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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 043/2018 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 001/2018 

 
 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2018 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 
 
 
 

Edital de tomada de preços para a contratação 
de empresa para a execução de obras de 
capeamento asfáltico, com área total de 
23.915,00 m2, sinalização e rampas de 
acessibilidade.  

 
 
 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU / RS  no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 09:00 (nove) horas, 
do dia 05 do mês de Novembro do ano de 2018, na sala do Departamento de Licitações e 
Compras, situada junto ao Centro Administrativo Municipal, na Av. Emílio Knaak, nº 840, se 
reunirá a Comissão Permanente de Licitações e Compras, designada pela Portaria n° 
008/2018, com a finalidade de receber os envelopes de habilitação e propostas para 
contratação de empresa para realização de obra, em regime de empreitada por preço global, 
com o fornecimento do material e da mão de obra. 

  Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, 
cadastradas no Município de Novo Xingu / RS ou que apresentarem toda a documentação 
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necessária para o cadastro, conforme o item 2 deste edital, até o terceiro dia anterior ao fixado 
para o recebimento dos envelopes de habilitação e de proposta. 
 

1. OBJETO 

1.1. Constitui objeto da presente licitação a execução de capeamento asfáltico, sinalização 
viária e rampas de acessibilidade, em ruas e avenidas da cidade de Novo Xingu, conforme 
especificações técnicas do projeto de engenharia civil, anexo I deste edital.  

1.2. Os licitantes deverão vistoriar o local de execução dos serviços e fornecerem Declaração 
de Pleno Conhecimento do Local e de suas Condições, conforme modelo (anexo “f”), 
assinado pelo responsável técnico da empresa licitante, cujo nome, título e inscrição no 
CREA/CAU deverão constar do documento (Lei nº 5194/66 e resolução nº 218/73 – 
CONFEA). 
1.2.1 – A vistoria do local da execução dos serviços deverá ser realizada pelo responsável 
técnico da empresa até o dia 30 de Outubro de 2018, mediante agendamento feito por meio 
do fone (54)3617-8051 com o Setor de Engenharia do Município. 

1.3 - Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento 
licitatório, deverá formalizar uma carta de credenciamento, conforme Modelo de 
Credenciamento, passado em papel identificado da empresa ou procuração com menção 
expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para recebimento de intimações de 
decisão sobre a desistência ou não de recurso contra a habilitação e classificação de proposta, 
conforme Modelo de Procuração (anexo “b”). 

1.3.1 - A não apresentação da procuração ou carta de credenciamento não implica na 
inabilitação do licitante, mas o impede de se manifestar durante os trabalhos. 

1.3.2 - Será admitida, em todas as etapas da licitação, a presença de somente 1 (um) 
representante de cada proponente. 
 

2. CADASTRO 

2.1. Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até o dia 25 de 
Outubro de 2018, os seguintes documentos: 
 

2.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

  a) registro comercial no caso de empresa individual; 
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  b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos 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. 
 

2.1.3. REGULARIDADE FISCAL:  

  a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

  b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 

  c) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados  pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada 
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 

  d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante; 

  e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede 
do licitante; 

  f) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS). 
 

2.1.4. REGULARIDADE TRABALHISTA E DO TRABALHO DO ME NOR: 

     a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  

     b) Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da 
Constituição da República, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002; 
 

2.1.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

a) Certidão de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio 
Grande do Sul (CREA/RS) ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande 
do Sul (CAU/RS), em vigor, sendo que os certificados expedidos por Conselhos de outras 
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regiões, cuja circunscrição não seja o Estado do Rio Grande do Sul, deverão receber o visto do 
CREA/RS ou CAU/RS (Resoluções nºs. 266/79 e 413/97, CONFEA). 
 

2.1.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA:  

a) Balanço patrimonial já exigível e apresentado na forma da lei, com a indicação do número 
do Livro Diário, número de registro no órgão competente e numeração das folhas onde se 
encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa.  

b) Para a comprovação da boa situação financeira da empresa, serão apurados índices 
mínimos aceitáveis, pela aplicação da seguinte fórmula: 

 
                                                      AC + ARLP 

LIQUIDEZ GERAL:   ---------------------   = índice mínimo: 1 
                                     PC + PELP 
 
                                              AC 
LIQUIDEZ CORRENTE:   ----------   = índice mínimo: 1 
                                              PC 
 
                                                                     AT 
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL:   --------------------   = índice mínimo: 1 
                                                               PC  +  PELP 
 

 Onde: AC = Ativo Circulante; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; AT = 
Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo. 
 
b.1) Para fins de comprovação dos indicadores apresentados, deverá ser preenchido e 
assinado por contador habilitado o anexo “j” – (índices do balanço), que deverá ser 
acompanhado do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social. 

b.2) É vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório. 
b.3) Licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD  e que aguardam a 
autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em substituição 
ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, do 
balanço à Receita Federal do Brasil. 
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c) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresentação 
do documento. 

d) Deverá ser apresentado capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% 
(dez por cento) do valor orçado para obra, pelo município, conforme previsto no art. 31, § 2º 
e 3º, da Lei nº 8.666/93, para efeito de garantia do adimplemento do contrato a ser 
ulteriormente celebrado, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da 
apresentação da proposta através do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, admitida a atualização para esta data 
através de índices oficiais. 
2.2. Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, Servidor da 
Administração Municipal de Novo Xingu, ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial, 
ficando aqueles obtidos por meio da internet dispensados de autenticação e sujeitos a sua veri-
ficação. 

2.3.  Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso 
o órgão emissor não declare a validade do documento e não seja solicitado prazo de emissão 
específica neste edital, esta será de 90 (noventa) dias contados a partir da data de emissão, 
exceto atestados de capacidade técnica e o comprovante de inscrição no CNPJ. 
 

3. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 

3.1. Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidos pela 
Comissão Permanente de Licitações e Compras no dia, hora e local mencionados no 
preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados e identificados, respectivamente como 
de n° 01 e n° 02, para o que sugere-se a seguinte inscrição: 
 
AO MUNICÍPIO DE NOVO XINGU / RS 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2018 
ENVELOPE N.º 01 – HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO) 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
AO MUNICÍPIO DE NOVO XINGU / RS 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2018 
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ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)  
 

3.2.  Cada envelope deverá conter a documentação e as informações necessárias ao 
processamento e julgamento regular da presente licitação, pertinentes as fases de habilitação e 
de proposta, observando, respectivamente, as determinações constantes nos itens  4 e 5 do 
presente edital. 

3.3. Não serão aceitos documentos ou propostas enviadas pelos proponentes por fax, e-mail 
ou entregues após a data e horário ora estabelecidos. 
 

