Estado do Rio Grande do Sul

Município de Vila Lângaro

ConstruiÍdo Qualidade

de

EDITAL DE TOMADA DE PREçO N9 OO7l2017
Abertura: 02 de maio de 2017
Horário: 09 horas
Cadastro até: 26 de abril de 2017
Local: Secretaria Municipal de Administração
Objeto: Contratação de empresa para serviços de

pintura na Quadra Esportiva do complexo Esportivo
Municipal, conforme projeto técnico.

.

atribuições legais e em
R MrLANl, Prefeito Municipal de Vila Lângaro, no uso das suas
interessados, que,
m a Lei Federal ne 8.666/93, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos

CLAU

conformidade
na data e ho

reunir-se-ão a Comissão
acima mencionados, junto à sede administrâtivâ do Município,
propostas'
conforme as
e
Pefmanente de Licitações, onde serão recebidos e abertos os documentos

condições segu

1-

OBJETO
l'"',taçã" À a Contratação de empresa para serviços de pintura na Quadra
Esportivo Municipal, confoÍme projeto técnico (Anexo ll)'

p**"t"

1.1 - O objeto
Esportiva do

2*CAD

,ti.'p d".t, Li.',trçãó, p"sso.. jurídicas, de acordo com as especificações

2.1 - Poderão
Edital.

jurídicas' que:
rão aptas a participar do procêdimento licitatório as pessoas
citarem cadastramento até o dia 26-@-aEI!-d9-Zq!Z

2.2 - Somente
2.2.L -

2.2.2

do presente

-

responsável,

quartas ou

Engenheiro Técnico
Realizarem uma visita técnica ao local da obra, através de seu
nas segundas'
apresentação de comprovante de vínculo junto à Empresa Licitante'
de Vila Lângaro
até o dia 26 de abÍil dê 2ou. momento em que a Prêfeitura Municipal

deVisitaTécnicadoLocaldasobras,indispensávelàhabilitaçãodalicitante'

emitirá o

2.3 - Para fins
CRC) e imple

:registronocadastrodeFornecedores(aquisiçãodocertificadodeRegistrocadastralntaçãodecondiçãoparaparticipaçãonoprocedimentolicitatório,àspessoâsjurídicas

a) céd a de identidade dos diretores;
comercial no caso empresa individual;
b)
registrado, em se tratando
c) Ato
, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente

fins
rcial, e no caso de sociedades por ações ou entidades filantrópicas ou sem

de sociedade
lucrativos,

panhamênto de documento de eleições de seus administradores;
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa lurídica (CNPJ);

a)P
Rua 22 de Outubro, No
Fones; (54) 3616-0003 / 01

'@,, üilalangaro. rs.gov.
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b) prova !e inscriçâo no cadastro de contribuintes do Município relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinedte ao seu ramo de atividadê;
c) Certidão Negativa da Dívida Ativa da União ê Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições
Federais (admini

pela Secretaria da Receita Federal);

de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS (emitida
pela Caixa Eco

ica Federal);

e) Prova
Secretaria de

Negativa de Débitos Municipais do domicílio ou sedê do licitante;

Í) ce
g) ce

a)

regularidade para com a Fazenda Estadual através de certidão (cND) expêdida pela
de Fazenda do domicílio ou sede do licitante;
o Negativa Tra balhista;

lnscrição da empresa no CREA/RS, ou visto do CREA/RS em caso de empresa não

Ce

sediada neste
b)

de Visita Técnica, conforme disposto no item 7.2.2 do presente edital;

c)

de

pacidade Técnica.

negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
não superior a 30 (trinta) dias da data designada para entrega dos envelopes;
ção sob as penas da lei, firmada pelo representante legal da licitante de que não foi
para licitar ou contratar com a Administração Pública;
Patrimonial e demonstrações contábels do último exercício social.

a)

jurídica, em pra

bl

Ca

Decl

declaraàa inidô
c) Balê

representantes

fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementa ( ne t23/20o6 e 147 /2ot4, os
microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar, juntamente com a

documentação

ra cadastro, certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa

2.3.7 -

o art.3e da

Pa

Lei

hipóteses do §

2.4 - Os
cópia
2.5 - As coope
2.400.000,00 (
lei complementa
apresentem, ju
se enquadra no li

2.6 - A microem
possuir restrição

terá sua

ha

e declaraÇão de enquadramento, firmada 0or contador, em conformidade com
plementar ne t23/2006, afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das
do art.3s da Lei Complementar np 123/2006.
constantes para o registro cadastral poderão ser apresentados em original, por
portabelião ou funcionário do Município ou publicação em órgão da imprensa oficial.
que tenham auferido, no calêndário anterior, rêcêita bruta até o limite de RS
milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art.42 à 45 da
123, conforme disposto no art.34, da Lei 11.488, de L5/06/07, desde que também
e com os documentos para cadastro, DECLARAÇÃO, firmada por contador, de que
ite da receita referida acima, além dos demais documentos previstos neste edital.
e Empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 2.5, que
qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, previstos no item 2.3.2,

o

bil

condicionada

à

apresentação

sua

(cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame;

2.7 - O beneficio

que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e
esentação de todos os documentos, ainda que apresente alguma restrição;

a

Rua 22 de Outubro, No 311 - CEP 99955-000 - Vila Lângaro - RS
Fones: (54) 3616-0003

@,,vi

de nova documentação, que comprove a

regulâridade em
cooperativa, da

la lan

/

0100

garo. rs. gov. br

e

0101 - Fax; (54) 3344-4862
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2.8-Oprazode ue trata o item 2.7, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,

a critério da

que sêja requerido pelo interessado, de forma motivada e durânte o transcurso do

Administração,
respectivo prazo

2.9-Anãor
direito à co

mentação da documentação, no prazo fixado no item 2.7, implicará na decadência do
ção, sem prejuízos das penalidades previstas no edital, sendo facultado à administração

convoca r os

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar

a licitação.

