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PREGÃO N. 07/2019 
 
 
 
 
 
 
 O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado 
do Rio Grande do Sul – SESCOOP/RS, consoante os ditames da Resolução do 
SESCOOP n. 850, de 28 de fevereiro de 2012 (Regulamento de Licitações e 
Contrato – RLC), faz público, para conhecimento de quem interessar possa, 
que receberá até o dia 04 de junho de 2019, às 09:00 h., os envelopes de 
proposta de preço e de habilitação referentes à Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviço de reforma predial da Sede do 
SESCOOP/RS, localizada na Av. Felix da Cunha, n. 12, bairro Floresta, 
Porto Alegre/RS, conforme especificações constantes no ANEXO 5, na 
modalidade “Pregão”, do tipo “menor preço”, conforme as disposições da 
resolução supramencionada, com aplicação subsidiária das Leis 10.520/02 e 
8.666/93, além das exigências estabelecidas neste edital. 
 
 As dúvidas sobre o objeto deste certame poderão ser sanadas pela 
Comissão de Licitações através de sua presidente Adriana Machado, na Rua 
Félix da Cunha n. 12, nesta capital, das 08h. 30min. às 12h. e das 13h. às 17h. 
30min., de segundas às sextas-feiras, ou pelo telefone (51) 3323-0057. 
 
I - DO OBJETO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
1.1 O presente procedimento licitatório destina-se a Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviço de reforma predial da 
Sede do SESCOOP/RS, localizada na Av. Felix da Cunha, n. 12, bairro 
Floresta, Porto Alegre/RS. 
 
1.2 Para participação a licitante deverá levar em consideração os 
subsídios elencados, além daqueles constantes no Anexo 05. 
 
1.3 As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos 
específicos consignados no Orçamento do SESCOOP/RS para exercício 2019, 
no centro de custo 2.3.01.02.004.  
 
II - DOS ANEXOS  
 
2.1 Integram o presente Edital os seguintes documentos:  

- Anexo 1 - Carta de Credenciamento. 
- Anexo 2 - Modelo de Declaração de cumprimento do art. 7º, 

XXXIII, da CF/88.  
- Anexo 3 - Modelo de Declaração de Não Superveniência.  
- Anexo 4 - Instrumento Contratual. 
- Anexo 5 - Descrição do Objeto. 
- Anexo 6 – Planilha orçamentária 
- Anexo 7 – Modelo de Proposta de preços  

Abertura: 04-06-2019               Horário: 09:00h 

Local: Sede Administrativa do SESCOOP/RS – Porto Alegre (RS), Rua Félix 
da Cunha, 12, 6º andar. 
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- Anexo 8 – Modelo de Declaração de Visita Técnica 
- Anexo 9 – Plantas baixas 
 
 

III - DO LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS 
 
3.1 A entrega dos envelopes com a documentação exigida deverá 
ocorrer na Rua Félix da Cunha n. 12, Bairro Floresta, Porto Alegre (RS). 
 
3.2 A entrega dos envelopes poderá ser feita até às 09:00h. do dia 04 de 
junho de 2019, ocasião na qual serão abertos os envelopes. 
 
3.2.1 Os envelopes poderão ser entregues e recebidos para participarem 
do processo licitatório enquanto se estiver procedendo a abertura das 
propostas de preço.  Após aberto o último envelope de n. 01, o pregoeiro 
recusará o recebimento de outros. 
 
IV - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO 
 
4.1  Não poderão participar da presente licitação: 
 a) empresas que tenham sido sancionadas com a pena de suspensão 
do direito de licitar ou contratar com o SESCOOP - Unidade Nacional e 
Unidades Estaduais, durante o prazo da sanção aplicada;  
 b) pessoa jurídica em processo de recuperação judicial ou em 
processo falimentar; 
 c) pessoa jurídica cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, 
membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou 
sócio, sejam dirigentes ou empregados do SESCOOP/RS e ainda seus 
cônjuges ou parentes em primeiro grau; 
 d) simultaneamente, pessoa jurídica do mesmo grupo econômico, 
sociedades coligadas, controladoras e suas respectivas controladas e 
empresas cujos sócios, cotistas ou diretores, sejam as mesmas pessoas de 
outra que esteja participando desta licitação e ainda seus cônjuges ou parentes 
em primeiro grau; 
 e) pessoa jurídica cujos empregados, consultores, técnicos ou 
dirigentes tenham colaborado, de qualquer forma, na elaboração deste 
instrumento convocatório e de seus anexos. 
 
4.1.1 Na hipótese da alínea “d” deste item, haverá a desclassificação de todas 
as licitantes impedidas, salvo se permanecer apenas uma, ante a desistência 
das demais. 
 
4.2 A licitante poderá se fazer representar nesta licitação por meio de 
pessoa física devidamente credenciada, nos termos do instrumento constante 
do Anexo 1 - Carta de Credenciamento ou Procuração que deverá ser 
apresentado ao Pregoeiro fora dos envelopes relacionados no item 4.4. 
 
4.2.1 No caso da Carta de Credenciamento ou Procuração Privada, a licitante 
deverá entregar ao Pregoeiro uma cópia do Contrato Social ou instrumento 
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equivalente (fora dos envelopes relacionados no item 4.4) que comprove a 
legitimidade de poderes da pessoa que a tiver assinado. 
 
4.2.1.1 A procuração, caso não possua prazo de validade, deverá ter sido 
emitida no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data da 
abertura do certame. 
 
4.2.2 Caso o representante da empresa, na sessão, seja sócio, este deverá 
apresentar a cópia do contrato social ou instrumento equivalente (fora dos 
envelopes relacionados no item 4.4) e a cópia da cédula de identidade, não 
havendo necessidade da Carta de Credenciamento nem Procuração, caso 
possua poderes representação. 
 
4.2.3 A ausência da Carta de Credenciamento ou documento similar não 
impede a participação da licitante, mas, obsta a manifestação de 
representante. 
 
4.2.4 O não credenciamento e não comparecimento de representante, não 
inabilita a licitante, nem tampouco impede o prosseguimento das fases do 
certame licitatório. 
 
4.3 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá 
representar mais de uma licitante, sob pena das demais outorgantes perderem 
o seu direito à representação nas sessões públicas. 
 
4.4 As licitantes, no dia, hora e local designados no preâmbulo, 
apresentarão toda a documentação exigida por este Instrumento Convocatório 
em 02 (dois) envelopes – 01 e 02 – lacrados, distintos e opacos, identificados 
no lado externo pelo nome da licitante e número da licitação, com os seguintes 
conteúdos: 
 
Envelope 01 – Proposta de Preços 
PREGÃO N. 07/2019 
NOME DA LICITANTE: (Identificação da licitante e e-mail) 
CNPJ DA LICITANTE: 
NOME DO REPRESENTANTE (caso houver) 
CPF DO REPRESENTANTE (caso houver) 
 
Envelope 02 – Documentos de Habilitação 
PREGÃO N. 07/2019 
NOME DA LICITANTE: (Identificação da licitante e e-mail) 
CNPJ DA LICITANTE: 
NOME DO REPRESENTANTE (caso houver) 
CPF DO REPRESENTANTE (caso houver) 
 
4.5 A participação na presente licitação implica aceitação integral e 
irretratável dos termos e condições deste Edital e dos seus Anexos, bem como 
do Regulamento de Licitações e Contratos do SESCOOP (Resolução 
SESCOOP n. 850/2012). 
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4.6 Cada licitante ou seu representante poderá ser acompanhado por um 
advogado, caso assim for entendido necessário. 
 
V - DA HABILITAÇÃO  
 
5.1 Somente poderão participar desta licitação pessoas jurídicas 
legalmente estabelecidas no País, cujo objeto social expresso no estatuto, no 
contrato social ou em documento equivalente especifique atividade compatível 
com o objeto da presente licitação. 
 
5.2 Para os fins de habilitação, todas as licitantes deverão apresentar os 
documentos relacionados neste tópico, entregues, preferencialmente, na 
mesma ordem em que eles se encontram aqui descritos e com a identificação 
pelo número de cada um dos itens. 
 
5.2.1 Os documentos relativos à habilitação jurídica da licitante que já tiverem 
sido apresentados por ocasião do credenciamento, ficam dispensados de 
serem inseridos no envelope de habilitação. 
 
5.3 Os documentos apresentados em cópias não necessitarão de 
autenticação nem acompanhamento de suas respectivas vias originais, salvo 
em caso de diligência determinada pelo pregoeiro. 
 
5.3.1 Todas as certidões apresentadas deverão ter sido emitidas em no 
máximo 60 (sessenta) dias anteriores à data da abertura do certame, caso não 
possuam prazo próprio de validade.  
 
5.4 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio poderão efetuar diligências a fim 
de comprovar a veracidade das informações e dos documentos apresentados 
pelas licitantes, inclusive quanto à regularidade fiscal, que poderá ser 
comprovada mediante pesquisa nos sítios oficiais na internet.  
 
5.5 Serão inabilitadas as empresas que não tenham atendido às 
condições estabelecidas neste item. Excetuam-se as omissões que possam ser 
supridas na própria sessão, especialmente por consulta online imediata em 
sites oficiais ou governamentais, de forma a ampliar a competitividade, desde 
que não comprometa a lisura do certame. 
 
>> HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
5.6 Para fins de habilitação jurídica, a licitante deverá apresentar dentro 
no envelope n. 02, salvo o disposto no item 5.2.1, a seguinte documentação: 
 
5.6.1 prova de registro, no órgão competente, no caso de empresário 
individual; 
 
5.6.2 ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado no órgão competente;  
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5.6.2.1 os documentos acima relacionados poderão ser substituídos por 
certidão simplificada emitida pela junta comercial onde constem o capital social, 
os sócios e o dirigente da empresa licitante; 
 
5.6.3 ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente 
registrado no órgão competente. 
 
>> QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
5.7 Para fins de habilitação da qualificação técnica, a licitante deverá 
apresentar: 
 
5.7.1.  Comprovação de aptidão para o fornecimento dos serviços e 
materiais compatíveis com os aqueles descritos no presente certame, por meio 
da apresentação de 01 (um) ou mais atestados, fornecidos por pessoa jurídica, 
de direito público ou privado, de que já forneceu ou fornece satisfatoriamente o 
objeto da mesma natureza ou similar ao objeto aqui licitado.  
 
5.7.2.  Atestado indicando um profissional registrado no CREA (Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia) ou no CAU (Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo) que será responsável por executar o projeto técnico e pela 
emissão de A.R.T. - Anotação de Responsabilidade Técnica ou R.R.T. – 
Registro de Responsabilidade Técnica, respectivamente, das obras e serviços 
descritos no anexo 5, acompanhado de cópia da identidade profissional. 
 
5.7.3 Cópia do Registro ou inscrição da pessoa jurídica no órgão 
competente (CREA ou CAU).  
 
5.7.4 Deverá ser apresentada Declaração de Visita Técnica, emitida pelo 
SESCOOP/RS, devidamente preenchida e assinada pelo representante do 
SESCOOP/RS, comprovando que o técnico, devidamente autorizado pela 
licitante, visitou o local da obra, conforme Anexo 08 deste Edital. 
 
5.7.4.1 A visita técnica, preferencialmente, deverá ser agendada com o 
colaborador do SESCOOP/RS Sr. José Carlos, através do telefone (51) 3323-
0041, de segunda à sexta-feira, das 09h às 12:00 e das 13:30 às 17:30h.  
 
