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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2011
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

Edital de Pregão Presencial para a contratação de empresa para a presta-
ção de serviços de mão de obra para assentamento de tubos referente ao  
Programa Fundo Gestão Compartilhada.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAQUI no uso de suas atribuições legais e 
de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e com a Lei Comple -
mentar n.º123, de 14 de dezembro de 2006, torna público, para o conhecimento dos interessados, que 
às 9 horas, do dia 06 do mês de maio do ano de 2011 na sala de reuniões do Setor de Licitações, si-
tuada na Rua Bento Gonçalves, nº 335, Centro, Itaqui/RS, se reunirá a Comissão Permanente de Lici-
tações, designada pela Portaria n.° 1306/2010 com a finalidade de receber os documentos de habilita-
ção e as propostas para contratação de empresa para a prestação de serviços de mão de obra para o as-
sentamento de tubos referente ao Programa Fundo Gestão Compartilhada em regime de empreitada 
global.

Credenciamento: 8:30 as 8:59
Sessão de Lances: 9 horas
1 - DO OBJETO: 

Constitui objeto da presente licitação a prestação dos serviços de  assentamento de tu-
bos incluindo o carregamento e descarregamento dos materiais, a serem executados em regime de em-
preitada por preço global, conforme memorial descritivo Anexo I  deste edital.

1.1. A empresa contratada responsabilizar-se-á pela qualidade e perfeição dos serviços presta-
dos;

1.2. O carregamento dos materiais e transporte dos mesmos e por conta da firma prestadora  
dos serviços;

1.3. O prazo para o início da execução dos serviços será de no máximo  15 (quinze) dias a con-
tar da ordem do serviço emitida pelo Secretário de Obras, com vigência até 31 de dezemb-
ro de 2011;

1.4. O horário de trabalho fica a cargo da empresa empreiteira vencedora da licitação; bem 
como todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias;

2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:

2.1. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital, deve-
rá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, 
não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte  
inscrição:

AO MUNICÍPIO DE ITAQUI
EDITAL DE PREGÃO Nº 014/2011
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ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA 
PROPONENTE (NOME COMPLETO E TELEFONE DA EMPRESA)
-----------------------------------------------------------------
AO MUNICÍPIO DE ITAQUI
EDITAL DE PREGÃO Nº 014/2011
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOME COMPLETO E TELEFONE DA EMPRESA)

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:
3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por meio de 
seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente identifi-
cado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da repre -
sentada.
3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de identi-
dade.
3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apresentada fora  
dos envelopes.
3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá apre-
sentar:

a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;
a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou 

de sociedade por ações;
a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de 

sociedade civil;
a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e as-

sumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;

a.5) registro comercial, se empresa individual.
b) se representada por procurador, deverá apresentar: carta de credenciamento outorgado pelos repre-
sentantes legais da licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de 
propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 
3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a lici-
tante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.

3.5. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar  
123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste edital, deverão apre-
sentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento,  declaração, firmada por contador, de 
que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte.
4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais 
pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nº 01 -  
PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO.
4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a partici-
pação de nenhuma licitante retardatária.
4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão:
a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais,  
bem como para a prática dos demais atos do certame;
b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação.
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C) apresentar declaração firmada por contador de que se enquadra como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, no caso de utilização dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006.
5 - PROPOSTA DE PREÇO:
5.1.  A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 30 (trinta) dias, deverá ser  
apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo 
representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas,  
e deverá conter:
a) razão social da empresa;
b) proposta financeira, mencionando o preço global dos serviços objeto desta licitação, onde deverão  
estar incluídos todos os custos com material, mão-de-obra, inclusive o BDI, (impostos, taxas, contri-
buições sociais, lucro do empreendimento, etc);
c) no caso dos materiais a proposta deverá mencionar o valor unitário e total de cada item.
Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no má-
ximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em even-
tual contratação.
6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de valor  
mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos 
lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora.
6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão 
as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessi -
vos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.
6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores se -
rão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distin-
tos e decrescentes, a partir do autora da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da  
vencedora.
6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para deter -
minação da ordem de oferta dos lances.
6.5.  A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, 
obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4.
6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 60 S (sessenta segundos) para apresentar nova propos-
ta.
6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às pe-
nalidades constantes no item 12 deste edital.
6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na exclu-
são da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar novos lan-
ces, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de orde-
nação das propostas.
6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta es-
crita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar di-
retamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as licitantes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado,  
o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores 
consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito.
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6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada 
vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido apresentada 
de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado. 
6.13. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) contiverem opções de preços alternativos;
c) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
d) se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do 
item 5;
e) apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis.
Observação:  Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 
previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante 
com o instrumento convocatório.
6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

6.15.  Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44,  
§2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de con-
tratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao 
item 3.5.1, deste edital.