4. HABILITAÇÃO 

4.1. Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope n.º 01: 

 a) Certificado de Registro Cadastral – CRC válido fornecido pelo Município; 

 b) Declaração de Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e, consequentemente, 
das obras e serviços a serem executados, e ainda, que se sujeita a todas as condições 
estabelecidas, conforme modelo em anexo, assinada por seu representante legal; 

 c) IV- Declaração de Idoneidade subscrita pelo representante legal da proponente, 
conforme modelo em anexo, de que ela não incorre em qualquer das condições impeditivas, 
especificando: 
a) Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 
b) Que não está impedido de transacionar com a Administração Pública; 
c) Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, 
quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 
d) Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores; 

 d) Declaração de Atendimento à Norma do Inciso XXXIII do Artigo 7° da 
Constituição Federal, conforme modelo em anexo, que proíbe trabalhos noturnos, perigosos 
ou insalubres aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 anos; 

 e) Declaração de Pleno Conhecimento dos Locais e de suas Condições, conforme 
modelo em anexo, comprovando que a empresa licitante, através do Responsável Técnico 
(Engenheiro Civil ou Arquiteto), cujo nome, título e inscrição no CREA ou CAU deverão 
constar no documento (Lei nº 5194/66 e resolução nº 218/73 – CONFEA), visitou e vistoriou 
os locais onde serão executadas as obras, tomando conhecimento das condições ambientais, 
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técnicas, do grau de dificuldade dos trabalhos e dos demais aspectos que possam influir direta 
e indiretamente na execução do objeto do presente edital; 

 f) Declaração de Responsabilidade pelo Nível de Desempenho, conforme modelo em 
anexo, declarando, de que conhecem as características, a complexidade, o volume da obra, 
que atende aos requisitos de desempenho, e ainda, que assume total responsabilidade por 
eventuais ônus decorrentes de danos e pela adoção de ações de correção para que atenda às 
condições previstas no presente edital e seus anexos; 

 g) As empresas e cooperativas que desejarem obter os benefícios previstos na LC 
123/2006 deverão ainda, apresentar os documentos descritos no subitem 4.4 ou 4.5, conforme 
o caso; 

h) Prova da empresa possuir no quadro funcional permanente e/ou contratado, na data 
da publicação deste edital, profissional de nível superior, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica por execução de obras e/ou serviços de complexidade tecnológica 
operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação, devidamente atestado pelo 
CREA ou CAU, da seguinte forma: 

h.1) A prova de a empresa possuir no quadro de pessoal, profissional de nível superior, 

será feita, em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação do contrato 
social e no caso de empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) e se for contratado por cópia do contrato de prestação de serviços; e 

h.2) A prova de que o profissional é detentor de responsabilidade técnica, será feita 
mediante apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devidamente registrado no CREA ou no CAU, contendo as seguintes informações: nome do 
contratado e do contratante, identificação do tipo ou natureza da obra, localização da obra; 

h.3) Na avaliação dos atestados serão considerados como item de maior relevância e 
valor significativo do objeto, nos termos do art. 30, § 1º da Lei nº 8.666/93: 

h.3.1) Construção de pavimento com a utilização CBUQ. 

i) Equipe Técnica – deverão ser apresentados os técnicos responsáveis pela condução 
dos trabalhos, através de uma relação dos técnicos de nível superior e de nível auxiliar médio, 
até o nível de encarregado. Para cada técnico de nível superior relacionado deverá ser 
apresentado a declaração de autorização de inclusão e de disponibilidade de seu nome na 
proposta, devidamente assinado pelo técnico e pelo responsável da proposta, sendo que estes 
profissionais deverão participar da obra e/ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a 
substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 
Contratante; 
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j) Relação de Equipamentos - Declaração formal, sob as penalidades cabíveis, 
conforme art. 30, § 6º da Lei 8.666/93, da relação e da disponibilidade dos equipamentos 
mínimos necessários para execução desta licitação, a saber: 

1 – Vibro Acabadora; 

1 – Rolo Compactador de Pneus; 

1 – Motoniveladora; 

1 – Rolo Tanden Liso; 

1 – Caminhão Espargidor; 

1 – Vassoura Mecânica; 

1 – Placa vibratória; 

2 – Caminhões basculantes (caçamba); 

1 – Usina de Asfalto.  

 

j.1) Junto à relação dos equipamentos deverá ser relacionada usina de asfalto a quente –
CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), com licença de Operação da FEPAM em 
vigor ou através de comprovação de Pedido de Renovação da Licença desde que, protocolado 
120 dias antes do vencimento, conforme Resolução CONAMA 237/1997, art. 18, §4º, cujas 
cópias devem figurar em anexo.  

j.2) No caso dos equipamentos relacionados na alínea “j” não serem de propriedade da 
licitante, deverá ser apresentada declaração de disponibilidade do proprietário para 

atendimento da Tomada de Preços n.º 001/2018, da Prefeitura Municipal de Novo Xingu, com 
firma reconhecida em Cartório, cumpridas as determinações deste subitem. 

j.3) A usina deverá estar a uma distância em relação à obra que permita que a massa 
asfáltica chegue dentro dos limites de temperatura estabelecidos pelas normas do DAER. 

k) Deverá ser apresentado pela empresa participante o projeto completo de engenharia do 
CBUQ, a ser controlado pela fiscalização, de acordo com especificações de serviços do 
DAER. Informar as densidades solta, compactada e o teor de CAP no CBUQ. 

l) Apresentar garantia de 1% do valor estimado do objeto da contratação, nos termos do 
inciso III do art. 31 da Lei 8.666/93, em uma das modalidades constantes nos incisos I a III do 
§1º do art. 56 da Lei 8.666/93. Se a garantia for apresentada em dinheiro, deverá ser 
depositada na seguinte conta corrente em nome do Município:  
Banco: Banco do Brasil SA – Agência: 1371-4 – conta: 5948 - X. 
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4.2. Se o Certificado de Registro Cadastral - CRC do licitante, dentro do prazo de 
validade, possuir alguma das certidões previstas nos itens 2.1.3 e 2.1.4 vencida, o licitante 
deverá providenciar a sua atualização prévia ou poderá apresentar, juntamente com o CRC, a 
correspondente certidão atualizada. 

4.3. Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de 
credenciamento, outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos 
constantes da presente licitação. 

4.4. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de 
habilitação, declaração, firmada por contador ou representante legal da empresa, ou qualquer 
outro documento oficial que comprove que se enquadra como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste edital. 

4.5. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o 
limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios 
previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e no 
art. 34, da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no 
envelope de habilitação, declaração firmada por contador ou representante legal, ou qualquer 
outro documento oficial que comprove que se enquadra como beneficiária, além de todos os 
documentos previstos neste edital. 

