PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA

TERMO DE RETIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 004/2018 - EDITAL Nº 010/2018

O Município de Serafina Corrêa-RS, torna público para conhecimento dos
interessados, a RETIFICAÇÃO do Edital nº 010/2018 – Tomada de Preços nº 004/2018
conforme segue:
Nova data de abertura: 09 de fevereiro de 2018.
Horário: 9 horas

A descrição do subitem 6.2.1 passa a ser:
6.2.1 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Atestado de Visita, fornecido pela Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, assinado pelo
Engenheiro

responsável

do

Município

e

pelo

Responsável

da

Empresa,

(engenheiro/gerente/diretor/sócio) de que visitou o local da obra e suas condições, pelo qual
reconhece ser perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas
e estabelecidas no presente Edital, em todas as fases da presente licitação;
I – A visita é facultativa, porém, caso a empresa licitante não a realize, deverá apresentar em
substituição ao Atestado, uma Declaração de que já visitou os locais em outras ocasiões
ou de que dispensa a visita. Em ambas as situações, a empresa deverá declarar que
reconhece ser perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas
e estabelecidas neste Edital, em todas as fases da presente licitação;
II – A visita deverá ser realizada até o terceiro dia útil anterior à data prevista para o recebimento
dos documentos de habilitação e da proposta de preço, devendo ser agendada previamente
através do endereço eletrônico engenharia@serafinacorrea.rs.gov.br, a qual ocorrerá no
horário das 8h30min às 10h30min e das 13h30min às 15h30min, quando o engenheiro do
Município acompanhará as empresas interessadas em obter o documento.
b) Declaração formal da existência da disponibilidade das instalações de canteiro de obras, das
máquinas, dos equipamentos e do pessoal técnico especializado, considerados essenciais para
o cumprimento do objeto da licitação.
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A descrição do subitem 6.3 passa a ser:
6.3 O Envelope Número 02 deverá conter:
a) Proposta Financeira, com a descrição do objeto ofertado, sem entrelinhas, emendas ou
rasuras, cotando o preço expresso em reais, com até duas casas decimais após a vírgula, onde
deverão estar incluídos todos os custos com material, mão de obra, taxas, contribuições sociais,
lucro, etc, que eventualmente incidam sobre a execução ou, ainda, despesas com transporte ou
terceiros, que correrão por conta do licitante ou seus procuradores constituídos. Suas folhas
devem estar rubricadas e a última assinada pelo seu representante legal, devendo conter
demais informações pertinentes conforme ANEXO V.
b) Na proposta financeira apresentada por cooperativa de trabalho deverá constar
separadamente os encargos sociais, para fins de comprovação pelo Município, deduzidos os
valores expressos relativos ao fornecimento de material e aluguel de equipamentos a serem
utilizados na obra.
Obs: Os valores da dedução acima indicada, relativos ao fornecimento de material e aluguel de
equipamentos da licitante a serem utilizados na obra, deverão fazer parte do contrato e
comprovadas, no momento da liquidação da fatura, por documento fiscal.
6.3.1 A proposta deverá ser elaborada de forma objetiva, ficando vedado o oferecimento de
quaisquer vantagens, alternativas ou variações não previstas no presente Edital.

A descrição do item 13 passa a ser:
13 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
13.1 O Contrato proveniente desta licitação terá vigência de 60 (sessenta) dias, contados a partir
da sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério da Administração.
13.1.1 Considerar-se-á encerrado, quando do vencimento do prazo estabelecido no subitem
anterior ou quando estiverem cumpridas todas as obrigações contratuais pelas partes,
prevalecendo o que ocorrer primeiro.
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A descrição do item 14 passa a ser:
14 DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
14.1. A execução da obra deverá ser concluída até o dia 20 de março de 2018, em virtude da
necessidade da cancha pronta para a realização do Rodeio Crioulo que acontecerá no mês de
Março. A empresa vencedora terá o prazo de até 3 (três) dias da assinatura do contrato para dar
início aos serviços.

