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CARTA CONVITEN° 009/2013 DE 11 DE OUTUBRO DE 2013.
PROCESSO 011/2013

CÂMARAMUNICIPALDE CARAZINHO
EDITALDE CONVITEN" 009/2013
TIPOMENORPREÇO

Edital de carta convite paraa contratação
de empresa em regime de empreitadapor
preço global, com fornecimento de
material para construção/reforma de
murosna CãmaraMunicipalde Carazinho.

O VEREADOROTTO ALBINOGERHARDTNETO, PRESIDENTE DO LEGISLATIVO
MUNICIPALDE CARAZINHO,no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei n.O8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, toma público, para o
conhecimento dos interessados, que às 09 horas do dia 22 do mês de outubrode
2013, na Câmara Municipal, a Comissão de Licitações, designada pela Portaria n.'
043/2013, se reunirá com a finalidade de receber propostas para
construção/reforma muros na Câmara Municipal de Carazinho, em regime de
empreitada por preço global, com fomecimento de material e mão-de-obra.

1. OBJETO

o presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços,
por empreitada global, a contratação de empresa para prestação de
serviços e entrega de material para construção/reforma muros na
Cãmara Municipal de Carazinho, conforme projetos e memoriais
descritivos e demais especificações, anexos do edital.

2. DA HABILITAÇÃO

Para efeitos de habilitação, os interessados deverão apresentar os
documentos referentes a habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação
técnica e qualificação econõmico-financeira.

2.1 - HABILITAÇÃOJURÍDICA:

a) cédula de identidade dos responsáveis legais da lici te;

b) registro Comercial no caso de empresa comercial;
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cl 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.

cl) os documentos mencionados na alinea c deverão estar acompanhados de todas
as suas alterações ou da respectiva consolidação, e deles deverá constar, entre os
objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatível com o
objeto desta concorrência;

dI decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

2.2 - REGULARIDADE FISCAL:

aI prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF);

bl prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Municipio, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividades e compativel com o objeto desta concorrência;

cl prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais e ã Divida Ativa da União), Estadual e
Municipal, sendo a última do domicilio ou sede do licitante em vigor na data de
apresentação dos documentos de habilitação;

dI prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular
no cumprimento dos encargos sociais instituidos em lei, em vigor na data de
apresentação dos documentos de habilitação;

el prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
em vigor na data de apresentação dos documentos de habilitação.

2.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) certidão de registro no CREAda empresa e do profissional;

2.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

aI Certidão(ões) Negativa(s) de Faléncia ou Concordata expedida(s)pelo(s)
distribuidor(es) da sede fiscal da pessoa juridica, emitida(s) em até noventa dias
corridos antes da data de apresentação dos documentos de habilitação.

3. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS

Os documentos necessários
recebidos pela Comissão de Licitação o

DAS PROPOSTAS:

habilitação e as propostas serão
ia, hora e local mencionados no
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preâmbulo, em 02 (dois) invólucros distintos, fechados, e identificados,
respectivamente como de n.O I e n.o 2, para o que sugere-se a seguinte inscrição:

A cÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 009/2013

INVÓLUCRO N. ° 01 - DOCUMENTAÇÃO

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESAI

FONE/FAX/E-MAIL

DATA ABERTURA: 1 1 HORA: .

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

EDITAL DE CARTA CONVITE N. ° 009/2013

INVÓLUCRO N. o 02 - PROPOSTA

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

FONE/FAX/E-MAIL

DATA ABERTURA: 1 1 HORA: .

3.1 Para habilitação o licitante deverá apresentar no invólucro número 01:

aIOs documentos descritos no item 2.1; 2.2; 2.3 e 2.4;

bl Declaração, sob as penalidades cabiveis, de inexistência de fatos impeditivos de
habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;

c) Quando a representação for exercida na forma de seus atos de constituição, por
sócio ou dirigente, o documento de credenciamento consistirá, respectivamente, em
cópia do ato que estabelece a prova de representação da empresa, onde conste o
nome do sócio e os poderes para representá-la, ou cópia da ata da assemblêia de
eleição do dirigente, em ambos os casos autenticada em cartório ou apresentada
junto com o documento original, para permitir que a Comissão de Licitação ateste
sua autenticidade;

c.1) Caso o preposto da licitante não seja seu representante estatutário ou legal, o
credenciamento será feito por intermêdio de procuração, mediante instrumento
público ou particular. Na hipótese de apresent ão por intermêdio de procuração,
deverá ser juntada a cópia autenticada em cart - do ato que estabelece a prova de
representação da empresa, em que constem os es dos sócios ou dirigentes com
poderes para a constituição de mandatários.
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c.2) A ausência do documento hábil de representação não impedirá o licitante de
participar da licitação, mas ele ficará impedido de praticar qualquer ato durante o
procedimento licitatório.

dI declaração, conforme o modelo instituído pelo Decreto Federal n.O4.358/02, que
atende ao disposto no art. 7.°, inciso XXXlIl,da Constituição Federal.

Os Documentos de Habilitação deverão ter, preferencialmente,
todas as suas páginas numeradas e rubricadas por representante legal da
licitante e deverão ser apresentados em original, em cópia autenticada por
cartório competente, sob a forma de publicação em órgão da imprensa oficial
ou, ainda, em cópia não autenticada, desde que seja exibido o original, para
conferência pela Comissão de Licitação, no ato da abertura dos Documentos de
Habilitação. Só serão aceitas cópias legiveis, que ofereçam condições de análise
por parte da Comissão de Licitação.

3.2 O invólucro n.O02 deverá conter:

aI proposta financeira, em papel que identifique a licitante, ter suas páginas
numeradas seqüencialmente e ser redigidas em lingua portuguesa, rubricadas em
todas as páginas e assinada na última, pelo representante legal da empresa,
mencionando o preço global para a execução dos serviços, objeto desta licitação,
onde deverão estar incluídos todos os custos com material, mão-de-obra, inclusive o
EDI, (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc.);

b) planilha de quantitativos e custos unitários;

bl cronograma físico - financeiro;

Observação 1: o prazo de validade da proposta é de 60 dias a contar da
data aprazada par a sua entrega.

Observação 2: 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.

d) Declaração de que tem plenos conhecimentos do local da execução da obra.

