PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS DIVERSOS PONTOS DO

MUNICÍPIO DE PAIM FILHO,

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO.
I – Fica retificado o Edital do Pregão Presencial nº 017/2022, do Município de Paim Filho –
RS, passando para a seguinte redação abaixo:
ONDE LÊ-SE:

1.

DO OBJETO A SER LICITADO

1.1
A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a contratação
de empresa para perfuração e detonação de rochas diversos pontos do município de
Paim Filho, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Viação,
conforme descrição abaixo:
ITEM

QUANT./
UN.

DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO
REFERÊNCIA R$

VALOR TOTAL
REFERÊNCIA
R$

01

2.000
Metros
lineares

Perfuração e detonação de rochas com
broca de 3 polegadas em diversos pontos
do município de Paim Filho, conforme
solicitação da Secretaria Municipal de
Obras e Viação

124,33

248.666,66

LEIA-SE:

1.

DO OBJETO A SER LICITADO

1.1. A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a contratação
de empresa para perfuração e detonação de rochas diversos pontos do município de
Paim Filho, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Viação,
conforme descrição abaixo:
ITEM

QUANT./
UN.

DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO
REFERÊNCIA R$

VALOR TOTAL
REFERÊNCIA
R$

01

2.000
Metros
lineares

Perfuração e detonação de rochas com
broca de 3 polegadas em diversos pontos
do município de Paim Filho, conforme
solicitação da Secretaria Municipal de
Obras e Viação

90,00

180.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ONDE LÊ-SE:

ANEXO III
PREGÃO PRESENCIA Nº 017/2022
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

NOME DA EMPRESA:
CGC/CNPJ:
ENDEREÇO:
NOME DO BANCO:

AGÊNCIA

CONTA

CORRENTE

Nº.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 017/2022, acatando todas as estipulações
consignadas no edital, conforme descrição abaixo:
ITEM

QUANT./
UN.

DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO
REFERÊNCIA R$

VALOR TOTAL
REFERÊNCIA
R$

01

2.000
Metros
lineares

Perfuração e detonação de rochas com
broca de 3 polegadas em diversos pontos
do município de Paim Filho, conforme
solicitação da Secretaria Municipal de
Obras e Viação

124,33

248.666,66

- Declaramos que no preço, com desconto, proposto encontram-se incluídos
todos os tributos, impostos, encargos sociais e trabalhistas, frete até o destino e
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto da presente
licitação.
- Prazo de Validade da Proposta:
________,

(Mínimo de 60 dias)
de

de

2022

Identificação e assinatura do responsável pela empresa
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LEIA-SE:

ANEXO III
PREGÃO PRESENCIA Nº 017/2022
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

NOME DA EMPRESA:
CGC/CNPJ:
ENDEREÇO:
NOME DO BANCO:

AGÊNCIA

CONTA

CORRENTE

Nº.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 017/2022, acatando todas as estipulações
consignadas no edital, conforme descrição abaixo:
ITEM

QUANT./
UN.

DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO
REFERÊNCIA R$

VALOR TOTAL
REFERÊNCIA
R$

01

2.000
Metros
lineares

Perfuração e detonação de rochas com
broca de 3 polegadas em diversos pontos
do município de Paim Filho, conforme
solicitação da Secretaria Municipal de
Obras e Viação

90,00

180.000,00

- Declaramos que no preço, com desconto, proposto encontram-se incluídos
todos os tributos, impostos, encargos sociais e trabalhistas, frete até o destino e
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto da presente
licitação.
- Prazo de Validade da Proposta:
________,

(Mínimo de 60 dias)
de

de

2022

Identificação e assinatura do responsável pela empresa
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ONDE LÊ-SE:

7.6.

Qualificação Capacidade Técnica

7.6.1. Apresentação de 01 (um) atestado de capacitação técnica, devidamente
registrado no CREA, fornecido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado,
comprovando que o profissional responsável técnico vinculado à empresa licitante,
tenha executado com bom desempenho serviço compatível em característica,
quantidade e prazo, com o objeto da presente licitação. A prova da vinculação do
profissional responsável técnico, com a empresa licitante se dará na forma do item
7.6.4. abaixo;
7.6.2.

