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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 6/2015 

O MUNICÍPIO DE TORRES, através de sua DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, 

torna público, para conhecimento de todos os interessados, que realizará CHAMAMENTO 

PÚBLICO, para apresentação de propostas por empresas de engenharia interessadas em 

executar a demolição de imóvel, para cumprir a sentença transitado em julgado do Processo 

Judicial 072/1.09.0005440-7, de natureza Demolitória, o qual ocorrerá no dia  04/08/2015, 

conforme descrito neste edital e seus anexos, em observância ao princípio da isonomia e da estrita 

vinculação ao instrumento convocatório. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO   Nº 6708/2015  

UNIDADE INTERESSADA: Procuradoria do Município 

 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA:  

ATÉ ÀS 15 HORAS DO DIA 08 DE JULHO DE 2015  

 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: DIA  04/08/2015 ÀS 15 HORAS NO PAÇO 

MUNICIPAL 

Obs. A formalização de consultas e/ou encaminhamentos deverão ser realizados na sede da 

Prefeitura de Torres, sito a rua Júlio de Castilhos, nº 707, Centro, Torres/RS. Fone/FAX: 51-

3626.9150, ramal 217. 

1.0 – DO OBJETO, PRAZO E LOCAL 

1.1 – O presente tem por objetivo o chamamento público para fins de recebimento de 

PROPOSTA PARA A EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO 

CONSTRUÍDA sobre o recuo frontal de 4 metros, no Lote 18 da Quadra 22, neste Município, 

cabendo as empresas interessadas procederem a vistoria prévia no imóvel. 
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1.2 – O imóvel está situado a Rua General Firmino Paim, 671, nesta cidade. 

1.3 - Os interessados deverão apresentar os documentos de habilitação e propostas até as 15 

(quinze) horas do dia 04 de agosto de 2015, na Diretoria de Compras e Licitações, localizada na 

sede da Prefeitura de Torres, sito a rua Júlio de Castilhos, 707, Centro, Torres/RS, CEP 95.560-

000. Aberta a sessão estará encerrada a fase de entrega de documentos. 

1.5 – A reunião para abertura dos envelopes contendo “documentação” e “propostas” será 

realizada na data de 04 de agosto de 2015, às 15 horas, na sala de abertura de Licitações, 

localizada na sede principal da Prefeitura de Torres, sito a rua Júlio de Castilhos, 707, 

Centro, Torres/RS, CEP 95.560-000. 

1.6 – Não serão aceitas nem recebidas, em hipótese alguma, documentações e propostas após a 

data e hora aprazadas para este chamamento, ainda que tenham sido despachadas, endereçadas e 

ou enviadas por qualquer meio, anteriormente a data do vencimento. 

1.7 – Integram este Edital, independente de transcrição, os seguintes anexos: 

- Anexo I: Termo de Referência; 

- Anexo II: Modelo de Proposta; 

- Anexo III: Modelo de declaração ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° 

da Constituição Federal, e de acordo com o Decreto n° 4.358, de 05 de setembro de 2.002; 

- Anexo IV: Modelo declaração de visita;  

2.0 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1 – Somente será admitida a participação neste chamamento público, de pessoas jurídicas, que 

comprovem com documentos de registros, que exploram o ramo de atividade compatível com o 

objeto deste chamamento e atenderem as exigências do edital e seus anexos. 
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2.2 – Deverão ser apresentados os documentos de habilitação e propostas em envelopes distintos, 

assim identificados: ENVELOPE Nº 1 – ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO; e, ENVELOPE Nº 2 – ENVELOPE DA PROPOSTA. 

2.3 – Não será admitida neste Chamamento Público a participação de empresas que estejam sob 

falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham sido suspensas de licitar e/ou 

declaradas inidôneas por Órgão Público; aquelas reunidas em forma de consórcio, em 

recuperação judicial/concordata. 

2.4 - Não poderão participar: o Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores e os Servidores 

Municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles, por matrimônio ou parentesco, afim 

ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, subsistindo a proibição até seis (06) meses 

após findas as respectivas funções. 