4. PROCEDIMENTOSLlCITATÓRIOS

4.1 Os Invólucros n° 1 e nO 2 serão recebidos pela C.missão Permanente de
Licitações no local, dia e hora previstos no preâmbulo d e Edital e abertos em
sessões públicas. /

4.2 Os trabalhos serão conduzidos da se inte form . /t..
I [\
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4.2.1 O Invólucro nO1 será aberto no dia, local e hora previstos no preâmbulo deste
Edital e os documentos serão rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e
pelas licitantes.
4.2.2 O exame da documentação do Invólucro nO1 poderá ocorrer no mesmo dia do
seu recebimento ou em data a ser marcada pela Comissão de Licitação.
4.2.3 Caso a segunda sessão não ocorra imediatamente após a primeira, o Invólucro
n° 2 será rubricado em seu fecho pelos membros da Comissão de Licitação e pelas
licitantes presentes.
4.2.4 A participação de representante de qualquer licitante dar-se-á mediante a
prêvia entrega de documento hábil, conforme estabelecido no item "3.1 c)".
4.2.5 Da reunião lavrar-se-á ata, na qual serão registradas todas as ocorrências e
que, ao final, será assinada pelos membros da Comissão e pelas licitantes presentes.

4.3 A Comissão de Licitação anunciará o resultado da fase de habilitação e dará
início ã segunda sessão, se todas as licitantes concordarem em abrir mão do direito
de recorrer das decisões referentes a essa fase, o que deverá constar da respectiva
ata. Caso contrário a Comissão divulgará o resultado na forma da legislação abrindo-
se o prazo de dois dias úteis para a interposição de recursos.

4.4 Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido a sua desistência ou, ainda,
tendo sido julgados os recursos interpostos, serão marcados data, hora e local para
abertura dos Invólucros n° 2.

4.5 O Invólucro n° 2 será devolvidointacto às licitantes inabilitadas.

4.6 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as Propostas Financeiras, não cabe
desclassificar licitantes por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento, bem como não poderão eles
desistir de suas Propostas, a não ser por motivo justo, decorrente de fato
superveniente, e aceito pela Comissão de Licitação.

4.7 Os procedimentos de abertura dos Invólucros n° 2 serão os mesmos do item
"4.2".

4.7.1 O julgamento deste certame será pelo menor preço global, serviços
empreitada por preço global, com fornecimento de material e mão-de-obra.

4.8 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, após obedecido o disposto no
parágrafo 2° do art. 3° da Lei 8.666/93, será utilizado o sorteio, em ato público, com
a convocação prêvia de todos os licitantes.

4.9 Sem interposição de recurso, ou havendo sua desistência ou ainda, transitados
em julgados os recursos interpostos a Comissão de Licitação anunciará o resultado
final e se todos os licitantes presentes concordarem em abrir mão do direito de
recorrer, o que deverá constar da respectiva ata - elaborará relatório a ser
apresentado à Presidência. Caso contrário a Comissão divulgará o resultado,
abrindo-se o prazo de dois dias úteis para a interposição de recursos

4.10 Após vista do relatório da Comissão de Licit
decidindo acerca da homologação e aprovação d

rr-ncia à vencedora.
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5. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

5.1 Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas
nos incisos, alíneas e parãgrafos do art. 109 da Lein.O8.666/93.

5.2 Todo cidadão é parte legitima para impugnar o presente Edital por
irregularidade. Qualquer pedido de impugnação deverá ser protocolizado até dois
dias úteis antes da data da abertura do invólucro com os Documentos de
Habilitação, na segunda das 8h às Ilh45 e das 13h30 às 17h, e de terça a sexta-
feira das Ih às 13h, na Càmara Municipal, na Avenida Flores da Cunha 799, Centro,
nesta cidade.

5.3 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não o
fizer até dois dias úteis antes da data da abertura do invólucro com os
Documentos de Habilitação, mediante solicitação por escrito e protocolizada no
endereço mencionado no item anterior.

5.4 Considera-se licitante para efeito do item anterior a empresa que tenha retirado
o presente edital junto a Càmara Municipal.

5.5 A impugnação feita tempestivamente pela licitante nào a impedirá de participar
do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

5.6 Eventuais recursos referentes à presente concorrência deverão ser interpostos
no prazo máximo de dois dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da
ata, em petição escrita dirigida ao Presidente da Càmara Municipal, por intermédio
da Comissão Permanente de Licitações, no endereço mencionado no item 5.2.

5.7 Interposto o recurso, o fato serà comunicado às demais licitantes, que poderão
impugná-lo no prazo máximo dois dias úteis.

5.8 Recebida(s) a(s) impugnação(ões), ou esgotado o prazo para tanto, a Comissão
Permanente de Licitações poderã reconsiderar a sua decisão, no prazo de dois dias
úteis, ou, no mesmo prazo, submeter o recurso, devidamente instruído, e
respectiva(s) impugnação(ões) ao Presidente da Càmara Municipal, que decidirá em
dois dias úteis contados de seu recebimento.

5.9 Não será conhecido o recurso interposto fora do prazo legal ou subscrito por
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo como
representante da licitante.

5.10 Será franqueada aos interessados, desde a data do início do prazo para
interposição de recursos ou impugnações até o seu término, vista ao processo desta
concorrência, em local e horário a sere . indicados pela Comíssão Permanente de
Licitações.

/
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5.11 Após a análise das razões e contra-razões de recurso, a Comissão de Licitações
poderá reconsiderar sua decisão, ou, no caso de manutenção da decisão, encaminhar
o recurso ao Presidente do Legislativo, devidamente informado, para decisão.

6. DADOTAÇÃOORÇAMENTARIA

As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à
conta da seguinte dotação orçamentária:
Órgão 01 Cãmara Municipal
Unidade 01 - Cãmara Municipal
Proj/Ativ: 010310001.2.002 Manutenção do Prédio e dos Equipamentos
Dotação/Elem. Desp: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material de Consumo

3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Serv.Terc.Pess.Juridica

7. DAS CONDIÇÕESCONTRATUAIS

7.1 A licitante vencedora terá o prazo de cinco dias úteis, contados a partir da
convocação, assinar o termo de contrato.

7.2 Caso a licitante vencedora se recuse a assinar os contratos no prazo acima
estipulado, a Câmara poderá, a seu critêrio, convocar as licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para assinar o contrato em igual prazo e nas mesmas
condições estabelecidas na proposta de menor preço, ou revogar esta concorrência,
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nO8.666/93.

7.3 Se a licitante vencedora se recusar a assinar o contrato, a Câmara lhe aplicará
multa de atê 10 % (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado da
contratação, alêm de poder aplicar-lhes outras sanções e penalidades previstas na
Lei nO8.666/93.

7.4 O disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas na forma do
item 7.2.

7.5 O contrato para a execução do serviço, objeto deste Edital terâ duração
da execução de acordo com o cronograma de execução da obra, a contar da
autorização de início até a entrega definitiva da obra, de acordo com anexo m
deste Edital.

