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EDITAL  DE  LICITAÇÃO 
 

 

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços  

NÚMERO: 002/2014 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço 
 

 

O Prefeito Municipal de Morro Redondo, no uso de suas atribuições legais e de conformidade 

com a Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que às 10hs do dia 06 do mês de Fevereiro de 2014, na sala de reuniões da Comissão de 

Licitação, em Morro Redondo, se reunirá a comissão de licitação, com finalidade de receber propostas das 

empresas do ramo pertinente ao objeto da presente licitação, cadastradas na Prefeitura Municipal de Morro 

Redondo, ou que venham a sê-las, num prazo de 03 (três) dias anteriores à data acima prevista, conforme 

parágrafo 2º, do artigo 22, da Lei nº 8.666/93, e sua alterações. 

 

 

I – OBJETIVO: 

Aquisição de materiais  de construção para a conclusão da obra da Unidade Básica de Saúde. 

A despesa correrá por conta do Recurso FES – SES/RS ; Projeto 1.003, elemento de despesa 44.90.51 e 

contrapartida Recurso ASPS, de acordo com os cronogramas de execução financeira e planos de aplicação, 

constantes dos planos de trabalho. 

 

II – CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS: 

As propostas deverão ser entregues em uma via datilografada, em papel timbrado da empresa, 

assinada em sua última folha e rubricada nas demais, sem rasuras ou emendas, juntamente com a 

documentação para habilitação, em dois envelopes distintos, fechados, contendo na sua parte externa e 

fronteira a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE MORRO REDONDO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2014 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE: (Nome Completo da Empresa) 

 

AO MUNICÍPIO DE MORRO REDONDO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2014 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA FINANCEIRA 

PROPONENTE: (Nome Completo da Empresa) 

 

1. O envelope nº 01 deverá conter: 

a) Certificado de Registro Cadastral atualizado junto ao Município; 

b) Declaração firmada pelo licitante nos termos dos modelos anexos ao Decreto Federal nº 

4.358, de 05/09/2002; 

c) Declaração abrindo mão do prazo recursal (facultativo). 

  d ) Se o proponente for representado por procurador, deverá juntar procuração com poderes 

para decidir a respeito dos atos constantes da presente Licitação. 
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2. Para efeito de cadastramento, os interessados deverão apresentar a documentação abaixo 

relacionada até o dia 03 de Fevereiro de 2014 para, posteriormente, ocorrer a emissão do 

Certificado de Registro Cadastral atualizado junto ao Município. 

 

2.1 Habilitação Jurídica: 

A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em: 

a) cédula de identidade; 

b) registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

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

documentos de eleição  de seus administradores; 

d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

e) 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 exigir. 

 

2.2 Regularidade Fiscal: 

A documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o caso consistirá em: 

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

c) Certidão Negativa de Débito  junto ao INSS (CND); 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, sendo a última do 

domicílio ou sede do licitante; 

e) Certificado de regularidade junto ao FGTS. 

f)    Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) fornecida pelo TST. 

 

 

2.3 Qualificação Econômico-Financeira: 

A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigidos e 

apresentados na forma da lei, com indicação do n.º 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, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanço provisório, podendo ser atualizado por índices oficiais quando 

encerrados há mais de três meses da data da apresentação da proposta. Tais documentos 

terão que obedecer aos requisitos formais de elaboração estabelecidos em lei e os 

indicados pela ciência contábil e estarem devidamente registrados e autenticados pela 

junta comercial (conforme prevê a IN n.º  65, de 31/07/97 do DNRC), ou publicados em 

jornal de grande circulação / Diário Oficial. 

 

As licitantes deverão também comprovar patrimônio líquido de 5% (cinco por 

cento) do valor estimado para contratação, nos termos dos § 2º e 3º do artigo 31, da Lei 

nº 8.666/93. 
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b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou, no caso de pessoa física, certidão negativa de execução patrimonial. 

c) A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, declaração, firmada 

por contador, sob as penas da lei, de que se enquadra como microempresa ou empresa 

de pequeno porte. 

 

OBS.:  
- Os documentos enumerados nos itens anteriores poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou funcionário do 

município, ou, por publicação em órgão da imprensa oficial. 

- Os documentos acima mencionados, que não tenham prazo de validade 

estabelecido, consideram-se válidos por 90(noventa) dias, a contar da data de sua 

expedição. 