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da licitante junto ao CREA;

7.6.3.

Certidão de Registro de Pessoa Física do Responsável Técnico junto ao CREA;

7.6.4. Comprovação de o licitante possuir em seu quadro, na data prevista para a
apresentação da proposta, profissional citado no item 7.6.1., mediante apresentação de
um dos seguintes documentos:
I - Ficha de Registro de Empregado e Carteira de Trabalho (com Contrato Anotado);
II – Contrato de Prestação de Serviço (registrados em cartório), ou o profissional
registrado no Conselho de Classe como responsável técnico pela licitante, para o
caso de profissional contratado não empregado;
III - Em se tratando de sócio ou diretor, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato
Social em vigor, devidamente registrado no órgão competente.
7.6.5. Certificado expedido pelo exército para uso de explosivos em nome da licitante
e em vigor.
7.6.6. Comprovação de depósito, armazenamento e transporte próprio dos explosivos
em nome da licitante e em vigor.
7.6.6.1. Para a terceirização do transporte de explosivos, a licitante deverá possuir
contrato com a transportadora terceirizada e seguro total do objeto transportado,
arcando com toda a responsabilidade civil sobre este.
7.6.7. Apresentação da Carta Blaster 1° categoria, fornecida pela DAME (Divisão de
Armas, Munições e Explosivos) da Polícia Civil em nome da licitante e em vigor.
7.7.

A escolta armada deverá ser feita por conta da licitante.

7.8.
Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo
de cópia autenticada por tabelião de notas ou publicação em órgão de imprensa oficial.
No caso de apresentação de cópias, deverão ser autenticadas por tabelião ou
apresentados os respectivos originais para conferência pela pregoeira ou por
membro da equipe de apoio, na sessão.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

LEIA-SE:

7.6.

Qualificação Capacidade Técnica

7.6.1. Apresentação de 01 (um) atestado de capacitação técnica, devidamente
registrado no CREA, fornecido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado,
comprovando que o profissional responsável técnico vinculado à empresa licitante,
tenha executado com bom desempenho serviço compatível em característica,
quantidade e prazo, com o objeto da presente licitação. A prova da vinculação do
profissional responsável técnico, com a empresa licitante se dará na forma do item
7.6.4. abaixo;
7.6.2.

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da licitante junto ao CREA;

7.6.3.

Certidão de Registro de Pessoa Física do Responsável Técnico junto ao CREA;

7.6.4. Comprovação de o licitante possuir em seu quadro, na data prevista para a
apresentação da proposta, profissional citado no item 7.6.1., mediante apresentação de
um dos seguintes documentos:
I - Ficha de Registro de Empregado e Carteira de Trabalho (com Contrato Anotado);
II – Contrato de Prestação de Serviço (registrados em cartório), ou o profissional
registrado no Conselho de Classe como responsável técnico pela licitante, para o
caso de profissional contratado não empregado;
III - Em se tratando de sócio ou diretor, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato
Social em vigor, devidamente registrado no órgão competente.
7.6.5. Certificado expedido pelo exército para uso de explosivos em nome da licitante
e em vigor.
7.6.6. Apresentação da Carta Blaster 1° categoria, fornecida pela DAME (Divisão de
Armas, Munições e Explosivos) da Polícia Civil em nome da licitante e em vigor.
7.7.

A escolta armada deverá ser feita por conta da licitante.

7.8.
Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo
de cópia autenticada por tabelião de notas ou publicação em órgão de imprensa oficial.
No caso de apresentação de cópias, deverão ser autenticadas por tabelião ou
apresentados os respectivos originais para conferência pela pregoeira ou por
membro da equipe de apoio, na sessão.
II - Fica alterada a data de abertura das propostas para o dia 30 de setembro de
2022 às 09h30min (horário de Brasília-DF).
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III – Os demais itens e subitens constantes do Edital do Pregão Presencial nº
017/2022, permanecem inalterados.
Paim Filho/RS, 16 de setembro de 2022.
_______________________
GABRIELA URIO
Pregoeira
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