7.6 Esse prazo poderá ser prorrogado, a juizo da Câmara Municipal, mediante acordo
entre as partes.

7.7 A Câmara Municipal poderá rescindir, a qualquer tempo, o contrato que vier a
ser assinado, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que
assista às contratadas qualquer espêcie de direito, nos casos previstos na Lei nO
8.666/93 e no contrato a ser firmado entre as partes.

7.8 A reSClsao do contrato acarretará, independentemente de qualquer
procedimento judicial ou extrajudicial por parte da Câmara Municipal, a retenção
dos crêditos decorrentes do contrato, limitada ao valor dos prejuizos causados, alê
das san ões revistas neste Edital e em lei atê a com leta indeniza ão dos danos.
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7.9 Às contratadas poderão ser aplicadas as sanções e penalidades previstas na
Lein° 8.666/93 e no contrato a ser firmado entre as partes.

7.10 Será da responsabilidade da contratada o õnus resultante de quaisquer ações,
demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de
qualquer de seus empregados, prepostos ou contratados.

7.11 Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades decorrentes
de ações judiciais, inclusive trabalhistas, que lhe venha a ser atribuída por força de
lei, relacionadas com o cumprimento do presente Edital e do contrato que vier a ser
assinado.

7.12 A contratada deverá prestar esclarecimentos, a Câmara Municipal, sobre
eventuais atos ou fatos desabonadores noticiados que as envolvam,
independentemente de solicitação.

7.13 É vedado à contratada caucionar ou utilizar o contrato resultante da presente
concorrência para qualquer operação financeira.

7.14 A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, as
condições de habilitação e qualificação exigidas nesta concorrência.

7.15 Integrarão o contrato a ser firmado, independentemente de transcrição, as
condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos, os elementos apresentados
pela licitante vencedora que tenham servido de base para o julgamento desta
concorrência e, quando for o caso, a Proposta de Preços com ela negociada.

7.16 Das penalidades: aI multa de 0,5 % (meiopor cento) por dia de atraso, limitado
esta a 15 (quinze) dias, após o qual caracterizará inexecução contratual; b) multa de
8% (oitopor cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Câmara
Municipal pelo prazo de 01 (um ano); cl multa de 10 % (dez por cento) no caso de
inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar
e o impedimento de contratar com a Câmara Municipal pelo prazo de 02 (dois anos);
Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do
contrato.

8. REMUNERAÇÃO E PAGAMENTOS

8.1 O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma físico-financeiro, em até
dez dias após o recebimento da fatura acompanhada da planilha de medição
aprovada pelo responsável pela fiscalização da obra;

8.2 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a
matéria.

8.3. Para fms de pagamento a empresa deverá apresentar a guia de recolhimento do
INSSe apresentar a GFIP com a relação dos funcionários que trabalharem na obra.
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9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Poderá participar desta concorrência a licitante que atender às condições deste
Edital e apresentar os documentos nele exigidos.

9.2. Nenhuma licitante poderá participar desta concorrência com mais de uma
Proposta.

9.3. A participação na presente licitação implica, tacitamente, para a licitante: a
confirmação de que recebeu da Comissão Permanente de Licitação os documentos e
informações necessários ao cumprimento desta Licitação; a aceitação plena e
irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de
seus anexos; a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase do processo.

9.4. Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade
com este edital, bem como com preços unitários e/ou global superestimados ou
inexeqüíveis;

9.5. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das
disposições do presente edital.

9.6. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da
documentação e propostas ou quaisquer outros documentos.

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

9.8. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar
reclamações ou recursos, assinar atas e os contratos, os licitantes ou seus
representantes credenciados e os membros da Comissão de Licitações.

9.9. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a documentação, não
serão admitidos à licitação os participantes retardatários.

9.10. É facultada à Comissão Permanente de Licitações, em qualquer fase deste
Processo, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originalmente dos Documentos de Habilitação ou da
Proposta de Preços.

9.11. Atê a assinatura do contrato, a licitante vencedora poderá ser desclassificada
se a Câmara Municipal tiver conhecimento de fato desabonador no tocante à
habilitação, conhecido após o julgamento.

9.12. Se ocorrer desclassificação da licitante vencedora por fatos referidos no item
anterior, a Câmara Municipal poderá convocar as licitantes remanescentes por
ordem de classificação ou revogar esta Licitação.

A laresdaCunha,799- CaixaPostal:440- FonePABX:(54)33302322- CEP99.500-000- CARAZINHO-RS
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9.13. A Comissão Permanente de Licitações poderã, no interesse da Cãmara
Municipal, relevar omissões puramente formais nos documentos e Propostas
apresentados pelas licitantes, desde que não comprometam a lisura e o carãter
competitivo desta licitação e possam ser sanadas no prazo a ser fIxado pela Comissão
Permanente de Licitações.

9.14. Mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, este Processo serã
anulado se ocorrer ilegalidade em seu processamento e poderã ser revogada, em
qualquer de suas fases, por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e sufIciente para justifIcar tal
conduta.

9.15. As questões suscitadas por este Edital que não possam ser dirimidas
administrativamente serão processadas e julgadas no foro da cidade de Carazinho,
com a exclusão de qualquer outro.

9.16. Integram este Edital os seguintes anexos:
e) Anexo I: Memorial Descritivomuro I;
fi Anexo U: Planilha Orçamento do Muro I;
g) Anexo m: Cronograma do Muro I;
hl Anexo IV : Projeto MuroI;
il Anexo V: Memorial Descritivomuro 2;
j) Anexo VI: Planilha Orçamento do Muro 2;
k) Anexo VII: Cronograma do Muro 2;
11Anexo VIU: Projeto Muro 2;
m) Anexo IX:Minuta do Contrato.

Informações serão prestadas aos interessados na segunda a quinta feira
das 8h às IIh45 e das 13h30 às 17h, sexta-feira das 8h às 12h, na Cãmara
Municipal de Carazinho, sita na Avenida Flores da Cunha, nO799, em Carazinho,
onde poderão ser obtidas cõpias do edital e seus anexos. O telefone para informações
é o 54 3330 2322.

Este Edital se encontra examinado e
aprovado por esta Consultoria Juridica.
Em _/_/2013.