4.6. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender 
ao item 4.5, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, 
previstos no item 2.1.3 deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova 
documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em 
que for declarada como vencedora do certame. 

4.7.  O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de 
pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, no envelope nº 01, 
ainda que apresentem alguma restrição. 

4.8. O prazo de que trata o item 4.6 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma 
motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

4.9. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 4.6, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 13.5, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
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5. PROPOSTA 

5.1. O envelope nº 02 deverá conter: 

5.1.1. Proposta financeira, rubricada em todas as páginas e assinada na última, pelo 
representante legal da empresa, mencionando o preço global para a execução da obra objeto 
desta licitação, onde deverão estar incluídos todos os custos com material, mão de obra, 
inclusive o BDI – Benefícios e Despesas Indiretas (impostos, taxas, contribuições sociais, 
lucro do empreendimento, etc.); 

5.1.2. Planilha de quantitativos e custos unitários. 

5.1.2.1. Na Proposta de Preços deverão constar: 
I - Declaração expressa de prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a 
contar da data de sua apresentação; 
II - Na proposta de preços deverá constar, separadamente, o preço da mão de obra, o preço 
do material, e ainda, o preço global (mão de obra + material), de acordo com os preços 
praticados no mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, sendo 
que o preço global será apresentado em algarismo e por extenso, expresso em moeda 
corrente nacional (R$), considerando as condições deste Edital; 
III - O preenchimento da Planilha de Orçamento Global (Anexo) e do Cronograma Físico 
Financeiro (Anexo) é obrigatório e fazem parte da proposta comercial; 
IV – As licitantes deverão apresentar as composições dos preços unitários dos serviços, bem 
como o detalhamento do BDI e dos encargos sociais, em conformidade com os arts. 7º, § 2º, 
inciso II, e 6º, inciso IX, f, da Lei n. 8.666/1993 (Acórdão n. 615/2004 – 2ª Câmara) (Acórdão 
nº 1941/2006 – Plenário – TCU). 

5.2.  Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 
previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for 
conflitante com o instrumento convocatório. 
 

6.  CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE  

6.1. Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este 
edital, bem como com preços unitários e/ou global superestimados ou inexequíveis. 

6.2. Consideram-se superestimadas as propostas cujo preço global supere R$ 
1.257.230,79 (um milhão, duzentos e cinquenta e sete mil, duzentos e trinta reais) e/ou os 
valores unitários constantes na planilha orçamentária, contida junto ao Projeto Técnico 
de Engenharia (anexo II), incluindo-se neste cômputo o BDI. 
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6.3. Consideram-se manifestamente inexequíveis, em conformidade com o disposto no §1º 
do art. 48 da Lei n.º 8.666/1993, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta 
por cento) do menor dos seguintes valores: 
6.3.1.  valor orçado pelo Município (anexo II); ou 

6.3.2. média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 
valor orçado pela Administração. 
 

7. DO JULGAMENTO 

7.1. Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela Comissão 
Julgadora, levando em consideração o menor preço global. 

7.2. Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por cooperativa de trabalho serão 
acrescidos sobre o valor bruto, o correspondente ao encargo previdenciário a ser suportado 
pelo Município, deduzidos daquele os valores, expressos na planilha de quantitativos e custos 
unitários, relativos ao fornecimento de material e aluguel de equipamentos a serem utilizados 
na execução da obra. 

7.3.  Os valores da dedução acima indicada, relativos ao fornecimento de material e aluguel 
de equipamentos da licitante a serem utilizados na execução da obra, deverão fazer parte do 
contrato e comprovadas, no momento da liquidação da fatura, por documento fiscal. 
 

8. CRITÉRIO DE DESEMPATE 

8.1. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 
microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem aos itens 4.4 e 
4.5, deste edital. 

8.2.  Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 
microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou 
superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor. 

8.3. A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da 
proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento 
definitivo do recurso interposto. 

8.4. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

 a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da 
proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 02(dois) dias úteis, nova proposta, 
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por escrito e de acordo com o item 5 desse edital, inferior àquela considerada, até então, de 
menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

 b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na 
forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será 
facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte 
ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem nas hipóteses dos itens 4.4 ou 4.5 deste 
edital, respectivamente, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na 
alínea anterior. 

 c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou 
cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão 
convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas a e b. 

8.5.  Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as 
exigências do item 8.4 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da 
proposta originariamente de menor valor. 

8.6.  O disposto nos itens 8.4 e 8.5 deste edital não se aplicam às hipóteses em que a 
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno 
porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências dos itens 4.4 ou 4.5 deste edital) aplicando-
se de imediato o item 8.7, se for o caso. 

8.7.  As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o disposto no §2º do 
art. 3º e §2º do art. 45, nesta ordem, ambos da Lei nº 8.666/1993. 
 

9. RECURSOS 

9.1. Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos 
incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 

9.2. O prazo para interposição de recurso relativo as decisões da Comissão Permanente de 
Licitações e Compras, ao julgamento da habilitação e da proposta, será de 5 (cinco) dias úteis, 
a contar da intimação da decisão objeto do recurso. 

9.3. Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitações e Compras, deverão ser 
protocolados, dentro do prazo previsto no item 9.2, no Protocolo Geral, durante o horário de 
expediente. 

9.4. Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão comunicados 
para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e na forma 
prevista no item 9.3. 
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9.5. Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo previsto ou 
enviados via fax, e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto no item 9.3. 

9.6. Decorrido o prazo para a apresentação das razões e contrarrazões de recurso, a 
Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, 
nesse mesmo prazo, encaminhá-los ao Prefeito, acompanhado dos autos da licitação, do 
relatório dos fatos objeto do recurso e das razões da sua decisão. 

9.7. A decisão do Prefeito, a ser proferida nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes ao 
recebimento do relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação, é irrecorrível. 

9.8. Os prazos previstos nos itens 9.6 e 9.7 poderão ser prorrogados, a critério da 
Administração, sempre que for necessário para o adequado julgamento do recursos, como, 
por exemplo, para a realização de diligências. A prorrogação será devidamente justificada nos 
autos da licitação. 
 

10. PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA E DE VIGÊNCIA DO 
CONTRATO 

10.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 5 (cinco) dias, 
convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no item 13 deste edital. 

10.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo 
período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

10.3. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a 
licitação, com a cobrança da caução exigida como garantia da proposta (item 4.1, alínea “l”).  

10.4. O prazo de vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua 
assinatura. 

10.5. É condição para assinatura do contrato que a licitante vencedora do certame não tenha 
débitos com o Município de Novo Xingu. 
 