 

3. O envelope nº 02 deverá conter: 

- Proposta financeira, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada pelo licitante ou seu 

representante legal na última folha e rubricada nas demais. Não serão admitidos textos, 

especificações e/ou discriminações diferentes daqueles constantes no presente edital, nem 

indexada por qualquer indicador econômico. 

 

OBS.:  

- As propostas deverão ter validade mínima de 60 (sessenta) dias contados a partir da 

data de sua abertura, em moeda corrente nacional e serem apresentadas conforme 

modelos de orçamento e cronograma físico-financeiro, parte integrante deste edital; 

- No preço ofertado deverão estar incluídos os custos de todas as despesas inerentes 

ao objeto deste certame, tais como: fretes, impostos, taxas, encargos sociais, seguros de 

responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, das obrigações 

trabalhistas e previdenciárias que recaiam sobre os serviços contratados, sem qualquer 

ônus ou solidariedade por parte do município.  

 

III – DO JULGAMENTO 

 

1. O julgamento será por preço global e realizado pela comissão de licitação, que levará em 

consideração o menor preço. 

 

2. Esta licitação será processada e julgada com a observância do previsto nos arts. 43 e 44, 

seus incisos e parágrafos, da Lei nº 8.666/93. 

 

3. Para efeitos de classificação no julgamento, ao preço proposto por cooperativas,  será 

acrescido 15% (quinze por cento) sobre o valor dos serviços, que corresponde ao custo 

previdenciário para o Município. 

 

4. Em caso de empate entre duas ou mais propostas será utilizado o sorteio, em ato público, 

com a convocação prévia de todos os licitantes. 
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IV – DOS RECURSOS 

 

Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, 

alíneas e parágrafos do art. 109, da Lei nº 8.666/93. 

 

 

V – DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

 
1. Esgotados todos os prazos recursais, a  Administração convocará o vencedor para assinar o 

contrato em até cinco dias após a homologação, sob pena de perda do direito a contratação 

sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666/93. 

 

2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período 

desde que, seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo constante do item 

anterior. 

 

3. Não ocorrendo a assinatura do contrato no referido prazo, 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 inclusive, quanto aos 

preços atualizados pelo critério previsto neste  edital, ou então, revogará a licitação, sem 

prejuízo da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do 

contrato, e da aplicação das demais sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

 

 

VI – DO CONTRATO 

 

1. São obrigações do contratado:  

a) A empresa vencedora terá 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação regular 

do mesmo, para entrar em contato com a CONTRATANTE com o objetivo de firmar 

contrato; 

b) Manter, durante todo o prazo de vigência contratual, as condições de habilitação 

compatíveis com a obrigação assumida; 

 

2. Constituirão motivos para rescisão do contrato, independentemente da conclusão de seu 

prazo: 

a) reiterada desobediência dos preceitos estabelecidos; 

b) falta grave a juízo do Município; 

c) falência ou insolvência; 

d) rescisão, em conformidade com o art. 78 da Lei nº 8.666/93; 

 

 

VII – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

1 - A CONTRATANTE efetuará o pagamento dentro de 7 (sete) dias, a contar da entrega dos 

materiais. 

 

VIII – DISPOSIÇÕES GERAIS 
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1. A simples apresentação da documentação proposta nesta licitação, implica na  aceitação 

total e automática das disposições contidas no presente edital, da Lei 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

2. Fica a esta Municipalidade assegurado o direito de contratar acréscimos ou supressões de 

até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente adjudicado na forma da lei, 

conforme prevê o artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93. 

 

3. A inabilitação do licitante em qualquer fase do procedimento licitatório, importa  em 

preclusão do direito de participar das fases subseqüentes. 
 

 

4. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições 

deste edital. 

 

5. Os documentos retirados dos envelopes, para o julgamento da habilitação, serão rubricados 

pela comissão julgadora e pelos representantes ou procuradores das empresas licitantes. O 

procedimento será repetido quando da abertura das propostas financeiras. 

 

6. Só terão direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos 

e assinar as atas, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da 

comissão julgadora. 

 

7. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão admitidos à 

licitação os concorrentes retardatários. 

 

8. Em caso de descumprimento das cláusulas contratuais o Município, a critério do prefeito 

municipal, poderá aplicar qualquer uma das sanções previstas pelo art. 87, incisos I a IV, §§ 

1º a 3º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

9. Será competente o Foro da Comarca de Pelotas-RS, para dirimir controvérsias,  não 

podendo ser indicado qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. 