2.10 - Os docu
os enumerados nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, por copra
por
autenticada
abelião ou por funcionário do Município, ou por publicação em um órgão da imprensa
oficial, ficando d pensados somente os documentos originais emitidos pelo sistema de lnternet.

3

-

DOCUME

AçAO
para habilitação deverão ser apresentados em envelope fechado, até o horário e data

3.1 - Os

da abertura, defi idos no preâmbulo do edital, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

Nome do
Envelope ne 1

Município de
Tomada de

DOCUMENTAçÃO
Lângaro/RS

ne

12017

e

específico para o presente processo
provãrá o âtêndimento das disposições do item 2.3 do presente edital;
licitatório, o qual
b) os docu
de regularidade fiscal que tenham vencido entre a expedição do Certificado de Registro
Cadastral e o
Ihento das propostas;
c) Se o preponen for representado por procurador, dêverá juntar procuração com poderes para decidir a

a) Cêrtificado

d

Registro Cadastral fornecido pelo Município,

respeito dos atos constantes da presente licitação.

4

-

PROPOST

4.1 - A proposta
ser apresentada em envelope fechado, até o horário e datâ da abertura, definido
no preâmbulo
edital, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:
Nome do
Envelope ne 2 PROPOSTA

Município de
Tomada de

Lângaro/RS

ne

l2ol7
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas

4.2

de uso corrente com suas páginas

numeradas sequencialmênte, sem rasuras, emendas, borrões ou

entrelinhãs.

4.3-Ap

também deverá ser datada e assinada pelo representante lePal da licitante ou pêlo

orocurador, j
4.4 - A propostâ
a) nome do pr

se a procuração.

preço deverá conter os seguintes elementos:

nente, endereço completo, telefone,

Ruà 22 de ôutubro, No 311 - CEP 99955-000 - Vila Lângaro - RS
Fones:.

(54) 3616-0003

@,

vilálangaro.rs.gov.br

/

0100

0101 - Fax: (54) 3344-4862

CNPJ e inscrição estadual

e/ou municipal;

,'ry\
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b) número da li

jeto ofertado, contendo o preço individual/globa I da proposta' em moeda corrente

c) descrição do
nacional, com d

financeiro ou
despesas, trib

P

d) prazo de val
5

-

de qualquer encargo
casas decimais, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão

todas as
inflacionária. No preço proposto devêrão estar incluídas, além do lucro'
da presente licitação'
e custos, diretos ou indiretos, relacionadas com o objeto
da proposta, não inferior a 90 (noventa) dias;
ENTO

DO JULG

5.1 - O julga

rcffi"I1,.d" p"1"."*iiáó de licitaçOes, levando

item.
5,2 - Para efeito

-

Esta

43 e 44 e seus
será processada e julgada com a observância do previsto nos artigos

I

da lei ne 8.666/93 e suas alterações.

incisos e pará

público' a ser
empãte êntre duas ou mais propostas, será utilizado o sorteio' em ato
os participantes já
no dia da abertura dos envelopes relativos à proposta, onde todos
para o presente ato.

5.5 - Em caso
realizado no
estão co

6-DOSRE

em consideração o menor preço por

julgamento, esta licitação é do tipo menor preço global'
propostas com até 02 (dois) dígitos após a vírgula'

5.3 - Serão ace

5.4

Construindo Qualidade de Vida

RSOS

normas previstas nos incisos, alíneas e
5.1 - Em todas s iáiós aa presente licitação, serão observadas as
109 da Lei ns 8.666/93.
parágrafos do
prazo legal e/ou subscrito por
nhecido recurso cuja parte tenha sido apresentada fora do
6.2 - Não será
bilitado legalmente no processo a responder pelo licitante'
procurador não
aceitos por
deverão ser protocolados junto ao protocolo do município, não sendo
6.3 - Todos os
via eletrônica.

7-DOCO

TO

Administração, persistindo o interesse na contratação' no prazo
do direito à
dias, convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair
de até 07 (
contratação, se pre.juízo das sanções previstas no art.81 da referida Legislação'
que
que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período' desde
prczo
-

; pü"t *.rrt.it,

7.1 - Esgotados

7.2

O

seja feito de

7.3 - Se, de
remanescentes
condições pro

motivada e durante o transcurso do prazo constantê do item 7'1'
do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes
prazo e nas mesmas
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual

classificado, inclusive quando os preços atualizados pelo critério
valor
l, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa' no
participar em licitação ê
10% do valor do contrato e mais a suspensão temporária de

s pelo primeiro

previsto nêste
corresponde
impedindo de

a

7.4-O

paraoatendimentodasdisposiçõesdopresenteEditâlpoderáserfracionado,visandoo
nem
a necessidade da administração municipal, não havendo obrigação de quantidade'

atendimento
periodicidade

ntratar com a Administração, pelo prazo de dois anos'

contratação.