11. GARANTIA  

11.1. No momento da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar garantia, em 
uma das modalidades previstas no art. 56, §1°, incisos I, II e III, da Lei nº 8.666/1993, 
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato. 
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11.2. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do 
contrato, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

11.2.1. A garantia prestada pela contratada será liberada após o recebimento definitivo da 
obra e/ou serviço, e emissão do respectivo Termo. Contudo, reverterá a garantia em favor da 
contratante, no caso de rescisão do contrato por culpa exclusiva da contratada, sem prejuízo 
da indenização por perdas e danos porventura cabíveis. 
 
12. OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA 
 
12.1. A vencedora será responsável pela matrícula da obra junto ao INSS, antes do início da 
sua execução, bem como pelo devida anotação da responsabilidade técnica – ART de 
execução junto ao respectivo conselho profissional. 
12.2. A vencedora deverá observar durante a execução do contrato as normas técnicas 
aplicáveis à obra, bem como as normas de segurança do trabalho. 

12.3. A vencedora deverá executar a obra observando fielmente o projeto técnico, Anexo I, 
inclusive em relação à qualidade dos materiais e ao cronograma de execução, e os termos da 
sua proposta. 
 
13. PENALIDADES 
 
13.1. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no início da obra ou na execução de 
etapa, limitada a 10 (dez) dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 
13.2. Multa de 8% (oito por cento) no caso de constatado defeito, resultantes da execução ou 
dos materiais empregados, sem prejuízo do dever de reparar, corrigir, remover, reconstruir, às 
suas expensas, tal defeito; 
13.3. Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada 
com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses; 
13.4. Multa de 12% (doze por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com 
a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração 
pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses; 
13.5. Identificados documentos ou informações falsas na instrução do procedimento 
licitatório, será aplicada a pena de declaração de inidoneidade pelo prazo de 2 (dois) anos. 

13.6. As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato. 
 

14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
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14.1. O pagamento ocorre diretamente do Badesul ao fornecedor, sem que os recursos 
circulem por contas do município. 
14.1.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias após PROTOCOLO DA 
DOCUMENTAÇÃO NO BADESUL, ESTANDO ESTA DE ACORDO COM O 
SOLICITADO NO MANUAL DE CONTRATAÇÃO E LIBERAÇÃO DO PROGRAMA 
PIMES BADESUL E COM AS CLÁUSULAS PRÉ-LIBERATÓRIAS DO CONTRATO 
PIMES BADESUL. 
 
14.2. As liberações estão condicionadas ainda à apresentação mensal da comprovação do 
correspondente faturamento dos serviços e/ou obras executadas e do relatório circunstanciado 
da execução do projeto.  
 
14.2.1. A fatura deverá estar acompanhada da planilha de medição, aprovada pelo servidor 
responsável pela fiscalização da obra.  
 
14.3. O pagamento somente será efetivado após a liberação pelo Badesul Desenvolvimento 
S.A. dos recursos financeiros vinculados ao Programa PIMES - CONTRATO Nº ....../2018. 
 
14.4.  As notas fiscais devem ser emitidas em nome do Município de Novo Xingu / RS, com 
identificação, nas mesmas, do número do contrato e nome do Programa, ambos informados no 
item anterior, número do procedimento licitatório realizado (Tomada de preço nº 001/2018, 
Processo Administrativo nº 040/2018), e número do contrato firmado entre a empresa e o 
município. 
 
14.5. Ainda, para que seja autorizado o pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar 
da guia de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS. 
 

14.6. Poderão ser processadas as retenções previdenciárias, de acordo com o constante na 
normatização que regula a matéria. 
 

15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

  As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta 
da seguinte dotação orçamentária:  
09   - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 
09.03   - Departamento de Serviços Urbanos 
15.782.0083. 1.106 - Obras de Infraestrutura Urbana 
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4490.51.00.00.0001 - Obras e Instalações 
 
16. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
16.1.  A impugnação ao edital será feita na forma do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, 
observando-se as seguintes normas: 

a) o pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer cidadão, devendo 
ser protocolizado até 5 (cinco) dias úteis antes da data marcada para o recebimento dos 
envelopes; 

b) os licitantes poderão impugnar o edital até o 2º (segundo) dia útil antecedente a data 
marcada para o recebimento dos envelopes; 
  c) os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Comissão Permanente de 
Licitações e Compras, durante o horário de expediente da Prefeitura Municipal; 

d) não serão recebidos, como impugnação ao edital, os requerimentos apresentados 
fora do prazo ou enviados por e-mail ou por qualquer outro meio, além do previsto na alínea 
anterior. 
 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 
44 e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93. 

17.2.  Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das 
propostas ou quaisquer outros documentos. 

17.3. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou 
recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados, na forma 
do item 4.3 desse edital, e os membros da Comissão Julgadora. 

17.4. Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de recurso 
próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 
109, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei n° 8.666/1993). 

17.5. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não serão admitidos 
à licitação os participantes retardatários. 

17.6.  É vedada a participação de empresa em consórcio no procedimento licitatório, em 
decorrência de decisão judicial com trânsito em julgado 

17.7. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: 
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I – Projeto, composto por: 

a) Memorial Descritivo; 

b) Planilha de Orçamento Global; 

c) Cronograma Físico Financeiro; 

d) Plantas. 

II  - Modelos de Anexos: 

a) Modelo de Credenciamento; 

b) Modelo de Procuração; 

c) Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos; 

d) Modelo de Declaração de Idoneidade; 

e) Modelo de Declaração Atendimento à Norma do Inciso XXXIII do Artigo 7° da CF; 

f) Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento dos Locais e de suas Condições; 

g) Modelo de Declaração de Responsabilidade pelo Nível de Desempenho; 

h) Minuta de Contrato; 

i) Modelo de Atestado de Visita. 

j) Modelo de tabela demonstrativa da qualificação econômica e financeira da empresa 
(índices do balanço). 

17.8.  Informações serão prestadas aos interessados no horário de expediente normal, na 
Prefeitura Municipal de Novo Xingu, na Secretaria Municipal de Administração, 
Planejamento e Finanças, localizada na Avenida Emílio Knaak, nº 840, Centro, onde poderão 
ser obtidas cópias do edital e de seus anexos. 
 
      Novo Xingu / RS, ___ de __________ de _____. 
 
 

________________________________________ 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO 
CAPEAMENTO ASFÁLTICO 

 
 

a) Memorial Descritivo 
 

PROPRIETÁRIO (A): MUNICÍPIO DE NOVO XINGU 
PROJETO: CAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO E RAMPAS DE ACESSIBILI-
DADE 
ÁREA:  23.915,00m² 
ENDEREÇO: PERÍMETRO URBANO DE NOVO XINGU-RS 
 
 
 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
JHONATAN M. THOMAZINI 
ENGENHEIRO CIVIL 
CREA-RS 222150 
 
 
1- APRESENTAÇÃO 
 

Este Memorial Descritivo tem por finalidade orientar e especificar a execução dos ser-
viços e empregos dos materiais que farão parte das obras de Capeamento Asfáltico em Con-
creto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) sobre vias existentes pavimentadas com pe-
dras irregulares, em uma área de 23.915,00 m², sinalização horizontal e vertical e execução de 
rampas de acessibilidade, obras à serem executadas na cidade de Novo Xingu-RS. 