 

10. Maiores informações serão prestadas aos interessados de segunda à sexta-feira, no horário 

das 08:00 às 11:00 e das 13:30 às 17:00 hs, na Prefeitura Municipal de Morro Redondo, ou 

ainda pelo telefone 0xx53 3224-0120. 
 

11. Fazem parte deste edital: 

 

ANEXO I: Termo de referência 

 

 

Morro Redondo,  16 de Janeiro de 2014. 
 

 

 

       Graciela Funari Bertoldi                                                         Diocélio Jaeckel 
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Assessora Jurídica                                                        Vice Prefeito Municipal 
 

 

ANEXO I: Termo de referência 

 
 

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  MORRO  REDONDO - RS 

ORÇAMENTO CONCLUSÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO EURICO FISS 

Engº Civil Paulo César da Silva CREA-RS :  43.407-d jan/14 

item discriminação 

 

quant. 
 

unid.  valor unit.   valor total  

1 Pedra de alicerce 25x25x25cm³  
160 

 

un           4,00  
           

640,00  
2  tijolo cerâmico maciço 1500 

un           0,30  
           

450,00  
3 Areia fina 

2 m³         95,00  
           

190,00  
4 Areia média 

6 m³         79,00  
           

474,00  
5 Brita nº 2 

4 m³         80,00  
           

320,00  
6 Cal hidratada sc = 20 kg 

10 sc           8,10  
             

81,00  
7 Cimento comum sc = 50 kg 

20 sc         23,80  
           

476,00  
8 Cimento cola sc = 20 kg 

15 sc           8,40  
           

126,00  
9 Barra de aço CA-50  Ø 5/6" -  L=12m 

12 un         22,20  
           

266,40  
10 Barra de aço CA-60  Ø 5.0mm - L=12m  

10 
 

un           8,30  
             

83,00  
11 Arame recozido nº 18 

2 kg           8,30  
             

16,60  
12 Tubo de aço galvanizado redondo de 1 1/2" - L = 6 m 

13 un       180,00  
        

2.340,00  
13 Tubo de aço galvanizado redondo de 1" - L = 6 m 

9 un         90,00  
           

810,00  
14 Bucha plástica 8 mm 

100 un           0,10  
             

10,00  
15 Parafuso 5.5x50 para bucha 8mm 

100 un           0,20  
             

20,00  
16 Prego 12x12  

2 
 

kg         10,30  
             

20,60  
17 Prego 17x27 

3 kg           7,90  
             

23,70  
18 Prego 18x30 

2 kg           7,40  
             

14,80  
19 Azulejo em cor  

120 
 

m²         12,50  
        

1.500,00  
20 Piso cerâmico decorado 

30 m²         11,80  
           

354,00  
21 Rejunte 

30 Kg           2,30  
             

69,00  
22 Telha fibrocimento 110x244cm e=6mm 

10 un         42,50  
           

425,00  
23 Cumeeira articulada, em fibrocimento, 110cm e=6mm 

10 un         39,60  
           

396,00  
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24 Espigão universal de início fibrocimento 90x31cm e=6mm 
10 un         19,00  

           
190,00  

25 Espigão universal fibrocimento 185x31cm e=6mm 
20 un         22,00  

           
440,00  

26 Parafuso telheiro 5/16"x110mm com arruela e vedante  
50 

 