5.7.4.2 Tal declaração poderá ser substituída por declaração de pleno 
conhecimento do objeto, devidamente assinada pelo representante legal da 
licitante.    
 
5.7.5. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos 
documentos de capacitação técnica apurada pelo Pregoeiro ou por sua equipe 
de apoio, mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitação 
da respectiva licitante. 
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>> QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
5.8 Para fins de habilitação econômico-financeira, a licitante deverá 
apresentar: 
 
5.8.1  Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do ultimo exercício 
social, já exigíveis e apresentados, na forma da lei, os quais demonstrem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios. O Balanço será avaliado, por meio de obtenção dos 
índices de Liquidez Geral (LG), de Solvência Geral (SG) e de Liquidez Corrente 
(LC), maiores que um (>1), resultantes da aplicação das formulas: 
 
                (Ativo Circulante + Ativo Nao Circulante) 

LG= ------------------------------------------------------------------ 
             (Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante) 

 
                                    Ativo Total  

SG= --------------------------------------------------------------- 
             (Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante) 

 
                           Ativo Circulante 

 LC= ------------------------------ 
                      Passivo Circulante 
 
 

5.8.2 A licitante deverá comprovar possuir patrimônio liquido ou capital 
social integralizado não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação, calculado por meio da formula abaixo: 
 
% Patrimônio Liquido =     Patrimônio Líquido 
   --------------------------------------    x  100  
          Valor da contratação 
 
5.8.3 A licitante com menos de um ano de existência, que ainda não tenha 
balanço, deverá apresentar balancetes contábeis devidamente assinados por 
contador habilitado junto ao CRC e pelo sócio/administrador da empresa, 
envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio liquido relativos ao período 
de sua existência, avaliados por meio da obtenção de Índice de Solvência (S) 
maior ou igual a um ( ≥ a 1), conforme formula abaixo: 
 
                          Ativo Total 

 S = -------------------------- 
                        Passivo Total 

 
5.8.4 Os índices de que tratam as alíneas “5.8.1”, “5.8.2” e “5.8.3” deste 
item serão calculados pela licitante e confirmados pelo responsável por sua 
contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e do 
numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade. 
 
5.8.5 Certidão negativa ou documentação capaz de demonstrar a 
inexistência de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da 



 
 

 

Página 7 de 54 
 

sede da pessoa jurídica, insolvência civil ou de execução patrimonial, expedida 
no domicilio da pessoa física, em se tratando de firma individual, com data de 
emissão de até 90 (noventa) dias, quando essa não tiver prazo de validade 
estabelecido pelo órgão competente expedidor: 
 
5.8.5.1 No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser 
apresentadas as certidões de cada distribuidor.  
 
 
>> REGULARIDADE FISCAL 
 
5.9 Para fins de regularidade fiscal, a licitante deverá apresentar: 
 
5.9.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 
 
5.9.2 Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Nacional e Estadual, relativo 
ao domicílio ou sede da licitante, mediante a apresentação dos seguintes 
documentos:  
 
5.9.2.1 Certidão Negativa de Débitos – CND expedida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente 
aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, no 
âmbito de suas competências.  
 
5.9.2.2 Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pela Fazenda Estadual. 
 
5.9.2.3 Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pela Fazenda Municipal. 
 
5.9.3 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedido pela Caixa 
Econômica Federal. 
 
5.9.4 Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS). 
 
5.9.5 Caso a licitante seja Cooperativa, deverá apresentar Certificado de 
registro e de regularidade junto a OCERGS; 
 
5.10 E ainda: 
 
5.10.1 Declaração da licitante que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição 
de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 
1988, conforme Anexo 2;  
 
5.10.2 Declaração, observada as penalidades cabíveis, da não superveniência 
de fato impeditivo da habilitação, Anexo 3; 
 
5.10.3. A empresa não poderá ter seu nome inscrito no CEIS – Cadastro 
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, pois a existência de inscrição 
acarretará a inabilitação; 
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VI - DA PROPOSTA DE PREÇOS  
 
6.1 O Envelope “01” conterá a "Proposta de Preços", elaborada em 
consonância com a descrição do objeto constante no Anexo 5 e modelo 
constante do Anexo 7, datada, impressa e assinada, sem emendas, ressalvas, 
rasuras ou entrelinhas. 
 
6.2 A proposta deverá ser cotada em preço global por lote, fixo e 
irreajustável, em moeda corrente nacional (Real), em algarismos e por extenso, 
incluindo todos os custos das obrigações da licitante, inclusive os tributários e o 
frete. 
 
6.2.1 A proposta de preços deverá conter o respectivo preço unitário de 
cada ITEM do LOTE, podendo ser apresentada, preferencialmente, conforme 
modelo que consta do anexo 07.  
 
6.2.2 A licitante deverá atentar que o valor unitário máximo aceitável para 
cada item da planilha de preços do LOTE será o valor obtido através de 
composições de preços unitários, conforme planilha que consta do anexo 06 
deste edital de licitação; 
 
6.2.3 Não poderão indicar materiais e/ou serviços cujas especificações, 
quantitativos (e composições unitárias) e/ou metodologia de execução divirjam 
daqueles indicados no Projeto Básico.  
 
6.2.4 Deverão ser consideradas na elaboração da respectiva proposta todas as 
particularidades relativas especificamente ao local de execução dos serviços, o 
que, para tanto, torna-se obrigatória à visita técnica ao local dos serviços 
(anexo 08), observando-se que a visita técnica restará suprida mediante a 
apresentação de Declaração expressa do licitante de que conhece as 
condições locais para execução do objeto da licitação, conforme item 5.7.4 
deste edital.  
 
6.2.5 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos que sejam 
omitidos da proposta ou incorretamente ofertados, serão considerados como 
inclusos nos preços, não sendo considerado pleito de acréscimos, a esse ou a 
qualquer título. 
 
6.3 Na hipótese de discordância entre os preços apresentados, a 
cotação indicada por extenso prevalecerá sobre a numérica. 
 
6.4  O banco de sua escolha, com a indicação do número da agência e 
da conta corrente para fins de pagamento deverão ser indicados pela empresa 
em sua proposta. 
 
6.5 A apresentação da proposta equivale a aceitação e a declaração de 
que a proponente examinou minuciosamente o pertinente Edital, seus Anexos, 
anuindo e submetendo-se, integralmente, às suas condições e, também, que 
obteve da Instituição, satisfatoriamente, todas as informações e 
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esclarecimentos solicitados, não havendo dúvidas quanto aos serviços a 
executar;  
 
6.6 No preço proposto estão incluídas todas as despesas incidentes 
sobre o objeto deste Pregão, independente de sua natureza: administrativa, 
operacional, trabalhista, previdenciária, securitária, fiscal, tributária ou qualquer 
outra, direta ou indireta, para a execução do objeto da presente licitação. 
 
6.6.1 Nos preços propostos deverão ser computados o fornecimento de 
materiais, mão de obra técnica especializada, ferramentas, equipamentos, 
transportes de qualquer natureza, despesas administrativas, encargos sociais, 
previdenciários e fiscais, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o 
serviço objeto desta licitação. 
 
6.7 A proposta deverá conter o nome do preposto, que será 
responsável pelo atendimento ao SESCOOP/RS, além de indicar número de 
telefone de contato. 
 
6.8 Com exceção do item 6.2 caput e 6.4, serão desclassificadas as 
empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas neste capítulo. 
 
6.9 Analisadas as propostas comerciais, o menor preço global por lote 
será o valor considerado para efeito de classificação à fase dos lances. 
 
6.10 A simples irregularidade formal que evidencie lapso isento de má fé 
e que não afete o conteúdo ou a idoneidade dos documentos, não será causa 
de desclassificação. 
 
6.11 Será desclassificado do certame o licitante que deixar de cotar 
qualquer um dos itens em relação ao LOTE, observando-se o modelo 
sugestivo da PROPOSTA DE PREÇOS (anexo 07 do edital). 
 
 
VII - DOS PROCEDIMENTOS  
 
EXAME E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
7.1 Após realizada a verificação das Propostas de Preços (Envelope 01) 
das empresas licitantes, o pregoeiro comunicará aos participantes quais são 
aquelas a continuar no processo licitatório. 
 
7.2 Serão classificadas para a fase dos lances verbais as propostas que 
atenderem às exigências de apresentação da Proposta de Preços e não 
apresentarem diferença de preços superior a 15% (quinze por cento) do Menor 
Preço proposto. 
 
7.3 Quando não forem classificadas no mínimo 3 (três) propostas na 
forma definida no item anterior, serão classificadas, sempre que atenderem as 
demais condições definidas neste instrumento convocatório, a de menor preço 
e as 2 (duas) melhores propostas de preços subsequentes. 



 
 

 

Página 10 de 54 
 

 
7.4 A classificação de apenas 2 (duas) Propostas de Preços não 
inviabilizará a realização da fase de lances verbais. 
 
7.5 As propostas que, em razão dos critérios definidos nos itens 7.2 e 
7.3, não integrarem a lista de classificadas para a fase de lances verbais, serão 
consideradas automaticamente desclassificadas do certame. 
 
7.6 Da desclassificação das propostas de preço somente caberá pedido 
de reconsideração ao próprio pregoeiro, com a justificativa de suas razões, a 
ser apresentado, de imediato, oralmente ou por escrito, na mesma sessão 
pública em que vier a ser proferida. 
 
7.7 O pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio analisará e decidirá 
de imediato o pedido de reconsideração, sendo-lhe facultado, para tanto, 
suspender a sessão pública. 
 
7.8 Desta decisão não caberá recurso; 
 
LANCES VERBAIS 
 
7.9 Após a classificação das propostas escritas, terá início a fase de 
apresentação de lances verbais. 
 
7.10 O pregoeiro realizará uma rodada de lances, convidando o autor da 
proposta escrita de maior preço classificada a fazer o seu lance, e, em seguida, 
os demais classificados na ordem decrescente de preço. 
 
7.11 Havendo lance, o pregoeiro realizará uma nova rodada, começando 
pelo autor da última proposta de maior preço, e assim sucessivamente, até 
que, numa rodada completa, não haja mais lance e se obtenha, em definitivo, a 
proposta de menor preço. 
 
7.12 O licitante que não apresentar lance numa rodada não ficará 
impedido de participar de nova rodada, caso ela ocorra. 
 
7.13 Não havendo lances verbais na primeira rodada, serão consideradas 
as propostas escritas de preço classificadas para esta fase. 
 
7.14 O Pregoeiro após declarar encerrada a fase de lances verbais, 
ordenará as propostas em ordem crescente de menor preço para o objeto do 
certame. 
 
7.15 Será classificada como primeira colocada do certame a licitante que 
atender as condições do edital e apresentar o Menor Preço Global por lote. 
As demais licitantes, que atenderem às exigências de apresentação da 
Proposta de Preços, serão classificados em ordem crescente. 
 
7.16  O valor total da proposta vencedora (soma do lote), após os lances 
ofertados, se for o caso, será dividido proporcionalmente pelos valores de 
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cada item do lote, constante da proposta inicialmente apresentada, 
observando-se, na planilha de preços final, a impossibilidade de existir valor 
unitário de item superior ao constante na planilha do anexo 06 (subitem 6.2.2), 
caso em que o valor do item que exceda o preço unitário máximo estimado 
será automaticamente suprimido para o teto aceitável, descontando-se a 
diferença do valor total da proposta vencedora (soma do lote).  
 
