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PROCESSO LICITATÓRIO N. º 21/2018 

CONVITE N. º 03/2018 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZEM PELO MENOR PREÇO POR LOTE: 

 

LOTE 01: REGIME DE EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL A SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DE 

POLICARBONATO NA UNIDADE DE ESTRATÉGIA DA SAUDE FAMILIAR – ESF. 

 

LOTE 02: REGIME DE EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL DO CERCAMENTO NA UNIDADE DE ES-

TRATÉGIA DA SAUDE FAMILIAR – ESF. 

 

 

1. PREÂMBULO: 

 

1.1. O Município de Ibiraiaras, de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 e 

alterações posteriores, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados, que às 14:00 

horas do dia 19 de abril de 2018, na Sala de reuniões do Centro Administrativo 

Municipal, sito na Rua João Stella - 55, nesta cidade, se reunirá a Comissão Permanente 

de Licitação –CPL-, com base na Lei Federal 8.666/93 de 21.06.1993 e alterações 

posteriores, para receber os envelopes de documentação e propostas e julgar a presente 

licitação, de acordo com as regras constantes no presente edital: 

 

Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastradas 

ou não, desde que convidadas pelo Órgão licitador, que o estenderá aos demais cadas-

trados no Município de Ibiraiaras, que manifestarem intenção de participar no prazo 

de 24hs antes do horário aprazado para o recebimento dos envelopes de documentos e 

propostas. 

 

2. DO OBJETO LICITADO:  

 

2.1. A presente licitação objetiva a contratação de empresas para realizarem pelo 

menor preço por lote: 

 

Lote 01 – Regime de execução por empreitada global a substituição da cobertura de 

policarbonato na Unidade de Estratégia da Saúde Familiar - ESF, conforme memoriais 

descritivos, planilhas orçamentárias e cronogramas físico financeiro elaborado pelo 

setor de engenharia. 

 

Lote 02 – Regime de execução por empreitada global do cercamento na Unidade de 

Estratégia da Saúde Familiar - ESF, conforme memoriais descritivos, planilhas orça-

mentárias e cronogramas físico financeiro elaborado pelo setor de engenharia. 

 

2.2. Local das obras: Rua Frei Aleixo, 290 – Centro – Ibiraiaras/RS  

 

3. DA IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:  

  

3.1. Não será conhecida impugnação cuja parte tenha apresentada fora do prazo legal 

e/ou subscrita por procurador sem poderes de representação ou que deixe de juntar 

instrumento que lhe outorga poderes. 

 

3.2. Para fins de recebimento e análise das impugnações, somente serão aceitas àquelas 

devidamente protocolados junto ao Protocolo Geral desta Municipalidade, não sendo 

considerados àqueles encaminhados por fax, correio eletrônico, correio postal ou aviso 

de recebimento, ou, entregues sem o devido protocolo. 

 

4. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:  

 

4.1. As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitação até o dia, hora e local 

mencionados, em dois envelopes distintos, fechados, contendo no envelope de nº 1 a 

DOCUMENTAÇÃO e no envelope de nº 2 a PROPOSTA, devendo conter em sua parte externa e 

frontal as seguintes informações: 

 

MUNICÍPIO DE IBIRAIARAS/RS 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 21/2018 

CONVITE N.º 03/2018 

ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO 

(NOME DO PROPONENTE) 

 

 

http://www.ibiraiaras.rs.gov.br/
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MUNICÍPIO DE IBIRAIARAS 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 21/2018 

CONVITE N.º 03/2018 

ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA 

(NOME DO PROPONENTE) 

 

5. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE DE Nº. 1: 

O envelope n° 1 – DOCUMENTAÇÃO – deverá conter todos os documentos constantes nos 

subitens abaixo: 

 

5.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

a) Certificado da condição de microempreendedor individual, no caso de microempreen-

dedores individuais; ou, 

 

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual; ou, 

 

c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores; ou, 

 

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; 

 

5.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 

a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal; 

 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão conjunta negativa de 

débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), e deve abranger 

inclusive as contribuições sociais previstas na Lei 8.212, de 24/07/1991; 

 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT. 

 

5.3. Do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal, 

mediante declaração subscrita pelo licitante, de que não emprega menores de 18 anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como para com menores de dezesseis 

anos para qualquer trabalho, ressalvada a condição de aprendiz, a partir dos quatorze 

anos; conforme modelo constante no Anexo I. 

 

5.4. Das empresas que desejam usufruir dos benefícios constantes na Lei Complementar 

nº 123 de 2006: 

a) Caso a empresa tenha direito de usufruir dos benefícios constantes na Lei Comple-

mentar nº 123 de 2006 deverá firmar declaração assinada pelo Contador, sob as penas 

da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou 

empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apto a usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, sendo de responsabilidade da empresa solicitar seu desenquadramento quando 

houver ultrapassado os limites de faturamento no ano do calendário anterior, sob pena 

de ser declarado inidôneo, sem prejuízo de outras penalidades previstas no edital de 

licitação em que a empresa tenha interesse de participar, caso usufrua (ou tente 

usufruir) indevidamente os benefícios, conforme modelo constante no Anexo II. 

 

5.5. Do prazo legal previsto no artigo 109 da lei federal n.º 8.666/1993:  

a) Facultativamente, Declaração de Desistência de Prazo Recursal, se considerada 

habilitada, em caso de não se encontrar presente por ocasião da abertura dos envelopes, 

conforme modelo constante no Anexo III do presente edital. 

 

5.6. Se o proponente for representado por procurador, deverá acompanhar procuração 

com poderes para decidir dos atos constantes da presente licitação, incluído dentre 

os poderes os seguintes: receber notificação, intimação e assinar contrato, obrigando 

http://www.ibiraiaras.rs.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art7xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art42
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o licitante a todos os termos do presente edital e proposta, inclusive acordar, 

discordar, receber citação, transigir, renunciar, com prazo de validade no mínimo até 

o encerramento da presente licitação. 

 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE N.º 02: 

 

6.1. No envelope de nº 02 – PROPOSTA – deverá conter os seguintes documentos: 

 

a) A proposta financeira, devendo ser devidamente digitada em todos os campos, sob 

pena de desclassificação, conforme modelo Anexo V, assinada pelo representante legal 

da empresa.  

 

a.1) - Preço global para a execução dos serviços, objeto desta licitação, expresso em 

moeda corrente nacional; 

 

a.2) – No preço global deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos, 

impostos, taxas, obrigações trabalhistas e previdenciárias, as relacionadas com a 

medicina e segurança do trabalho, uniformes, transporte, seguros, etc. 