Ig~iO Guerra Longo
Assessor Jurídico da Mesa
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CONTRATOPARTICULARDE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS N°
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CAMARAMUNICIPALDE CARAZINHO,pessoa jurídica de díreito público,
inscrita no CNPJ/MF sob n089.965.222/0001-52 com sede na Avenida Flores da
Cunha, 799 neste ato representada pelo Presidente Vereador ErIei Antõnio Vieira
inscrito no CPF , residente e domiciliado ,nesta cidade,
CONTRATANTE, e , pessoa jurídica de direito privada, inscrita sob o
CNPJ/MF , com sede , neste ato representada
_____ , portador do CPF ., residente e domiciliado
denominada CONTRATADA. O responsável técnico pela obra, indicado pela
contratada é o , inscrito no CREA-RS sob nO o sob as
disposições da Lei Federal nO 8.666, de 21 de julho de 1993 e alterações
posteriores, e pela conveniéncia e necessidade administrativa, devidamente
demonstradas não Edital de Licitação , contratam a prestação de
serviços mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULAPRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços, por empreitada
global, a contratação de empresa para prestação de serviços e entrega de
material para construção muros na Cãmara Municipal de Carazinho, conforme
projetos e memoriais descritivos e demais especificações, anexos do edital.

CLÁUSULASEGUNDA - DO PREÇO

O preço ajustado para a execução total dos trabalhos previstos no objeto do
contrato é de R$ sendo R$ __ correspondentes a material e R$ _
correspondentes a mão de obra.

CLÁUSULATERCEIRA - DOTAÇÃO

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do
seguinte DOTAÇÃO:
Órgão 01 Câmara Municipal
Unidade 01 - Câmara Municipal
Proj/Ativ: 010310001.1170 Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara
Dotação/Elem. Desp: 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras e Instalações

, I
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Unidade 01 - Cãmara Municipal
Proj/Ativ: 010310001.2.002 Manutenção do Prédio e dos Equipamentos
Dotação/Elem. Desp: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material de Consumo

3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 Out Serv.Terc.Pess.Juridica

CLÁUSULAQUARTA- FORMAE CONDIÇÕESDE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados de acordo com cronograma de execução de
acordo com a medição, após o recebimento da ordem de serviço autorizando o
inicio dos trabalhos, mediante a apresentação da fatura correspondente à
execução do cronograma físico e financeiro comprovado através do Termo de
Fiscalização e Vistoria.
Para liberação dos pagamentos dos serviços executados, a empresa deverá
apresentar, quando da emissão da nota fiscal/ fatura, cópia autenticada da guia
de recolhimento quitada do INSS e respectiva folha de pagamento do quadro de
funcionários que executarão a obra, conforme o que dispões o artigo 31,
parágrafo 3° e 4°, da lei n° 8666/93, alterada pela lei nO8.883/94 e cópia da
GFIP com a relação destes funcionários.
O técnico - arquiteto ou engenheiro civil responsável pela fiscalização e
recebimento da obra ,quando da sua conclusão, emitirá termo de
recebimento provisório e, 30 dias após, emitirá o recebimento definitivo,
se estiver de acordo com o serviço contratado.

CLÁUSULAQUINTA- DOS PRAZOS
O prazo para o início da prestação dos serviços é de até 03 dias úteis, a contar
da data do recebimento da ordem serviço para inicio dos trabalhos.
O prazo do presente ajuste é de acordo com a execução até o recebimento
definitivo. Os serviços deverão ser executados no prazo estabelecido na planilha
do cronograma de execução.

CLÁUSULASEXTA- RESPONSABILIDADESDACONTRATADA
a)Observar, na execução dos serviços, as especificações que regerão a seqüência
e o desenvolvimento da obra, determinados nos Memoriais Descritivos, constante
no edital e anexos a este instrumento
b) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares legais,
c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
d) apresentar, durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações
assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
e) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas
inerentes;
f) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da
execução do presente contrato;

IÁv.~IoresdaCunha,799 - CaixaPostal:440 - FonePABX:(54) 3330 2322 - CEP99.500-000 - CARAZINHO- RS
ve-mail:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ;89.965.222/0001-52
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g) arc com todas as despesas referentes ao transporte, bem como VIJlUtllIEltlIE CARAZINHO

descarga, de todos os materiais e equipamentos a serem utilizados e retirados
do local da obra;
h) substituir, às suas expensas e responsabilidades, os materiais que nào
estiverem de acordo com as especificações solicitadas.

CLÁUSULA sÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO

A execução do contrato serà acompanhada e fiscalizada pelo responsável técnico
da Câmara Municipal Vinicius Girardello.
PARÁGRAFOPRIMEIRO:A contratada declara aceitar, integralmente, todos os
métodos e processos de inspeção, verificaçào e controle a serem adotados pelo
contratante.
PARÁGRAFOSEGUNDO: A existência e atuação da fiscalização do contratante
em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada,
no que conceme aos serviços contratados e suas conseqüências e implicações
próximas e remotas.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido de acordo com art.78/79, Lei federal n°
8.666/93.
8 10 - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da
contratação, até o limite dos prejuizos causados à CONTRATANTE,bem como na
assunção do objeto do contrato pela CONTRATANTE,na forma que a mesma
determinar .
8 20 - A rescisão unilateral da CONTRATANTE,sem justa causa, implicará no
pagamento de duas parcelas mensais, a titulo de desmobilização.

CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO - PENALIDADES POR
ATRASO
aI multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 15
(quinze) dias, após o qual será considerado inexecução contratual;

b) multa de 8 % (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato,
cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de
contratar com a Câmara Municipal pelo prazo de 01 (um ano);

c) multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato,
cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de
contratar com a Câmara Municipal pelo prazo de 02 (dois anos);

Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do
contrato.
O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora
estabelecidas, sujeitará a contratada às sanções previstas na lei 8.666/93,
garantidas prévia e ampla defesa em processo administrativo.

\

\
J I
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Carazinho, _ de __ de 2013.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho para dirimir dúvidas ou questões
oriundas do presente contrato.
E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em
três vias, de igual teor,e forma, para que surta seus juridicos e legais efeitos.

, ' } .

~~/}S:<//
~Alb~tNeto

Presidentfcfunara Municipal de Carazinho

CONTRATADA

~LegislatiVO

Testemunhas:
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CARTA CONVITE
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CONTRUÇÃO MUROS

ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO MURO I

Av, Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99.500-000 - CARAZINHO - RS
e-marl. camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


2. DADOS BÁSIcos;

4. MURO A SEREXEcUTADO:

2.1.1 CPF: 89.965.22210001-52

I
I

-:22-
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Eng.o Civil-,CREAI<RS 152.168

MEMORIAL DESCRITIVO

VG
Engenharia

1. FINALIDADE:

2.1.2Endereço: Avenida Aoresda Cunha.799. Centro. Carazinho/RS

2.2ResponsóvelTécnico: Engenheiro CMI ViníciusGirordelJo_ CREA/RS1521:68

3. SERVIÇOS PREUMJNARES:

3.1 Depósito: Deverá ser constrvído um barracão. para abrigar os materiais ,de COnstrvção
e equipamentos para a execução da obra, o qual será de madeiro, com telhas
onduladas de zinco. dotado de Vãols) de iluminação e ventilação.