7.17 Deve ser realizado o encaminhamento da proposta de preços 
devidamente ajustada ao lance final, via fax ou e-mail, no mesmo dia de 
encerramento do certame, com o posterior encaminhamento do original no 
prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis para a Sede do SESCOOP/RS, se for 
o caso. 
 
EXAME DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.17 Após a classificação da Proposta de Preço, a Equipe de Apoio do 
pregoeiro procederá à abertura dos Documentos de Habilitação (Envelope 02) 
exclusivamente da licitante classificada como primeira colocada. 
 
7.18 Se entender necessário, o pregoeiro poderá suspender a sessão 
para exame dos documentos de habilitação, sendo que a sua decisão deverá 
ser lavrada em Ata própria e divulgada às licitantes participantes através de 
correio eletrônico (e-mail). 
 
7.19 Após esta divulgação consideram-se intimadas da decisão todas as 
licitantes participantes do certame. A partir da data desta intimação correrá o 
prazo recursal. 
 
7.20 Se a licitante classificada em primeiro lugar for inabilitada, proceder-
se-á à abertura do envelope de habilitação da licitante classificada em segundo 
lugar. Caso não ocorra a habilitação da licitante classificada em segundo lugar, 
a CPL prosseguirá na abertura do Envelope “02” das classificadas seguintes, 
observando o mesmo procedimento deste item. 
 
VIII - DOS RECURSOS 
 
8.1 Somente caberão recursos escritos e fundamentados da decisão 
que declarar o vencedor (artigo 22 do RLC), no prazo de 2 (dois) dias úteis 
contados da comunicação, os quais serão dirigidos, por intermédio do 
pregoeiro, à Diretoria Executiva do SESCOOP/RS. 
 
8.2 O licitante que puder vir a ter a sua situação efetivamente 
prejudicada em razão de recurso interposto poderá sobre ele se manifestar no 
mesmo prazo recursal de 2 (dois) dias úteis, que correrá da comunicação, via 
e-mail, sobre a interposição de recurso. 
 
8.3 Os recursos serão julgados pela Diretoria Executiva do 
SESCOOP/RS ou por quem este delegar competência, contados da data final 
para a sua interposição, conforme estabelece o artigo 23, do Regulamento de 
Licitações e Contratos (RLC) da Entidade. 
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8.4 O provimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
8.5 Somente o eventual recurso contra a decisão que declarar o licitante 
VENCEDOR terá efeito suspensivo. 
 
8.6 Os recursos deverão ser apresentados por meio de petição 
circunstanciada e protocolados no horário das 8h30min às 12h e das 13h às 
17h30min, na Secretaria do Sistema OCERGS-SESCOOP/RS, situada em 
Porto Alegre (RS), na Rua Félix da Cunha, n. 12, térreo. 
 
8.7 Em atenção aos princípios do procedimento licitatório, ficam os 
autos da licitação com vista franqueada aos interessados, podendo-se realizar 
anotações, solicitar cópias (as quais deverão ser entregues num prazo de 24 
horas), vedando-se a retirada em carga. 
 
IX - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ADJUDICAÇÃO E DA ASSINATURA DO 

CONTRATO 
 
9.1 A adjudicação do objeto deste certame dar-se-á após julgamento 
final e consequente homologação do procedimento, indicando a licitante 
vencedora. 
 
9.2 O SESCOOP/RS convocará a licitante vencedora para assinar o 
contrato, consignando na convocação a data, hora e local determinados para 
esse fim. 
 
9.2.1 Verificada a recusa em assinar o contrato, o SESCOOP/RS poderá 
convocar as demais licitantes, obedecendo a ordenação final. 
 
9.3 O contrato poderá ser aditado nas hipóteses de complementação ou 
acréscimo que se fizer no objeto do contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado, quando for do interesse da Entidade Licitadora, nos 
termos do art. 30 do seu RLC. 
 
9.4. A CONTRATADA somente poderá iniciar a prestação dos serviços 
ou entrega dos produtos após a assinatura do contrato. 
 
9.5 A execução do contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão 
pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se 
supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de 
direito privado, na forma do art. 54 da Lei n. 8.666/93, combinado com o inciso 
XII do art. 55 do mesmo diploma legal. 
 
X - DO PAGAMENTO 
 
10.1 O SESCOOP/RS, por sua natureza jurídica de entidade paraestatal, 
está impedido de realizar qualquer tipo de pagamento antecipado. 
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10.2 O pagamento será mensal, conforme medição a ser realizada pela 
arquiteta responsável pela fiscalização da execução dos serviços juntamente 
com o responsável técnico da CONTRATADA. Emitido o Atestado de 
Conformidade, a CONTRATADA deverá encaminhar ao SESCOOP/RS a Nota 
Fiscal correspondente à medição realizada.   
 
10.2.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 
contados do aceite da nota fiscal, a qual deverá ser emitida após entrega do 
material/serviço. 
 
10.3 O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente 
devidamente informada pela contratada.  
 
10.4 O pagamento somente será realizado depois de verificada a 
regularidade da CONTRATADA junto ao INSS, ao FGTS, à SRF, à PGFN, à 
OCERGS (se for o caso), à Fazenda Estadual e à Fazenda Municipal. 
 
 
XI - DAS PENALIDADES 
 
11.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro 
do prazo estipulado, caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-o à multa de 10% do valor global do contrato. 
 
11.2 Pela inexecução parcial ou total do Contrato, excluídas as hipóteses 
de caso fortuito e força maior, à CONTRATADA poderão ser aplicadas as 
seguintes penalidades, inclusive cumulativamente: 

a) advertência, por escrito; 
b) multas; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com o CONTRATANTE pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
 
11.3 Nas hipóteses de inexecução das obrigações, à CONTRATADA poderá 
ser aplicada multa de 1% (um por cento) por dia, sobre o valor global do 
contrato enquanto perdurar o descumprimento. 
 
11.4 O inadimplemento da CONTRATADA dará ao CONTRATANTE o direito de 
considerar resolvido o contrato, independentemente de prévia interpelação 
judicial ou extrajudicial, respondendo ainda a CONTRATADA pelas penalidades 
e pelas perdas e danos decorrentes, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito 
ou força maior, devidamente comprovadas e impeditivas da prestação dos 
serviços. 
 
11.5 A resolução do Contrato motivada pelo inadimplemento de qualquer das 
partes ensejará a aplicação de multa à parte culpada no montante 
correspondente a 10% (dez por cento) do montante do valor global do contrato 
que ainda não houver sido pago à CONTRATADA, sem prejuízo de 
indenização por perdas e danos. 
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11.6 O atraso no pagamento do serviço, por culpa dos CONTRATANTES, 
implicará na incidência de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor de cada 
fatura e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Os juros serão 
calculados desde a data limite para o pagamento até a satisfação do débito. 
 
11.7 O atraso no pagamento do serviço superior a 90 (noventa) dias, por 
culpa da CONTRATANTE, autoriza a interrupção da prestação do serviço e a 
resolução contratual, substituindo-se neste caso a multa moratória prevista no 
item 11.6 pela multa prevista no item 11.5. 
 
11.8 A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito e justificadamente, 
as ocorrências de caso fortuito ou força maior impeditivas da prestação do 
serviço, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados da data da 
ocorrência, sob pena de não poder alegá-los posteriormente. 
 
11.9 As eventuais multas e outros valores devidos pela CONTRATADA 
ao CONTRATANTE poderão ser compensados no momento do pagamento ou 
poderão ser cobradas judicialmente, se for o caso. 
 
11.9.1 As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as 
irregularidades constatadas. 
 
11.10 Além de qualquer outro descumprimento de cláusula contratual, 
constituem causas de resolução, em qualquer tempo, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha direito a 
indenização, a qualquer título: 

a) ceder ou transferir, no todo ou em parte, os serviços que constituem o 
objeto deste certame, sem a prévia autorização escrita do 
CONTRATANTE; 

b) deixar de cumprir as obrigações previstas neste edital e no contrato; 
c) ocorrer reincidência, por parte da CONTRATADA, em infração contratual 

que implique na aplicação de multa; 
d) ocorrer a decretação de falência, a liquidação judicial ou extrajudicial da 

CONTRATADA, ou ainda, o ingresso desta última em processo de 
recuperação judicial; 

 
11.10.1 Em qualquer das situações elencadas nas alíneas acima, exceto o 
previsto na letra “d”, a CONTRATADA ficará sujeita à multa resolutória prevista 
na Cláusula 11.5, cumulativamente, respondendo ainda, pelas perdas e danos 
decorrentes. 
 
XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
12.1 Serão inabilitadas as licitantes e/ou desclassificadas as propostas 
que não tenham atendido as condições estabelecidas neste Instrumento 
Convocatório e seus Anexos. 
 
12.2 O SESCOOP/RS se reserva o direito de cancelar esta licitação antes 
da assinatura do contrato, mediante prévia justificativa, sem que caiba às 
licitantes qualquer reclamação ou indenização (art. 57 do RLC). 
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12.3 Qualquer manifestação no sentido de impugnar os termos deste 
Edital e seus Anexos deverá ser encaminhada, por escrito, em até 02 (dois) 
dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, à Comissão 
de Licitação do SESCOOP/RS, e devidamente registrado no setor de 
Secretaria, situado em sua Sede, na Rua Felix da Cunha, n. 12, Bairro 
Floresta, Porto Alegre/RS, CEP 90570-000.  
 
12.4 O pregoeiro poderá solicitar, a seu critério, esclarecimentos e 
informações complementares ou efetuar diligências, caso julgue necessário, 
visando melhor desempenhar suas funções institucionais, desde que disso não 
decorra a posterior inclusão de documentos que deveriam constar 
originariamente dos envelopes entregues pelas licitantes. 
 
12.5 Os empregados e prepostos da empresa contratada para atender ao 
objeto deste Convite não terão qualquer vínculo empregatício com o 
SESCOOP/RS, correndo por conta exclusiva da licitante contratada todas as 
obrigações decorrentes das legislações trabalhista, previdenciária, fiscal, 
tributária e comercial, as quais se obriga a saldar na época própria. 
 
12.6 Qualquer alteração neste Edital será comunicada aos interessados 
pela mesma forma com que se deu a divulgação ao texto original, reabrindo-se 
o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando a alteração não afetar a 
formulação das propostas. Neste último caso, as alterações serão publicadas 
exclusivamente na página da entidade na internet, no endereço 
http://www.sescooprs.coop.br/ sem necessidade de reabertura de prazos. 
 
12.7 Os interessados deverão manter-se atualizados de quaisquer 
alterações e/ou esclarecimentos sobre o edital, através de consulta 
permanente ao endereço acima indicado, não cabendo à entidade licitadora a 
responsabilidade pela não observância deste procedimento. 
 
12.8 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas 
pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio e pelas licitantes presentes, 
se assim o desejarem, com os registros de todas as ocorrências. 
 
12.9 Os documentos das licitantes, exceto os da vencedora e os relativos 
à proposta de preço, serão devolvidos após o encerramento da cessão que 
declarou a vencedora. 
 