6.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela micro-
empresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 5% 
(cinco por cento) à proposta de menor valor.

6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor va-
lor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela con-
siderada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea  
anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classi-
ficação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se 
enquadrarem na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo pre-
visto na alínea a deste item.

6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do 
item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originaria-
mente de menor valor.

6.18.  O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de  
menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperati -
va.
6.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, 
o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classi-
ficação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.
6.20. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação 
dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

7 - DA HABILITAÇÃO:
7.1. Para fins de habilitação neste pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 02,  
os seguintes documentos:
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7.1.1 declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, confor-
me o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02;
7.1.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) registro comercial no caso de empresa individual;
b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de so-
ciedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de  
seus administradores;
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir.
7.1.3 - REGULARIDADE FISCAL:
a) prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Bra-
sil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
– PGFN (Certidão Conjunta Negativa);  
b) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

c) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei;
e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
7.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) certidão de registro no CREA;
b) atestado da capacitação técnico-operacional, em nome da empresa, registrado no CREA, fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que  executou, satisfatoriamente, contrato com 
objeto compatível com o ora licitado, em características, quantidades e prazos.
c) atestado de capacitação técnico-profissional em nome do responsável técnico da empresa, fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com ob-
jeto compatível em características com o ora licitado.
7.1.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresenta-
dos na forma da lei, com a indicação do n.° do Livro Diário, número de registro na Junta Comercial 
e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa.
Observação: É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo aquele 
ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresenta-
ção da proposta.
b) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentação do documento;
7.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação referente a habilitação jurídica e eco -
nômico financeira poderá ser substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que  
seu objetivo social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.
Observação:  Os documentos relativos a regularidade fiscal deverão ser apresentados mesmo que a 
empresa possua CRC no Município de Itaqui.

7.3 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 3.5.1, 
que possuir restrição em qualquer dos documentos de  regularidade fiscal, previstos no item 7.1.3, 
deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a 
sua regularidade em dois dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame.
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7.3.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual perío-
do, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e duran-
te o transcurso do respectivo prazo.

7.3.2 O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno 
porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restri -
ção.

7.3.3 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, implicará na inabili -
tação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penalidades pre -
vistas no item 12.1, alínea a, deste edital.
7.4. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 30  
(trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, 
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.
8 - DA ADJUDICAÇÃO:
8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor preço 
será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e exami -
nará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessi-
vamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora,  
ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço 
melhor.
8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, a 
seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, es -
clarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do 
direito de recorrer por parte da licitante.
9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de recorrer,  
esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.
9.2.  Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de 
que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do 
recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se,  
a todas, vista imediata do processo.
9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do pre -
gão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.
9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato recorrido, 
a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanha-
do de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis,  
contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.
10 - DOS PRAZOS:
10.1 O prazo para o início da execução dos serviços será de 15 (quinze) dias a contar da data da emis -
são do empenho, com vigência até 31 de dezembro de 2011;
10.2 O prazo de vigência poderá ser prorrogado, a critério da Administração e com a anuência da con-
tratada, nos termos do art. 57, inciso II da Lei nº 8.666-93.

11 - DO PAGAMENTO:
11.1. As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão  à conta da seguinte do-
tação orçamentária: 

ÓRGÃO: 5 – Secretaria Municipal de Obras, Viação e Transporte

UNIDADE: 3 – Departamento de Obras e Conservação
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FUNÇÃO: 17 – Saneamento