3.2 locação dos Serviços: Inicialmente serão mareados os serviços C!escritos neste
memorial e orçamento, para que os executores estejam a par dos locdis onde serão
executados cada um dos serviçosmencionados. .

4.1 Demolição do Muro AntIgo: O muro existente. que encontra-se com, sua estnJtura
compromefida. deverá ser removido e os entulhos destinados de aCordo com a
legisfaçao ambiental sob responsabifidade da empresa executora. .

o presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer critério~ de: materiais e
serviços a serem utilizados na reforma e constrvção de um muro de: fec~amento da
Cãmara Municipal de Vêreadores de Carazinho.

2.1 Proprfetórfo:Cãmara Municipal de Vereadores

4.2 Escovação: Deverá ser escovadas valas poro confecção das vigas de. fundação e
também abertura dos furos paro execução das micro estacas. .

4,3 MIa0 estacos: Em concreto armado com 03 barras de aço de IOmm
longitudinalmente, de O,3Omde diômelro.por 2,5Omde profundidade abaixo de todos ospilares.contemplando 08 unidades.

'''4 VIga de Baldrarne: Em concreto, de 20x30cm. armada com 4 diâmetros de IOmm
longitudinalmente, e lransvelSalmente com estribos com diOmefro de 5mmi dispostos o
cada 2Ocm, com fôrmas de madeira. sob toda extensão do muro que será executadq\
conforme projeto arquitetônico, totaflZOndo27.00mfinearesde viga. ~.. t:

Rua Presidente João Goulart, 168, Bairro Boa Vista, CarazJnho _ RS , .
Email;vinigiraroello@gmall.com .

FOne: (54) 9958 - 5553 / 3331 _2757 . \,

. ....i,

mailto:Email;vinigiraroello@gmall.com
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4.8 Viga de AlIlOII'ação: Em concreto, de 2Ox25cm. armada com 4 diâmetros de 8mm
longitudinalmente. e transver.;aJmentecom estnbos com diâmetro de 5iTlm dispostos a
cada 2Ocm. com fôrmas de madeiro. sob toda extensão do muro que será executado
conforme projeto arquitetônico. totaJizando27.00mlineares de Viga. .

4.9 Chapiseo: Será executado em toda face interna do muro novo e também em todo
face interno dos muros existentes num troço de 1:3de cimento e areia. conforme proje~o.
S. UMPEZAFINA1;

5.1 A obra será entregue livre de entulhos e completamente ümpa onde foram reofiZadosos serviçosdescritos acima. .

Rua Presidente João Goulart, 168, Bairro Boa Vista, Cara;zinho _ RS
Email: vinigirardello@gmail.c:om

Fone; (54) 9958 - 5553/3331 _ 2757

Carazinho. 24

Resp.Técnico:
Proprietário: .

Câmara MuniCIpal deVereodores

J
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CONTRUÇÃO MUROS

ANEXO II

ORÇAMENTO MURO I
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OBJETO: Contralaçllo de Empresa pam Execuçllo de Muro de Fechamanto da Cllmara Municipal da Vemadores de Carezinho

ENDEREÇO: Avenida Floms de Cunhe, 799. Centro, CarazlnholRS

CÂMARA MUN!CIPA!.. DE VEREADORES

DATA: 08 de julho da 2013

I~

ORÇAMENTO DISCRIMINADO

llem DESCRiÇÃO DOS SERViÇOS

1.0 Serviços da Execuçao do Muro
Unidade Qtde "alor Vetor Mao dev, . Valor Materla'

Unitário Obra TOTAL

Vinicius Girardello
n enheiro Civll- CREAlRS 152.168 •.

TOTAL 00 ORÇAMENTO: R$13.629,G6 (Treze mil, aeiacentoa e vinte e nove reale e clnquento e aels centavos)

LOCAL E DATA: Carazinho, 08 de Julho de 2013

1.1
Demoliç/lo do Muro Existente e Destinaçllo de Entulhos

m' 11,34 54,80 R$O,OO R$621,43 R$621,43

1.2
Escavação de Furos para Micro Estacas. 8 furos de 2,SOmde profundidade

m 20,00 14,50 R$O,OO R$ 290,00 R$290,00

1.3
Escavaçllo Manual de Valas para Vigas Baldrame _0.30 x 0.40 x 27,Om

m' 3.24 42,19 R$O,OO R$ 136,70 R$136,70

1.4 Aterro do 8aldrame

m' 1,62 38,12 R$O,OO R$ 61,75 R$61,75

1.5
Micro Eslacas de Concreto Armado Dillmelro 30cm e Profundidade 2,50m • 8 unidades

m 20,00 68,74 R$962.36 R$412,44 R$1.374,80

1.6
Concreto Armado para Vi9as de Beldrame 0,20 x O,30m(incluindo lormas)

m' 1,82 1647,20 R$1.867,92 R$800,54 R$2.668,46

1:7
Concreto Armado para Pileres 0,20 x 0,25 x 2,10m (incluindo formas) .8 unidades

m' 0,64 1647,20 R$968,55 R$ 415,09 R$1.363,65

1.8
Alvenaria de Tijolos Furados Deitados

m' 49.95 69,80 R$2.440,58 R$1.045,95 R$ 3.486,51

1.9
Viga de Cancrolo de Amarraçllo 0,20 x O,25m (incluindo formas)

m' 1,35 1482.30 R$1.400,77 R$600,33 R$ 2.001,11

1.10
Chaplsco de Cimenlo e Areia Traço 1:3

m' 174,02 7,50 R$ 913,61 R$ 391.55 R$1.305,15

1.11 limpeza Final

unido 1,00 300,00 R$O,OO R$ 300,00 R$300,OOTOTAL DO ITEM 1.0

R$8.653.77 R$S.075,79 R$ 13.629,56TOTAL GERAL

R$ 8.553,7 ;07, 13.829,58
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OBJETO: Contrateçllo de Empresa para ExecUçllo de Muro da Fechamento da CAma,. Municipal da Vereadores de Cerazlnho

ENDEREÇO; Avenida Flores da Cunha, 799, Centro, CarazlnholRS

CÂMARA MUN:CIPAi.. DE VEREAOORES

DATA: 08 de Julho de 2013

CRONOGRAMA FlslCO FINANCEIRO

Item DESCRiÇÃO DOS SERViÇOS
Valor dos
Servlçoa Peso ("k)