I

- CEP 99955-000 - Vila Lângaro - RS
Rua 22 de Outubro, No 3
Fones: (54) 3616-0003 / 01 I / 0101 - Fax: {54') 3344-4862
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7.5

-

Após assi

referidos itens,
suas alterações,

Construindo Qualidade

do presente contrato, a empresa assumirá total compromisso de entrega

de

dos

penalidades previstas na Lei 8 666/93 e
ndo que o não cumprimento sujelta a mesma às
para participar de licitações públicas'
3m como a declaração de empresa inidônea

com aviso prévio de 15
poderá ser rescindido, unilatera lmente, total ou parcialmente'
7.6 - O contra
hipótese em que o Município(quinze) dias e nas demais condições previstas na Lei de Licitações;
obrigação de pagar qualquer espécie de indenização'
Contratante não
8

-

ENTREGA E PAGAMENTO

8.1 - O prazo de

8.2-O
8.3 - O Mun

dÃ;',ç"

t.rá d".té

3o

ltrlntal dias após a ordem de serviço'

de execução'
será de acordo com a medição que será conforme o cronograma

(quatro por

o equivalente de 4'o0%
reterá em cada parcela a ser paga referente à mão-de-obra'
incidentes sobre o total da contrataÇão'
)a título de ISS (lmposto Sobre Serviços),

9.

ORçAMENTÁRIA

9.1

DOTAçA

'iónt' dtt

-A
1-

Orçamentá rias:

SECREÍARIA DOS DESPORTOS; 1096

-

seguintes Dotações
Construção/Amp. Ginásio Esportivo; 44905L'

Obras e instal

de 2016' e 933 de 13 de
está prevista na Lei Municipâl ne 928 de 06 de dezembro
9.2 - Essa des
2017'
16, vigentes para o exercício econômico e financeiro de
dezembro de
10

-

ATRIBU çÕES DA

10.1 - Caberá

DE

LlclrAçÃo

o Permanente de Licitação:

à

10.1.1

coMlssÃo

Receber os envelopes de "Documentação

e Proposta" na forma estabelecida por

este

r Edital.

que será rubricada por
Proceder à abertura dos envelopes contendo a "Documentação",
todos os prese
, folha por folha.
a apresentada de maneira
10.1.3 Examinar a documentação, nos termos deste Edital, rejeitando
fechado e rubricado por todos os
deficiente ou i Lcompleta. Neste caso, o envelope de ne 2 "proposta",
LO.L.7

presentes, será devolvidoaointeressadoapósahomologaçãodojulgamentofinaldalicitaçãoobjetodeste
Edital.

ou rejeitados
Uma vez abertos os envelopes da "Documentação", iulgados habilitados
procederá
os prazos recursais art. 109s da Lei 8.666/93, a Comissão Permanente
licitantes, após

os

10.1.4

envelopescontendoaspropostasdosproponenteshabilitados,determinandoquesejam

a abertura

pelos presentes.

lidas e rub

de recurso de
| - No caso de haver renúncia expressa de todos os licitantes da interposição
trlra'r, da lei 8.666/93, a Comissão Permanente procederá de imediato a
o art. 1.09, l,

que
a

be

rtu

dos envelopes contendo as propostas dos proponentes habilitados'
- No caso de não haver a renúncia expressa de todos os licitantes da interposição de

nova

da
nos termos do item anterior, a Comissão Permanente designará a data da abertura
"proposta"'
união para o julgamento dos recursos interpostos e abertura dos envelopes

fica

cientes os licitantes da designação.

-

Rua 22 de outubro, No
Fones: (54) 3616-0003

@,

/

01

vilalangaro.rs. gov.

/

CEP

99955-000 - vila Lângaro - RS

0101 - Fax: (54) 3344-4862

Vida

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Vila Lângaro
10.1.5
homologação
presentes, será
10.1.6
da Comissão
ha
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Havendo a inabilitação dos licitantes, e permanecendo a mesma situação após a
julgamento final, o envelope de ne 2 "proposta", fechado e rubricado por todos os
aos respectivos licitantes.
r atas circunstanciadas das sessões da licitação, que serão assinadas pelos membros
nente e por todos os licitantes presentes, independente de terem ou não sido julgados

bilitados.
LO.L.7

concluindo,

No término de seus trabalhos, a Comissão Permanente elaborará o relatório final,
le explicadamente, com a recomendação do proponente vencedor, nos termos dispostos
ainda, quando julgar conveniente, propor a revogação ou anulação da licitação,

neste Edita l,
dentro do prazo, ustificando a proposição.
10.1.8 comissão Permanente, em qualquer fase da licitação, poderá promover diligência,
visando esclar
ou complêtar a instrução do processo.
10.1.9
se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, baseada nas
ofertas dos

iicitantes.

11-

ES FINAIS

DtSPOS|

11.1 - Não
presente êdital,
11.2 - Não serão

consideradas as propostas que deixarem de atenderem qualquer das disposições do
que forem consideradas inexeq uÍveis.

itidas, por qualquer motivo, modificação ou substituições das propostas ou quaisquer

outros docume
11.3 - Só terão

atas e os co

reitosausarapalavra, rubricar as propostas, apresentar reclamação ou recursos, assinar
tos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da comissão

julgadora.
11.4 - Uma vez i

da a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão admitidos à licitação

os participantes

rdatá rios.

11.5 - A

do licitante em qualquer das fases do procedimento licitatório importa preclusão do

ina bi

seu direito de pa
'

Em nênh ma hipótese será concedido prazo para apresentação da documentação e propostas
e não apresentadas na reunião de recebimento, ficando neste caso as propostas
exigidas no
inabilitadas, sem reito ao recurso previsto na Lei 8.666/93.
retirados dos envelopes, para o julgamento da habilitação, serão rubricados pela
11.7 - Os docu
Comissão Perma
te e pelos representantes ou procuradores das empresas llcitantes. O procedimento
11.6

-

será repetido

11.8 - Ao Prefe
licitação,

11.9 - Do
edital, deverá
da legislação ati
11.10 - O Muni

número de ate
cumprimento de
Rua 22 de Outubro, N"
Fones: (54) 3616-0003

@,

par das fases subsequentes.

