA 
(R$)

1
CONTRATAÇÃO  GLOBAL  DE  EMPRESA  PARA

ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO

DO PARQUE ALEGRETENSE DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

- PARS CONFORME O MEMORIAL DESCRITIVO E

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. 

R$  R$ 73.629,76

CARIMBO DO CNPJ
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TOMADA DE PREÇO Nº 019/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 468/2019

LICITAÇÃO Nº 

ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO N°__/2019

Pelo presente instrumento de Contrato de Fornecimento, as partes, de um lado a PREFEITURA DO ALEGRETE, pessoa
jurídica de direito publico, CNPJ/MF nº 87.896.874/0001-57, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE,
neste ato representado por seu  Prefeito Municipal  Márcio Fonseca do Amaral, brasileiro, médico veterinário, CPF
547.890.010/91 e  de  outro,  a  Empresa ______________________,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  CNPJ  nº
______________________,  com  sede  na  rua  ______________,  nº  ____,  doravante  denominada  simplesmente
CONTRATADA, de acordo com a Tomada de Preço nº 019/2019 efetivada, têm entre si, certo e ajustado as cláusulas
e condições a seguir estipuladas:

DO OBJETO
CLÁUSULA  PRIMEIRA:  A  presente  licitação  tem  por  objeto  a  CONTRATAÇÃO  GLOBAL  DE  EMPRESA  PARA
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DO PARQUE ALEGRETENSE DE RESÍDUOS SÓLIDOS. – PARS.

CLÁUSULA SEGUNDA - A CONTRATADA se obriga,  na forma de estabelecido na  Tomada de Preço nº 019/2019,
Processo Administrativo nº 468/2019, bem como de acordo com a proposta apresentada a proceder o serviço de
execução, em regime de empreitada global, do objeto acima descrito.

CLÁUSULA  TERCEIRA -  Os  serviços,  objeto  deste  instrumento,  serão  efetuados,  ainda,  em  conformidade  com
especificações constantes na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - Os serviços de que trata este contrato deverão ser prestados com observância das normas
legais e éticas, bem como dos usos e costumes atinentes a matéria, de modo a resguardar sob qualquer aspecto, a
segurança e os interesses do Contratante, respeitado o estabelecido na solicitação.

DO VALOR E DOS PAGAMENTOS:
CLÁUSULA  QUINTA –  O  valor  do  presente  contrato  é  de  R$  ________  (  ______________  reais)  no  qual  estão
incluídos  todos  os  tributos,  diretos  ou  indiretos,  sobre  a  execução  das  obras  ora  avençadas,  pagos  conforme
cronograma financeiro.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – De acordo com a legislação vigente, ficarão retidos, para posterior recolhimento, 11% (onze
por cento) referentes a valores previdenciários.
PARÁGRAFO  SEGUNDO -  Ficarão,  também retidos,  2%  (dois  por  cento)  referente  a  contribuição  previdenciária
adicional  por atividade que exponha  a riscos adicionais e que permitam a concessão de aposentadoria especial.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A empresa deverá apresentar, mensalmente:

a) ao Setor de Encargos Sociais da Secretaria de Administração, cópia das guias de recolhimento de FGTS e INSS, bem
como os extratos das folhas de pagamento e os tributos municipais.
b) Ao Setor de Licitações e Contratos: atualizações dos comprovantes de regularidade fiscal, elencados neste Edital.
c) A quitação com os tributos municipais  de inscrição da empresa e do licitante.

PARÁGRAFO QUARTO - A  não apresentação implicará em retenção dos pagamentos respectivos ao mês em pauta.

CLÁUSULA  SEXTA –  O  pagamento  será  efetuado  de  acordo  e  após  as  medições  serem efetuadas  e  aprovadas,
mensalmente, pelo responsável (ou Comissão responsável) pela fiscalização aos serviços prestados, 30 (trinta) dias
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após  a  apresentação da Nota  Fiscal  e  com a observância  do estipulado pelo  artigo 67 da Lei  n 0 8.666/93.  Nos
pagamentos realizados após a data de vencimento, indiciarão juros de 10% (dez por cento) ao ano, até a data da
efetivação do pagamento e correção monetária pelo índice da IGP-M  (FGV) do mês anterior, pró rata dia.

DA RESCISÃO:
CLÁUSULA SÉTIMA - Ocorrendo descumprimento dos termos e condições deste contrato por qualquer das partes, a
outra poderá rescindi-lo, sem ônus, mediante aviso formal com antecedência de 30 (trinta) dias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O descumprimento parcial ou total do contrato ensejara, de pleno direito, de acordo com o
que prevê os art. 77 a 79 da Lei Federal nº 8.666/93
PARAGRAFO SEGUNDO: Descumprida alguma cláusula, é efetuada a rescisão e, o valor da caução ficará retido na sua
totalidade a título indenizatório.

DAS PENALIDADES:
CLÁUSULA OITAVA - A CONTRATADA sujeitar-se-á as penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas  alterações,  garantida  a  prévia  defesa,  podendo  a  Administração  Pública  aplicar  as  seguintes  sanções  em
decorrência da inexecução total ou parcial do Contrato:
a Advertência Escrita;
b Multa definida em 1% (um por cento) do valor correspondente da etapa, objeto da multa, por dia de atraso no

cronograma preestabelecido entre as partes, no caso de reincidência específica, devendo ser paga na mesma
data em que a CONTRATANTE saldar a etapa de execução da obra.

c Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal
pelo prazo de 02 (dois) anos;

d Declaração de Inidoneidade para licitar  ou contratar  com a Administração Pública  enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade;

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

CLÁUSULA  NONA -  As  dotações  orçamentárias  destinadas  ao  pagamento  do  objeto  licitado  estão  previstas  e
indicadas no processo pelas rubricas abaixo descritas. 