SERVIÇOS A EXECUTAR

M~S1

ACUM.%SIMPL.%

VinIcius Girardello
enhelro Civil - CR 8

LOCAL E DATA: Carazinho, 08 de JUlhOde 2013

1.0 Serviços Prédio Prfnclpal

1.1
Demollçllo do Muro Exlsten'e e Destlnaçllo de Entulhos

R$ 621,43 4,56% 100,00 100,00
1.2

Escavaçllo de Furos para Micro Estacas - 8 furos da 2,50m da profundidade
R$290,OO 2,13% 100,00 100,00

1.3
Escavaçllo Manual de Valas para Vigas Baldrame _0,30 x 0,40 x 27,Om

R$ 136,70 1,00% 100,00 100,00
1.4 Aterro do Beldreme

R$61.75 0,45% 100,00 100,00
1.5

Micro Estacas de Concreto Annado DI9metro 30Cm a Profundidada 2,50m _8 unidades
R$1.374,80 10,09% 100,00 100.00

1.6
Concreto Armado para Viga. de Baldrame 0,20. O,30m (Incluindo formas)

R$2.668,46 19.58% 100.00 100.00
1.7

Concreto Armado pera Pilares 0,20. 0,25 x 2, 10m (Incluindo formas) _8 unldadas
R$1.383,65 10,15% 100,00 100,00

1.8
Alvenaria de Tijolos Furados DeUados

R$ 3.486,51 25,58% 100,00 100,00
1.9

Viga de Concrelo de AmarraÇllo 0.20. 0,25m (incluindo formas)
R$ 2.001.11 14,68% 100,00 100,00

1.10
Chaplsco de Cimento e Areia Tra\lO1:3

R$ 1.305,15 9,58% 100,00 100,00
1.11 Limpeza Final

R$300,00 2,20% 100,00 100.00

- __-T.oTAl_. .----------------. R$ 13.629.66'"100,00%
.~..•..:,,~j~_.. ....._..'u ••••

TOTAL DO ORÇAMENTO: R$13.62a,56 (Treze mil. seIscentos e vlnta e nove reais e clnquenta e sela os)

~._-----_.__._-- -
i

--4 f
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• PROJETOS

• AREA TOTAL: 5,40m'

• ESCALA: Sem Escala

• DATA: JULHO /2012
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Engenharia

1. FINALIDADE:

Eng.o Civil - CREA/RS 152.168

MEMORIAL DESCRITIVO

o presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer critérios de materiais e
serviços a serem utilizados na reforma e construção de um muro de fechamento da
Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho.

2. DADOS BÁSICOS:

2.1 Proprietário: Câmara Municipal de Vereadores

2.1.1 CPF: 89.965222/0001-52

2.1.2 Endereço: Avenida Floresda Cunha, 799,Centro. Carazinho/RS

2.2 Responsável Técnico: EngenheiroCivilViniciusGirardello - CREA/RS152168

3. SERVIÇOS PRELIMINARES:

3.1 Depósito: Deverá ser construído um barracão. para abrigar os materiais de construção
e equipamentos para a execução da obra. o qual será de madeira. com telhas
onduladas de zinco, dotado de vão{s) de iluminação e ventilação.

3.2 Locação dos Serviços: Inicialmente serão marcados os serviços descritos neste
memorial e orçamento. para que os executores estejam a par dos locais onde serão
executados cada um dos serviçosmencionados.

4. MURO A SEREXECUTADO:

4.1 Escavação: Deverá ser escavadas valas para confecção das vigas de fundação e
também abertura dos furospara execução das micro estacas.

4.2 Micro estacas: Em concreto armado com 03 barras de aço de 10mm
longitudinalmente. de O.30mde diâmetro por 2.5Omde profundidade abaixo de todos os
pilares,contemplando 08 unidades.

4.3 Viga de Baldrame: Em concreto. de 2Ox3Ocm,armada com 4 diâmetros de 10mm
longitudinalmente. e transversalmente com estribos com diâmetro de 5mm dispostos a
cada 2Ocm.com fârmas de madeira. sob toda extensão do muro que será executado
conforme projeto arquitetônico. totalizando 22.8Omfinearesde viga.

4.4 Aterro do Baldrame: Deverá ser executado com argila isenta de matéria orgânica. A
compactação deverá serem camadas sucessivascom espessuramáxima de 2Ocm.com
soquete manual. i

RuaPresidenteJoãoGouiart, 168, BairroBoaVista, Carazinho- R5 .
Email:vinigirardello@gmail.com

Fone: (54) 9958 - 5553 i 3331 - 2757

mailto:vinigirardello@gmail.com


VG
Engenharia Eng,a Civil - CREA/RS 152,168

4.5 Pilares:Serão executados 08 pilares de 0,20 x 0.25 x 2,00m, conforme disposição de
projeto. Elesserão armados com 04 ferrosde 10mm longitudinalmente e estribosde 5mm
dispostosa cada 15cm.

4.6 Alvenaria: Serão de tijolos furados de primeira qualidade de bom cozimento e
coloração uniforme, do tipo de 6 furos redondos. com dimensões aproximadas de

!! lOX15X23cm,assentados com argamassa. A espessura final das paredes é de 2)cm
aproximadamente, referente a medidas com revestimento de chapisco e reboco sendo
os tijolosdeitados. Todasas alvenarias deverão ficar perfeitamente alinhadas e prumadas.
as juntas deverão ser de 1cm de espessura.tanto horizontal quanto lierticalmente. Nas
paredes executadas com 111010sfurados, nas amarrações de canto ou de centro das
paredes, os furos dos tijolos de topo deverão ser preenchidos com areia e acabamento
em cimento e areia. antes do chapisco.

4.7 Viga de Amarração: Em concreto, de 2Ox25cm,armada com 4 diâmetros de 8mm
longitudinalmente, e transversalmente com estribos com diâmetro de 5mm dispostos a
cada 2Ocm. com fôrmas de madeira, sob toda extensão do muro que será executado
conforme projeto arquitetônico, totalizando 22,80mlinearesde viga.

4.8 Chapisco: Será executado em toda face interna e externa do muro novo num traço
de 1:3de cimento e areia, conforme projeto.

4.9 Reboco: Será executado em toda face interna do muro novo numa massa única e
acabamento com massafina, conforme projeto.

5. LIMPEZA FINAL:

5.1 A obra será entregue livre de entulhos e completamente limpa onde foram realiz':Jdos
osserviçosdescritosacima.

",

eseternbro

Proprietário: ...................•............................•
Câmara Municipal de Vereadores

Resp.Té . r
n1CO: ••••••••••••••.•••••••••,•....••••••••••...•..