SUB-FUNÇÃO: 512 – Saneamento Básico Urbano

PROGRAMA: 20 – Saneamento

PROJETO/ATIVIDADE: 2184 – Fundo Gestão Compartilhada Saneamento

ELEMENTO: 3.3.3.9.0.39.00.00.00

RECURSO: 1712 – FGCS
     REDUZIDO: 1871-6

11.2. O pagamento será efetuado mediante laudo da Secretaria Competente, ocorrendo conforme pre-
visão no cronograma físico-financeiro (anexo III).
11.3 Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento 
das contribuições para o FGTS e o INSS, relativa aos empregados utilizados na prestação do ser-
viço.
11.4 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da legislação que regula a matéria.
11.5 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indi-
cação do número do processo e o número do pregão, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do  
material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
12 - DAS PENALIDADES:
12.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratan-
te, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar  
com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão:  afastamento do certame e suspensão do di-
reito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; 
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e  
contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da con-
tratação;
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao 
resultado: advertência;
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 05 (cinco) dias, após os quais será con-
siderado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
f)  inexecução parcial do contrato:  suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração  
pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do con-
trato;
g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo  
prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade  
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo  
de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
12.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
12.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contra-
tual.
13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
13.1 Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato 
do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o pri-
meiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.
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13.2. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o 
seu endereço,   e-mail   e     os números de fax e telefone.  
13.3. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados 
em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, por tabelião ou por servidor, ou, ainda, pu-
blicação em órgão da imprensa oficial.
13.4. As cópias extraídas da internet dos documentos referidos nos item 7.1.3, alíneas b, c e d, serão ti-
das como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Ad-
ministração.
13.5. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratu -
ais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, den-
tro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado.
13.6. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
13.7. Fica eleito o Foro da Comarca de Itaqui para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do  
contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

Itaqui, 19 de abril de 2011.

Este edital se encontra examinado e aprovado 
por esta Assessoria Jurídica.
Em ___-___-______.
  ________________________
Assessor(a) Jurídico(a)       



PREFEITURA  DE  ITAQUI - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Setor de Licitações

ANEXO I

Projeto de Rede de Drenagem Pluvial
Memorial Descritivo

 

Serviços Preliminares
Serão os serviços de movimento de terra, ou seja, escavações, regularizações de fundo de vala 

e reaterro com compactação mecânica.
As escavações serão feitas mecanicamente com retro-escavadeiras, com profundidade média de 2,00  

m;
O fundo das valas deverão ficar perfeitamente regularizados, sendo colocada uma camada de aproxi-

madamente 15 cm de cascalho de boa qualidade, para que sobre esse leito seja assentada a tubula-
ção;

As valas serão reaterradas com o material proveniente da escavação (reaproveitamento), sendo feita a  
compactação mecânica com rolo vibratório;

Após concluídos os serviços de escavações, será realizada uma vistoria pela Secretaria de Ob-
ras através dos Setores de Engenharia e de Topografia para liberação da continuidade dos serviços;

Em toda a extensão da obra nos trechos especificados em projeto será feita rede de drenagem 
com tubos pré-fabricados de concreto armado 1000 mm, 800 mm e de concreto simples de 500 mm e 
300 mm de diâmetro. As canalizações serão perfeitamente alinhadas e com declividade de acordo com 
o projeto. 

A escavação será mecânica com a utilização de retro-escavadeira, o fundo da vala será perfei -
tamente regularizado antes do assentamento da tubulação.

Nas interseções das canalizações serão feitas caixas cegas de alvenaria para interligar as tubu-
lações. O rejunte das tubulações será com argamassa de traço 1:4, de cimento e areia.

Itaqui, 16 de março de 2011.

Augusto Becker Seckler                                                                 Gil Marques Filho
Eng. Civil - CREA 81784                                                              Prefeito Municipal



ANEXO II

Planilha de Orçamento

                    PREFEITURA MUNICIPAL
                                          ITAQUI - RS
                                 Secretaria Municipal de Obras,                      
                                  Secretaria Municipal de Obras, 

                                Viação e Transportes

Fundo de Gestão Compartilhada de Saneamento
Aquisição de Materiais
Planilha Orçamentária
Local: Diversas ruas da cidade

Item Localização un quant. R$ un R$ Total
1 Tubo de concreto simples 300 mm m 6000,00 2,50 15000,00
2 Tubo de concreto simples 500 mm m 14000,00 6,00 84000,00
3 Tubo de concreto armado 800 mm m 1800,00 12,00 21600,00
4 Tubo de concreto armado 1000 mm m 1100,00 14,00 15400,00
5 Caixas Coletoras 80x80x150 un 250,00 56,00 14000,00

Total 150000,00

Prazo de execução: O prazo de execução dos serviços deverá obedecer o cronograma físico financeiro com início de
no máximo 15 dias a contar da data de assinatura e término no final do exercício do ano de 2011, ou seja, 31/12/2011.

Itaqui, 16 de março de 2011.