 

b) Planilha orçamentária, contendo a discriminação geral conforme modelo em anexo, 

devendo ser devidamente digitada, assinatura do responsável pela empresa. 

 

c) Cronograma físico – financeiro: conforme modelo constante no projeto, devendo ser 

devidamente digitado, com assinatura do responsável pela empresa. 

 

d) Planilha detalhada de composição do BDI, devendo ser devidamente digitada, com 

assinatura do responsável pela empresa. 

 

6.2. Com relação a planilha orçamentária e a proposta de preços, as empresas parti-

cipantes deverão usar até no máximo 2 casas decimais após a vírgula, tanto no valor 

unitário como no valor total.  

 

6.3. O prazo de validade da proposta será de 60 dias a contar da data da entrega das 

propostas. 

 

6.4. Além da proposta impressa a empresa deverá apresentar a proposta por meio digital 

(CD-R, DVD-R ou Pen-Drive) caso em que deverá ser utilizado o programa disponibilizado 

no site do Município chamado “Kit Proposta” para formulação da proposta digital;  

 

6.5. Ainda para a elaboração da proposta eletrônica será necessário o “Arquivo pro-

posta”, que também estará disponível no site do Município <www.ibiraia-

ras.rs.gov.br/publicacao-legal/licitacoes/>. 

 

6.6. Os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, sem uso anterior, e 

de boa qualidade. Os serviços a serem executados deverão atentar para a boa técnica.  

 

7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

 

7.1. Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 

43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei Federal 8.666/93 e alterações, bem como da 

Lei Complementar n° 123/2006. 

 

7.2. Para efeitos de julgamento, esta licitação é do tipo menor preço por Lote e o 

julgamento será realizado pela Comissão Permanente, levando em consideração o menor 

preço por Lote. 

 

7.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, após obedecido o disposto no 

parágrafo segundo, do art. 3° da Lei Federal n° 8.666/93, e a Lei Complementar n° 

123/2006, será utilizado o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos 

os licitantes. 

 

7.4. Os preços devem ser básicos para a data do recebimento da proposta prevista neste 

edital, desclassificando-se proposta que informar outro critério. 

 

7.5. Será considerado o menor preço por Lote tomando-se por base àquele vigente na 

data da abertura das propostas. 

 

8. DO PROCEDIMENTO PARA JULGAMENTO: 

 

http://www.ibiraiaras.rs.gov.br/
http://www.ibiraiaras.rs.gov.br/publicacao-legal/licitacoes/
http://www.ibiraiaras.rs.gov.br/publicacao-legal/licitacoes/
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8.1. Após declarado encerrado o prazo para recebimento dos invólucros, nenhum outro 

documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou modi-

ficações a documentação e propostas, já entregues, salvo quando requisitados pela 

Comissão, justificadamente, com finalidade meramente elucidativa, ou cuja autorização 

seja prevista em lei. 

 

8.2. Abertos os invólucros contendo os documentos de habilitação e de propostas, estes 

serão rubricados pela Comissão e pelos proponentes presentes. 

 

8.3. Serão considerados inabilitados automaticamente os proponentes que não apresen-

tarem a documentação solicitada ou apresentarem-na com vícios ou defeitos que impos-

sibilitem o seu entendimento, ou não tenham atendido satisfatoriamente as condições 

deste edital. Não constituirá causa de inabilitação ou desclassificação a irregula-

ridade formal que não afete o conteúdo ou idoneidade do documento. 

 

8.4. Não será aceito qualquer documento por via fac-símile, nem cópia realizada com 

papel próprio para fac-símile, ainda que autenticado. 

 

8.5. Os envelopes poderão ser enviados pelo Correio ou apresentados a CPL até o 

horário e data do início da reunião do certame. 

 

8.6. A CPL não se responsabilizará pelo extravio dos envelopes que não forem entregues 

pessoalmente. 

 

8.7. Aberto o envelope n° 01 na data prevista para recebimento das propostas, e 

constatada a regularidade dos proponentes, a Comissão processará a abertura dos en-

velopes n° 02, sempre em sessão pública, previamente designada, que poderá realizar-

se logo após a esta, se todas as proponentes habilitadas ou não, renunciarem a 

faculdade de interposição de recurso, de modo expresso, mediante a consignação dessa 

circunstância em ata ou declaração, por todos assinada. 

 

8.8. Os invólucros contendo as propostas dos participantes declarados inabilitados 

serão devolvidos, ainda, fechados, diretamente ou pelo correio, após definitivamente 

encerrada a execução do objeto licitado. 

 

8.9. Abertos os envelopes de n° 02, contendo as propostas, estas serão examinadas e 

rubricadas, folha a folha, pelos proponentes presentes e pela Comissão.  

 

8.10. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem: 

a) irregularidades, vícios ou defeitos que impossibilitem o seu entendimento; 

b) não atendam às exigências do Edital. 

 

8.11. Do procedimento licitatório e suas fases lavrar-se-á a ata circunstanciada que 

será assinada pela Comissão e proponentes presentes, quando for o caso. 

 

8.12. A Comissão de Licitação reserva-se o direito de realizar, a qualquer momento, 

através de comissão técnica de fiscalização, diligências no sentido de verificar a 

consistência dos dados ofertados pelos proponentes, neles compreendida a veracidade 

de informações e circunstancias pertinentes à licitação, inclusive durante o período 

contratual.  

 

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

 

9.1. Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas 

nos incisos, alíneas e parágrafos do artigo 109 da Lei Federal n° 8.666/93, e alte-

rações. 

 

10. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 

 

10.1. Homologado o processo licitatório, a administração convocará o representante 

legal da empresa vencedora para assinar o contrato, no prazo de até 02 dias, contados 

da data de sua notificação. 

 

10.2. Se dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, 

em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou então, 

revogará a licitação, sem prejuízo de pena de multa, no valor correspondente a 10% do 

valor do contrato total, mais a advertência, para o licitante vencedor que desistiu. 

 

http://www.ibiraiaras.rs.gov.br/
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10.3. O Município poderá nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou 

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato, nos termos do art. 65, parágrafo § 1º, da Lei Federal n. 8.666/93. 

 

10.4. As demais condições contratuais encontram-se estabelecidas na Minuta de Contrato 

– Anexo V. 

 

11. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

11.1. A CONTRATADA deverá cumprir com todas as obrigações constantes no contrato 

administrativo, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico finan-

ceiro, e plantas elaborado pelo setor de engenharia. 

 

11.2. A CONTRATADA deverá executar e entregar os serviços no prazo de 30 dias, contados 

da data da assinatura do contrato administrativo, conforme cronograma físico finan-

ceiro, podendo ser prorrogado por interesse das partes contratantes. 

