
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO DOS LOUREIROS 

AVENIDA JOSÉ PEDRO LOURERIO DE MELO, 1070 

FONE: (54) 9 9337-5998 OU 9 9337-6907 – GRAMADO DOS LOUREIROS-RS 

E-mail: licita@gramadodosloureiros.rs.gov.br 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2022 

RETIFICAÇÃO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 
 

 

TOMADA DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA INSTALAÇÃO DE 

ILUMINAÇÃO EM DOIS ESTÁDIOS DE FUTEBOL DO 

MUNICÍPIO DE GRAMADO DOS LOUREIROS/RS, NO 

ÂMBITO DO PROGRAMA ILUMINA RS, CONFORME 

PROCESSO Nº 22/900-0000043-2, CONVÊNIO SEL Nº 035/2022, 

FPE Nº 2022/0113. 

 

 

1. PREÂMBULO: 

1.1. O MUNICÍPIO DE GRAMADO DOS LOUREIROS/RS, através de seu Prefeito Municipal Sr. Artur 

Cereza, torna pública a licitação acima identificada, que tem como objeto o descrito no Anexo I ‐ Termo de 

Referência, que se processará na modalidade TOMADA DE PREÇOS, com o critério de julgamento do tipo 

MENOR PREÇO GLOBAL na forma de execução por EMPREITADA GLOBAL, mão‐de‐obra e 

materiais, nos termos deste Edital e de seus Anexos, do Projeto Básico e seus anexos, e em conformidade com 

as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

1.2. A Comissão Permanente de Licitações receberá os documentos de habilitação e propostas financeiras das 

Empresas detentoras de Certificado de Registro Cadastral, até às 09h00 do dia 24 de maio de 2022, na 

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Gramado dos Loureiros, na Av. José Pedro Loureiro 

de Melo, 1070. Após o horário acima indicado dar‐se‐á por encerrado o recebimento dos envelopes contendo 

os documentos de habilitação e propostas financeiras. No mesmo dia e local, às 09h00min dar‐se‐á início à 

sessão pública da Tomada de Preços.  

1.3. Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 

16:30 hs, ou através da Secretaria de Administração pelo fone: (54) 9 9337-5998 ou 9 9337-6907, e o edital 

na íntegra encontra-se disponível no site: www.gramadodosloureiros.rs.gov.br, ou através de e-mail: 

licita@gramadodosloureiros.rs.gov.br.  

1.4. Pedidos de esclarecimento, informações jurídicas, impugnações ao Edital e recursos, caso interpostos, 

deverão ser apresentados por escrito, junto à Secretaria Municipal de Administração, e dirigidos à Comissão 

Permanente de Licitações. Não serão aceitos se remetidos via fax, correio ou e‐mail.                                                                         

1.5. As informações técnicas a respeito da presente Licitação poderão ser obtidas no Setor de Engenharia, da 

Prefeitura Municipal de Gramado dos Loureiros - RS. 

1.7. Integram o presente Edital os seguintes documentos: Especificações Técnicas, Planilha 

Orçamentária/Relação de Materiais, Planta Baixa e demais anexos: 

ANEXO I – Termo de Referência/Objeto; 

ANEXO II – Modelo de Proposta; 

ANEXO III – Especificações Técnicas, projeto e planta; 

ANEXO IV - Termo de Credenciamento;   

ANEXO V- Declaração da inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação;   

ANEXO VI-Declaração do cumprimento ao inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e art. 27, inc. V, 

da Lei n.º 8.666/1993;  

ANEXO VII -Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 

ANEXO VIII -Declaração de aceitabilidade às condições do Edital e, especialmente, as fixadas pela Lei n.º 

8.666/1993, de 21.06.1993; 

ANEXO IX -Declaração de Renúncia de Recurso; 

ANEXO X- Declaração de não possuir Servidor Público no quadro Societário; 

ANEXO XI- Declaração Realização Visita Técnica; 

ANEXO XII- Declaração Não Realização da Visita Técnica; 

ANEXO XIII- Minuta de Contrato. 