As especificações técnicas deste projeto foram elaboradas tendo como orientação as 
especificações gerais do DAER/RS, adaptando-as e resumindo-as para a execução de capea-
mento asfáltico urbano.  
 
2- LOCALIZAÇÃO DA OBRA 
 

Avenida Emilio Knaak: Perfazendo uma área total de 12.922,00m² a receber capea-
mento asfáltico. 

Rua da Usina: Perfazendo uma área total de 5.737,00m², a receber capeamento asfál-
tico. 
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Rua da Integração: Perfazendo uma área total de 675,00m², a receber capeamento as-
fáltico. 

Rua 25 de julho: Perfazendo uma área total de 4.581,00m², a receber capeamento as-
fáltico. 
 
3- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CBUQ 

2.1- DEFINIÇÃO 

O Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) é definido como sendo uma mis-
tura flexível, resultante do processamento a quente em usina apropriada de uma mistura de 
agregado mineral graduado e cimento asfáltico de petróleo, espalhada e comprimida a quente. 

 

2.2- MATERIAIS  

Materiais asfálticos  

Os materiais asfálticos utilizados para a execução do concreto asfáltico deverão satis-
fazer as exigências do Instituto Brasileiro de Petróleo. O material a ser utilizado é o cimento 
asfáltico de petróleo (CAP). 

 

Materiais Pétreos  

Os materiais pétreos ou agregados deverão ser constituídos de uma composição de di-
versos tipos (tamanho das partículas), divididos basicamente em agregados graúdos e miúdos. 
Os agregados deverão ser de pedra britada e isentos de materiais decompostos e matéria orgâ-
nica, e ser constituídos de fragmentos sãos e duráveis. 

MISTURA 

A mistura asfáltica consistirá em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfál-
tico, de maneira a satisfazer os requisitos a seguir especificados, seguindo as especificações 
do DAER-ES-P 16-91. 

A.) As misturas para o concreto asfáltico, projetadas pelo método Marshall, não 
devem apresentar variações na granulometria maiores que as especificadas no projeto. A uni-
formidade de distribuição do ligante asfáltico na massa será determinada pelo ensaio de extra-
ção de betume, devendo a variação do teor de asfalto ficar dentro da tolerância de + ou – 0,3 
%; 

B.) O concreto asfáltico deve ser misturado em uma usina fixa ou móvel, gravimé-
trica ou volumétrica, convencional ou tipo “drum mixer”. 
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A mistura granulométrica, indicada no projeto, deverá apresentar as seguintes tolerân-
cias máximas: 

PENEIRA % PASSANDO EM PESO 

Peneira n°4 ou maiores + - 6% 

Peneira n°8 a n°50 + - 4% 

Peneira n°100 + - 3% 

Peneira n°200 + - 2% 

 
A mistura de agregados para o concreto asfáltico a ser utilizados na camada final ou 

“rolamento” deverá estar enquadrada nas faixas “A” ou “B”, respectivamente, constantes 
abaixo: 

 
Controles 

A empresa vencedora da licitação deverá manter no canteiro de obra ou na usina, um 
laboratório de asfalto dotado de todo o instrumental necessário e equipe especializada, com a 
finalidade de proceder todos os ensaios necessários, conforme determinado a seguir: 
Controle de agregados 
 O controle de qualidade dos agregados será realizado pelos ensaios: 

A.) Ensaio de sanidade e Abrasão Los Angeles, quando houver variação da nature-
za do material pétreo; 

B.) Um ensaio de equivalente areia por dia de usinagem. 
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Controle da massa asfáltica 
 O controle de qualidade da massa asfáltica será realizado através de principalmente 
dois ensaios que são: 

A.) Um ensaio de extração de betume por dia de usinagem, de amostras coletadas 
na usina ou nos caminhões transportadores. A percentagem de ligante poderá variar de ± 0,3 
da fixada no projeto; 

B.) Um ensaio de granulometria da mistura de agregados resultantes do ensaio de 
extração por dia. A curva granulométrica deverá manter-se contínua, enquadrando-se dentro 
das tolerâncias especificadas anteriormente. 
 
4- PROCESSO EXECUTIVO DO CAPEAMENTO ASFÁLTICO 

Neste item é apresentada a sequência de execução do serviço de capeamento asfáltico 
com CBUQ sobre o pavimento existente. 

 

Lavagem e limpeza da pista 

Os serviços de limpeza e/ou lavagem do pavimento existente consiste em retirar todas 
as impurezas e materiais soltos existentes na superfície deste, preparando a pista para aplica-
ção da pintura de ligação com RR-1C. As operações de limpeza serão executadas mediante a 
utilização de equipamentos adequados (caminhão pipa e/ou vassoura mecânica), complemen-
tados com o emprego de serviços manuais. 

 

Pintura de ligação sobre o pavimento existente 

A pintura de ligação é realizada para promover aderência entre o pavimento e a cama-
da de regularização em CBUQ a ser aplicada. A superfície deverá estar limpa e isenta de im-
purezas. O ligante asfáltico a ser utilizado é a emulsão asfáltica, tipo RR-1C, numa taxa de 
aplicação de 0,80 a 1,00 kg/m², devendo ser executada conforme as especificações do DAER-
RS-ES-P 13/91. 

 A distribuição do ligante deverá ser feita por carros equipados com bomba reguladora 
de pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material betumi-
noso em quantidade uniforme. As barras de distribuição deverão ser do tipo de circulação ple-
na, com dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamen-
to de ligante.  

 Os carros distribuidores deverão dispor de termômetros, em locais de fácil observação, 
e, ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies e correções localiza-
das. 
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Camada de regularização (reperfilagem) em CBUQ 

A camada de regularização consiste na aplicação de concreto asfáltico a fim de corrigir 
as irregularidades e deformações existentes no pavimento existente, para obter-se uma super-
fície plana e em condições de receber a camada de rolamento. A espessura desta camada é de 
3,00cm, variando dependendo do estado do pavimento existente. A execução constará da des-
carga de CBUQ, sobre o calçamento existente previamente limpo e com pintura de ligação, o 
seu espalhamento será feito com motoniveladora e sua compactação com rolo de pneus e rolo 
liso, DAER-ES-P 16/91. 