 

11.3. A CONTRATADA deverá dar início às obras no prazo de 02 (dois) dias, contados da 

data da assinatura do contrato administrativo, podendo ser prorrogado por interesse 

das partes contratantes. 

 

11.4. Quando da entrega da obra, o Município emitirá Termo de Recebimento Provisório, 

dispondo do prazo de até 15 (quinze) dias para verificação da conformidade desta com 

as disposições constantes deste edital. 

 

11.5. Após a verificação e consequente aprovação, será emitido Termo de Recebimento 

Definitivo, dentro do prazo de até 30 dias após o transcurso do prazo que trata o 

item 11.4 

 

11.6. Sempre que for constatada qualquer irregularidade na execução da obra, a con-

tratada será intimada para regularizar as deficiências apontadas, para só então, ser 

exigido o pagamento final. 

 

12. DA FORMA DE PAGAMENTO: 

 

12.1. O pagamento será efetuado de forma total no prazo máximo de até 05 (cinco) dias 

úteis após a prestação dos serviços, com o devido cumprimento das obrigações por parte 

da CONTRATADA, e considerar as seguintes condições:  

 

a) Quando do pagamento será retido o valor dos impostos municipais e as contribuições 

previdenciárias existentes;      

           

b) O valor contratado não sofrerá nenhuma forma de reajuste; 

 

c) A Contratada deverá apresentar nota fiscal de prestação de serviços e produtos; 

 

d) Por ocasião do pagamento total, deverão ser apresentadas as Certidões Negativas do 

INSS, FGTS e GEFIP do mês anterior;  

 

e) A obra tenha sido aprovado pelo setor de engenharia; 

 

12.2. Os pagamentos serão realizados através de depósito bancário na conta do propo-

nente vencedor. 

 

12.3. Nenhum pagamento isentará o licitante vencedor das responsabilidades assumidas, 

quaisquer que sejam, nem implicará na aceitação definitiva do objeto do presente 

instrumento. 

 

12.4. O Município efetuará as retenções tributárias e previdenciárias nos termos da 

lei que regula a matéria, quando for o caso. 

 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

Em caso de inadimplemento a contratada estará sujeita as penalidades agora discrimi-

nadas: 

 

a) A CONTRATADA ficará sujeita a multa de até 20% (vinte por cento), sobre o valor 

total adjudicado no caso de apresentação de documento ou declaração falsa para fins 

de habilitação no presente processo licitatório. No presente caso, a contratação será 

rescindida e será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou 

http://www.ibiraiaras.rs.gov.br/
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contratar com a Administração Pública, por prazo de 03 (três) anos. 

 

b) Advertência – Sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta, para 

as quais tenha concorrido a contratada desde que ao caso não se apliquem as demais 

penalidades. 

 

c) A recusa pelo fornecedor em atender ao objeto adjudicado e se recusar a assinar o 

contrato administrativo acarretará a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor 

total da proposta, e suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração, por prazo de 02 (dois) anos. 

 

d) O não cumprimento dentro do prazo fixado pelo município nos casos em que deva 

refazer os serviços devido a vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imper-

feições, e em caso de atraso dos serviços executados a CONTRATADA, ficará sujeita a 

multa de até 10% (vinte por cento), sobre o valor total da parcela em atraso ou do 

que está incorreto.  

 

e) A inexecução do contrato administrativo acarretará multa de 20% (vinte por cento), 

sobre o valor total do Contrato Administrativo, e suspensão temporária de participação 

em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de 02 

(dois) anos. 

 

13.1. A multa aplicada será descontada do valor a pagar. 

 

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

14.1. As despesas decorrentes da contratação prevista nesta licitação correrão por 

conta das seguintes dotações orçamentárias: 

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Saúde 

Unid. Orçamentá-

ria: 

08.02. Fundo Municipal de Saúde Convênios União 

Projeto/Atividade: 2.102 Aplicação recursos convênio PMAQ 

Rubrica: 3.3.90.30.24.00.00 Materiais para manutenção de bens imóveis  

Fonte: 4521 – PAB Variável – Programa melhoria de Ações 

Despesa: 1196 

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Saúde 

Unid. Orçamentá-

ria: 

08.02. Fundo Municipal de Saúde Convênios União 

Projeto/Atividade: 2.102 Aplicação recursos convênio PMAQ 

Rubrica: 3.3.90.39.16.00.00 Manutenção e conservação de bens imóveis  

Fonte: 4521 – PAB Variável- Programa melhoria de Ações 

Despesa: 1627 

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Saúde 

Unid. Orçamentá-

ria: 

08.02. Fundo Municipal de Saúde Convênios União 

Projeto/Atividade: 2072 Aplicação Recursos Conv Vigilância em Saúde 

Rubrica: 3.3.90.30.24.00.00 Materiais para manutenção de bens imóveis  

Fonte: 4710 Teto Financeiro Vigilância em Saúde 

Despesa: 1102 

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Saúde 

Unid. Orçamentá-

ria: 

08.02. Fundo Municipal de Saúde Convênios União 

Projeto/Atividade: 2072 Aplicação Recursos Conv Vigilância em Saúde 

Rubrica: 3.3.90.30.16.00.00 Manutenção e conservação de bens imóveis  

Fonte: 4710 Teto Financeiro Vigilância em Saúde 

Despesa: 1103 

 

 

15. DA FISCALIZAÇÃO: 

 

15.1. A fiscalização será efetuada por servidor público nomeado pela Secretaria Mu-

nicipal de Saúde, e pelo setor de engenharia. 

 

15.2. A fiscalização exercerá controle rigoroso quanto à qualidade e quantidade dos 

serviços prestados; 

 

15.3. É vedada a subcontratação total ou parcial dos serviços. 
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16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

16.1. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender a qualquer das 

disposições do presente edital. 

 

16.2. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da documentação e 

propostas exigidas no edital e não apresentadas na reunião de recebimento. 

 

16.3. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das 

propostas ou de outros documentos. 

 

16.4. Só terá direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações 

ou recursos, assinar atas e os documentos, os licitantes ou seus representantes 

credenciados (com apresentação de procuração, na forma prevista anteriormente) e os 

membros da Comissão de Licitação. 

 

16.5. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não será 

admitido à licitação os participantes retardatários. 

 

16.6. Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidos pela Comissão 

de Licitação, que se valerá dos dispositivos legais inerentes à licitação. 

 

16.7. Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação, constarão as 

cláusulas necessárias previstas no art. 55 e as possibilidades de rescisão do con-

trato, na forma determinada no art. 77 a 79 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

16.8. A empresa vencedora do objeto se obrigará a respeitar, rigorosamente, durante 

a vigência do contrato, a legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, bem como 

as normas de higiene, segurança e sinalização, por cujos encargos responderá unila-

teralmente. 