Órgão Unidade Orçamentária Reduzido

Secretaria de Turismo 9275

DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO
CLÁUSULA DÉCIMA  - A fiscalização da execução dos serviços será feita por técnico (ou Comissão) nomeado pela
prefeitura municipal de Alegrete;
PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização não eximirá de responsabilidade a CONTRATADA pela execução dos serviços
avençados;

DOS ENCARGOS SOCIAIS E DOS TRIBUTOS:
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  - Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA os encargos civis, trabalhistas,
previdenciários, fiscais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, inclusive civis e penais em caso
de acidentes de qualquer natureza. 

PARÁGRAFO  ÚNICO  -  Os  tributos  gerados  por  este  contrato,  vigentes  na  data  de  sua  assinatura,  são  de
responsabilidade  da  CONTRATADA.  Eventuais  alterações  na  carga  tributária,  para  mais  ou  para  menos,  serão
repassadas aos preços. 

DA ENTREGA DA OBRA:
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O prazo para entrega da obra será de acordo com o cronograma de execução anexo
a este contrato, assumindo responsabilidade integral por todos os danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a
terceiros,  decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo  na  execução  desse  contrato,  não  excluindo  ou  reduzindo  tal
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responsabilidade o acompanhamento de que trata a cláusula 5 supra.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica estabelecido que qualquer variação na forma da contraprestação ora ajustada
será  efetuada  mediante  acordo  escrito  de  ambas  as  partes,  o  qual  fará  parte  integrante  deste  instru mento,
observadas as condições legais estabelecidas, ressalvadas as alterações unilaterais permitidas a Administração na
forma do estipulado no inciso “I" do art. 65 da Lei n0 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- O inadimplemento de qualquer das obrigações supras avençadas, ensejara a rescisão
deste contrato com todos os ônus das decorrentes, tanto contratuais como os previstos em Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – A Contratada deverá manter afixada em local visível placa de identificação da obra, nas
dimensões de 2.00x 4.00 m conforme modelo anexo ao projeto.

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
CLÁUSULA  DÉCIMA  SEXTA –  A  fiscalização  do  presente  instrumento  contratual  será  a  cargo  do  Servidor(a)
__________________________, matrícula nº _____, conforme Decreto 354/2018, a qual deverá anotar, em registro
próprio,  todas  as  ocorrências  relacionadas  com  a  execução  do  contrato,  determinando  o  que  for  necessário  à
regularização das faltas ou defeitos observados.
PARÁGRAFO ÚNICO: As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser
solicitadas a seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
CLÁUSULA  DÉCIMA SÉTIMA -  O presente Contrato vigorará no período compreendido entre a data de emissão da
Ordem  de  Início e  a  data  da  Ordem  de  Recebimento  da  Obra,  conforme  especificado  no  Cronograma  Físico-
Financeiro. 
PARAGRÁFO ÚNICO: Fica facultado ao  CONTRATANTE efetuar a prorrogação do contrato nos primeiros meses do
exercício orçamentário subsequente em virtude da possibilidade de atraso na expedição das tabelas de distribuição
do  orçamento,  no  registro  de  empenhos  ou  de  outras  providências  de  ordem  administrativa,  caso  em  que  a
Prefeitura do Alegrete tomará as providências para a referida prorrogação.

DOS CASOS OMISSOS:
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - O presente contrato é regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações em todos
os seus termos, a qual será aplicada também onde o contrato for omisso.

DO FORO:
CLÁUSULA DÉCIMA NONA -  Fica  eleito  o Foro da Comarca de Alegrete para serem dirimidas quaisquer dúvidas
pertinentes ao presente contrato.

              E por estarem as partes assim, justas e contratadas assinam o presente instrumento em 06 (seis) vias de igual
teor e uma só finalidade, perante 02 (duas) testemunhas que também assinam, estando de acordo com o estipulado.

Alegrete, ___ de _____ de 2019.

 ______________________                                                                                                             ____________________
Márcio Fonseca do Amaral                                                                                                                       Contratada
Prefeito Municipal

Testemunhas:

1__________________________________                                          2__________________________________
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LICITAÇÃO Nº 

ANEXO V

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA

A  empresa....................................................................................................................................................  CNPJ
n°  ........................................,  sito  a  ............................................................................visitou  o  local  o da obra objeto
desta  licitação tomando,  assim, conhecimento de todas as  informações e condições locais  necessárias à  correta
formulação da proposta.

 ______________________________                                       _______________________________
            Assinatura do Licitante                  Assinatura do Fiscal da Obra

       Carimbo da empresa licitante                                                                       Carimbo do Fiscal da Obra
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ANEXO VI – Modelo de Declaração Vedação
[ PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA ]

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei,  que esta empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou

empregado de Empresa Pública  ou de Sociedade de Economia Mista  ou Autarquia,  em atendimento à  vedação

disposta  no Art.  18,  XII  da Lei  12.708/12,  estando ciente de que é de inteira responsabilidade desta  empresa a

fiscalização e manutenção desta vedação.

Local e Data

_____________________________

Nome e Ass. Representante Legal                                                                      

 Carimbo CNPJ
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ANEXO VII

Modelo de Declaração de Capacidade de Depósito da Caução

A empresa....................................................................................................................................................                CNPJ 

n° ........................................, sito a  ............................................................................ declara que possui capacidade de 

depósito de caução na assinatura do contrato.

________________________                                 
Assinatura do Licitante                         
                                                                                                             

Carimbo da empresa licitante                                                                     
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