2.5 - Poderão participar as empresas que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital 

e seus Anexos, correndo por sua conta todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação 

de sua Habilitação, não sendo devida nenhuma indenização às empresas pela realização de tais 

atos. 

2.6 - Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão 

referir-se ao mesmo CNPJ. 

3.0 – DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

3.1 – A documentação será recebida pela Comissão Permanente de Licitação até o dia, hora e 

local mencionados no preâmbulo desta, em envelopes distintos, fechados e rubricados nos fechos, 

contendo na sua parte externa e frontal, os seguintes dizeres: AO MUNICÍPIO DE TORRES – 

RS, CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2015 - ENVELOPE Nº 1 – ENVELOPE DE 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (nome completo da empresa/CNPJ); e, ENVELOPE 

Nº 2 – ENVELOPE DA PROPOSTA. 
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4.0 – ENVELOPE Nº 01 – REGRAS PARA OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1 – O envelope deverá conter os Documentos abaixo em seu Original ou através de Cópia 

Autenticada em cartório ou por servidor público. 

4.2 -Os interessados deverão apresentar a seguinte documentação: 

4.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

a) registro comercial, para empresa individual;  

b) ato constitutivo em vigor devidamente registrado, para as sociedades comerciais, e, no caso 

de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus 

administradores;  

c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

d) Declaração de Inexistência de fato impeditivo de sua habilitação, atestando não existir 

circunstâncias que o impeçam de participar do processo, devidamente assinada por sócio, 

dirigente, proprietário. 

4.2.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF;  

b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 

do licitante, com prazo de validade em vigor;  

b.1) a regularidade para com as Fazenda públicas deverão ser comprovadas pela apresentação de 

certidão conjunta negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos 
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federais e à dívida ativa, ficando sua aceitação condicionada à verificação da veracidade via 

Internet;  

c) prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social, mediante a 

apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito ou da CPD-EN - Certidão Positiva de 

Débito com Efeitos de Negativa, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

d) prova de regularidade para com o FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, através 

da apresentação do Certificado de Regularidade de Situação do FGTS (CRF), emitido pela Caixa 

Econômica Federal, com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de entrega 

dos envelopes; 

e) prova de regularidade Trabalhista, mediante a apresentação da CNDT – Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas ou da CPDT – Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de 

negativa, emitida pela Justiça do Trabalho. 

4.2.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

a) A proponente deverá apresentar certidão e o número do registro no CREA do engenheiro 

responsável técnico, os quais deverão pertencer ao quadro permanente da empresa comprovado 

através de Carteira Profissional, Ficha de Registro de Empregado ou ainda mediante contrato de 

trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se 

responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços. 

b) Atestado de Capacidade técnica da empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, comprovando a mesma ter executado serviços compatíveis ao objeto do presente 

chamamento. 

4.2.5 – VISITA TÉCNICA 

a)  Será obrigatória a visita técnica. 
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b) A empresa deverá apresentar Declaração de Visita, comprovando que a mesma efetuou a visita 

técnica, com o acompanhamento de representante do Município designado pela Secretaria 

Municipal de Projetos no local onde deverão ser prestados os serviços. 

c)  Na declaração de vistoria a empresa deverá declarar que tomou conhecimento de todas as 

condições e informações. 

d) A visita deverá ser agendada com servidor do Município de Torres, através do telefone 51-

3626.9150, ramal 227, Secretaria de Planejamento e Participação Cidadã, com antecedência de 

até 48 (quarenta e oito) horas anteriores ao certame 

4.3 – Os documentos deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente ou, ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial. 

Também poderá ser autenticado por servidor designado como membro da Comissão de 

Permanente de Licitação, desde que devidamente acompanhados dos documentos originais. Os 

documentos, preferencialmente deverão ser relacionados, separados e colacionados na ordem 

estabelecida neste Edital. 

4.4 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 

documentos ora exigidos. 

4.5 - Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo 

não constar do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade de 

90 (noventa) dias, a contar de sua expedição. 