Augusto Becker Seckler Gil Marques Filho
Eng. Civil CREA 81784 Prefeito Municipal
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ANEXO III
Cronograma Físico Financeiro

Obra: FGCS – Fundo de Gestão Compartilhada de Saneamento

Item Parcela_1 Parcela_2 Parcela_3 Parcela_4 Parcela_5 Parcela_6
Rede de dre-
nagem

18.000,00
(12,00%)

12.000,00
(8,00%)

12.000,00
(8,00%)

12.000,00
(8,00%)

12.000,00
(8,00%)

12.000,00
(8,00%)

Total da Par-
cela

18.000,00
(12,00%)

12.000,00
(8,00%)

12.000,00
(8,00%)

12.000,00
(8,00%)

12.000,00
(8,00%)

12.000,00
(8,00%)

Total Acu-
mulado

18.000,00
(12,00%)

30.000,00
(20,00%)

42.000,00
(28,00%)

54.000,00
(36,00%)

66.000,00
(44,00%)

78.000,00
(52,00%)

Parcela_7 Parcela_8 Parcela_9 Parcela_10 Parcela_11 Parcela_12 Total
12.000,00
(12,00%)

12.000,00
(8,00%)

12.000,00
(8,00%)

18.000,00
(12,00%)

12.000,00
(8,00%)

12.000,00
(8,00%)

R$ 150.000,00
(100,00%)

12.000,00
(8,00%)

12.000,00
(8,00%)

12.000,00
(8,00%)

18.000,00
(12,00%)

12.000,00
(8,00%)

12.000,00
(8,00%)

R$ 150.000,00
(100,00%)

90.000,00
(60,00%)

102.000,00
(68,00%)

114.000,00
(74,00%)

126.000,00
(84,00%)

138.000,00
(92,00%)

150.000,00
(100,00%)

Itaqui, 16 de março de 2011.

Augusto Becker Seckler
Secretário Municipal de Obras, Viação e Transporte
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ANEXO XI
Minuta de Contrato

Contrato nº _____/2011

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 
ASSENTAMENTO DE TUBOS QUE FAZEM O MU-
NICÍPIO  DE  ITAQUI  E  A  EMPRESA 
___________________________

Pelo presente instrumento particular  de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO que fazem de 
um lado o MUNICÍPIO DE ITAQUI/RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 
sob o nº. 88.120.662/0001-46, com sede nesta cidade de Itaqui, sito a Rua Bento Gonçalves, nº. 335,  
denominado  neste  ato  como  CONTRATANTE representado  pelo  Sr.  Prefeito  Municipal,  Gil 
Marques Filho, brasileiro, maior, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no C.P.F. sob nº 
132.750.620-34 e portador da Carteira de Identidade nº 9003198786, residente e domiciliado nesta ci-
dade  e,  do  outro  lado   ____________________________  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº. 
______________________________,  com  sede  em  ____________________________________, 
neste ato representada por seu ________________________________ doravante denominada  CON-
TRATADO, tendo  em  vista  o  Pregão  Presencial  nº  014/2011,  o   Processo  Administrativo  nº.  
90.047/2010 e a Lei nº 8.666/93, perante as testemunhas nomeadas e firmadas, os quais firmam o pre-
sente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira:

Constitui objeto da presente licitação a prestação dos serviços de  assentamento de tubos in-
cluindo o carregamento e descarregamento dos materiais, a serem executados em regime de empreita -
da por preço global, conforme memorial descritivo Anexo I  deste edital.

Parágrafo Primeiro. A empresa contratada responsabilizar-se-á pela qualidade e perfeição dos ser-
viços prestados;

Parágrafo Segundo. O carregamento dos materiais e transporte dos mesmos e por conta da firma 
prestadora dos serviços;

Parágrafo Terceiro. O prazo para o início da execução dos serviços será de no máximo  15 (quin-
ze) dias a contar da ordem do serviço emitida pelo Secretário de Obras, com vigência até 31 de de-
zembro de 2011;
Parágrafo Quarto. O horário de trabalho fica a cargo da empresa empreiteira vencedora da licitação; 
bem como todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias;

Cláusula Segunda:
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, em contraprestação  pelo serviço  de  que  tra-

ta o presente contrato, o valor de............., de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro anexo ao  
ato convocatório.