As disposições constantes neste Termo de Retificação estendem-se a todos os
Anexos constantes no Edital n.º 010/2018.
Serafina Corrêa, 25 de janeiro de 2018.

Maria Amélia Arroque Gheller
Prefeita Municipal
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ANEXO IV
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 010/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018

A

TERMO DE REFERÊNCIA
Objeto: Contratação de empresa especializada para executar, por empreitada global, a construção
de cancha para prática de tiro de laço, junto ao Parque Municipal de Rodeios.

B

Justificativa: Garantir a segurança e bem estar dos animais e das pessoas que usufruírem do
espaço da cancha para a prática de tiro de laço.

C

Prazo de entrega: até dia 20 de março de 2018, em virtude do Rodeio Crioulo que
acontecerá no mês de março.

D
E

Adjudicação do Objeto: Menor preço global.
Descrição e valor referencial:
DESCRIÇÃO DO OBJETO

VALOR REFERENCIAL

Execução de nova cancha para prática de tiro de laço, junto ao Parque
R$133.504,00
Municipal de Rodeios.
Do pagamento: Os pagamentos serão realizados na conformidade do cronograma físico-financeiro
e após vistoria da execução dos serviços e emissão de Laudo de Medição pelo Engenheiro da
Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa – RS, aprovado pelo fiscal do contrato e Secretário
F Municipal de Obras Públicas, Trânsito e Desenvolvimento Urbano, quando então o licitante vencedor
emitirá Nota Fiscal, e aguardará no prazo de até 15 (quinze) dias o depósito em conta bancária
informada na proposta financeira pela licitante contratada, e observadas as condições previstas no
art. 5º da Lei de Licitações.
Classificação Orçamentária: As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das
G
dotações orçamentárias autorizadas pela Secretaria Municipal de Fazenda, já citadas no Edital.
Unidade Fiscalizadora: Secretaria Municipal de Obras Públicas, Trânsito e Desenvolvimento
H
Urbano.

Maria Amélia Arroque Gheller

Assessoria Jurídica

Prefeita Municipal

OAB-RS
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ANEXO V
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 010/2018 – TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018
PROPOSTA FINANCEIRA
À Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa
Proponente:
a) Razão Social: _______________________________________________________________
b) Endereço: __________________________________________________________________
c)Telefone:__________________________E-mail:____________________________________
d) CNPJ: ____________________________
e) Conta Bancária nº:______________ Agência nº:___________ Banco:__________________
Vimos por meio deste, apresentar proposta financeira, dados do proponente e demais informações
para constar no Contrato Administrativo para a construção por empreitada global, de cancha para
prática de tiro de laço, junto ao Parque Municipal de Rodeios, conforme descrito abaixo:
LOTE ÚNICO
DESCRIÇÃO DO OBJETO

MATERIAL

MÃO DE
OBRA

TOTAL DA
OBRA

R$

R$

R$

Execução de nova cancha para prática de tiro de laço, junto ao
Parque Municipal de Rodeios.

Cumpre-nos informar-lhes que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos
para elaboração da presente proposta.
E em consonância aos referidos documentos, declaramos:
1 – Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da
minuta do Contrato anexo ao Edital 010/2018 e que responsabilizamo-nos pela execução da obra e
pela fiel observância das especificações técnicas.
2 – Que o prazo de validade da presente proposta, contado a partir da data de abertura do conjunto
proposta, é de 60 (sessenta) dias.
3 – Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos e/ou descontos ou
vantagens, bem como incluídos todos os custos com material, mão de obra, taxas, contribuições
sociais, lucro, etc, que eventualmente incidam sobre a execução ou, ainda, despesas com transporte
ou terceiros.
Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante com
todas as características do objeto e exigências constantes no edital.
________________, ____ de ___________ de 2018.

Assinatura do Representante Legal
Carimbo