/

0100

vilalangaro.rs.gov.br

ndo da abertura das propostas.

fica assegurado o direito de, no interesse do Município, revogar ou anular a presente
lhe faculta o artigo 49, da Lei ns 8.666/93.
a ser assinado com o vencedor da presentê licitação, cuja minuta é anexa ao presente
itar, obrigatoriamente, as hipóteses de rescisão do contrato, previstas pelo artigo ne 78,
nte.

o contratado quanto ao cumprimento de horários,
imêntos, resolutividade e eficiência em relação ao serviço prestado, bem como fiel
reserva-se o direito de fiscalizar
s as obrigações

contidas no presente edital.

- CEP 99955-000 - Vila l-ângaro - RS
0101 - Fax: (54) 3344-4862
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11.11

-

Será

reclamações por

11.12

-

O

Responsabil

11.13 - Fica
alterados, para
11.14 - Fica
11.15 - Maiores

inteira rêsponsabilidade do licitante

a legislação específica Federal e Estadual.

o Foro da comarca de Tapejara para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Edital.
serão prestadês aos interessados no horário expediente, junto ao Município

11.16-Épartei

deste Edital:

-

o preço cotado, não levando em consideração

deverá apresentar por ocasião da assinatura do contrato, a ART (Anotação de
Técnica) dentro da validade.
a readequação do equilíbrio econômico do contrato, sempre que os custos forem

Sêtor de Licitações.

b) Anexo ll

de Contrato;
Técnico;

Vila Lângaro RS,06 de abril de 2017.

CLAUDIOCIR MILANI
PREFEITO MUNICIPAL

- CEP 99955-000 - Vila Lângaro - RS
Rua 22 de Outubro, No
Fones: (54) 3616-0003 / 0100 0101 - Fax: (54) 3344-4862

. @-,
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ou equívocos manifestados após a abertura das propostas.

de Vila Lângaro,

alAnexol-M

Vila Lângaro
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ANEXO
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I

MTNUTA DE CONTRATO

com sede administrativa à Rua 22 de
celebrado entre o MUNICÍPIO DE VILA GruCnRO,

Outubro, sob
Municipal, Sr.
8043655656,

denominada

CO

Clique aqui

Pa

para digitaí

t

311,inscritanoCNPJsobnq01.612.386/0001-55,representadonesteatopeloPrefeito
o númêro 545 618 250-53 e RG
\UDIOCIR MILANl, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob
Rio Grande do sul'
e e domiciliado neste Município de Vila Lângaro, Estado do
pessoa jurídica de direito privado com sede à
TRATANTE; e Clique aqui para digilar texto
no Estado do Clique aqui
digitar texto., no Município de Clique êqui paÍa digitar texto '
texto representado
no Ministério da Fazenda sob o n" Clique aqui parã digitar

'
urepresentanteeprocuradorSr.CliqueaquiparadigitaÍtexto,Cliqueaquipãradigitar
., inscrito

neste ato, Por
texto.,

clique aqui para digitar
e domiciliado na clique aqui para d,gitêr texto., na cidade de
RG ne Clique aqui para digitar texto'' e do CPF
têxto., Estado r ClÍque aqui para digitar texto., portador do
CONTRATADA' para a execução do objeto
ne Clique aqui para digitar texto., doravante denominada
de clique aqsi para digitar
la primeira - Do objeto. Assim como pelas condições do edital
descrito na Clá
dos direitos' obrigações e
da propostâ e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras
texto., pelos t
res po nsa

das partes.

bil

EIRA - DO OBJETO

CLÁUSULA

licitação tem por objetivo a Clique aqui pãra digitar texto'

Ap

DA . DA CONTRATAçÃO

cúUSULA
Ficam

os seguintes documentos cujos
Itegrados a este contrato, independente de transcrição'

teores são de conhecimentodacoNTRATADA:atosconvocatório,editaldelicitação,especificações,

julgamento e legislação pertinente à espécie'
sta da proponente vencedora, parecer de
possuir plena ciência de
Único - A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA

memoriais e

os mesmos às
como dos dêmais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se
aqui estabelecidas'
normas da Lei e 8.666/93 e à totalidade das cláusulas contratuais

seu conteúdo,

- DO VALOR CONTRATUAT

CúUSULA

contratado' a importância
\TANTE pagará à cONTRATADA, pela execução total do objeto
que serão empenhados
ra digitar têxto. daqui por diante denominado "Valor Contratuâ1"'

A
de Clique aqui

conforme Lei

aqui paÍa digitar têxto';
: Clique aqui para digitar texto., e número de empenho Clique
dezembro de 2016' vigentes
unicipal ne 928 de 06 de dezembro de 2016, e 933 de 13 de

para o exercíci

econômico e financeiro de 2017.

à conta da

A - DA FORMA DE PAGAMENTO
será efetuado Clique aqui para digitãr texto'

CúUSUtA

opa

A.

CúUSULA

Rua.22 de Outubro, Nô 3
Fones: (54) 3616-0003

@,

E DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

/

1

01 I

vilalangaro.rs.gov.