 

16.9. A contratada fica responsável, em qualquer caso, por danos e prejuízos que, 

eventualmente, venha a causar ao contratante, bens, propriedades, ou a terceiros, em 

decorrência da execução do serviço, correndo às suas expensas, sem responsabilidade 

ou ônus para o contratante, o ressarcimento ou indenização que tais danos ou prejuízos 

possam motivar. 

 

16.10. O licitante vencedor ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contra-

tuais, acréscimos ou supressões, de acordo com o estabelecido na Lei Federal n° 

8.666/1993. 

 

16.11. A contratada assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos que venha 

dolosa ou culposamente prejudicar o Município, quando da execução dos serviços. 

Informações e esclarecimentos serão prestados aos interessados no horário das 8h00min 

até às 11h30min e das 13h30min até às 17h30min no Setor de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Ibiraiaras, sita a Rua João Stella, nº 55, na cidade de Ibiraiaras, ou 

pelo telefone (54) 3355 1122, ou por e-mail: licitações@pmibiraiaras.com.br. 

 

Ibiraiaras/RS, 05 de abril de 2018. 

 

 

IVETE BEATRIZ ZAMARCHI LUCHEZI 

Prefeita Municipal 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 21/2018 

CONVITE Nº. 03/2018 

ANEXO I – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

Ao 

Município de Ibiraiaras 

Comissão Permanente de Licitações 

 

 

 A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ sob n° 

__________________________, com sede na ________________________, n.______, no muni-

cípio de _____________________, representada neste ato por seu (sua) representante 

legal, Sr. (Sra)_________________________, inscrito(a) no CPF sob o n.º 

_______________ e RG sob o n.º ______________, residente na _____________________, 

n.____, no município de ______________, declara, sob as penas da lei, de que cumpre 

com o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, de que não possuí 

em seu quadro funcional, pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo 

na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

 

 E, por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

_________________________, ____de______________ de 2018. 

 

 

___________________________ 

Assinatura do representante legal e carimbo. 

 

(Este anexo deverá ser apresentado no Envelope nº 01 – Documentação) 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 21/2018 

CONVITE Nº. 03/2018 

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME, EPP OU MEI. 

 

 

 

Ao 

Município de Ibiraiaras/RS 

Comissão Permanente de Licitação 

 

A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ sob n° 

__________________________, com sede na ________________________, n.______, no muni-

cípio de _____________________, representada neste ato por seu (sua) representante 

legal, Sr. (Sra)_________________________, inscrito(a) no CPF sob o n.º 

_______________ e RG sob o n.º ______________, residente na _____________________, 

n.____, no município de ______________, declara, sob as penas da lei, de que cumpre 

os requisitos legais para a qualificação como _____________________[microempresa ou 

empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apto(a) a usufruir 

do tratamento favorecido estabelecido nos art.42 ao art. 49 da Lei Complementar 

nº 123, de 2006; sendo de responsabilidade da empresa solicitar seu desenquadramento 

quando houver ultrapassado os limites de faturamento no ano do calendário anterior, 

sob pena de ser declarado inidôneo, sem prejuízo de outras penalidades, caso usufrua 

(ou tente usufruir) indevidamente os benefícios. 

 

________________,__de__________de 2018. 

Local e data 

 

_____________________________________ 

Nome e Assinatura do representante legal 

 

 

 

_____________________________________ 

Contador 

CRC 

  

http://www.ibiraiaras.rs.gov.br/
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 21/2018 

CONVITE Nº. 03/2018 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE PRAZO RECURSAL 

 

 

 

Ao  

Município de Ibiraiaras/RS 

Comissão Permanente de Licitações 

 

 

 

 A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ sob n° 

__________________________, com sede na ________________________, n.______, no muni-

cípio de _____________________, representada neste ato por seu (sua) representante 

legal, Sr. (Sra)_________________________, inscrito(a) no CPF sob o n.º 

_______________ e RG sob o n.º ______________, residente na _____________________, 

n.____, no município de ______________, estando ausente nesta data ao ato de abertura 

dos envelopes e ciente do prazo recursal relativo à fase de habilitação (art. 109, 

inciso I, alínea “A” da lei federal 8.666/93), se considerada devidamente Habilitada, 

vem por meio de seu representante legal, recusá-lo para fins de procedimento licita-

tório. 

 

 

___________________________________________ 

Local e Data 

 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal: 

 

(Facultativamente, este anexo poderá ser apresentado no envelope nº. 01 – Documen-

tação). 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 21/2018 

CONVITE Nº. 03/2018 

ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Empresa/Proponente: 

CNPJ: Inscrição Estadual: 

Endereço: n.º: 

Cidade: Estado: 

CEP:  

Telefone: E-mail: 

Representante legal: 

CPF: RG: 

Endereço: n.º: 

Cidade: Estado: 

CEP:  

Telefone: E-mail: 

 

 

Ao Município de Ibiraiaras, 

Apresento proposta comercial referente ao Convite 03/2018, cujo objeto constitui na 

contratação de empresa que realize pelo menor preço por lote:  

Lote 01 – Regime de execução por empreitada global a substituição da cobertura de 

policarbonato na Unidade de Estratégia da Saúde Familiar - ESF, conforme memoriais 

descritivos, planilhas orçamentárias e cronogramas físico financeiro elaborado pelo 

setor de engenharia. 

 

Lote 02 – Regime de execução por empreitada global do cercamento na Unidade de 

Estratégia da Saúde Familiar - ESF, conforme memoriais descritivos, planilhas orça-

mentárias e cronogramas físico financeiro elaborado pelo setor de engenharia. 

 

Conforme valores descritos abaixo: 

ITEM PRODUTOS/SERVIÇOS UNID QUANT 

Va-

lor 

uni-

tá-

rio 

ser-

vi-

ços 

com 

BDI 

Valo 

uni-

tá-

rio 

ma-

te-

ri-

ais 

com 

BDI 

Va-

lor 

uni-

tá-

rio 

(ma-

te-

ri-

ais 

e 

ser-

vi-

ços) 

com 

BDI 

% 

BDI 

% 

en-

car-

gos 

so-

ciai

s 

Tipo 

de or-

ça-

mento* 

Va-

lor 

to-

tal 

ser-

vi-

ços  

Va-

lor 

to-

tal 

ma-

te-

ri-

ais  

Va-

lor 

to-

tal 

LOTE 01 - COBERTURA EM POLICARBONATO 

1 

Retirada das fo-

lhas e limpeza da 

estrutura m2 105                   

2 

Cobertura de po-

licarbonato 

c/acessórios m2 105                   

3 

Algeroz ch 30 

largura = 20 cm m 26                   

LOTE 01 - VALOR TOTAL R$       

             

LOTE 02 - CERCAMENTO 

1 

Grades de prote-

ção com tela, pi-

lares e canto-

neira 1"x1/4 

c/pintura esmalte m2 80,07                   

2 

Portões elétrico 

basculante arti-

culável 370x3 me-

tros com 2 rádios unid 1                   

http://www.ibiraiaras.rs.gov.br/
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3 

Portão elétrico  

basculante arti-

culável 3,80x3 

metros com 2 rá-

dios unid 1                   

LOTE 01 - VALOR TOTAL R$       

 

* Na coluna “Tipo de Orçamento” deve ser preenchido com as opções descritas abaixo: 

a) Mão de obra e material; 

b) Material; 

c) Mão de Obra; ou,  

d) Serviços. 