12.10 Fica eleito o Foro de Porto Alegre (RS), para dirimir eventual 
controvérsia que decorra da presente licitação. 

 
Porto Alegre, 02 de maio de 2019. 

 
 

Adriana Machado 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO 1  
(Modelo da Carta de Credenciamento) 

 
 
 
 
Ao SESCOOP/RS  

 
 
Pela presente, designamos o Sr.(a) 

......................................................................................, portador(a) da carteira 
de identidade n. ......................, inscrito(a) no CPF sob o n. ............................, 
para nos representar no processo licitatório relativo ao Pregão n. xx/2019, 
podendo o mesmo fazer propostas, receber intimações, desistir de recurso, 
assinar atas e manifestar-se sobre quaisquer questões administrativas e 
técnicas, enfim, praticar todos os atos inerentes à referida licitação.  

 
Local e data 
 
 
Atenciosamente,  
 

__________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO 02  

 
 
 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 

 
 
 

Declaramos, para fins de participação na licitação Pregão 
xx/2019 SESCOOP/RS, que não empregamos menores de 18 anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que não empregamos menores de 16 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.  

 
 

Local e data 
 
 
 
 

_________________________________________  
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO 03 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO  DE  NÃO  SUPERVENIÊNCIA  

 
 

Declaramos, para fins de participação na licitação Pregão 
xx/2019 SESCOOP/RS, a inexistência de fato impeditivo de habilitação.  
Declaramos, outrossim, que possuímos todas as condições exigidas para a 
prestação dos serviços exigidos e que atendemos, integralmente, os requisitos 
do objeto desta licitação.  

 
 

Local e data 
 
 
 

_________________________________________  
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO 04 
 

INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
CONTRATANTE: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do 

Estado do Rio Grande do Sul – SESCOOP/RS, estabelecido na 
Rua Félix da Cunha, nº 12, em Porto Alegre (RS), inscrito no CNPJ 
sob nº 10.510.590/0001-56, representado neste ato por seus 
Superintendentes Sr. Gerson José Lauermann e Sr. Norberto 
Tomasini, de agora em diante denominado CONTRATANTE. 
 

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, 
estabelecida em XXXXXXXXXX (XXXX), na XXXXXXX XXXX, n. 
XX, inscrita no CNPJ sob o n. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, 
representada por XXXX XXXXX doravante designada como 
CONTRATADA.  

 
I – DO OBJETO 
 
 O presente contrato, decorrente do procedimento licitatório Pregão n. xx/2019, 
integrante do processo administrativo n. xxx/19, obriga a CONTRATADA em fornecer ao 
CONTRATANTE todos os itens descritos no objeto da licitação supracitada, pelo preço 
constante na proposta comercial aviada pela CONTRATADA. 
 
II – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
 
 Os serviços contratados deverão ser executados e concluídos dentro do prazo 
máximo de 75 (setenta e cinco) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado, desde que acordado entre as partes, caso em que 
deverá ser devidamente justificado e homologado pela Diretoria Executiva.  
  
IIII – DA VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
3.1 O presente instrumento contratual terá vigência de 09 (nove) meses, a contar de 
sua assinatura, a fim de compreender todas as etapas atinentes à execução contratual, 
inclusive, o pagamento pelos serviços prestados. 
 
3.2 Tal prazo poderá ser prorrogado, desde que acordado entre as partes, caso em 
que deverá ser devidamente justificado. 
 
 
IV – DA REMUNERAÇÃO 
 
4.1 O preço global será de R$ XXXXXX (XXXXX XXXX XXXXX), conforme aquele 
disposto na proposta apresentada pela CONTRATADA. 
 
4.2 Os pagamentos serão realizados na forma descrita no edital de licitação, do qual 
este instrumento é decorrente. 
 
4.3 Os pagamentos ficarão condicionados à regularidade fiscal referente às 
contribuições do INSS (CND), regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS, prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão de 
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Quitação de Tributos Federais e Certidão Negativa da Dívida Ativa da União), sendo 
esta última emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, na forma da Lei, Fazenda 
Estadual e Fazenda Municipal. 
 
4.4 São de responsabilidade da CONTRATADA, todos os tributos incidentes sobre 
o preço estipulado, ficando o CONTRATANTE autorizado em efetuar os descontos no 
caso de substituição tributária por decorrência legal. 
 
4.4.1 Será efetuada retenção do percentual relativo ao INSS, ISS e Tributos Federais 
na fonte a cada apresentação da Nota Fiscal ou fatura de prestação de serviço, quando 
for o caso, com base na legislação em vigor. 
 
4.5 O pagamento será efetuado através de boleto que deve ser encaminhado pela 
contratada à contratante antes do vencimento. 
 
V – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
 
5.1 As obrigações do SESCOOP/RS, sem prejuízo de outras a serem previstas no 
contrato ou na ordem de execução, são as seguintes: 
1 Assegurar-se da boa qualidade dos serviços executados; 
2 Designar empregado para acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato; 
3 Acompanhar a licitante contratada quanto à manutenção dos requisitos de habilitação 
durante toda a vigência do contrato, tomando as medidas de rescisão e penalização 
para o caso da licitante contratada atender tais requisitos; 
4 Disponibilizar à licitante contratada as informações e meios necessários à execução 
da prestação dos serviços; 
5 Permitir o acesso e a permanência dos empregados da licitante contratada às suas 
dependências para a execução dos serviços contratados; 
6 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados 
pela licitante contratada ou por seu preposto, para cumprimento de suas obrigações; 
7 Efetuar inspeção dos serviços prestados com a finalidade de verificar o atendimento 
das exigências contratuais; 
8 Comunicar oficialmente à licitante contratada quaisquer falhas verificadas no 
cumprimento do Objeto licitado; 
9 Solicitar, quando for o caso e por escrito, independente de explicações, a substituição 
de funcionários da licitante contratada; 
10 Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissionais exigidos, 
solicitando à licitante contratada as substituições e os treinamentos que se verificarem 
necessários; 
11 Atestar a execução da prestação dos serviços e receber as faturas correspondentes, 
quando apresentadas na forma estabelecida no instrumento convocatório e no 
instrumento contratual consequente; 
12 Efetuar o pagamento na forma convencionada no instrumento contratual, dentro do 
prazo estipulado, desde que atendidas todas as formalidades previstas, ou indicar as 
razões da recusa; 
13 Advertir e notificar a licitante contratada, imediatamente, sobre eventuais falhas 
observadas na execução do presente contrato; 
14 Aplicar à licitante contratada, quando for o caso, as penalidades regulamentares e 
contratuais. 
 
5.2 As obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo de outras a serem previstas em 
contrato e no edital, são as seguintes: 
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1. Prestar os serviços objeto deste procedimento licitatório nos prazos e condições 
especificados; 
2. Visitar o local onde serão executados os serviços por meio de seu responsável 
técnico, para ter pleno conhecimento das condições e necessidades da reforma para 
sua perfeita execução; 
3. Comprovar o vínculo entre a pessoa jurídica licitante e o profissional de nível superior, 
indicado para ser o responsável técnico pela execução da reforma, seja empregatício, 
societário, ou por contrato de prestação de serviço, pelo tempo da prestação dos 
serviços solicitados. Para tanto, deverá ser apresentado, de acordo com a hipótese do 
vínculo, cópia autenticada da carteira de trabalho, ou de cópia autenticada de contrato 
de prestador de serviços com a licitante, acompanhada da declaração da licitante, 
assinada também pelo integrante da equipe técnica, que este prestará os serviços pelo 
período necessário a sua conclusão. Tal procedimento será aplicável à empresa 
vencedora do certame, por ocasião da assinatura do contrato. 
4. Apresentar em até 2 (dois) dias úteis após a assinatura do contrato, cronograma 
de execução da reforma (com o prazo de execução não superior a 75 (setenta e cinco) 
dias corridos) para fins de pagamento, conforme o item 10.2 do instrumento 
convocatório; 
5. Prestar os serviços através de profissionais especializados, de boa índole e moral, 
devidamente uniformizados, identificados e treinados para garantir que a execução dos 
serviços ocorra dentro do prazo e com a qualidade requerida, levando em conta todos 
os critérios de segurança necessários; 
6. Utilizar materiais de primeira qualidade na execução dos serviços; 
7. Disponibilizar a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI) para a execução das atividades, sendo de sua responsabilidade exclusiva a 
observância integral das disposições legais pertinentes à segurança e medicina do 
trabalho, bem como toda a legislação correlata em vigor ou que vier a ser criada, 
inclusive medidas ou ordens de serviço emitidas pelo SESCOOP/RS nesta matéria; 
8. 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; 
9. Indicar preposto que será seu representante e responsável pela execução do 
contrato, com a missão de garantir o bom andamento do mesmo com a obrigação de se 
reportar, quando houver necessidade, ao fiscal do contrato, que tomará as providências 
pertinentes para que sejam corrigidos todos os problemas detectados; 
10. Garantir no decorrer de todo o contrato a boa qualidade dos serviços prestados ao 
SESCOOP/RS; 
11. Atender de imediato as solicitações quanto às substituições da mão de obra, 
entendida como inadequada para a prestação dos serviços; 
12. Refazer às suas custas, em prazo a ser acordado com o SESCOOP/RS, todos os 
serviços que apresentarem defeitos, erros, omissões ou quaisquer outras 
irregularidades constatadas pelo SESCOOP/RS, inclusive com reposição de materiais 
danificados ou mal aplicados durante a execução de serviços; 
13. Comparecer, sempre que convocada, às reuniões solicitadas pelo SESCOOP/RS, 
assumindo todo o ônus do não comparecimento às reuniões; 
14. Verificar todas as instalações e equipamentos no local, antes do início dos serviços 
e qualquer divergência ou dano encontrado deverá ser comunicado ao SESCOOP/RS, 
sob pena de responsabilidade; 
15. Responsabilizar-se pela coleta, armazenagem e destinação dos entulhos 
produzidos; 
16 Providenciar a correção de falhas detectadas pelo SESCOOP/RS; 
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17. Providenciar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no órgão competente 
(CREA ou CAU), referente aos serviços que serão prestados, entregando uma via ao 
SESCOOP/RS, até cinco dias após a assinatura do contrato, após a obtenção do 
documento e, ao término do serviço, proceder à respectiva baixa; 
18. Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento 
de taxas e emolumentos, incumbindo-se de aprovação das licenças e cadastros 
necessários a sua execução; 
19. Cumprir os procedimentos de proteção ambiental, responsabilizando-se pelos danos 
causados ao meio ambiente, nos termos da legislação pertinente, independentemente 
do detalhamento e/ou da especificação dos projetos; 
20. Responder pelos crimes ambientais que praticar, nos termos da legislação vigente; 
21. Responsabiliza-se pelos prejuízos causados por embargos pelo órgão ou entidade 
de controle ambiental, devido a danos decorrentes da execução dos serviços, bem 
como os autos de infração lavrados, dos quais decorrer a aplicação de penalidade, 
dentre elas, o pagamento de multas; 
22. As licenças ambientais porventura existentes para o serviço objeto do contrato não 
dispensam nem substituem a obtenção, pela licitante contratada, de certidões ou outras 
licenças, de qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal, 
no decorrer do contrato; 
23. Primar pela imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo SESCOOP/RS na execução dos serviços; 
24. Fornecer, sempre que solicitados, documentos que comprovem a manutenção das 
condições de habilitação exigidas para a contratação; 
25. Prover condições que possibilitem o início da prestação dos serviços imediatamente 
após a assinatura do contrato; 
26. Responsabilizar-se por quaisquer danos que, comprovadamente, vierem a ocorrer 
em prejuízo do patrimônio do SESCOOP/RS ou de terceiros, por ação ou omissão de 
seus prepostos e/ou empregados, adotando-se, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, 
as providências necessárias, indicadas e pertinentes no sentido de proceder, em 
qualquer caso, a devida reposição do bem ou ressarcimento do(s) prejuízo(s); 
27. Relatar ao SESCOOP/RS toda e qualquer irregularidade observada no local onde 
houver prestação dos serviços; 
28. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 
atendimento dos seus empregados, acidentados ou acometidos de mal súbito, quando 
em serviço, assegurando-lhes o cumprimento a todas as determinações trabalhistas e 
previdenciárias cabíveis e assumindo, ainda, as responsabilidades civis, penais, 
criminais e demais sanções legais decorrentes do eventual descumprimento destas; 
29. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito, federal, estadual, distrital 
e/ou municipal, as normas de segurança do SESCOOP/RS, inclusive quanto à 
prevenção de Segurança e Medicina do Trabalho; 
30. Apresentar documentos relativos à prevenção de Segurança e Medicina do 
Trabalho; 
31. Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem à total 
segurança dos operários e de terceiros no perímetro do local onde os serviços forem 
executados; 
32. Emitir Comunicado de Acidente de Trabalho – CAT, em formulário próprio do INSS, 
em caso de eventual ocorrência de acidente com seus empregados nas dependências 
do SESCOOP/RS, apresentando cópia do mesmo ao fiscal/gestor do contrato; 
33. Acatar as exigências do fiscal/gestor do contrato quanto à execução dos serviços, 
horário e a imediata correção das deficiências alinhadas pelo SESCOOP/RS, quanto à 
execução dos serviços contratados; 
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34. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como salários, 
alimentação, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de 
ordem de classe, indenizações, seguros e quaisquer outras que forem devidas aos seus 
empregados no desempenho dos serviços objeto do contrato, ficando o SESCOOP/RS 
isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos; 
35. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda trabalhista, 
civil ou penal, relacionada à execução dos serviços previstos no objeto do edital, 
originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 
36. Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal até as dependências do 
SESCOOP/RS por meios próprios em casos de paralisação dos transportes coletivos; 
37. Assumir, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a conclusão da totalidade dos 
serviços, toda e qualquer falha devidamente comprovada em que se verifique a sua 
responsabilidade na prestação dos serviços objeto deste contrato, devendo arcar com o 
ônus irrestrito de sua correção; 
38. Encaminhar e apresentar, até o décimo-quinto e trigésimo dia do mês de prestação 
dos serviços, a(s) nota(s) fiscal(is), acompanhada(s) das comprovações, dos 
empregados vinculados à execução do contrato, quando for o caso, do fornecimento de 
vale transporte e alimentação, bem como cópia da(s) folha(s) de frequência, dos 
pagamentos de salários, dos recolhimentos das contribuições sociais e previdenciárias 
(INSS, FGTS e PIS) e das cópias da GFIP/SEFIP, correspondentes ao mês da 
prestação de serviços constante na(s) nota(s) fiscal(is). 
 