/

DO PRAZO DE DURAçÃO

- cEP 99955-000 - Vila Lângaro - Rs
0101 - Fax: (54) 3344-4862

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Vila Lângaro

Construindo Qualidade de Vida

para

Clique aqui
TADA obriga-se a efetuar os serviços/ entregar os produtos em até
ser prorrogado por igual período, conforme Lei 8 666'
digitar texto.,
primeiro -correrão à conta da CoNTRATADA todas as despesas e encargos de natureza
os serviços objeto deste contrato'
trabalhista, previ enciária, sociâl ou tributária, incidentes sobre

ACO

lSegundo.FicandoaCoNTRATADAtemporariamenteimpossibiIitada,totalou
parcialmente, de cumprirseusdevereseresponsabilidadesrelativosaosserviçoscontratados'deveráesta
para que' a contratante
o fato, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
com unicar e j
ou não do alegado'
providê
s cabíveis, inclusive no que dlz respeito à aceitação

tome as

cúusutA sExr
A

- DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAçÃO

pessoa física ou jurídica' sem
TADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma

autorização

, por escrito, da CONTRATANTE.

cúU5ULA

\ - DAS PENATIDADES

na forma' a saber:
TADA serão aplicadas multas pela CONTRATANTE a serem apuradas

Àco
(a) de 0,1% {um

prazo de
omrssao ou

direito de
direta ou indire
CONTRATADA,

cúusutA olr,

)cimoporcento)dovalorglobaldocontratopordiaconsecutivodeatrasoemrelaçãoao
por ação'
o; (b) de 1% (um por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA'
(c) suspensão do
cia, infringir qualquer das obrigações estipuladas neste instrumento;
r em licitações/contratos da ora CoNTRATANTE ou qualquer órgão da administração
quando, por culpa da
(federal, estadual ou municipal), pelo prazo de até 02 (dois) anos
rrer à suspensão ou a rescisão administrativa'
A - DA APLICAçÃO DAs MULTAS

à CONTRATADA que terá prazo de 5
Quando da aplicação de multas, a CONTRATANTE notificará
correspondente, sob pena de
a recolher à Tesouraria da CoNTRATANTE a importância
(cinco) dias
sanções cabíveis.
incorrer em o
- DO CONTROTE DE QUALIDADE E FISCATIZAçÃO DO CONTRATO
a contratação, solicitar inspeções
TANTE reserva-se o direito de, a qualquer tempo, após
ou serviços atende às êxigências das normas e especificações

CúUSULA

ALU

a qualidade das mercadorias

para verificar

técnicas. Para

Clique aqui para digitar
rnto fica indicado (a) como fiscal de contrato o (a) funcionário

textô., Para

mpanharaentregaouexecuçãoeelaborarrelatórios,conformePortariaMunicipaln9

a

260116.

CúUSULA
Pela

- DA INEXECUçÃO DO OBJETO

Administração poderá aplicar à CONTRATADA' as
ção total ou parcial do contrato, a

seguintes

l - advertência;
ll - multa, na forma prevista no instrumento convocatório;
de contrãtar com
lll - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

Rua 22 de Outubror N" 3 1 - CEP 99955-OOO - vila Lângaro - RS
Fones: (54) 3616-0003 / 01 I / 0101 - Fax: (54) 3344-4862

. vilalangaro,rs.gov.

a

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Vila Lângaro

M\
Construindo Qualidade dc Vida

Pública
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação

-

enquanto perdu rem os motivos
sempre quê o contrato ressarcir
perante a própri autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
base no inciso
los prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
a Administração
anterior.

cúusuu

PR|ME|RA - DA REsclsÃo

oÉct

de interpelação
TANTE reserva-se o direito de rescindir o contrato, independentemente
ACO
qualquer espécie' nos
judiciâl ou extraj
al, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de
(b) quando a CONTRATADA transferir no
seguintes casos: a) quando a CONTRATADA falir ou for dissolvida;

todo ou em Part o Contrato sem a prévia anuência da CONTRATANTE'
- A rescisão do Contrato na mesma forma prevista no caput ocorrerá nas seguintes
PorágroÍo
hipóteses:

nos incisos la xll e
Por ato unilateral escrito da Administração, nos casos enumerados
Lei 8.666/93;
XVll do arti8o 78
processo da licitação' desde
-Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no
I

para a Administração;

que haja co

l - Judicial, nos termos da legislação.

acima relacionados'
- A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens
da aplicação das demais providências legais
ção de perdas e danos, sem embargos

Co

Parágrafo

implicará

a

cabÍveis.
cLÁUSUI-A DÉCI

Será

i

ser necessarla
nas

SEGUNDA . DAS ATTERAçÔES

qualquer modificação que venha
rporada a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS,
pela CONTRATADA' alterações
rante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas
quantitativas e qualitativas ou prazos dos bens fornecidos à coNTRATANTE'
TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

CúUSULA
Os ca
serão resolvi

cúusuLA
Ao fi

omissos e

cláusulas contratuais'

legislação pertinente.
administrativamente entre as partes, de acordo com a
QUARTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES
plena ciência de seu conteúdo' bem como
r este instrumento, declara a CONTRATADA ter

vinculados ao Presente Contrato.

dos demais

da Comarca

MA QUINTA - DO FORO
deste termo, perantê o Foro
contratântes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
qualquer mudança de domicílio da
Tapejara, Estado de Rio Grande do Sul, não obstante

CONTRATADA

1ue,

CúUSUtA
As pa

plenos poderes para
em razão disso, é obrigada a manter um representante com
o, citação inicial e outras medidas em direito permitidas'

receber

Rua 22 de Outubro, No 3
Fones: (54) 3616-0003 / 01

@.,,

o que se tornar controvertido em face das presentês

vilalangaro.rs.gov

-

/

CEP

99955-000 - Vila Lângaro - Rs

0101 - Fax: (54) 3344-4862
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Estado do Rio Grande do Sul

Município de Vila Lângaro

Vila lângaro
Construindo Qualidade de Vida

justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 03 (três) vias de igual

E Por

produza seus efeitos legais.

teor, a fim de

Vila Lângaro, Clique aqui para digiiar texto. de2OL7.