un           0,40  
             

20,00  
27 Marco para porta interna, em madeira de lei, 60x210cm 

2 un         91,50  
           

183,00  
28 Porta interna semi-oca, em madeira de lei, 60x210cm 

2 un         52,40  
           

104,80  
29 Conjunto de ferragens metálicas, para porta interna 

2 cj         22,30  
             

44,60  
30 Guarnição/alizar, em madeira de lei, para porta de 60x210cm  

4 
 

cj         32,00  
           

128,00  
31 Selador Acrílico - bd = 18 L 

3 bd         81,50  
           

244,50  
32 Tinta Latex Acrílica - bd = 18 L 

5 bd       135,00  
           

675,00  
33 Tinta Antiferruginosa - gl = 3,6 L 

2 gl         66,40  
           

132,80  
34 Tinta esmalte sintético - gl = 3,6 L 

4 gl         51,20  
           

204,80  
35 Fundo fosco - gl = 3,6 L  

5 
 

gl         52,00  
           

260,00  
36 Tinta a óleo - gl = 3,6 L 

5 gl         48,30  
           

241,50  
37 Lavatório de louça branca 

7 un         51,20  
           

358,40  
38 Coluna p/Lavatório de louça branca 

7 un         43,80  
           

306,60  
39 Bacia Sanitária de louça branca  

5   
 

un         94,00  
           

470,00  
40 Assento plástico Almofado cor branca 

5 un         48,80  
           

244,00  
41 Parafuso para fixação de Bacia Sanitária 10mm 

10 un           2,90  
             

29,00  
42 Caixa de descarga plástica sobrepor 12L cor branca 

5 un         20,60  
           

103,00  
43 Cano e curva para caixa de descarga cor branca 

5 cj           8,90  
             

44,50  
44 Espude para bacia sanitária cor branca 

5 un           2,20  
             

11,00  
45 Anel de Vedação p/Bacia Sanitária 

5 un           5,90  
             

29,50  
46  

Engate flexivel 1/2" 30cm 
 

12 un           2,70  
             

32,40  
47 Caixa sifonada de PVC com tampa dn 150x150x50mm 

9 un         12,40  
           

111,60  
48 Saboneteira de Parede, em louça branca  

15 
 

un         19,90  
           

298,50  
49 Porta papel de parede, em metal cromado 

5 un         30,60  
           

153,00  
50 Porta toalha Bastão, em metal cromado 

15 un         40,60  
           

609,00  
51 Cabide simples de parede, em metal cromado 

15 un         29,90  
           

448,50  
52 Registro de Gaveta metálico dn 3/4" 

5 un         22,90  
           

114,50  
53 Registro de Pressão Metálico dn 1/2" 

2 un         32,20  
             

64,40  
54 Torneira de metal para lavatório de 1/2" 

7 un         46,40  
           

324,80  
55 Torneira de PVC longa para tanque de 1/2" 

1 un           3,90  
               

3,90  
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56 Fita de vedação para rosca com 18mmx50cm 
5 un           4,10  

             
20,50  

57 Adesivo para PVC 75g 
5 un           3,40  

             
17,00  

58 Adaptador de PVC para válvula de 40mm  
8 

 

un           1,50  
             

12,00  
59 Adaptador de PVC soldável curto c/bolsa e rosca 20mmx1/2" 

10 un           4,50  
             

45,00  
60 Adaptador de PVC soldável curto c/bolsa e rosca 25mmx3/4" 

4 un           5,00  
             

20,00  
61 Luva de PVC soldável c/bucha de redução 25mmx20mm 

18 un           0,80  
             

14,40  
62 Luva de PVC soldável dn 25mm 

6 un           0,40  
               

2,40  
63 Joelho 90º de PVC soldável c/bucha de latão 20mmx1/2" 

23 un           3,10  
             

71,30  
64 Joelho 90º de PVC soldável dn 25mm 

18 un           0,40  
               

7,20  
65 Joelho 90º de PVC soldável dn 32mm 

2 un           1,30  
               

2,60  
66 Joelho 90º de PVC soldável para esgoto dn 40mm 

9 un           0,90  
               

8,10  
67 Joelho 90º de PVC soldável para esgoto dn 50mm 

6 un           1,90  
             

11,40  
68 Joelho 90º de PVC soldável para esgoto dn 75mm 

5 un           3,90  
             

19,50  
69 Joelho 90º de PVC soldável para esgoto dn 100mm 

5 un           4,30  
             

21,50  
70 Tê 90º de PVC soldável c/bucha de redução dn 25mmx20mm 

4 un           1,50  
               

6,00  
71 Tê 90º de PVC soldável dn 25mm 

16 un           0,70  
             

11,20  
72 Tê 90º de PVC soldável dn 32mm 

2 un           2,10  
               

4,20  
73 Tubo de PVC soldável dn 20mm - L = 6m 

5 un           9,70  
             

48,50  
74 Tubo de PVC soldável dn 25mm - L = 6m 

10 un         13,40  
           

134,00  
75 Tubo de PVC soldável dn 32mm - L = 6m 

5 un         25,80  
           

129,00  
76 Tubo de PVC soldável para esgoto dn 40mm - L = 6m 

3 un         14,80  
             

44,40  
77 Tubo de PVC soldável para esgoto dn 50mm - L = 6m 

5 un         29,60  
           

148,00  
78 Tubo de PVC soldável para esgoto dn 75mm - L = 6m 

5 un         38,30  
           

191,50  
79 Tubo de PVC soldável para esgoto dn 100mm - L = 6m 

10 un         37,80  
           

378,00  
80 Tanque de plástico com acessórios de fixação 

1 un         48,30  
             

48,30  
    

    
TOTAL 
GERAL   

  
15.631,40  

 