I - O preço, acima mencionando, objeto desta licitação, expresso em moeda corrente 

nacional, estão incluídos todos os encargos fiscais, comerciais e trabalhistas, e 

outros pertinentes ao objeto licitado. 

 

II - O prazo de validade da proposta é de........................(não inferior a  60 

dias) a contar da data aprazada para sua entrega. 

 

III - Declaro-me, ainda, de acordo com todos os termos do edital em epígrafe, e 

respectivos anexos, obrigando-me a cumprir se vencedor for deste certame. Igualmente 

estou ciente de que quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou 

criar direitos, sem previsão no edital, ensejará a desclassificação da proposta. 

 

Município de xxxxxxxxxxxx, xx de xxxxxxxxxxx de 2018. 

(Local e data) 

____________________________________ 

(Carimbo e assinatura do responsável) 

 

(Este anexo deverá ser apresentado no envelope nº 02 – Proposta). 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 21/2018 

CONVITE Nº. 03/2018 

ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º xx/2018 

O MUNICÍPIO DE IBIRAIARAS, pessoa jurídica de direito público, com sede física na Rua 

João Stella, n.º 55, na cidade de Ibiraiaras/RS, representado pelo seu Prefeito 

Municipal em exercício, doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro lado, a 

empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o n.º xxxxxxxxxxxxxxxx, com sede 

na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, n.º xxx representada pelo Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, abaixo 

assinado, doravante denominada CONTRATADA, obedecendo às disposições contidas na Lei 

Federal n° 8.666/93 e alterações, contratam o seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa 

para realizar através de: 

 

Lote 01 – Regime de execução por empreitada global a substituição da cobertura de 

policarbonato na Unidade de Estratégia da Saúde Familiar - ESF, conforme memoriais 

descritivos, planilhas orçamentárias e cronogramas físico financeiro elaborado pelo 

setor de engenharia. 

 

Lote 02 – Regime de execução por empreitada global do cercamento na Unidade de 

Estratégia da Saúde Familiar - ESF, conforme memoriais descritivos, planilhas orça-

mentárias e cronogramas físico financeiro elaborado pelo setor de engenharia. 

 

Conforme Valores descritos abaixo: 

ITEM PRODUTOS/SERVIÇOS UNID QUANT 

Va-

lor 

uni-

tá-

rio 

ser-

vi-

ços 

com 

BDI 

Valo 

uni-

tá-

rio 

ma-

te-

ri-

ais 

com 

BDI 

Va-

lor 

uni-

tá-

rio 

(ma-

te-

ri-

ais 

e 

ser-

vi-

ços) 

com 

BDI 

% 

BDI 

% 

en-

car-

gos 

so-

ciai

s 

Tipo 

de or-

ça-

mento* 

Va-

lor 

to-

tal 

ser-

vi-

ços  

Va-

lor 

to-

tal 

ma-

te-

ri-

ais  

Va-

lor 

to-

tal 

LOTE 01 - COBERTURA EM POLICARBONATO 

1 

Retirada das fo-

lhas e limpeza da 

estrutura m2 105                   

2 

Cobertura de po-

licarbonato 

c/acessórios m2 105                   

3 

Algeroz ch 30 

largura = 20 cm m 26                   

LOTE 01 - VALOR TOTAL R$       

             

LOTE 02 - CERCAMENTO 

1 

Grades de prote-

ção com tela, pi-

lares e canto-

neira 1"x1/4 

c/pintura esmalte m2 80,07                   

2 

Portões elétrico 

basculante arti-

culável 370x3 me-

tros com 2 rádios unid 1                   

3 

Portão elétrico  

basculante arti-

culável 3,80x3 

metros com 2 rá-

dios unid 1                   
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LOTE 02 - VALOR TOTAL R$       

 

Parágrafo único – A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$ xxxxxxx 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), sendo que o valor de R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) re-

ferem-se aos serviços; e o valor de R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) referem-se aos 

materiais. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – A CONTRATADA deverá realizar os serviços conforme o cronograma 

físico financeiro, neste sentido, o presente contrato terá vigência de 30 dias, 

contados da data da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado caso haja 

interesse das partes contratantes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – O pagamento será efetuado de forma total no prazo máximo de até 

05 (cinco) dias úteis após a prestação dos serviços, com o devido cumprimento das 

obrigações por parte da CONTRATADA, e considerar as seguintes condições:  

 

a) Quando do pagamento será retido o valor dos impostos municipais e as contribuições 

previdenciárias existentes;      

           

b) O valor contratado não sofrerá nenhuma forma de reajuste; 

 

c) A Contratada deverá apresentar nota fiscal de prestação de serviços e produtos. 

 

d) Por ocasião do pagamento total, deverão ser apresentadas as Certidões Negativas do 

INSS, FGTS e GEFIP do mês anterior;  

 

e) A obra tenha sido aprovada pelo setor de engenharia; 

 

CLÁUSULA QUARTA – As despesas do presente contrato serão cobertas por conta das 

seguintes dotações orçamentárias: 

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Saúde 

Unid. Orçamentá-

ria: 

08.02. Fundo Municipal de Saúde Convênios União 

Projeto/Atividade: 2.102 Aplicação recursos convênio PMAQ 

Rubrica: 3.3.90.30.24.00.00 Materiais para manutenção de bens imóveis  

Fonte: 4521 – PAB Variável – Programa melhoria de Ações 

Despesa: 1196 

 

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Saúde 

Unid. Orçamentá-

ria: 

08.02. Fundo Municipal de Saúde Convênios União 

Projeto/Atividade: 2.102 Aplicação recursos convênio PMAQ 

Rubrica: 3.3.90.39.16.00.00 Manutenção e conservação de bens imóveis  

Fonte: 4521 – PAB Variável- Programa melhoria de Ações 

Despesa: 1627 

 