Cllque aqui pâra digltar texto.
Clique aqui para digitar texto.

Município de Vila Lângaro
CLAUDIOCIR MI

I

Contratado

Prefeito M
Contratante

Testemunhas:

1)

Nome:

CP F:

2)

Nome:

CP F:

Rua 22 de Outubro, No
Fones: (54) 3616-0003

..

@,vilalangaro.

/

01

- CEP 99955-OOo - vila Lângaro / 0101 - Fax: (54) 3344-4862

RS

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Vila Lângaro
ANEXO II

PROJETO TÉCNICO

Rua 22 de Outubro, No
Fones:. (54) 3616-0003 / 01

@,

/

- CEP 99955-000 - vila Lângaro - Rs
0101 - Fax: (54) 3344-4862

Mu

Vila lângaro
Construindo Qualidade de Vida

SEIDLER ARQUITETUM LTDA

-

ME

Serviços de Arquitetura e Urbanismo
Desenhos TÀcnicàs Relacionaclos à Arquitetura e E-ngenharia
Arq" Urba Julio Cesar Seidler - CAU-RS A582034

esportivo municipal,-Vila Lângaro-Rs'
enààiéço'
- Complexo
Tipo de lntervenção: Pintura Epóxi
Data de Elaboração: Fevereiro de 2017

sENTAçÃO

os serviços de
;mãriat Oe-scritivo têm pôr finalidade apresentar e.e-sclarecer
à-c;;piexo Esportivo úunicipal de Vila Lângaro/RS'

Este
Pintura na Q

F'S
Fica

qualquer
quando for
em outros
outros

com os
modificados
as tecnicas
vigentes e
Os
projetos
CONTRAT

Frsc
quando da
A

É!üõ;

LtzAçÃo DE OBRA

e
arvado'a CONTRATANTE, o direito e a autoridade, para resolver todo
projetos fornecidos'
ôinllirt e porventura omisso neste memorial, nos
que
não§eja definido
ê
ã no" demais documentos técnicos e contratuais'
os proietos ou
ou
próprio
contrato
"a*
tããnicos ou contratuais, como o

í

tos fornecidos.

to!:9fl"l1
ã" àoi.íã ià*iços deveráo ser executados rigorosamente "L
e ou
elaborados
sêrem
oáito" totn"éioos, bem como com os detalhes a pre:ente.':T9'i3J
CONTRATADA, com as prescriçôes contidas no
::I

ãã'É-n?,'à,l

l;;' t*;;tãJ

e làgislações Federal' Estadual'

Municipal'

como outros
À". n""e."atios à execuçáo do objeto da licitação' bem
projetos,
dês
dos
constarem
i úo fornecidos ou os dêtalhes quê não
-fornecidas,
pela
modificados
deveÍão ser elaborados, alterados ou
;Â, ápor Àtiirt""idas antecipadamente todas a.s dúYidis i!l!1T"1§^::'ll^"
á'ou seus prepostos, que deverá aprová-los'
,;;;-;t;É1"i""
o das obras e ou serviços.

ã"rãia

;';il;;;";

ío CREA, através de ART específica'
à"sãriçao do tipo de serviço a ser executado' o material

i"t

registrada

ou

á ser utilizado, seguir ôrientação da FISCAUZAÇAO'
aã servicõs não desciitos, a CONTRATADA somente poderá executáNa
a" irscÀLrzlçÃo. A omissão de qualquer pÍocedimento técnico' ou
los após
ri:roriais, nos pro,ieios, ou em.,outros documentos
normas
da utilização das. melhores
contratuais, àão-ãriÁ" a CONTRATADA da obrigatoiiedade
de funcionalidade
objetivosbésicos
os
nLãJái p"r" os trabalhos, respeitand--o
técnicas
e demais
vigentes'
ABNT
da
ãoãiã"ürtraot, bem como todas as normas

equi

i""iliã" oãài.

pertinentes.
Não
CONTRAT

pela
se poderá alegar, em hipótese algum4 como justificativa ou defesa'
ól,i-*onhá"i.ento, incompreensão, dúvid.as ou êsqu.ecim€nt"ii:,:l1"Yi::
das especificaçôes têcnicas' dos
il;;ir;t", do edital, dos projetos,
, r"Ãá àá iú0" o que estiver contido nas normas, "tp"9'1":99:::,.I'lit"1T
memoflals, ':',]i,:"J'
; a atu açá o oã r s c Á t-zaçÃo' em
;"" H# ;"" ii IJ""IJJ.''í
da ABNT,
"-i.id;,
e
exclusiva
i;t;;;ütábilidade única, integral próximasdaoucoNTRATA9t
nada
T-qi:
remotas' sempre de
lü"r-ã-tãriios e suas implicaçôes
concerne
ããr-o .ottr"tà, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e
t

no Município, Estado e na Uniâo.

--

OO-Tapejara-RS
Éon", (54) 9944-2935

-

E-mail: julio-arquiteto@hotmail'com
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Sêrviços de Arquitetura e Urbanismo
Desenhos Técnicos Relacionados à ArquitetuÍa ê Engenharia
Arq' Urba Julio Cesar Seidler - CAU-RS 458203{

Caso
técnícas
as escalas,
a

qualquer
A
tnspectonar
obras e os
derivações,
serviços.
Qua
serviços.

capaz de
numero
seja cum

s

haja discrepâncias, as condições especiais do contrato, especificações
e memoriais predominam sobre os projetos, cotas deverão predomínar sobre
o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedência
O, para as providências e compatibilizações necessárias.
e dimensóes sempre deverão se conferidas "ln loco", antes da execução de

ÍADA deverá obrigatoriamente visitar o local das obras e serviços e
condições gêrais do terreno, as condições gerais dos acessos, vizinhos, as
a executar, as alimentações e despejos das instalações, passagens,
, e outros detalhes que interferem diretamente na execução dos
divergências

e

dúvidas serão resolvidas antes do inicio das obras e

será conduzida por pessoal pertencente à CONTRATADA, competente e
serviços tecnicamentê bem fêitos e de acabamento esmerado, em
com o ritmo da obra, para que o cronograma físico e financeiro proposto
a nsca.