VI - DA GARANTIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

Caberá à licitante vencedora garantir a manutenção da boa qualidade dos 
serviços prestados no decorrer do contrato, responsabilizando-se por todos os atos de 
seus profissionais e colaboradores, respondendo, ainda, a qualquer notificação por parte 
do SESCOOP/RS. 
 
VII – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO  
 
7.1 O presente contrato extinguir-se-á, normalmente, pelo cumprimento da prestação 
que libera a CONTRATADA e satisfaz o CONTRATANTE. 
 
7.2 Dar-se a Resolução do contrato quando uma das partes, por comportamento 
culposo, não executar a sua parte. 
 
7.2.1 Resolvendo-se o contrato por culpa da CONTRATADA, esta, além de responder 
pelos dos prejuízos decorrentes da inexequibilidade, deverá, a título de cláusula penal 
pagar ao CONTRATANTE equivalente a 10% do valor total do contrato, além de perdas 
e danos suplementares. 
 
7.3 Ocorrerá a Resilição do contrato quando houver manifestação de vontade das 
partes para que o mesmo se extinga, sem que tenha ocorrido o inadimplemento 
contratual. 
 
7.4  O Edital de licitação integra este contrato para todos os fins, em especial as 
penalidades referidas naquele instrumento para os casos de descumprimento contratual.    
 
VIII – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
8.1  O edital de licitação integra o presente contrato para todos os fins. 
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8.2 Fica eleito o foro da cidade de Porto Alegre (RS), para dirimir as dúvidas oriundas 
do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
8.3 E, por estarem assim justos e contratados, assinam as partes o presente contrato 
de prestação de serviços, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas 
infra-identificadas. 
 

Porto Alegre, XX de XXXXXXX de 2019. 
 
 
                  Gerson José Lauermann                                   Norberto Tomasini 

   Superintendente                              Superintendente   
                           
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 

 
 
              TESTEMUNHA                                      TESTEMUNHA 
Nome:                                                          Nome: 
RG:                                                              RG: 
CPF:                  CPF: 
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ANEXO 05 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO: 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

REFORMA DO 7º ANDAR E RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS DA SEDE 
ADMINISTRATIVA DO SESCOOP-RS - RUA FELIX DA CUNHA, Nº 12 - PORTO 
ALEGRE-RS 

 
LOTE ÚNICO: 

 

 

COBERTURA: 

 

1) Revisar suportes dos letreiros junto ao telhado e fachada do 7º andar, que são em 

ferro. Trocar os itens com diminuição de seções que comprometam a sustentação. 

Nas demais peças, passar convertedor de ferrugem como o TF7 ou similar e pintar 

tudo com tinta esmalte acetinado na cor preta.  

Lixar e pintar o letreiro “SISTEMA” e “OCERGS SESCOOP/RS” com tinta esmalte 

acetinado na cor azul padrão da cooperativa. Calafetar os furos dos suportes do 

letreiro na alvenaria com mastique tipo PU. 

 

Foto do suporte e do letreiro “Sistema”. 
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2) Executar hidrojateamento de todas as superfícies das lajes na cobertura do 7º 

pavimento (também considerar a laje de piso do 7º andar, de acesso à escada que 

leva à cobertura). Remover partes desagregadas do contrapiso. Após, executar 

impermeabilização com primer (emulsão asfáltica), manta asfáltica e proteção 

mecânica em cimento e areia (traço 1:3 de cimento e areia média) sobre todas as 

lajes. No caso das muretas, devem ser retirados os algerozes para a execução da 

manta e do reboco até o topo das muretas e executados novos algerozes após este 

serviço.  

As unidades externas dos ar condicionados existentes (e seus suportes) devem ser 

retirados (prever desinstalação e recolhimento do gás). A manta de 

impermeabilização deve ser feita, após aplicação de primer (emulsão asfáltica) e, 

após, a proteção mecânica. Após, executar bases de concreto onde serão 

recolocados os suportes e as máquinas e religa-las e colocar o gás.  

Área de impermeabilização=50m2. Algerozes=16 metros lineares. 3 unidades de ar 

condicionado Split. 

  

          1                  2  

Foto 1 -  área onde há mureta sobre a laje, a retirar algerozes para executar reboco sobre a 

manta nova e, após, novos algerozes.  

Foto 2 – área de laje onde estão as unidades externas dos splits.  

 

3) Na cobertura, há um quadro de distribuição com disjuntores desativados. Todas as 

fiações existentes, soltas sobre o telhado, que precisarem ser preservadas, deverão 

ser tubuladas com eletrodutos e, sempre que possível, passadas entre as telhas e o 
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forro. Calafetar furos executados para estas passagens de eletrodutos.   

 

          

 

4) Instalar ralo hemisférico (vulgo ralo abacaxi) em todas as grelhas do telhado para 

evitar entupimentos. 

 

5) Remover fechamento provisório do duto de ventilação dos banheiros, que está feito 

com canos de pvc e telha translúcida e executar "chaminé" com estrutura em ferro 

galvanizado à fogo, laterais venezianadas, com aletas modelo “chapéu chinês” e, no 

topo, 2 águas de telhas de fibrocimento 5mm ondulada da Brasilit, idem as 

existentes, para que siga fechado em cima, mas com a opção de ventilação dos 

banheiros.  

           Ver detalhe na prancha 07/07 do projeto arquitetônico. 

Área de telhado=6m2 
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6) Trocar as telhas quebradas. Até o momento, foram verificadas 15 telhas de 

fibrocimento, da marca Brasilit, modelo ondulada, espessura de 5mm. Visto que 

podem haver temporais até o momento da execução desses serviços, este 

quantitativo pode aumentar. 

Nas calhas, cortar as telhas de ambos lados, para aumentar vão entre as mesmas. 

Aplicar chapas galvanizadas (recortes) rebitados nos fundos das calhas, onde estão 

os furos ocasionados pela corrosão. 

Executar primer (emulsão asfáltica) em todas as telhas, algerozes, calhas e 

cumeeiras para, após, instalar manta asfáltica aluminizada, espessura 3mm.  

Área de primer e manta (todo o telhado, inclusive cumeeiras, calhas e algerozes) = 

230m2 (com quebra de 10%).  

O serviço só será considerado entregue após teste de estanqueidade das calhas, 

telhas e algerozes, a partir de jateamento de água com mangueira sobre todo o 

telhado, ou algum temporal, caso ocorra antes da execução deste teste. 
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7º PAVIMENTO: 

 

1) Remover as cortinas e todas as esquadrias externas (portas e janelas) de madeira, e 

arrematar os vãos. Manter os peitoris nas janelas e retirar as soleiras das portas, 

devido à impermeabilização que o terraço vai receber. Executar soleira nova, nas 

portas, com mesmo material das janelas nas duas portas de acesso ao terraço.  

Fornecer e instalar janelas e portas em madeira de cedro, idem aos modelos das 

esquadrias existentes neste andar, com pintura com seladora incolor.  

Área das portas: 2x 4,10m2=8,20m2. Área das janelas: 6x 2,53m2 = 15,24m2. 

Soleiras: 2x 2,20 = 4,40 metros lineares. 
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2) No terraço do 7º pavimento, executar hidrojateamento nas paredes, muretas e 

peitoris, para remover sujeira e trechos degradados de pintura e reboco. Em todas as 

paredes, muretas e peitoris do terraço, será necessário quebrar o reboco até 50cm 

de altura em toda a sua extensão. Deverá ser lavado o piso do terraço, também com 

hidrojato. Executar nateamento sobre o piso cerâmico existente, observando se os 

caimentos precisam ser corrigidos. Após, instalar manta asfáltica em todo o piso do 

terraço, inclusive subindo 50cm nas muretas e paredes e entrando sob a futura 

soleira das portas.  

Após execução da manta, deve-se fazer teste de estanqueidade, tampando os ralos e 

drenos e enchendo o local com lâmina d’água até a altura da soleira da área interna 

da cobertura. Manter cheio o local por 72 horas. Deverá ser medida, diariamente, a 

perda d’água para determinar se foi por evaporação ou infiltração. Também deve ser 

monitorada toda a edificação abaixo para verificar se não há vazamentos.  