2. DO OBJETO:  

2.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para a instalação de 

iluminação em dois estádios de futebol do município de Gramado dos Loureiros/RS, no âmbito do 

http://www.gramadodosloureiros.rs.gov.br/
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programa ilumina rs, conforme processo nº 22/900-0000043-2, convênio sel nº 035/2022, fpe nº 

2022/0113. Incluindo responsabilidade técnica, material, mão de obra, equipamentos, sinalização dos locais 

em obra, de acordo com Projeto Básico, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária/Relação de Materiais, 

Plantas e demais informações constantes nos anexos deste Edital. 

2.2. OBSERVAÇÕES: 

a. Local de execução iluminação em dois estádios de futebol do Município de Gramado dos 

Loureiros/RS: 

1- Localizado na Rua Constantino Zambenedetti, na sede do município 

2- Localizado na Linha Alto Alegre, interior do município. 

b. Valor Total Orçado para cada estádio é de R$ 91.494,55 (noventa e um mil quatrocentos e noventa e quatro 

reais e cinquenta e cinco centavos), totalizando R$ 182.989,10 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e oitenta 

e nove mil e dez centavos). 

c. Valor Total Máximo Admitido: R$ 182.989,10 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e nove 

mil e dez centavos). 

d. Os preços orçados incluem todas as despesas que possam incidir na execução da obra, inclusive o BDI 

(Benefícios e Despesas Indiretas). 

e. Prazo de execução: 60 (sessenta) dias, a partir da Ordem de Início dos Serviços, com possibilidade de 

prorrogação, a critério do Município. 

f. O regime de execução será de empreitada por preço Global. 

g. Antes do início dos serviços a empresa deverá reunir-se com a fiscalização para realizar o planejamento das 

etapas dos serviços. 

h. A obra somente terá início após a devida “Ordem de Início de Serviços”, a ser expedida pela Secretaria 

Municipal de Obras, contando prazo a partir daquela data. 

i. Haverá retenção de 2% referente a ISS sobre o valor total da Mão de Obra devendo estar discriminada nas 

Notas Fiscais emitidas. 

j. A guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos, bem como a organização e proteção das obras é de 

responsabilidade exclusiva da Contratada. 

2.3. A execução das obras será acompanhada e fiscalizada pelo Setor de Engenharia e pelo Fiscal de Obras da 

Prefeitura Municipal de Gramado dos Loureiros - RS. Todas as etapas da construção deverão passar pela 

aprovação e liberação da fiscalização, a qual tem poder de rejeitar serviços que julgar em desacordo com o 

projeto, normas técnicas, qualidade de materiais, qualidade de execução ou qualquer outra irregularidade que 

vier a surgir. 

2.4. A licitante que vier a ser contratada se responsabilizará, única e exclusivamente, pelos seguros, encargos 

sociais, fiscais, ambientais e trabalhistas decorrentes da presente licitação. De maneira alguma o município 

poderá ser responsabilizado por indenizações de natureza trabalhista em virtude do vínculo existente entre a 

licitante e seus empregados. 

2.5. Da visita técnica (OPCIONAL): Os interessados deverão entrar em contato com a Secretaria Municipal 

de Administração, situada na Av. José Pedro Loureiro de Melo, 1070, Bairro Centro, no Município de Gramado 

dos Loureiros/RS. Não haverá vistoria sem prévio agendamento, o qual deverá ser formulado pelo fone: (54) 

9 9337-5998 ou 9 9337-6907 ou e-mail licita@gramadodosloureiros.rs.gov.br. A visita deverá ser efetuada 

pelos responsáveis técnicos das empresas, que deverão apresentar carta de credenciamento e certidão de 

Registro do CREA de origem, comprovando a representação técnica. Não serão aceitas alegações posteriores 

de desconhecimento das condições necessárias à execução dos serviços. 

 

 

 

Gramado dos Loureiros/RS, 09 de maio de 2022. 

 

 

 

ARTUR CEREZA 

Prefeito Municipal  