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Saúde 

Unid. Orçamentá-

ria: 

08.02. Fundo Municipal de Saúde Convênios União 

Projeto/Atividade: 2072 Aplicação Recursos Conv Vigilância em Saúde 

Rubrica: 3.3.90.30.24.00.00 Materiais para manutenção de bens imóveis  

Fonte: 4710 Teto Financeiro Vigilância em Saúde 

Despesa: 1102 

 

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Saúde 

Unid. Orçamentá-

ria: 

08.02. Fundo Municipal de Saúde Convênios União 

Projeto/Atividade: 2072 Aplicação Recursos Conv Vigilância em Saúde 

Rubrica: 3.3.90.30.16.00.00 Manutenção e conservação de bens imóveis  

Fonte: 4710 Teto Financeiro Vigilância em Saúde 

Despesa: 1103 

 

CLÁUSULA QUINTA – A Contratada assume a obrigação de manter, durante toda a execução 

do contrato, em compatibilidade com as obrigações, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA SEXTA – A Contratada reconhece os direitos da Administração constantes no 

http://www.ibiraiaras.rs.gov.br/
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art. 77 e seguintes da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – Constitui motivo para rescisão do contrato, as previstas no art. 

78, 79 e 80, todos da Lei 8.666/93 e alterações. 

 

CLÁUSULA OITAVA – A Contratada fica expressamente vinculada aos termos da proposta da 

licitante vencedora, bem como aos termos do edital. 

 

CLÁUSULA NONA – O presente contrato, juntamente com os termos do edital, forma um 

instrumento único e indivisível, e aqui se tem como reproduzidas todas as disposições 

lá constantes e obrigam igualmente os contratantes.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – A Contratante, através do setor de engenharia do município, poderá 

a qualquer tempo, embargar o prosseguimento de qualquer serviço que esteja em desa-

cordo com as especificações do edital e projetos, bem como recusar a entrega de 

qualquer serviço que não tenha sido aprovado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O licitante vencedor obriga-se a reparar, corrigir, re-

construir ou substituir, às suas expensas e imediatamente, os serviços realizados, 

que estejam em desacordo com as especificações do memorial descritivo, planilha or-

çamentária e cronograma físico financeiro e edital de Convite nº. 03/2018, seus anexos 

e adendos, e com a boa técnica. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A Contratada que não satisfazer os compromissos assumidos, 

serão aplicadas as seguintes penalidades: 

 

     a) A CONTRATADA ficará sujeita a multa de até 20% (vinte por cento), sobre o 

valor total adjudicado no caso de apresentação de documento ou declaração falsa para 

fins de habilitação no presente processo licitatório. No presente caso, a contratação 

será rescindida e será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo de 03 (três) anos. 

 

     b) Advertência – Sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta, 

para as quais tenha concorrido a contratada desde que ao caso não se apliquem as 

demais penalidades. 

 

     c) O não cumprimento dentro do prazo fixado pelo município nos casos em que deva 

refazer os serviços devido a vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imper-

feições, e em caso de atraso dos serviços executados a CONTRATADA, ficará sujeita a 

multa de até 10% (vinte por cento), sobre o valor total da parcela em atraso ou do 

que está incorreto.  

 

     d) A inexecução do contrato administrativo acarretará multa de 20% (vinte por 

cento), sobre o valor total do Contrato Administrativo, e suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 

de 02 (dois) anos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O Foro de eleição é o da Comarca de Lagoa Vermelha- RS. 

Assim, após lido na presença do Contratante e Contratada, assinaram o presente ins-

trumento contratual na presença de duas testemunhas, em três vias, para que melhor 

forma em direito admitida, produza seus jurídicos e legais efeitos para si e seus 

sucessores. 

 

  Município de Ibiraiaras/RS, em xx de xxxxxxxxxxx de 2018. 

 

 

MUNICÍPIO DE IBIRAIARAS/RS 

IVETE BEATRIZ ZAMARCHI LUCHEZI 

Contratante 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Contratada 

Testemunhas: 

 

 

Nome: 

CPF: 

 

 

 

Nome: 

CPF: 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 21/2018 

CONVITE Nº. 03/2018 

ANEXO VI – PROJETOS DE ENGENHARIA 

 

O projeto de engenharia para a Contratação de empresa para realizar através de: 

 

Lote 01 – Execução por empreitada A Substituição Cobertura de policarbonato na Unidade 

de Estratégia da Saúde Familiar - ESF, contém os seguintes documentos: 

 

01 – Memorial descritivo - Substituição de Cobertura; 

02 – Prancha 01 – Arquitetônico - Substituição de Cobertura; 

03 – Planilha de Detalhamento do BDI - Substituição de Cobertura; 

04 – Planilha Orçamentária - Substituição de Cobertura; 

05 – Cronograma Físico – Financeiro - Substituição de Cobertura; 

06 – ART nº 9538085 - Substituição de Cobertura; 

 

 

Lote 02 – Execução por empreitada O cercamento na Unidade de Estratégia da Saúde 

Familiar - ESF, contém os seguintes documentos:  

 

01 – Memorial descritivo - Cercamento; 

02 – Prancha 01 - Situação e Localização - Cercamento; 

03 – Prancha 02 - Arquitetônico - Cercamento; 

04 – Prancha 03 - Arquitetônico - Cercamento; 

05 – Prancha 04 - Arquitetônico - Cercamento; 

06 – Planilha de Detalhamento do BDI - Cercamento; 

07 – Planilha Orçamentária - Cercamento; 

08 – Cronograma Físico – Financeiro - Cercamento; 

 

 

 

http://www.ibiraiaras.rs.gov.br/


MEMORIAL DESCRITIVO 

 

EMPREENDIMENTO: Substituição da cobertura de policarbonato  

LOCALIZAÇÃO: Entrada da Unidade ESF, centro – Ibiraiaras/RS 

 

 A finalidade do presente memorial é estabelecer as normas e especificações técnicas dos 

materiais e serviços a serem empregados na obra de substituição das telhas de policarbonato 

em frente a unidade ESF no centro – Ibiraiairas/RS. 

 A substituição se faz necessária, pois as mesmas apresentam mofo e sujeira incrustadas 

nos alvéolos, e diversos furos e rachaduras nas folhas. Abaixo está sendo apresentado fotos da 

cobertura existente. 

   

 

FOTO 1 – Cobertura existente 



 

FOTO 2 – Presença de sujeira nos alvéolos 

 

Foto 3 – Presença de emenda das telhas sem vedação 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES: 



 Deverá ser feita a retirada das folhas existentes e limpeza de toda a superfície da 

estrutura metálica existente. 