Após verificada a eficiência da impermeabilização, executar proteção mecânica com 

cimento e areia (1:3 de cimento e areia média) no piso, reboco nas laterais até 
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preencher o rasgo executado nas paredes (h=50cm).  

Executar fechamento de 2 ventilações permanentes nas paredes onde estão os 

letreiros, com placas cimentícias, antes da pintura. Medidas de aproximadamente 

50x20cm. 

Por fim, pintar tudo com tinta acrílica acetinada branca e executar piso cerâmico anti-

derrapante com no mínimo PEI IV e formato 40x40cm, no tom de cinza que esteja 

em harmonia com o piso do salão existente. A limpeza, regularização e pintura 

também devem ser feitos no vão entre muretas que há na quina do terraço.  

Área de reboco a ser removido e executado novamente= 30m2.  

Área de piso a ser nateado= 52m2.   

Área de manta de impermeabilização=61m2.  

Área de pintura=78m2 
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3) O quadro de distribuição existente no 7º pavimento irá receber os disjuntores 

relocados, devidamente tubulados, da alimentação dos holofotes da fachada, que 

está junto à mureta externa e desprotegida, causando infiltrações no pavimento de 

baixo. Há espaços vagos, portanto, não há necessidade de instalação de quadro 

maior.  

Deve-se retirar 4 suportes metálicos existentes para bandeiras, em desuso, no 

terraço do 7º pavimento, que também estão causando infiltrações.  
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4) A escada tipo marinheiro e seu peitoril de acesso ao telhado, está fora da Norma 

Regulamentadora NR-18 – item 12.5.10. Devem ser removidos e deve ser executada 

nova escada e peitoril, conforme especificações e desenhos da Recomendação 

Técnica de Procedimentos RTP 04, em ferro galvanizado à quente, passado fundo em 

zarcão e pintura em esmalte acetinado na cor branca, com no mínimo 2 demãos. 

      

 

5) Executar revisão e manutenção hidráulica e sanitária em todos os banheiros 

(inclusive o de serviço) e em todas as cubas da cozinha e bar do salão. Realizar 

todos os reparos e também execução de partes novas, onde houver trechos 

avariados, para o perfeito funcionamento das instalações dos banheiros, da cozinha e 

bar do salão. Estes serviços só serão considerados entregues após, no mínimo 72 

horas do término de sua execução, e após 30 testes de uso, para que se tenha 

certeza do perfeito funcionamento dos sistemas hidrosssanitários. 

 

6) Remover tela existente no vão de ventilação existente entre a cozinha e o banheiro 

de serviço e executar nova tela com padrão mosquiteira, com requadro em alumínio 

anodizado preto. Área=1m2 
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7) Remover o papel de parede de todas as paredes dos banheiros. Área=54m2.  

Retirar trechos de reboco atingidos por umidade, (que fica, em torno do poço de 

ventilação – há outros vazamentos em outras paredes devido à canos embutidos nas 

paredes) até chegar ao tijolo, na altura de 50cm. Área=4m2.  

Remover cuidadosamente os rodapés de mármore travertino para que se possa 

recoloca-los novamente após o conserto das infiltrações. São 8 metros lineares.  

Nesta área, executar no mínimo 3 demãos de selamix (ou similar) e depois executar 

chapisco e reboco tipo paulista, feltrado. Passar selador pigmentado na cor branca e 

massa corrida, lixar e pintar com tinta acrílica acetinada na cor branca todas as 

paredes dos banheiros. Área=54m2.  

Remover o forro de gesso existentes, pois estão avariados, e executar novos em 

gesso convencional. Após executado, lixar as juntas, passar selador pigmentado de 

branco e pintar duas demãos de tinta PVA branca. Área=12m2  
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8) Remover bancada em granito, armário de madeira, fogão, botijão de gás e suas 

esperas, na cozinha. Executar fechamento em madeira (idem à existente) na área do 
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balcão da pia que ficará exposto ao retirar esta bancada. Também remover balcão 

aéreo, arrematar furos com massa corrida e pintar com tinta acrílica acetinada 

branca. Desmontar balcões cuja estrutura e fundos tem que ser trocadas por novas, 

da mesma madeira existente. Revitalizar toda as frentes dos móveis da cozinha e bar 

contíguo, lixando e passando seladora incolor. 

Área de frente dos balcões: 50m2. 

    

 

 

9) Remover o forro de gesso do salão. Executar forro de gesso convencional em todo o 

salão. Passar selador pigmentado na cor branca, massa corrida, lixar e pintar todo o 

forro do salão com duas demãos de tinta PVA na cor branca. Remover todas as 

luminárias existentes e fornecer e instalar luminárias novas com lâmpadas de led. 

Quantidade: em média 20 luminárias tipo tubular de led, com mínimo de 300 e 

máximo de 500 lux. Modelos a serem ofertados pelo contratado e homologado pela 

fiscalização. 

Área de forro de todo o salão= 176m2. 
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10)  Remoção das camadas soltas de pintura e reboco, nas paredes em geral. Aplicar 

nova camada de reboco ou gesso calcinado onde se fizerem necessárias 

recomposições das fissuras, conserto das rachaduras e avarias das paredes de gesso 

acartonado e alvenarias. Após, executar selador pigmentado na cor branca, passar, 

massa corrida, lixar e pintar com duas demãos de tinta acrílica branca acetinada, as 

paredes internas de todo o 7º pavimento.  

Área de paredes ainda não contempladas nos itens anteriores: 145m2 

Revestimento de painéis de madeira nas paredes: 105m2 a revisar fixação, lixar e 

pintar com seladora incolor. 

Forro da cozinha, serviço e acesso ao 7º pavimento a ser pintado com tinta PVA 

branca, área=20m2. Pintura também das paredes da área de serviço, área=9m2.  

 

11) Remoção do palco, em madeira, do salão de festas. 

 

12) Revisão dos rejuntes das cerâmicas do salão, que são existentes, à manter: remover 

os trechos desagregados e também escarificar as áreas muito encardidas, para uma 

melhor aderência do rejunte novo. Usar rejunte acrílico, na mesma cor dos 

existentes. 

Área de piso cerâmico do 7º andar (salão, cozinha e sanitários): 176m2.  
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 Foto do piso cerâmico interno. 

FACHADAS: 

 

1) Pintura externa das quatro fachadas: 

Locação e montagem de balancim elétrico; 

Entelamento de fachadas; 

Lavagem geral das fachadas com hidrojato, inclusive da guarita – proteger área com 

esquadrias para não prejudicar vedação existente; 

Remoção de elementos soltos ou deteriorados; 

Reparos nas trincas e preenchimento das áreas em que foram removidos elementos; 

Executar selador pigmentado na cor branca; 

Executar textura nas áreas trabalhadas; 

Executar pintura de duas demãos em tinta especial para fachadas (frente e fachada 

da Renner ou proteção total da Suvinil) na cor branca; 

Lixar e pintar todos os elementos metálicos e de pvc, com tinta esmalte acetinada da 

mesma cor das existentes. 

Retirar telas e balancins. 

Área de pintura geral das fachadas: 700m2 
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 Foto: Google Earth lateral esquerda. 

 Foto: Google Earth lateral direita. 
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 Foto: Google Earth fundos. 

 

2) Grades do térreo e portões:  

Raspar ferrugem, recompor elementos danificados, lixar, passar convertedor de 

ferrugem e pintar grades, portões, corrimãos, elementos metálicos da guarita e 

grelhas de piso; 

Hidrojateamento do piso de granito sob as grades (retirada de ferrugem e sujeira) e 

posterior polimento; 

Sob o granito que compõe a soleira da grade, deve ser removida a textura 

desagregada, executar nova e pintar. 

Área: 115m2 

 

3) Cobertura de alumínio da guarita e pórtico: 

Aplicação de hidrojateamento; 

Limpeza com sabão neutro. 

 Foto: grades da frente 
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 Foto do acesso ao prédio. 

 

4) Esquadrias de alumínio existentes nas fachadas: 

 

Troca de vidros quebrados (laminados com película). Idem aos existentes; 

Localizamos apenas um, no 2º andar. Pode haver mais. 

 

Retirada de adesivo externo na fachada, no sexto andar, limpeza dos vidros com 

solução diluente para cola; 

Área aproximada: 40m2 

 

Limpeza de todas as dilatações das esquadrias (caixilhos), com álcool isopropílico ou 

isopranol; 

Instalação de espuma de polietileno com células fechadas, como espaçador entre e 

guarnição da janela fixa / ou móvel e a aplicação de camada de elastômeros 

(polímero que apresenta propriedades "elásticas", obtidas depois da reticulação. Ele 

suporta grandes deformações antes da ruptura). 

Aplicação de elastômeros neutros, nas dilatações dos módulos de caixilhos, utilização 

de fitas crepe nas limitações das dilatações como guia para o perfeito acabamento; 

Substituição de componentes das janelas, pois fechos apresentam muita folga 

ocasionando pontos de infiltração; 

Manutenção e/ou troca dos braços articulados, pois verificou-se que alguns estão 
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com o seu funcionamento prejudicado, devido à inexistência de manutenção. 

Instalação de veda porta tipo espátula, da mesma cor das esquadrias, nas portas dos 

pequenos terraços no 2º andar, para vedar água que entra quando chove. 

Executar limpeza de vidros externos. 

Pintar vigas e pilares que servem de enquadramento das esquadrias. 

Deverá ser feito teste de estanqueidade com utilização de plataforma elevatória, com 

sistema de aspersão direto nas esquadrias. 

Área da fachada de pele de vidro frontal, incluindo área da fachada lateral direita 

(contígua à frontal): 315m2 

   

5) Remoção de reboco nas áreas externas do térreo, na fachada principal - inclusive 

guarita - onde este se encontra desagregado, ou com umidade, até 1m de altura, 

execução de selamix ou similar em no mínimo três demãos cruzadas, refazer reboco 

e executar pintura junto com a da fachada. 

Área aproximada (pois dependerá da área que o reboco estiver desagregado, que só 

poderá ser verificado na retirada do mesmo): 10m2 

 

6) Vedação em volta dos ar condicionados de janelas existentes nas fachadas do prédio. 

São 5 unidades, localizadas nas paredes de divisa com os demais terrenos, mas com 

acesso pelo balancim a ser instalado, quando da recuperação das fachadas. 

 

Valor de Referência total do lote: R$ 297.857,90 (O valor de referência é o preço 

médio apurado através de cotações de preços de mercado e é o valor máximo que 

poderá ser pago pelo SESCOOP/RS) 

 

OBSERVAÇÕES FINAIS: 

A) Todas as medidas deverão ser conferidas no local e nos projetos fornecidos, não 
cabendo nenhum serviço extra por diferenças entre as medidas constantes no 
projeto e o existente. 
 

B) Todos os serviços e materiais necessários para a completa execução dos elementos 
deverão estar incluídos, ficando a cargo da CONTRATADA, todo e qualquer outro 
serviço, mesmo não especificado nos subitens descritos, porém necessários para a 
perfeita conclusão dos serviços propostos. 
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C) Como toda obra civil, será exigida a garantia de 5 anos de todos os serviços e 
materiais empregados nos itens executados, sem exceção. 