En Civil VinídpsGlrardello
REA/RS152168

Rua Presidente João Gouiart, 168, Bairro Boa Vista, Carazinho - RS
Ema!i: vinigirardello@gmai!.com

Fone: (54) 9958 - 5553 / 3331 - 2757

mailto:vinigirardello@gmai!.com
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ORÇAMENTO MURO II
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DAAAZlNHD ..RB

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

OBJETO: Contrataçllo de Empresa para Exaouçllo de Muro de Faohamento da Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho

ENDEREÇO: Avenida Flores da Cunha, 799, Cantro, Carezlnho/RS

DATA: 05 da salembro de 2013

ORÇAMENTO DISCRIMINADO

liam DESCRIÇAo DOS SERViÇOS Unidade Qtde Valor Valor Mio de
Unllllrto Valor Malarlal Obra TOTAL

1.0 Servlvos de Exaouçllo do Muro

20,00 14,50 R$O,OO R$ 290,00 R$ 290,00

2,74 42,19 R$ 0,00 . R$ 115,43 R$ 115,43

1,37 38,12 R$ 0,00 R$ 52,15 R$52,15

20,00 68,74 R$ 962,36 R$ 412.44 R$1,374,80

1,37 1647,20 R$ 1.577,36 R$ 676,01 R$ 2,253,37

0,80 1647,20 R$ 922,43 R$ 395,33 R$1.317,76

42,1S 69,80 R$ 2.080,91 R$ 883,25 R$ 2,944,16

1,14 1462,30 R$1,182,88 R$ 506,95 R$1.889,82

91,20 7,50 R$ 478.80 R$ 205,20 R$684,oo

45,80 24,00 R$ 788,08 R$ 328,32 R$ 1.094,40

45,80 13,00 R$ 414,98 R$177,64 R$ 592,80

1,00 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00

R$ 8.385,78 R$ 4.342,91 R$12.708,70

ri"" 91 R$ 12.708,70

p------------~
Vinicius Glrardeilo

engenheiro Civil - CREAlRS 152.168
---.

TOTAL DO ORÇAMENTO: R$ 12.708.70 (Doze mil, setecentos e oito reais e setenta centavos)

LOCALE DATA: Cera,inho, 05 de _mbro de 21113

1.1 eocavaçllo de Furoe pora Micro Eetacas - 8 furos de 2,50m de prcfundldode m

1.2 escavaçAo Manual de Volas para Vigas 8aldrama - 0,30 x 0,40 x 22,80m m'

1.3 Aterro do Baldrame m'
1.4 Micro Eetacas de Concreto Armado DIAmatro300m e Profundldoda 2,50m - 8 unldodes m

1.5 ConcratoArmado para Vlgo. de Baldramo0,20 x 0,3Om(Incluindo formos) m'
1,6 ConcretoArmado pero Pilaras 0,20 x 0,25 x 2,OOm(Incluindo formas) - 8 unidades m'

1.7 Alvenariads TIjolos Furados Deitados m'

1.B Viga da Concreto da Ame"açllo 0,20 x 0,25m (Incluindo formaa) m'
1.9 Chapiscods Cimento e Areia Treço 1:3 m'
1.10 Rebocoe Maaas Fina na Face Interna do Muro m'
1,11 PinturaAcrlllce com Fundo Selador 2 DemAosno Face Interna do Muro m'
1.12 L1mpazaFinal unld.

TOTAL DO ITEM 1.0_.
TOTAL GERAL
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OAAAZmHO-RB

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

OBJETO: ContrataçAo de Empresa para Execução de Muro de Fechamento da CAmara Municipal de Vereadores de Carezlnho

ENDEREÇO: Avenida Flores da Cunha, 799, Centro, Carezinho/RS

DATA: 05 de setembro de 2013

CRONOGRAMA FlslCO FINANCEIRO

SERVIÇOS A EXECUTAR

M~S1
Item DESCRIÇAo DOS SERVIÇOS Valor dos

Serviços Peso (%)

SIMPL.% ACUM.%
1,0 Serviços Prédio Principal

1.1 EscavaçAo de Furos para Micro Estaces • 8 furos de 2,50m da profundidade

1.2 Escavação Manual de Valas para Vigas Baldrame. 0,30 x 0,40 x 27,Om

1.3 Aterro do Baldrame

1.4 Micro Eatacas de Concreto Armado DIAmatro 30cm e Profundidade 2,50m • 8 unidades

1.5 Concreto Armado para Vigas de Baldrame 0,20 x 0,30m (incluindo formas)

1.8 Concreto Armado para Pilares 0,20 x 0,25 x 2,1Om (incluindo formas) _8 unldadas

1.7 Alvanarla da Tijolos Furados Deitados

1.8 Viga de Concreto de AmarreçAo 0,20 x 0,25m (Incluindo formes)

1.9 Chapisco de Cimento a Areia Traço 1:3

1.10 Reboco e Massa Fina na Face Interne do Mure

1.11 Pintura Acrlllce com Fundo Selador 2 Demãos na Face Intema do Muro

1.12 Limpeza Final

R$ 290,00 2,28% 100,00 100,00

R$ 115,43 0,91% 100,00 . 100,00

R$ 52,15 0,41% 100,00 100,00

R$ 1.374,80 10,82% 100,00 100,00

R$ 2.253,37 17,73% 100,00 100,00

R$1.317,76 10,37% 100,00 100,00

R$ 2.944,16 23,17% 100,00 100,00

R$ 1.689,82 13,30% 100,00 100,00

R$ 684,00 5,38% 100,00 100,00

R$ 1.094,40 8,61% 100,00 100,00

R$ 592,80 4,66% 100,00 100,00

R$ 300,00 2,36% 100,00 100,00

100,00R$ 12.708,70 100,00% 100,00
.,_.-. _ .._----..TOTAL

TOTAL DO ORÇAMENTO: R$12.708,70 (Doze mil, seteccntos e alto reais c setenta centavos)

LOCAL E DATA: Carazinho, 05 de setembro de 2013

Vinicius Girardello
Engenheiro Civil. CRENRS 152.168
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PLANTA BAIXA

MURO NOVO ALTURA c 2,OOm

,
;,
'I

I

3.00

MURO COM TELA

o 5 3.00 o 5 3.00 o 5
22.80
3.00 o 5 3.00 o 5 3.00

'"No

oo
N

GIRARDELLO
Ellgenhali(l e A'Quite(UIlJ

MURO À EDIFICAR - ALTURA MÉDIA 2,OOm

PILAR A EDIFICAR • ALTURA MÉDIA 2,OOm

ARQUITETÔNICO rÕ1)
'''''o

MURO DE FECHAMENTO
AVENIDA FLORES DA CUNHA - CARAZINHO I AS

PROPRIETÁRIA, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAAA2JNHO

o MURO EXISTENTE DE ALVENARIA

O MURO EXISTENTE COM TELA

• PROJETOS

• ÁREA TOTAL: 4,56m'