4.6 - A documentação a ser apresentada será a da empresa que executará o futuro contrato: se o 

licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e, se for a filial, 

todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
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4.7 - A entrega de documento de habilitação que apresente falha não sanável na sessão acarretará 

a inabilitação do interessado. 

4.8. - À Comissão Permanente de Licitação, fica conferido o direito de diligenciar efetuando 

consultas na Internet, junto aos sites dos órgãos expedidores, a fim de verificar a veracidade dos 

documentos obtidos por este meio eletrônico; ou a órgãos técnicos, quando necessário. 

5.0 – ENVELOPE Nº 02 – DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

5.1. O envelope "proposta" deverá apresentar o projeto para a execução das atividades a serem 

desenvolvidas, incluindo detalhamento das quantidades e custos unitários envolvidos na sua 

implementação. 

5.2. Os valores das propostas deverão ser expressos em moeda corrente nacional, apresentados 

em função do objeto licitado, não se admitindo proposta que apresente valores unitários 

simbólicos, ou irrisórios, de valor zero, excessivo ou manifestamente inexequível. 

5.3. O preço proposto é de exclusiva e total responsabilidade do participante. Em nenhuma 

hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação ao preço, 

prazo ou qualquer condição que importe na modificação dos seus termos originais. 

5.4. O preço total deverá ser proposto em moeda nacional, em algarismo e por extenso, já 

considerados nos mesmos todas as despesas (tributos, mão-de-obra, transporte e outros incidentes 

direta ou indiretamente no fornecimento do objeto deste edital). 

5.5. Os preços deverão ser expressos em algarismos e por extenso. Ocorrendo divergência entre 

os valores, prevalecerão os descritos por extenso; havendo discordância entre os valores unitário 

e total, prevalecerá o preço unitário. 

5.6. A proposta deverá ser ajustada às especificações exigidas neste edital. 

mailto:gerlicitacao@torres.rs.gov.br


 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 
SECRETARIA DA FAZENDA 

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 
Rua Júlio de Castilhos, 707 – Centro 

Fone 3626 9150 

E-mail: gerlicitacao@torres.rs.gov.br – site: www.torres.rs.gov.br 
 

 
 

5.7. A razão social, CNPJ, endereço completo, telefone e fax e e-mail, se houver. 

5.8. O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias a contar da data de 

abertura das propostas. 

6.0 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6.1. Todas as propostas que atenderem ao disposto no item 5 do presente Edital, serão habilitadas. 

7.0 – DA CLASSIFICAÇÃO 

7.1 – As propostas das empresas habilitadas, serão apresentadas no Processo Judicial nº 

072/1.09.0005440-7 para que o Juiz decida quem irá executar o serviço, na forma da legislação 

processual civil vigente. 

8.0 – DOS RECURSOS: 

8.1 – A empresa participante que tiver interesse de recorrer da decisão, deverá manifestar o 

interesse na ata da sessão realizada para julgamento das propostas, sendo concedido a esta, o 

prazo de 3 dias, a contar da data da sessão, para protocolar junto a Prefeitura Municipal, sua 

irresignação de forma expressa e motivada. 

8.2 – O recurso interposto não gerará efeito suspensivo ao chamamento. 

8.3 – A Comissão de Licitação terá o prazo de 2 dias úteis para julgar o recurso. 

8.4 – Da decisão do recurso caberá pedido de reconsideração, que deverá ser manifestado no ato 

da comunicação da decisão do recurso, o qual será apreciado pela Prefeita Municipal em até 24 

horas da manifestação. 

8.5 – A Administração, em obediência ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 

moralidade, impessoalidade, isonomia, legalidade, igualdade, publicidade, probidade 
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administrativa, julgamento objeto e seus correlatos, não poderá descumprir as normas e 

condições estabelecidas neste edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

8.5.1. Este edital poderá ser impugnado, por ilegalidade, devendo o pedido ser protocolado na 

Central de Atendimento ao Cidadão do Município de Torres até 02 (dois) dias úteis antes da data 

fixada para a abertura dos envelopes, devendo a Administração julgar o pedido em até 48 horas. 