 
D) Os serviços só serão considerados concluídos após meticulosa inspeção e teste pela 

Responsável Técnica pela Fiscalização da obra. 
 

E) A obra deverá ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer 
entulho ou pertence da CONTRATADA, e com as instalações em perfeito 
funcionamento. 
 

F) Os serviços contratados deverão ser executados e concluídos dentro do prazo 
máximo de 75 (setenta e cinco) dias corridos, contados a partir da data de assinatura 
do contrato.  

  
G)  As obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo de outras a serem previstas em 
contrato e no edital, são as seguintes: 
1. Prestar os serviços objeto deste procedimento licitatório nos prazos e condições 
especificados; 
2. Visitar o local onde serão executados os serviços por meio de seu responsável 
técnico, para ter pleno conhecimento das condições e necessidades da reforma para sua 
perfeita execução; 
3. Comprovar o vínculo entre a pessoa jurídica licitante e o profissional de nível 
superior, indicado para ser o responsável técnico pela execução da reforma, seja 
empregatício, societário, ou por contrato de prestação de serviço, pelo tempo da 
prestação dos serviços solicitados. Para tanto, deverá ser apresentado, de acordo com a 
hipótese do vínculo, cópia autenticada da carteira de trabalho, ou de cópia autenticada 
de contrato de prestador de serviços com a licitante, acompanhada da declaração da 
licitante, assinada também pelo integrante da equipe técnica, que este prestará os 
serviços pelo período necessário a sua conclusão. Tal procedimento será aplicável à 
empresa vencedora do certame, por ocasião da assinatura do contrato; 
4. Apresentar em até 2 (dois) dias úteis após a assinatura do contrato, cronograma de 
execução da reforma (com o prazo de execução não superior a 75 (setenta e cinco) dias 
corridos) para fins de pagamento, conforme o item 10.2 do instrumento convocatório; 
5. Prestar os serviços através de profissionais especializados, de boa índole e moral, 
devidamente uniformizados, identificados e treinados para garantir que a execução dos 
serviços ocorra dentro do prazo e com a qualidade requerida, levando em conta todos 
os critérios de segurança necessários; 
6. Utilizar materiais de primeira qualidade na execução dos serviços; 
7. Disponibilizar a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI) para a execução das atividades, sendo de sua responsabilidade exclusiva a 
observância integral das disposições legais pertinentes à segurança e medicina do 
trabalho, bem como toda a legislação correlata em vigor ou que vier a ser criada, 
inclusive medidas ou ordens de serviço emitidas pelo SESCOOP/RS nesta matéria; 
8. 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; 
9. Indicar preposto que será seu representante e responsável pela execução do 
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contrato, com a missão de garantir o bom andamento do mesmo com a obrigação de se 
reportar, quando houver necessidade, ao fiscal do contrato, que tomará as providências 
pertinentes para que sejam corrigidos todos os problemas detectados; 
10. Garantir no decorrer de todo o contrato a boa qualidade dos serviços prestados ao 
SESCOOP/RS; 
11. Atender de imediato as solicitações quanto às substituições da mão de obra, 
entendida como inadequada para a prestação dos serviços; 
12. Refazer às suas custas, em prazo a ser acordado com o SESCOOP/RS, todos os 
serviços que apresentarem defeitos, erros, omissões ou quaisquer outras irregularidades 
constatadas pelo SESCOOP/RS, inclusive com reposição de materiais danificados ou mal 
aplicados durante a execução de serviços; 
13. Comparecer, sempre que convocada, às reuniões solicitadas pelo SESCOOP/RS, 
assumindo todo o ônus do não comparecimento às reuniões; 
14. Verificar todas as instalações e equipamentos no local, antes do início dos serviços e 
qualquer divergência ou dano encontrado deverá ser comunicado ao SESCOOP/RS, sob 
pena de responsabilidade; 
15. Responsabilizar-se pela coleta, armazenagem e destinação dos entulhos produzidos; 
16 Providenciar a correção de falhas detectadas pelo SESCOOP/RS; 
17. Providenciar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no órgão competente 
(CREA ou CAU), referente aos serviços que serão prestados, entregando uma via ao 
SESCOOP/RS, até cinco dias após a assinatura do contrato, após a obtenção do 
documento e, ao término do serviço, proceder à respectiva baixa; 
18. Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento 
de taxas e emolumentos, incumbindo-se de aprovação das licenças e cadastros 
necessários a sua execução; 
19. Cumprir os procedimentos de proteção ambiental, responsabilizando-se pelos danos 
causados ao meio ambiente, nos termos da legislação pertinente, independentemente 
do detalhamento e/ou da especificação dos projetos; 
20. Responder pelos crimes ambientais que praticar, nos termos da legislação vigente; 
21. Responsabiliza-se pelos prejuízos causados por embargos pelo órgão ou entidade de 
controle ambiental, devido a danos decorrentes da execução dos serviços, bem como os 
autos de infração lavrados, dos quais decorrer a aplicação de penalidade, dentre elas, o 
pagamento de multas; 
22. As licenças ambientais porventura existentes para o serviço objeto do contrato não 
dispensam nem substituem a obtenção, pela licitante contratada, de certidões ou outras 
licenças, de qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal, 
no decorrer do contrato; 
23. Primar pela imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo SESCOOP/RS na execução dos serviços; 
24. Fornecer, sempre que solicitados, documentos que comprovem a manutenção das 
condições de habilitação exigidas para a contratação; 
25. Prover condições que possibilitem o início da prestação dos serviços imediatamente 
após a assinatura do contrato; 
26. Responsabilizar-se por quaisquer danos que, comprovadamente, vierem a ocorrer 
em prejuízo do patrimônio do SESCOOP/RS ou de terceiros, por ação ou omissão de 
seus prepostos e/ou empregados, adotando-se, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, 
as providências necessárias, indicadas e pertinentes no sentido de proceder, em 
qualquer caso, a devida reposição do bem ou ressarcimento do(s) prejuízo(s); 
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27. Relatar ao SESCOOP/RS toda e qualquer irregularidade observada no local onde 
houver prestação dos serviços; 
28. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 
dos seus empregados, acidentados ou acometidos de mal súbito, quando em serviço, 
assegurando-lhes o cumprimento a todas as determinações trabalhistas e 
previdenciárias cabíveis e assumindo, ainda, as responsabilidades civis, penais, criminais 
e demais sanções legais decorrentes do eventual descumprimento destas; 
29. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito, federal, estadual, distrital 
e/ou municipal, as normas de segurança do SESCOOP/RS, inclusive quanto à prevenção 
de Segurança e Medicina do Trabalho; 
30. Apresentar documentos relativos à prevenção de Segurança e Medicina do 
Trabalho; 
31. Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem à total 
segurança dos operários e de terceiros no perímetro do local onde os serviços forem 
executados; 
32. Emitir Comunicado de Acidente de Trabalho – CAT, em formulário próprio do INSS, 
em caso de eventual ocorrência de acidente com seus empregados nas dependências 
do SESCOOP/RS, apresentando cópia do mesmo ao fiscal/gestor do contrato; 
33. Acatar as exigências do fiscal/gestor do contrato quanto à execução dos serviços, 
horário e a imediata correção das deficiências alinhadas pelo SESCOOP/RS, quanto à 
execução dos serviços contratados; 
34. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como salários, 
alimentação, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de 
ordem de classe, indenizações, seguros e quaisquer outras que forem devidas aos seus 
empregados no desempenho dos serviços objeto do contrato, ficando o SESCOOP/RS 
isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos; 
35. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda trabalhista, 
civil ou penal, relacionada à execução dos serviços previstos no objeto do edital, 
originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 
36. Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal até as dependências do 
SESCOOP/RS por meios próprios em casos de paralisação dos transportes coletivos; 
37. Assumir, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a conclusão da totalidade 
dos serviços, toda e qualquer falha devidamente comprovada em que se verifique a sua 
responsabilidade na prestação dos serviços objeto deste contrato, devendo arcar com o 
ônus irrestrito de sua correção; 
38. Encaminhar e apresentar, até o décimo-quinto e trigésimo dia do mês de prestação 
dos serviços, a(s) nota(s) fiscal(is), acompanhada(s) das comprovações, dos 
empregados vinculados à execução do contrato, quando for o caso, do fornecimento de 
vale transporte e alimentação, bem como cópia da(s) folha(s) de frequência, dos 
pagamentos de salários, dos recolhimentos das contribuições sociais e previdenciárias 
(INSS, FGTS e PIS) e das cópias da GFIP/SEFIP, correspondentes ao mês da prestação 
de serviços constante na(s) nota(s) fiscal(is).  
 
H) A execução da obra será acompanhada por Arquiteta contratada pelo SESCOOP para 

tanto.  
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ANEXO 06 
 

(PREGÃO 07/2019) 
 

Planilha orçamentária 
 

 

OBRA: SESCOOP-RS 
   ENDEREÇO: Rua Felix da Cunha, nº 12 

 
 

   

  
 

MÉDIAS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID 
QUANT. 
TOTAL 

MAT. (R$) MDO (R$) TOTAL (R$) 

1 COBERTURA           

1.1 Revisão e recuperação do suporte dos letreiros vb 1        1.016,08          1.172,93              2.189,01  

1.2 Execução do hidrojateamento e impermeabilização das lajes            1.302,10             743,07              2.045,17  

1.2.1 Impermeabilização com primer e manta asfáltica m² 50        2.621,17          1.709,76              4.330,94  

1.2.2 Novos algerozes ml 16        1.162,24             772,11              1.934,35  

1.2.3 Retirada e recolocação de unidades externas de split ud 3        1.243,32          1.335,24              2.578,56  

1.3 Fiações soltas a serem tubuladas com eletrodutos vb 1           536,95             547,41              1.084,36  

1.4 Instalação de ralos hemisféricos vb 1           569,81             266,87                 836,68  

1.5 Remoção do fechamento provisório do duto de ventilação e 
execução da "chaminé" 

    
          453,04             387,15                 840,20  

1.5.1 Área de telhas m² 6        1.023,42             876,25              1.899,67  

1.6 
Troca das telhas quebradas e execução de primer e manta 
asfáltica -- -- -- -- -- 

1.6.1 Telhas quebradas ud 15        1.174,57          1.241,48              2.416,05  

1.6.2 Área de primer e manta asfáltica m² 230      12.472,40          6.446,00            18.918,40  

2 7º PAVIMENTO           
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2.1 Remoção das cortinas, esquadrias externas, e soleiras. 
Execução de esquadrias novas -- -- -- -- -- 

2.1.1 Área das portas a retirar e colocar novas m² 8,2        4.375,77          2.433,29              6.809,07  

2.1.2 Área das janelas  a retirar e colocar novas m² 15,24        7.818,86          4.291,53            12.110,39  

2.1.3 Soleiras a remover e instalar novas ml 4,4           775,81             761,60              1.537,41  

2.2 Execução do hidrojateamento, impermeabilização e pintura -- -- -- -- -- 

2.2.1 Área de reboco a ser removido e executado novamente m² 30        1.616,73          1.079,62              2.696,36  

2.2.2 Área de piso a ser nateado m² 52        1.608,00          1.045,66              2.653,67  

2.2.3 Área de primer e manta de impermeabilização m² 61        3.546,77          1.864,07              5.410,84  