Camada de rolamento (capa asfáltica em CBUQ) 

A camada de rolamento consiste na aplicação de concreto asfáltico com uma espessura 
constante de 3,00cm por meio de vibro – acabadora sobre demais camadas da pavimentação já 
nivelada e regularizada. Para este serviço são previstos os seguintes equipamentos: rolo com-
pactador liso autopropelido, rolo de pneus e vibro - acabadora. A massa asfáltica deverá ser 
aplicada na pista somente quando a mesma se encontrar seca e o tempo não se apresentar chu-
voso ou com neblina. A compactação da massa asfáltica deverá ser constituída de duas etapas: 
a rolagem inicial e a rolagem final. A rolagem inicial será executada com rolo de pneus tão 
logo seja distribuída à massa asfáltica. A rolagem final será executada com rolo tandem ou 
rolo autopropelido liso, com a finalidade de dar acabamento e corrigir irregularidades. Após o 
término da operação de compactação, pode-se liberar para o trânsito, desde que a massa asfál-
tica já tenha resfriado, DAER-ES-P 16/91, DAER-ES-P 21/91. 

 

5- EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO 
 
Sinalização vertical 

Deverão ser implantados dispositivos de sinalização vertical com a finalidade de au-
mentar a segurança, ajudar a manter o fluxo e fornecer informações aos usuários da via, de-
vendo seguir as instruções conforme DAER-ES-OC 03/91.  

Os sinais deverão ser totalmente refletivos confeccionado com películas tipo Grau 
Técnico (GT) para letras, tarjas, números e fundo. A chapa, onde o sinal será impresso, deve 
ser de aço galvanizado SAE 1020, com espessura mínima de 1,25mm, pintadas com fundo 
anticorrosivo, sendo ainda a parte posterior do sinal, na cor preta. 

 O suporte de implantação deverá ser de ferro galvanizado a fogo com diâmetro externo 
de 3,00”. A altura do bordo inferior do sinal deverá ficar a 2,10 m do passeio público, garan-
tindo assim a visualização adequada dos condutores e dificultando a depredação. 
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Sinalização horizontal 

 A sinalização horizontal exerce função no controle do trânsito dos veículos, regula-
mentando, orientando e canalizando a circulação de forma a se obter maior segurança. É tra-
duzida através de pinturas de faixas, marcas no pavimento, taxas e tachões refletivos, utilizan-
do-se as cores branca e amarela para as áreas especiais, para a pintura, deverá ser empregada 
tinta de demarcação viária nas cores indicadas, com adição de microesferas de vidro tipo pre-
mix e DO, a uma quantidade de 200 a 250g/l, devendo seguir as instruções conforme DAER-
ES-OC 03/91. 

 

6- EXECUÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 

Rampas de acessibilidade 

 Serão executadas rampas de acessibilidades para pessoas portadoras de necessidades 
especiais; 

• As abas laterais dos rebaixamentos devem ter projeção horizontal mínima de 1,00m e 
compor planos inclinados de acomodação, sendo instaladas faixa tátil conforme demonstrado 
em projeto. A inclinação máxima recomendada é de 8,00%. 

• Os rebaixamentos de calçada podem estar localizados nas esquinas, nos meios de qua-
dra e nos canteiros divisores de pistas, deverão ser respeitados o posicionamento das travessi-
as de pedestres adotadas no projeto geométrico e de sinalização, pois são fornecidos os pontos 
ideais de travessia tanto nas interseções como nos segmentos em tangente. 

 

Novo Xingu-RS, 04 de setembro de 2017. 
 
 
 
 
     ______________________________                      _______________________________ 
             JAIME EDSSON MARTINI                                       JHONATAN M. THOMAZINI 
              Município de Novo Xingu                                        Engº. Civil CREA-RS 222150 
                    Prefeito Municipal                                                    Responsável Técnico 
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b) Planilha de Orçamento Global 

 
Planilha Orçamentária Totalizadora 

Contratante Prefeitura Municipal de Novo Xingu Extensão  

 

Obra Capeamento Asfáltico com CBUQ Largura 8,00m/ 9,00m/ 14,00m 

Endereço Novo Xingu - Rs Área à 
pavimentar 

23.915,00m² 

Item Cód. 
SINAPI 

Descrição dos serviços a serem 
realizados 

Uni Quant
. 

Valores Unitários Total Unit. 
Sem BDI 

Total Unit. 
Com BDI 

Valor total 
(R$) 

Mão de 
Obra 

Materiais 
e 

Equipame
ntos 

 

1.0  Serviços Iniciais        
1.1 74209/001 Placa de obra em chapa de aço 

galvanizado (2,40 x 1,20m) 
M² 11,52 R$ 72,37 R$ 106,78 R$ 179,15 R$ 216,77 R$ 2.497,21 

2.0  Pavimentação – Capeamento 
Asfáltico sobre pavimentação 

em pedras irregulares 

     Subtotal R$ 2.497,21 

2.1 73806/001 Limpeza/ Lavagem de pista 
com jato d’água 

M² 23915
,00 

R$ 0,24 R$ 0,54 R$ 0,78 R$ 0,94 R$ 
22.570,98 

2.2 72942 Pintura de ligação com RR-1C, 
sobre pavimento existente 

M² 23915
,00 

R$ 0,34 R$ 0,69 R$ 1,03 R$ 1,25 R$ 
29.805,26 

2.3  Construção de camada de 
reperfilamento com binder, 

espessura de 3.0 cm – 
exclusive transporte 

M³ 717,4
5 

R$ 234,16 R$ 351,24 R$ 585,40 R$ 708,33 R$ 
508.194,23 

2.4 72887 Transporte comercial em 
rodovia pavimentada – CBUQ 

– reperfilamento – (19km) 

M³ x km 13631
,55 

R$ 0,29 R$ 0,56 R$ 0,85 R$ 1,03 R$ 
14.020,05 

2.5 72942 Pintura de ligação com RR-1C, 
sobre a regularização 

M² 23915
,00 

R$ 0,34 R$ 0,69 R$ 1,03 R$ 1,25 R$ 
29.805,26 

2.6  Construção de pavimento com 
CBUQ, com espessura de 3,0 

cm (capa de rolamento) – 
exclusive transporte 

M³ 717,4
5 

R$ 275,84 R$ 413,75 R$ 689,59 R$ 834,40 R$ 
598.643,08 

2.7 72887 Transporte comercial em 
rodovia pavimentada – CBUQ 
– capa de rolamento – (19km) 