2.0 COBERTURA: 

 A cobertura deverá receber folhas de policarbonato alveolar 6 mm, na cor prata 

refletivo, com proteção contra raios UV. A empresa deverá fornecer certificado de 10 anos de 

garantia das placas de policarbonato. 

As folhas, deverão ser fabricadas com resina 100% pura, ou seja, sem adição de 

materiais recicláveis. Deverão ser empregados todos os acessórios de vedação e fixação 

para o perfeito funcionamento da cobertura, tais como:  

Fita porosa 

Fita impermeável 

Fita VHP  dupla  face base policarbonato  

Perfil H para  encaixe  

Parafusos auto- brocante  zincado  a  fogo e arruela de  neopreme e alumínio 

Perfil U 6mm em alumínio 

Além disso, deverá ser confeccionado algeroz no contorno da parede de alvenaria 

com a cobertura, com a finalidade de vedação entre a parede a cobertura. O algeroz será 

confeccionado em chapa 30, com largura de 20 cm, conforme detalhamento mostrado 

em planta. 

3.0 MÃO-DE-OBRA 

 A mão-de-obra deve ser especializada, com experiência neste tipo de assentamento de 

telhas, deve ser extremamente rigorosa dentro dos critérios técnicos estabelecido pelos 

fabricantes, para não perder os 10 anos de garantia nas placas de policarbonato e também a 

garantia contra defeito de fabricação ...  

4.0. SERVIÇOS FINAIS: 

  A obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos. 

Ibiraiaras, 02 de março de 2018. 

 
________________________________________________ 

Kátia Elisa Pomatti 
Engª Civil – CREA 101.630 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS
Estado do Rio Grande do Sul

Substituição de telhas de policarbonatoOBRA:

NÚMERO:

LOCAL:  Unidade ESF, centro -  Ibiraiaras/RS

PRANCHA:

ARQUITETÕNICO

PROPONENTE:

Ivete Beatriz Zamarchi Luchese - Prefeita Municipal

PROJETO:

Engª Civil Kátia Elisa Pomatti - CREA 101.630

ÁREA: ESCALA:
1 / 50

DATA:
FEVEREIRO 2018

01
105 m2

Detalhe algeroz



% Adotado Inferior Superior

5,50% 3,00% 5,50%

1,00% 0,80% 1,00%

1,27% 0,97% 1,27%

1,39% 0,59% 1,39%

8,96% 6,16% 8,96%

0,65%

3,00%

0,90%

0,00%

24,73% 20,34% 25,00%

Atende aos limites?

Sim

Sim

Sim

Sim

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBJETO: Substituição de telhas de policarbonato

LOCALIZAÇÃO: Unidade ESF, centro - Ibiraiairas/RS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS

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

100,00%

3,00%

Siglas

AC

S+G

R

DF

Lucro

Tributos (PIS 0,65%)

Tributos (ISS)

Tributos (contribuição previdenciária sobre a receita bruta (INSS)

BDI

L

Tributos (COFINS 3%)
I

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

Sim

Variável

BDI SEM Desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Itens

Administração Central

Seguro e garantia

Risco

Despesas financeiras

BDI.PAD = 

Sim

Kátia Elisa Pomatti - Engª Civil - CREA 101.630

                                              __________________________________________________________

Ibiraiaras, 02 de março de 2017

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

(1-CP-ISS)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para construção  e reformas de EDIFICAÇÕES, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o Regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Brita adotado para elaboração do orçamento foi SEM desoneração, e 

que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

-1





TOTAL  
GERAL

TOTAL UNITARIO COM BDI

m
2

105,00 3,00 523,87
m

2
10290,00 30,00 16763,71

m 442,00 7,00 778,32

TOTAL

VALOR EM R$
MÃO-DE-OBRA

1.COBERTURA
315,00

UNID

                    Prefeita Municipal                                                  Engª Civil - CREA 101.630

18065,89

OBS.: BDI = 24,73% (Conforme acórdão 2622/2013 - TCU)

TOTAL GERAL  

182,001.3 Algeroz ch 30 largura = 20 cm

Ibiraiaras, 02 de março de 2017

     IVETE BEATRIZ ZAMARCHI LUCHEZI                                         KÁTIA ELISA POMATTI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPREENDIMENTO:Cobertura em policarbonato sobre estrutura metálica existente

1.2 Cobertura de policarbonato c/acessórios 105 98,00
1.1 Retirada das folhas e limpeza da estrutura 105

3150,00

LOCAL: Unidade ESF, centro - Ibiraiaras/RS

QUANT MATERIAL

VALOR EM R$

UNITARIO

SERVIÇOS

26 17,00

1,00



% R$

18.065,89 100,00 100 18.065,89

Simples 100,00% 18.065,89

Acumulado 100,00% 18.065,89

                    Prefeita Municipal                                                  Engª Civil - CREA 101.630

     IVETE BEATRIZ ZAMARCHI LUCHEZI                                         KÁTIA ELISA POMATTI

18065,89 100%TOTAL

Ibiraiaras, 02 de março de 2017

1.COBERTURA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO:Cobertura em policarbonato sobre estrutura metálica existente

LOCAL: Unidade ESF, centro - Ibiraiaras/RS

DISCRIMINAÇÃO
CUSTO PESO %

5 dias

DE SERVIÇOS





MUNICÍPIO DE IBIRAIARAS 

Estado do Rio Grande do Sul 

Rua João Stella, 55 – Fone (0**54) 355-1122 – 355-1158 CEP 95305-000 Ibiraiaras/RS. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – Cercamento pátio Unidade ESF 
 

1. OBJETIVO: 

A presente especificação tem por objetivo estabelecer os critérios para a 

execução de cercamento do pátio da Unidade ESF. O cercamento consta de cerca 

com tela de alambrado sobre muro existente, além da construção de portões de 

acesso das duas entradas principais. 

   

2. CERCA: 

 Sobre o muro existente, já existe também os pilares chumbados na viga, 

deverá ser colocada cerca composta por grades de proteção com tela tipo alambrado 

malha 5x15 fixado em cantoneira 1X1/4”. Em planta está sendo apresentado 

detalhamento.  

Toda cerca deverá receber fundo anticorrosivo e tinta esmalte sintético na cor 

preta. 

 

6.0 PORTÕES 

 Nas entradas laterais da frente e nos fundos do terreno, , deverão ser 

instalados dois portões, basculante, articulados, ou seja, dobrável na altura de 1,85 

metros. 

 Os portões serão confeccionados em tubo 50x50 chapa 1,5 em seu contorno e 

tubo 20x30 chapa 1,20 no centro. Todos os portões deverão ser tracionados e com 2 

rádios cada portão. 

 Os portão da frente deverão ter porta auxiliar para acesso a pedestre. 