OS PRELIMINARES

T(
as obrigações taís como: licenças, taxas, impostos, seguros, registros e outros
referentes à
seráo de competência e responsabilidade do proprietário da obra.
Todos os
sociais, seguros, taxas, impostos e outras obrigaçôes com as
Legislaçóes
vigor, as quais incidem dirêtamente sobre os empregados da obra, assim
como o uso
equipamentos de segurança, treinamentos periódicos referente a acidentes
de obra e
serão de competência e responsabilidade da empreiteira a ser contratada.

,NS

s

LAçOES
,RANçA

PROY'SÓR/AS

E

EQUIPAMENTOS DE

lnstalações:

cão de depósito de mâteriais e ferramentas para a construção, caso a
ju
contratada
necessário, deverá ser localizado junto ao canteiro da obrâ. PARA USO
DOP
DEVERÁ SER CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, A LICENÇA
PARA TAL
M. As placas de identificaçáo dos profissionais técnicos responsáveis pela
obra deveráo ser fixadas em frente à mesma, permanecendo até o final da obra, sendo de
da empreiteira a fixação e manutenção das mesmas.

PAMENTOS DE PROTEçAO tNDtVtDUAL- EPt
Cabe

LIM
Para
que venham

1. Pt

c

empregador, mediante orientação técnica, fornecer e determinar o uso de

DA OBRA
bom andamento da obra, deverá ser removido todo entulho e detrimentos
acumular na edificação, periodicamênte.

RÁ DÁS QUADRAS ESPORTIVAS EM PISO POLIDO
DEMARCAçAO DAS LTNHAS
Rua Coronel Lolico, 625, Apt. 902 - CEP 99950-000 - Tapejara - RS
Fone: (54) 9944-2935 - E-mail: julio-aíquiteto@hotmail.com
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ServiÇos de Arquitetura e Urbanismo
Desenhos Técnicos Relacionados à Arquitetura e Engenharia
Arq' Urba Julio Cesar Seidler - CAU-RS AS82Oã-4

Pintura;
1.1.1Para

das
de água

lução acída;
perfeito acabamento o primeiro serviço a ser realizado é a limpeza
com solução de acido muriático. Este acido deverá ser diluído em 1:5

A fun
do ataque quimico do acido muriatico é neutralizar alguns
contami
contidos no substrato e promover a abertura dos poros. Desta forma
garantirá
boa aderencia .
Após
aplicação deste acÍdo deverá ser aguardado aproximadamente 4g
horas.
1.1.2-

dor epóxi;

Após
selador

primeiro trabalho de limpeza deverá ser efetuada a aplicação de fundo

.í.3-

izador epóxi poliamida;
aplicação do selador deverá ser aplicado o catalizador. para a
rperfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura,
ou mofo. (Norma ABNT NBR 13245 de 02l9S) Eliminar qualquer
rilho, usando lixa de grana 360/400. Partes soltas ou mal aderidas
rdas, raspando ou escovando a superfície. Manchas de gordura ou
eliminadas com solução de água e detergente, enxaguai aguardar

í

Após
aplicaçáo a
graxa,

espécie de
devem ser el
graxa devem
a secagem.

1.1.4epóxi;
Após
cura completa do selador e do catalizador deverá ser realizada a
pintura. Apl
a tinta epóxi na cor proveniente escolhida pelo setor de esportes do
município,
izado de acordo com a especificação do produto adquirido e diluído
em
recomendada pela metodologia de aplicação (pistola, rolo ou trincha).
Após a apl
, aguardar o intervalo minimo e máximo entre as demãos.
Dentro deste serviço estão inclusos ainda as demarcações das quadras, com
o próprio
rrial (tinta epóxi). As mesmas deverão possuir espessura de no minimo

8cm

talizador epóxi antiderrapante;
ser utilizado o catalizador com a tinta, tornando a mesma mais
resistente as ações do tempo e tornando-a antiderrapante. Deverá ser usada
1.1.5-

conforme

ção do fabricante.

1.1.6-

Coronel Lolico, 625, Apt. 902
Fone: (54) 9944-2935

-

- CEP 99950-000 - Tapejara
E-mail: julio-arquiteto@hotmait.com

-
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Servigos de Arquitetura e Urbanismo
Desenhos Técnicos Relacionados à Arquitetura e Engenharja
Arq' Urbá Julio Cesar Seidler - CAU-RS eSAZoã+

Após
um selante
útil mais lo

crêpe.

finalização completa Oo se
ra melhor acabamento, o qual dará maior brílho e garantirá uma vida

1.1.7Para demarcagão das linhas das quadras esportivas deverá ser utirizada fita

1.1.8de obra;
A
de obra deverá ser especiallzada e capacitada para a realização do
servrço.
OBS:

ser
finas

as trincas, mais especificamente das juntas de dilataçáo deverá
c o serviço de calafetaçâo com PU Monocomponente em demãos
sucessivas. Após este serviços deverá aguardar 24 horas para a
io do próximo serviço.