M³ x km 13631
,55 

R$ 0,29 R$ 0,56 R$ 0,85 R$ 1,03 R$ 
14.020,05 

2.8 94275 Meio-fio de concreto pré-
moldado 

M 415,0
0 

R$ 9,25 R$ 13,84 R$ 23,09 R$ 27,94 R$ 
11.594,64 

3.0  Rampa de Acessibilidade      Subtotal R$ 
1.228.653,55 

3.1  Rampa de acessibilidade 
(completa) 

Und 40,00 R$ 90,88 R$ 136,31 R$ 227,19 R$ 274,90 R$ 
10.996,00 

4.0  Sinalização Viária      Subtotal R$ 
10.996,00 
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4.1 72947 Sinalização horizontal com 
tinta retrorefletiva a base de 

resina acrílica com 
microesferas de vidro 

M² R$ 
537,0
5 

R$ 4,86 R$ 12,63 R$ 17,49 R$ 21,16 R$ 
11.365,54 

4.2  Placas de sinalização Und 42,00 R$ 24,05 R$ 49,12 R$ 73,17 R$ 88,54 R$ 3.718,50 

 BDI = 
21% 

Subtotal R$ 
15.084,03 

Custo Total do Orçamento R$1.257.230,79 

 
       Novo Xingu – RS, 25 de julho de 2018. 

 
 
 
_____________________      ____________________ 
Jhonatan M. Thomazini        Jaime Edsson Martini 
Eng° Civil CREA – RS 222150      Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Município de Novo Xingu 
 

Avenida Emílio Knaak, 1.160 | CEP 99687-000 | CNPJ 04.207.526/0001-06 
Fone (54) 3210 8008 | e-mail: licitaçoes@novoxingu.rs.gov.br | site: www.novoxingu.rs.gov.br 

 
 

  

26 
 

 
 

c) Cronograma Físico Financeiro 
Contratante Prefeitura Municipal de Novo Xingu 

 

Obra Capeamento Asfáltico com CBUQ 

Endereço Novo Xingu - Rs 

Item Descrição dos serviços a 
serem realizados 

Peso % Valor das 
obras, e, ou 

serviços 

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 

% R$ % R$ % R$ % R
$ 

1.0 Serviços Iniciais  
1.1 Placa de obra em chapa de aço 

galvanizado (2,40 x 1,20m) 
0,20 R$ 2.497,21 25,0

0 
R$ 

624,30 
25,0

0 
R$624,3

0 
25,0

0 
R$624,3

0 
15,0

0 
R$624,3

0 

2.0 Pavimentação – Capeamento 
Asfáltico sobre 

pavimentação em pedras 
irregulares 

          

2.1 Limpeza/ Lavagem de pista 
com jato d’água 

1,80 R$ 
22.570,98 

30,0
0 

R$ 
6.771,29 

30,0
0 

R$ 
6.771,29 

25,0
0 

R$ 
5.642,74 

15,0
0 

R$ 
3.385,65 

2.2 Pintura de ligação com RR-
1C, sobre pavimento existente 

2,37 R$ 
29.805,26 

30,0
0 

R$8.941
,58 

30,0
0 

R$8.941
,58 

25,0
0 

R$ 
7.451,32 

15,0
0 

R$ 
4.470,79 

2.3 Construção de camada de 
reperfilamento com binder, 

espessura de 3.0 cm – 
exclusive transporte 

40,42 R$ 
508.194,23 

30,0
0 

R$ 
152.458,
27 

30,0
0 

R$ 
152.458,

27 

25,0
0 

R$ 
127.048,

56 

15,0
0 

R$ 
76.229,1

3 

2.4 Transporte comercial em 
rodovia pavimentada – CBUQ 

– reperfilamento – (19km) 

1,12 R$ 
14.020,05 

30,0
0 

R$ 
4.206,01 

30,0
0 

R$ 
4.206,01 

25,0
0 

R$ 
3.505,01 

15,0
0 

R$ 
2.103,01 

2.5 Pintura de ligação com RR-
1C, sobre a regularização 

2,37 R$ 
29.805,26 

30,0
0 

R$ 
8.941,58 

30,0
0 

R$ 
8.941,58 

25,0
0 

R$ 
7.451,32 

15,0
0 

R$ 
4.470,79 

2.6 Construção de pavimento com 
CBUQ, com espessura de 3,0 

cm (capa de rolamento) – 
exclusive transporte 

47,62 R$ 
598.643,08 

30,0
0 

R$ 
179.592,
92 

30,0
0 

R$ 
179.592,

92 

25,0
0 

R$ 
149.660,

77 

15,0
0 

R$ 
89.796,4

6 

2.7 Transporte comercial em 
rodovia pavimentada – CBUQ 
– capa de rolamento – (19km) 

1,12 R$ 
14.020,05 

30,0
0 

R$ 
4.206,01 

30,0
0 

R$ 
4.206,01 

25,0
0 

R$ 
3.505,01 

15,0
0 

R$ 
2.103,01 

2.8 Meio-fio de concreto pré-
moldado 

0,92 R$ 
11.594,64 

30,0
0 

R$ 
3.478,39 

30,0
0 

R$ 
3.478,39 

25,0
0 

R$ 
2.898,66 

15,0
0 

R$ 
1.739,20 

3.0 Rampa de Acessibilidade           
3.1 Rampa de acessibilidade 

(completa) 
0,87 R$ 

10.996,00 
30,0

0 
R$ 
3.298,80 

30,0
0 

R$ 
3.298,80 

25,0
0 

R$ 
2.749,00 

15,0
0 

R$ 
1.649,40 

4.0 Sinalização Viária           
4.1 Sinalização horizontal com 

tinta retrorefletiva a base de 
resina acrílica com 

microesferas de vidro 

0,90 R$11.365,54 30,0
0 

R$ 
3.409,66 

30,0
0 

R$ 
3.409,66 

25,0
0 

R$ 
2.841,38 

15,0
0 

R$ 
1.704,83 

4.2 Placas de sinalização 0,30 R$ 3.718,50 30,0
0 

R$ 
1.115,55 

30,0
0 

R$ 
1.115,55 

25,0
0 

R$ 
929,62 

15,0
0 

R$ 
557,77 

Total Simples 100,00 R$ 
1.257.230,79 

30,0
0 

R$ 
377.044,

38 

30,0
0 

R$ 
377.044,

38 

25,0
0 

R$ 
314.307,

70 

15,0
0 

R$ 
188.834,

34 
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Acumulado 30,0
0 

R$ 
377.044,

38 

60,0
0 

R$ 
754.088,

75 

85,0
0 

R$ 
1.068.39

6,45 

100,
00 

R$ 
1.257.23

0,79 

 
 Novo Xingu – RS, 25 de julho de 2018. 