1~:I!llJl~.~~)I~~~.~.~.~•ESCALA: Sem Escala

mea--'-- ..• DATA: SETEMBRO /2013

CORTE AA
,.;;':.~f.;.~

\J
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CÂMARA MUNICIPAl DE
VEREADORES DE CARAZINNO

CAMARAMUNICIPALDE CARAZINHO,pessoa juridica de direito público,
inscrita no CNPJjMF sob n089.965.222jOOOI-52 com sede na Avenida Flores da
Cunha, 799 neste ato representada pelo Presidente Vereador Erlei Antônio Vieira
inscrito no CPF , residente e domiciliado ~ ,nesta cidade,
CONTRATANTE, e , pessoa juridica de direito privada, inscrita sob o
CNPJjMF , com sede , neste ato representada
_____ , portador do CPF , residente e domiciliado
denominada CONTRATADA. O responsável técnico pela obra, indicado pela
contratada é o , inscrito no CREA-RS sob nO . sob as
disposições da Lei Federal nO 8.666, de 21 de julho de 1993 e alterações
posteriores, e pela conveniência e necessidade administrativa, devidamente
demonstradas não Edital de Licitação , contratam a prestação de
serviços mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULAPRIMEIRA- DO OBJETO
O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços, por empreitada
global, a contratação de empresa para prestação de serviços e entrega de
material para construção muros na Câmara Municipal de Carazinho, conforme
projetos e memoriais descritivos e demais especificações, anexos do edital.

CLÁUSULASEGUNDA - DO PREÇO

O preço ajustado para a execução total dos trabalhos previstos no objeto do
contrato é de R$ sendo R$ __ correspondentes a material e R$ _
correspondentes a mão de obra.

CLÁUSULATERCEIRA - DOTAÇÃO

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do
seguinte DOTAÇÃO:
Órgão 01 Cãmara Municipal
Unidade 01 - Cãmara Municipal
Proj/Ativ: 010310001.1170 Ampliação e Reforma do Prédio da Cãmara
Dotação/Elem. Desp: 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras e Instalações

Av. Flores da Cun ,799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99.500-000 - C RAZINHO - RS
e-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br
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Unidade 01 - Cãmara Municipal
Proj/Ativ: 010310001.2.002 Manutenção do Prédio e dos Equipamentos
Dotação/Elem. Desp: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material de Consumo

3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 Out Serv.Terc.Pess.Jurldica

CLÁUSULAQUARTA- FORMAE CONDIÇÕESDE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados de acordo com cronograma de execução de
acordo com a medição, após o recebimento da ordem de serviço autorizando o
inicio dos trabalhos, mediante a apresentação da fatura correspondente ã
execução do cronograma fisico e financeiro comprovado através do Termo de
Fiscalização e Vistoria.
Para liberação dos pagamentos dos serviços executados, a empresa deverá
apresentar, quando da emissão da nota fiscal/ fatura, cópia autenticada da guia
de recolhimento quitada do INSS e respectiva folha de pagamento do quadro de
funcionários que executarão a obra, conforme o que dispões o artigo 31,
parágrafo 30 e 4°, da lei n° 8666/93, alterada pela lei nO8.883/94 e cópia da
GFIPcom a relação destes funcionários.
O técnico - arquiteto ou engenheiro civil responsável pela fiscalização e
recebimento da obra , quando da sua conclusão, emitirá termo de
recebimento provisório e, 30 dias após, emitirá o recebimento definitivo,
se estiver de acordo com o serviço contratado.

CLÁUSULAQUINTA- DOS PRAZOS
O prazo para o inicio da prestação dos serviços é de até 03 dias úteis, a contar
da data do recebimento da ordem serviço para inicio dos trabalhos.
O prazo do presente ajuste é de acordo com a execução até o recebimento
defmitivo. Os serviços deverão ser executados no prazo estabelecido na planilha
do cronograma de execução.

CLÁUSULASEXTA - RESPONSABILIDADESDA CONTRATADA
a)Observar, na execução dos serviços, as especificações que regerão a seqüência
e o desenvolvimento da obra, determinados nos Memoriais Descritivos, constante
no edital e anexos a este instrumento
b) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares legais,
c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
d) apresentar, durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto ãs obrigações
assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
e) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas
inerentes;
f) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da
execução do presente contrato;
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descarga, de todos os materiais e equipamentos a serem utilizados e retirados
do local da obra;
h) substituir, ãs suas expensas e responsabilidades, os materiais que não
estiverem de acordo com as especificações solicitadas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO

A execução do contrato serã acompanhada e fiscalizada pelo responsável técnico
da Câmara Municipal Vinicius Girardello.
PARÁGRAFOPRIMEIRO:A contratada declara aceitar, integralmente, todos os
métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo
contratante.
PARÁGRAFOSEGUNDO: A existência e atuação da fiscalização do contratante
em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada,
no que concerne aos serviços contratados e suas conseqüéncias e implicações
prõximas e remotas,

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido de acordo com art.78/79, Lei federal n°
8.666/93.
!3 10 - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da
contratação, até o limite dos prejuizos causados á CONTRATANTE,bem corno na
assunção do objeto do contrato pela CONTRATANTE,na forma que a mesma
determinar .
!3 20 - A rescisão unilateral da CONTRATANTE,sem justa causa, implicará no
pagamento de duas parcelas mensais, a título de desmobilização.

CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO - PENALIDADES POR
ATRASO
a) multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 15
(quinze) dias, apõs o qual será considerado inexecução contratual;

b) multa de 8 % (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato,
cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de
contratar com a Câmara Municipal pelo prazo de O1 (um ano);

c) multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato,
cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de
contratar com a Câmara Municipal pelo prazo de 02 (dois anos);

Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do
contrato.
O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora
estabelecidas, sujeitará a contratada ás sanções previstas na lei 8.666/93,
arantidas prévia e ampla defesa em processo administrativo.
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cÂMARA MUNICIPAl DE
VEREADORES DE CARAlINHO

Carazinho, _ de __ de 2013.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho para dirimir dúvidas ou questões
oriundas do presente contrato.
E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em
três vias, de igual teor,e forma, para que surta seus juridicos e legais efeitos.

~.VereádoI' to .mo erhardt Neto
Preside£téêâmara Municipal de Carazinho

CONTRATADA

~Legi'latiW

Testemunhas:
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