9.0 – REGIME DE EXECUÇÃO: 

9.1 – O regime de execução dos serviços será na modalidade de EMPREITADA POR PREÇO 

GLOBAL. 

10.0 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 – O permissionário contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  

10.2 – O contratado é responsável pelos danos eventualmente causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

10.3 – O contratado deverá obedecer rigorosamente ao prazo indicado para apresentação da 

habilitação. 

10.4 – O concorrente a permissionário é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações prestadas e dos documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação 

de quem o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, implicará a rescisão contratual, sem 

prejuízo das demais sanções cabíveis. 

10.5 – A participação do concorrente neste chamamento público implica em aceitação de todos 

os termos deste edital. 
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10.6 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização da abertura de propostas deste chamamento na data aprazada, a sessão será transferida 

mediante aviso aos participantes por qualquer meio de comunicação que comprove o 

recebimento ou, ainda, mediante publicação no site da Prefeitura de Torres. 

10.6 – Os casos não previstos nesse edital serão decididos pela Comissão Permanente de 

Licitação. 

10.7. - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital 

será o do Município de Torres. 

Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 13:00 às 19:00 horas na 

Diretoria de Compras e Licitações, sito a Rua Júlio de Castilhos, nº 707, Torres – RS, ou pelo 

fone (051) 3626.9150.  

Torres (RS), 14 de julho de 2015. 

 

 

Sandro Vianei de Andrade Silva 

Secretário Municipal da Fazenda 
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CHAMAMENTO PÚBLICO 06/2015 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETIVO: 

Apresentação de proposta por empresa especializada em realizar a demolição de imóvel. 
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CHAMAMENTO PÚBLICO 06/2015 

ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA 

 

ITE

M 
QUANT ESPECIFICAÇÃO 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

 

1 01 

 

Prestação de serviços para realizar a demolição do 

imóvel situado na rua General Firmino Paim, 671, nesta 

cidade para cumprir a decisão judicial do Processo 

Judicial 072/1.09.0005440-7 de natureza Demolitória. 

 

 

 

  

 
  

 
TOTAL 

 

 

Torres, ...........de..................................de 2015. 

 

(assinatura autorizada, devidamente identificada) 
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CHAMAMENTO PÚBLICO 06/2015 

ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR DE 16 ANOS 

 

(NOME DA EMPRESA) ........................................................................inscrito no CNPJ n° 

............................................... por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a). 

........................................................portador(a) da carteira de identidade n° .................................e 

do CPF n° ..................................DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 

n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que 

não emprega menor de dezoito em trabalho noturno, perigoso, ou insalubre e não emprega menor 

de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 

 

 

 

Data, assinatura, nome e n° da identidade do declarant 
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CHAMAMENTO PÚBLICO 06/2015 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

Declaramos, para fins de participação no certame licitatório abaixo 

referenciado, que efetuamos a vistoria no local onde serão prestados os serviços. Nesta 

oportunidade, fomos acompanhados pelo servidor da Prefeitura Municipal de Torres, abaixo 

identificado, que nos forneceu todos os esclarecimentos e informações necessários, 

dirimindo, desta forma, todas as dúvidas. Estamos, portanto, cientes de todas as medidas 

necessárias à perfeita e completa execução dos serviços. 

 

Torres, ...........de..................................de 2015. 

 

 

 

(assinatura autorizada, devidamente identificada) 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO 

 

RETIRADA DE EDITAL 

 

RETIREI O EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº006/2015, A REALIZAR-SE AS 15:00h DO 

DIA 04 DE AGOSTO DE 2015, NA SALA DE ABERTURA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE TORRES/RS. 

 

 

ASSINATURA DO RESPONSAVEL 

 

 

CARIMBO DA EMPRESA 

 

 

(Devolver está assinada/carimbada, via e-mail, até 03(três) dias antes da data fixada para abertura do 

certame) 

 

 

INFORMAÇÕES: 

gerlicitacao@torres.rs.gov.br 

Editais disponíveis pelo site: www.torres.rs.gov.br 
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