 A estrutura deverá receber fundo anti corrosivo e pintura em tinta esmalte na 

cor preta. 

  

Ibiraiaras, 08 de fevereiro  de 2018. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Kátia Elisa Pomatti 

Engª Civil – CREA 101.630 



 Tuboexistente

Cantoneira 1 x 1/4

Muro existente

Tela tipo alambrado

Apoio central em tubo 50x50 mm

FEVEREIRO 2018

Engª Civil Katia E. Pomatti - CREA 101.630

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS

ARQUITETÔNICO

Ivete Beatriz Zamarchi Luchese - Prefeita Municipal

CercamentoOBRA:

PROPONENTE:

LOCAL:

ÁREA:
52 m

UNidade ESF, centro - Ibiraiaras/RS

PRANCHA:

PROJETO:

ESCALA:
1/25

DATA:

NÚMERO:

02

Estado do Rio Grande do Sul



PORTÃO DE ACESSO ESQUERDO

Articulado

Porta auxiliar

Contorno tubo 50x50 ch 1,5

Centro tubo 20x30 ch 1,2

PORTÃO DE ACESSO DIREITO

Articulado

Porta auxiliar

Contorno tubo 50x50 ch 1,5

Centro tubo 20x30 ch 1,2

Com motor tracinado e dois rádios

Com motor tracinado e dois rádios FEVEREIRO 2018

Engª Civil Katia E. Pomatti - CREA 101.630

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS

ARQUITETÔNICO

Ivete Beatriz Zamarchi Luchese - Prefeita Municipal

CercamentoOBRA:

PROPONENTE:

LOCAL:

ÁREA:
52 m

UNidade ESF, centro - Ibiraiaras/RS

PRANCHA:

PROJETO:

ESCALA:
SEM

DATA:

NÚMERO:

03

Estado do Rio Grande do Sul





RELÓGIO

Tocos de eucalipto

Pergolado de madeira

Cercamento a construir
sobre muro existente

Cercamento a
construir sobre muro
existente

Portão	de	acesso	esquerdo

Portão	de	acesso	direito

FEVEREIRO 2018

Engª Civil Katia E. Pomatti - CREA 101.630

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS

SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

Ivete Beatriz Zamarchi Luchese - Prefeita Municipal

CercamentoOBRA:

PROPONENTE:

LOCAL:

ÁREA:
52 m

Unidade ESF, centro - Ibiraiaras/RS

PRANCHA:

PROJETO:

ESCALA:
1/350

DATA:

NÚMERO:

01

Estado do Rio Grande do Sul



PORTÃO FUNDOS

Tubo 50x50 mm

Contorno tubo 50x50 ch 1,5

Muro em bloco de concreto

Muro em bloco de concreto

Tela de alabrado malha 5x15

Articulado

FEVEREIRO 2018

Engª Civil Katia E. Pomatti - CREA 101.630

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS

ARQUITETÔNICO

Ivete Beatriz Zamarchi Luchese - Prefeita Municipal

CercamentoOBRA:

PROPONENTE:

LOCAL:

ÁREA:
52 m

Unidade ESF, centro - Ibiraiaras/RS

PRANCHA:

PROJETO:

ESCALA:
SEM

DATA:

NÚMERO:

04

Estado do Rio Grande do Sul



% Adotado Inferior Superior

5,50% 3,00% 5,50%

1,00% 0,80% 1,00%

1,27% 0,97% 1,27%

1,39% 0,59% 1,39%

8,96% 6,16% 8,96%

0,65%

3,00%

0,90%

0,00%

24,73% 20,34% 25,00%

BDI.PAD = 

Sim

Kátia Elisa Pomatti - Engª Civil - CREA 101.630

                                              __________________________________________________________

Ibiraiaras, 02 de março de 2017

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

(1-CP-ISS)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para construção  e reformas de EDIFICAÇÕES, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o Regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Brita adotado para elaboração do orçamento foi SEM desoneração, e 

que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

-1

Itens

Administração Central

Seguro e garantia

Risco

Despesas financeiras

Lucro

Tributos (PIS 0,65%)

Tributos (ISS)

Tributos (contribuição previdenciária sobre a receita bruta (INSS)

BDI

L

Tributos (COFINS 3%)
I

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

Sim

Variável

BDI SEM Desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Siglas

AC

S+G

R

DF

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBJETO: Cercamento

LOCALIZAÇÃO: Unidade ESF, centro - Ibiraiairas/RS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS

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

100,00%

3,00%

Atende aos limites?

Sim

Sim

Sim

Sim





TOTAL  
GERAL

TOTAL UNITARIO COM BDI

12783,45

6130,48

Ibiraiaras, 08 de fevereiro de 2018

unid 1450,00 1450,00

370x3 metros com 2 rádios

1

3049,65

3.2 Portão elétrico  basculante articulável

3.1 Portões elétrico basculante articulável

3,80x3 metros com 2 rádios

1425,00

TOTAL DO ITEM

1020,00 1020,00

1020,00

unid 1425,00

                    Prefeita Municipal                                                  Engª Civil - CREA 101.630

     IVETE BEATRIZ ZAMARCHI LUCHEZI                                         KÁTIA ELISA POMATTI

12783,45

TOTAL

1020,00

2.1 Grades de proteção com tela, pilares e
m

2
80,7

1.CERCA

18913,93

2 PORTÕES

OBS.: BDI = 24,73% (Conforme acórdão 2622/2013 - TCU)

TOTAL DO ITEM

TOTAL GERAL  

39,00 3147,30

3080,83

1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPREENDIMENTO:Construção de cercamento

LOCAL: Unidade ESF, centro - Ibiraiairas/RS

88,00 7101,60cantoneira 1"x1/4 c/pintura esmalte

VALOR EM R$
MÃO-DE-OBRAUNID QUANT MATERIAL

VALOR EM R$

UNITARIO

SERVIÇOS



% R$ % R$

12.783,45 21,57 100 12.783,45

6.130,48 10,35 100 6.130,48

Simples 22,10% 12.783,45 77,90% 6130,48

Acumulado 22,10% 12.783,45 100,00% 18.913,93

1. CERCA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO:Construção de cercamento

LOCAL: Unidade ESF, centro - Ibiraiairas/RS

DISCRIMINAÇÃO
CUSTO PESO %

15 dias 30 dias

DE SERVIÇOS

2. PORTÕES

                    Prefeita Municipal                                                  Engª Civil - CREA 101.630

Ibiraiaras, 08 de fevereiro de 2018

     IVETE BEATRIZ ZAMARCHI LUCHEZI                                         KÁTIA ELISA POMATTI

18913,93 100%TOTAL