2.2.4 Área de pintura m² 78        2.273,25          2.659,01              4.932,26  

2.3 Disjuntores relocados e retirada de suportes em desuso               378,48             383,10                 761,58  

2.3.1 Suportes para bandeiras em desuso ud 4           729,11             688,37              1.417,47  

2.4 Remoção da escada tipo marinheiro e peitoril, e execução da 
nova escada conforme a norma 

vb 1 
       3.658,30          1.920,96              5.579,26  

2.5 Revisão e manutenção hidráulica e sanitária vb 1        2.754,59          2.325,60              5.080,20  

2.6 Remoção da tela existente no vão de ventilação e instalação 
de nova 

m² 1 
          520,49             344,39                 864,88  

2.7 Remoção do papel de parede dos banheiros, com 
recomposição e pintura 

    
       2.150,46          1.853,46              4.003,92  

2.7.1 Remoção de trechos de reboco com umidade m² 4           313,57             243,92                 557,49  

2.7.2 Remoção e relocação dos rodapés de mármore ml 8        1.113,73             546,16              1.659,89  

2.7.3 Execução de selamix, chapisco, reboco, selador m² 4           244,48             185,61                 430,09  

2.7.4 Execução de massa corrida e tinta nos banheiros m² 54        1.704,16          1.484,26              3.188,42  

2.7.5 Remoção do forro de gesso existentes e executar novos em 
gesso convencional 

m² 12 
          867,42             439,40              1.306,82  

2.8 Revitalização da frentes dos móveis da cozinha m² 50        5.936,48          3.563,72              9.500,20  

2.9 Forro geral do salão -- -- -- -- -- 

2.9.1 Remoção do forro de gesso do salão e execução do novo 
forro com gesso convencional 

m² 176 
     12.175,35          6.746,64            18.921,99  
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2.9.2 Luminárias novas ud 20        5.526,34          2.073,31              7.599,65  

2.10 Paredes em geral do salão m² 145        3.625,00          1.800,00              5.425,00  

2.10.1 Nova camada de reboco onde necessário, recomposição de 
fissuras e conserto das rachaduras das paredes em geral 

m² 145 
       5.410,56          4.067,79              9.478,35  

2.10.2 Revitalização do revestimento de painéis de madeira nas 
paredes 

m² 105 
       4.893,44          3.598,18              8.491,61  

2.10.3 Pintura do forro da cozinha, serviço e acesso  m² 20           657,82             543,19              1.201,01  

2.10.4 Pintura das paredes da área de serviço m² 9           291,76             204,44                 496,20  

2.11 Remoção do palco do salão de festas vb 1        3.789,43          1.845,41              5.634,84  

2.12 Revisão dos rejuntes do piso cerâmico do salão m² 176        2.052,80          1.763,28              3.816,09  

3 FACHADAS           

3.1 Pintura externa das quatro fachadas m² 700      29.811,96        22.469,74            52.281,69  

3.2 Grades do térreo e portões -- -- -- -- -- 

3.2.1 Recomposição das grades do térreo e portões m² 115        3.605,62          3.388,72              6.994,34  

3.2.2 Hidrojateamento das soleiras sob as grades ml 28           597,35             608,58              1.205,93  

3.2.3 Remover a textura desagregada, executar nova e pintar m² 10           506,08             535,45              1.041,53  

3.3 
Aplicação de hidrojateamento e limpeza da cobertura da 
guarita e pórtico 

vb 1 
          731,73          1.537,81              2.269,54  

3.4 Esquadrias existentes nas fachadas -- -- -- -- -- 

3.4.1 Troca de vidros quebrados m² 40        5.005,74          2.409,76              7.415,50  

3.4.2 Limpeza dos caixilhos e aplicação de elastômeros neutros vb 1        1.608,51          2.386,12              3.994,63  

3.4.3 
Limpeza dos vidros externos e pintura das vigas e pilares que 
enquadram as esquadrias 

m² 315 
       4.245,91          6.868,00            11.113,91  

3.4.4 Área da fachada de pele de vidro frontal e lateral direita m² 315        4.415,19          2.952,43              7.367,62  

3.5 Remoção de reboco nas áreas externas do térreo e guarita, 
impermeabilização e execução de novo reboco m² 

10 
          808,77             945,69              1.754,46  

3.6 Vedação em volta dos ar condicionados da fachada ud 5           715,24             866,76              1.582,00  

4 SERVIÇOS PRELIMINARES           

4.1 Custos de Mobilização vb 1        4.253,14          3.181,53              7.434,67  



 
 

 

Página 49 de 54 
 

4.2 ART/RRT Serviços vb 1           626,67          2.725,64              3.352,31  

4.3 Retirada de Entulhos e Transporte Vertical/Horizontal m³ 150      15.980,05          9.319,88            25.299,93  

4.4 Locação de Equipamentos vb 1        6.055,39          2.952,77              9.008,16  

TOTAIS 
    
171.189,43      126.668,47  

         
297.857,90  
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ANEXO 07 
 

(PREGÃO 07/2019) 
 

Modelo de Proposta de Preços  
 

OBRA: SESCOOP-RS 
   ENDEREÇO: Rua Felix da Cunha, nº 12 

 
 

   

  
 

 
ITEM DESCRIÇÃO UNID 

QUANT. 
TOTAL 

MATERIAL 
(R$) 

MÃO DE OBRA 
(R$) 

TOTAL 
(R$) 

1 COBERTURA           

1.1 Revisão e recuperação do suporte dos letreiros vb 1                          

1.2 
Execução do hidrojateamento e impermeabilização das 
lajes                              

1.2.1 Impermeabilização com primer e manta asfáltica m² 50                       

1.2.2 Novos algerozes ml 16                        

1.2.3 Retirada e recolocação de unidades externas de split ud 3                         

1.3 Fiações soltas a serem tubuladas com eletrodutos vb 1                         

1.4 Instalação de ralos hemisféricos vb 1                         

1.5 Remoção do fechamento provisório do duto de ventilação 
e execução da "chaminé" 

    
                          

1.5.1 Área de telhas m² 6                        

1.6 
Troca das telhas quebradas e execução de primer e manta 
asfáltica  -- --  -- -- -- 

1.6.1 Telhas quebradas ud 15                       

1.6.2 Área de primer e manta asfáltica m² 230                   

2 7º PAVIMENTO           
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2.1 Remoção das cortinas, esquadrias externas, e soleiras. 
Execução de esquadrias novas --  --  -- -- -- 

2.1.1 Área das portas a retirar e colocar novas m² 8,2 
  

        

2.1.2 Área das janelas  a retirar e colocar novas m² 15,24                  

2.1.3 Soleiras a remover e instalar novas ml 4,4              

2.2 Execução do hidrojateamento, impermeabilização e pintura --  --  -- -- -- 

2.2.1 Área de reboco a ser removido e executado novamente m² 30    
  2.2.2 Área de piso a ser nateado m² 52 

 
  

 2.2.3 Área de primer e manta de impermeabilização m² 61 
 

  
 2.2.4 Área de pintura m² 78 

 
  

 2.3 Disjuntores relocados e retirada de suportes em desuso     
 

  
 2.3.1 Suportes para bandeiras em desuso ud 4 

 
  

 
2.4 Remoção da escada tipo marinheiro e peitoril, e execução 

da nova escada conforme a norma 
vb 1 

 
  

 2.5 Revisão e manutenção hidráulica e sanitária vb 1 

 
  

 
2.6 Remoção da tela existente no vão de ventilação e 

instalação de nova 
m² 1 

 
  

 
2.7 Remoção do papel de parede dos banheiros, com 

recomposição e pintura 
    

 
  

 2.7.1 Remoção de trechos de reboco com umidade m² 4 

 
  

 2.7.2 Remoção e relocação dos rodapés de mármore ml 8 

 
  

 2.7.3 Execução de selamix, chapisco, reboco, selador m² 4 

 
  

 2.7.4 Execução de massa corrida e tinta nos banheiros m² 54 

 
  

 
2.7.5 Remoção do forro de gesso existentes e executar novos 

em gesso convencional 
m² 12 

 
  

 2.8 Revitalização da frentes dos móveis da cozinha m² 50 

 
  

 2.9 Forro geral do salão -- -- -- -- -- 

2.9.1 Remoção do forro de gesso do salão e execução do novo 
forro com gesso convencional 

m² 176 
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2.9.2 Luminárias novas ud 20   
  2.10 Paredes em geral do salão m² 145 

   

2.10.1 
Nova camada de reboco onde necessário, recomposição 
de fissuras e conserto das rachaduras das paredes em 
geral 

m² 145 
  

 
  

2.10.2 Revitalização do revestimento de painéis de madeira nas 
paredes 

m² 105 
          

2.10.3 Pintura do forro da cozinha, serviço e acesso  m² 20           

2.10.4 Pintura das paredes da área de serviço m² 9           

2.11 Remoção do palco do salão de festas vb 1           

2.12 Revisão dos rejuntes do piso cerâmico do salão m² 176     
  3 FACHADAS           

3.1 Pintura externa das quatro fachadas m² 700 
   3.2 Grades do térreo e portões -- -- -- -- -- 

3.2.1 Recomposição das grades do térreo e portões m² 115     
 3.2.2 Hidrojateamento das soleiras sob as grades ml 28     
 3.2.3 Remover a textura desagregada, executar nova e pintar m² 10     
 

3.3 
Aplicação de hidrojateamento e limpeza da cobertura da 
guarita e pórtico 

vb 1 
    

 3.4 Esquadrias existentes nas fachadas -- -- -- -- -- 

3.4.1 Troca de vidros quebrados m² 40 

   3.4.2 Limpeza dos caixilhos e aplicação de elastômeros neutros vb 1 
   

3.4.3 
Limpeza dos vidros externos e pintura das vigas e pilares 
que enquadram as esquadrias 

m² 315 

   3.4.4 Área da fachada de pele de vidro frontal e lateral direita m² 315 
   

3.5 Remoção de reboco nas áreas externas do térreo e 
guarita, impermeabilização e execução de novo reboco m² 

10 
    

 3.6 Vedação em volta dos ar condicionados da fachada ud 5     
 4 SERVIÇOS PRELIMINARES           
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4.1 Custos de Mobilização vb 1   
  4.2 ART/RRT Serviços vb 1     
  4.3 Retirada de Entulhos e Transporte Vertical/Horizontal m³ 150    
  4.4 Locação de Equipamentos vb 1    
  VALOR TOTAL (R$)           
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ANEXO 08 
 

(PREGÃO 07/2019) 
 

(Este modelo será preenchido pelo Representante do SESCOOP/RS e fornecido ao 
Licitante quando da visita) 

 
DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 
Declaramos, para atender às exigências do Pregão nº 07/2019 do SESCOOP/RS, 
destinado à reforma de edifício sede do SESCOOP/RS, em área localizada na Avenida 
Felix da Cunha, n. 12, bairro Floresta, Porto Alegre/RS, que o Sr.(a) 
_____________________________________, (licitante) 
________________________________ compareceu ao local da obra em ___/___/2019, 
onde tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações, objeto da mencionada licitação. 
 
Porto Alegre, _____ de _______________ de 2019. 
 

______________________________________ 
(Nome e Assinatura do Representante Credenciado do SESCOOP/RS) 

 
 

______________________________________ 
(Nome e Assinatura do Representante da Empresa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