Tapejara/RS, 20 de fevereiro de 2017

Claudiocir Milani
Prefeito Municipal

Julio Cesar Seidler
Arquiteto Urbanista
CAU-RS A58203-4

Coronel Lolico, 625, Apt. 902
Fone: (54) 9944-2935

-

- CEP 99950-000 - Tapejara
E-mail: jutio-arquiteto@hotmait.com
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Serviços dê Arquitêtura e Urbanismo
Desenhos Técnicos Relacionados à Arquitetura e Engenharia
Arq' Urb" Julio Cesar Seidler - CAU-RS AS8203-4

1.0
1.1

-

1.1,1 - So
55,00 (
1.1.2
55,00 (
1.1.3
55,00 (
1.1.4 - Tinta

-

s5,00 (
1.1.5
55,00 (co
1.1.6
55,00 (
1.1.7 - Fita
24,00 uni
1.1.8 - Mão
1,00 unidade

-

ácida para limpeza de superfície;
) x 40,00 (largwa) = 2.200,00 m2
epóxi;
) x 40,00 (largura) = 2.200,00 m2
r epóxi;
) x 40,00 (largura) : 2.200,00 mz
xr para prso;
ento) x 40,00 (largura) : 2.200,00 m2
epóxi antiderrapante;
) x 40,00 (largura) = 2.200,00 m.
) x 40,00 (largura) = 2.200,00 m2
50m;

obra para serviços acima, inclusive demarcações das quadras;

Vila Lângaro/RS, 20 de fevereiro

de 2017

Claudiocir Milani
Prefeito Municipal

Julio Cesar Seidler
Arquiteto Urbanista
CAU/RS n" A58203-4

Rua Coronel Lolico, 625, Apt. 902 - CEP 99950-000 - Tapejara - RS
Fone: (54) 9944-2935 - E-mail: julio-arquiteto@hotmail.com
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do contrato:
Tomador:
Município:

Vila Lângaro/Rs

3'guint'€ P'ámêlroo Pâr' ttxaB

Em .tenqão eo estaoeb(

d. BDI:

obã.

oua aê ênouadÍam no üDo e3colnEo:

ConstÍuÉô de êdiícios

Tiro do obra;
Ànôn.ttvr mri..rlmÍrr
a Admlnist âCão Públ

s€m dêsoneraçáo

t;EII(,

BDI ABAIXO PODE SER

Perâ o tjpo de obra 'ConsÍuç3o do EdiÍlcios" enquadram-se: â
conslÍuÇão e ÍêÍoÍme dê: edificiG, unidsd€s habitacionais
€acolâ3, hospitEis, hot€i§, Íastâú8ntês, armazêns ê oeposrros,
ediÍicroB para uso egíopecuáÍio, êsteÉês parâ líens e
metropoliEno§, estádios êsportivos e quadrâs cob€rta§,
instala@s pâra smbaíque e desêmbaíquê de pâs§aoeiros (em
a€íoportos, rodovÉrias, portoe. etc.), p€nitencláÍiss ê pr$idios â

conÊtÍuÉo de edificbs indu§triais (ÍábÍicas, ofiôinas, galÉês
induslÍiâis, rric.), coníormo ckssificaçáo 412H do CNAE 2.0TeÍnbém enquadram-s€ póíicos, mirant6 e oulros ediícbs dê
finelidadê tuÚíica-

OK
23,O0%

OEEFEqOES
VêÍificáção

Admlni3tãcáo Corí

Minr

ll

1,OO%

OK

0,9.r%

OK

1,10%

OK

1,20%

OK

7,OO%

OK

0,65%

OK

3,00"Á

OK

ISS {mu ,.)

3,00%

OK

d*oneraçâ( (,5%l

0,00%

OK

3,000Á

Máx

I

Sagurca e Gaântlr

Mifl: 0,80%

MáK

1OlYo

!
00%

EES99

Min: 0,97%

Máx:

9!9P9!.!l!@r
Min: 0,59%

Máx

274/a

!9
.39%

Lucro

Min: 6,16%

Már.

,96%

lmposlos: PIS
lmp@toa: COFINI

lmporto.:
Regirne de

Declaramos que será
obras do pÍesente cor

â serêm edotádos dêvêm ser
indicedos pelo Tomedor, corforme lêgi§hÉo vigêÍtle.

05 pêíaentuâls dê lmpostos

As tabêks quê spíeêêntâm os ljmites foraÍn @nstruidss §€m
oonsidêÍEr â desôneração sobr€ â folhe de págemênto pr€vislá nâ
Lei n' '12.E t412013. Caso o CNAE ds êmpíêsa indique que a
mesma deve considêrer e contÍibuiÉo pÍêvid€noiáda sobÍe e
Íêcoite b{uta, sêÉ somada a âliquotâ d€ /t,5% no itam imposloE.

BDT

=

(1 +

áC+5+F + 6X1 +DFX1 + r) _ 1
<a- t)

A(: tax. .1,ê tdmnr.rà§ào cênrãri
S. taà dc selru os,
H: toxa dê n3co5:

G táxa ile gar.r

{aas,

DF: taxa dc dcspcÊas 6nanocira!:
L: tuà dê lucrc/Édunêração:
t: tâxa de inoldência d€ impostos (PlS.

cOFlNs. lsS)-

do o regime sêm desoneraÉo de tibutaÉo da folha de pagamento, para a elaborâção do orçâmento relativo às
de Íepass€, por sê tratar da opçáo meis adequada para a adminislraçáo pública.

Nome legivele âssinature do rêsponsâvel tecnlco

Municipal)

o71o4t2017

pêo

oçsmento (PreÍ€ituÉ Municipel)

cátculo BDl2016 vog
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