Cláusula Terceira:
O preço global a ser pago pelo CONTRATANTE e discriminado na cláusula anterior, corres-

ponde a mão-de-obra empregada, ao carregamento e transporte dos materiais necessários, encargos so-
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ciais, seguros, tributos, não cabendo mais nenhuma importância a ser saldada pelo CONTRATANTE à 
CONTRATADA.

Cláusula Quarta:
A liberação de pagamento das parcelas, ou de todo o valor, dependerá de laudo emitido pela 

Secretaria de Obras.

Cláusula Quinta:
Não será admitida subempreitada, aceitando a CONTRATADA todas as condições impostas  

no memorial descritivo, projeto, cronograma e demais anexos, que também passam a integrar o pre -
sente contrato, comprometendo-se, ainda, a CONTRATADA, a obedecer todas as normas técnicas da 
ABNT, no que tange à segurança, solidez, e perfeita execução das obras objeto deste contrato, o que  
não exime a responsabilidade da CONTRATADA nas disposições do art. 618 do Código Civil.

Cláusula Sexta:
A CONTRATADA deverá recolher, a título de ISSQN, aos cofres do CONTRATANTE, o 

equivalente a alíquota conforme Lei Tributária local, do valor total do contrato.

Cláusula Sétima:
A multa prevista na cláusula décima segunda deste instrumento só deixará de ser executada 

por atraso das obras oriundo de caso fortuito e força maior, desde que não superior a 30 dias e sendo 
pronta e expressamente comunicado à CONTRATANTE.

Cláusula Oitava:
Para o recebimento dos valores a si devidos pela execução do presente contrato, a CONTRA-

TADA deverá comprovar, junto à Secretaria da Obras, que cumpriu e quitou todos os encargos previs-
tos na Legislação Social, referentes à contratação de pessoal para a execução das obras, tais como: in-
denizações, férias, seguros de acidentes de trabalho, recolhimento do INSS, FGTS, etc.

Cláusula Nona:
O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das razões constantes do Art. 78,  

da Lei n° 8.666/93.

Cláusula Décima:
Em caso de rescisão contratual por descumprimento das obrigações ora assumidas, ficará a 

CONTRATADA sujeita as penalidades previstas no ato convocatório.

Cláusula Décima Primeira:
A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante do 

CONTRATANTE que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução,  
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, sem que isso im-
porte na redução da responsabilidade da CONTRATADA pela boa execução do contrato.

Cláusula Décima Segunda:
A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, às suas ex-

pensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que verificarem vícios, defeitos, incorreções, re -
sultantes da execução ou de materiais empregados.

Cláusula Décima Terceira:
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A CONTRATADA se compromete a manter, durante a execução do contrato, todas as condi-
ções de habilitação apresentadas na licitação.

Cláusula Décima Quarta:
O presente contrato se vincula ao Edital de Pregão Presencial nº 014/2011.

Cláusula Décima Quinta:
As despesas decorrentes do presente contrato ocorrerão por conta da seguinte dotação orça-

mentária:

ÓRGÃO: 5 – Secretaria Municipal de Obras, Viação e Transporte

UNIDADE: 3 – Departamento de Obras e Conservação

FUNÇÃO: 17 – Saneamento

SUB-FUNÇÃO: 512 – Saneamento Básico Urbano

PROGRAMA: 20 – Saneamento

PROJETO/ATIVIDADE: 2184 – Fundo Gestão Compartilhada Saneamento

ELEMENTO: 3.3.3.9.0.39.00.00.00

RECURSO: 1712 – FGCS

REDUZIDO: 1871-6

Cláusula Sexta:

As partes elegem o Foro da Comarca de Itaqui como o competente para a solução de 
quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) 
vias de igual teor e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas  
instrumentárias.

Itaqui, ______de _________ de 2011.

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Gil Marques Filho
Prefeito Municipal

_______________________________________________
Contratada

Testemunhas:
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ANEXO XII

 DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

Local e Data

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
A/C Comissão Permanente de Licitações
Referência: Pregão Presencial nº 014/2011

Prezados (as) Senhores (as)

Declaro  para  os  devidos  fins  e  especialmente  para  a  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº 
014/2011,  que a  proponente .................................................................  (nome completo),  inscrito  no 
CPF/MF  sob  n.º  ..............................................,  com  sede  na  cidade  de  ......................................, 
Estado ................................, à Rua/Av. ............................................................................................. (en-
dereço completo), não mantém em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos 
em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em 
qualquer trabalho, trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a par-
tir de 14 (quatorze) anos.

Local e data
Nome e assinatura do representante legal da proponente.
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