 
 
 
_____________________      ____________________ 
Jhonatan M. Thomazini        Jaime Edsson Martini 
Eng° Civil CREA – RS 222150      Prefeito Municipal 
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d) Plantas 
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ANEXO II 
 
 

 
a) MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 

 
A empresa ____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob nº 
______________________, sediada na ________________________________________, telefone 
________________, fax __________________, neste ato representada pelo (a) Sr (a) 
______________________________________________, portador da cédula de identidade RG 
__________________, inscrito no CPF sob o nº ___________________,residente e domiciliado na 
________________________________________________, detentor de amplos poderes para 
nomeação de representante para que lhe faça as vezes para fins licitatórios, confere-os à 
______________________________________________, portador da cédula de identidade RG 
_____________________, e inscrito no CPF sob o nº ______________________ com o fim 
específico de representar a outorgante perante a Prefeitura de Novo Xingu - RS, na Tomada de Preços 
nº 001/2018, podendo assim retirar cópias, propor seu credenciamento, atuar em nome da 
representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de materiais ou prestação de serviços, 
firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel 
cumprimento do presente mandato. 

 
________________, ____ de ______________ de 2018. 
 
 
 
 

____________________ 
Outorgante 

 
 

____________________ 
Outorgado 
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b) MODELO DE PROCURAÇÃO 
 

PROCURAÇÃO 
 

 
OUTORGANTE:  qualificação [Nome, endereço, razão social, etc.] da Empresa. 
 
OUTORGADO:  representante devidamente qualificado. 
 
OBJETO:  representar a outorgante em atos relativos à TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018, 
do município de Novo Xingu / RS. 
 
PODERES: Retirar editais, apresentar documentação e propostas, participar de sessões 
públicas de habilitação e julgamento da documentação, assinar as respectivas atas, registrar 
ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos, bem 
como assinar todos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do 
presente mandato. 
 
OBS.: Se de interesse da Outorgante, poderão ser acrescentados outros poderes tais como: 
assinar propostas, contratos, aditivos, etc. 
 
 

_________________, em _______ de _____________ de 2018. 
 
 
 
 
[ Nomes, Cargos e Assinaturas ] 
[ Dados da Declarante: 
Razão Social e 
Carimbo do CNPJ ] 
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c) MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITA L E 
SEUS ANEXOS 

 
 
 
 
À 
Prefeitura de Municipal de Novo Xingu 
Comissão Permanente de Licitações e Compras 
Tomada de Preços nº 001/2018 
 
 
 
A Empresa [ Razão Social da Licitante ], através da presente, declara para os devidos fins, que 
tem pleno conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais 
e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceita 
como válida a situação em que se encontra para a realização dos serviços a que se refere a 
Tomada de Preços nº 001/2018. 
 
E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei. 
 
 

_________________, em _______ de _____________ de 2018 
 
 
 
 
 
[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 
[ Dados da Declarante: 
Razão Social e 
Carimbo do CNPJ ] 
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d) MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 
À 
Prefeitura de Municipal de Novo Xingu 
Comissão Permanente de Licitações e Compras 
Tomada de Preços nº 001/2018 
 
 
 
A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua ________, nº ____, 
(Bairro/Cidade), através de seu Diretor ou Representante Legal, (Nome/CI), declara, sob as 
penas da Lei, que: 
 
a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 
b) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública; 
c) Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços, quer por outro 
motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 
d) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei Federal 8.666/93, 
consolidada pela Lei Federal 8.883/93. 
 
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 
 
 

_________________, em _______ de _____________ de 2018. 
 
 
 
 
 
[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 
[ Dados da Declarante: 
Razão Social e 
Carimbo do CNPJ ] 
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e) MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À NORMA DO INCI SO 
XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
 
À 
Prefeitura de Municipal de Novo Xingu 
Comissão Permanente de Licitações e Compras 
Tomada de Preços nº 001/2018 
 
 
 
A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na 
Rua____________________________________, nº ____, (Bairro/Cidade), através de seu 
Representante Legal, (Nome/CI), DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
que não emprega menor de dezoito anos 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 ( ). 
 
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 
 
 
_________________, em _______ de _____________ de 2018. 

 
 
 
[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 
[ Dados da Declarante: 
Razão Social e 
Carimbo do CNPJ ] 
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f) MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DOS LOCA IS 
E DE SUAS CONDIÇÕES 

 
À 
Prefeitura de Municipal de Novo Xingu 
Comissão Permanente de Licitações e Compras 
Tomada de Preços nº 001/2018 
 
 
A Empresa [ Razão Social da Licitante ], através da presente, declara para os devidos fins, que 
realizou vistorias nos locais de execução dos serviços e obras, realizando um exame 
detalhado, verificando todas as dificuldades dos serviços, análise do solo, captação de água, 
luz e força, acessos, transportes, tendo pleno conhecimento de todas as informações, das 
condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e 
ainda, que aceita como válida a situação em que se encontra para a realização dos serviços a 
que se refere a Tomada de Preços nº 001/2018. 
 
E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei. 
 
 

_________________, em _______ de _____________ de 2018. 
 
 
 
 
 
[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 
[ Dados da Declarante: 
Razão Social e Carimbo do CNPJ ] 
 
 
 
[ Nome e Assinatura do Responsável Técnico da Empresa ] 
[ Título e inscrição no CREA/CAU] 
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g) MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO NÍVEL  DE 
DESEMPENHO 

 
 
 
À 
Prefeitura de Municipal de Novo Xingu 
Comissão Permanente de Licitações e Compras 
Tomada de Preços nº 001/2018 
 
 
 
Declaramos junto à Prefeitura Municipal de Novo Xingu / RS, na qualidade de titulares 
responsáveis pela Empresa [nome, endereço, razão social, etc.], e conhecedores das 
características, complexidade e volume da obra, que nossa Empresa atende aos requisitos de 
desempenho. 
 
Declaramos ainda que assumimos total responsabilidade pelos ônus decorrentes de danos e 
pela adoção de ações de correção para que o conjunto de ações de nossa responsabilidade 
atenda às condições previstas no Edital e Anexos da Tomada de Preços nº 001/2018. 
 
 

_________________, em _______ de _____________ de 2018 
 
 
 
 
[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 
[ Dados da Declarante: 
Razão Social e 
Carimbo do CNPJ ] 
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h) MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 
 

Que fazem entre si o MUNICÍPIO DE NOVO 
XINGU e a empresa ________________________ 
para a execução de ________ m² (__________) de 
pavimentação asfáltica. 

 
 

Aos  _______ dias do mês de ________ de dois mil e dezoito, nesta cidade de Novo 
Xingu, Estado do Rio Grande do Sul, de um lado o MUNICÍPIO DE NOVO XINGU , 
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o número 04.207.526/0001-06, 
situada na Avenida Emílio Knaak, 1.160, representada pelo Senhor Prefeito, JAIME 
EDSSON MARTINI , de ora em diante denominado CONTRATANTE e de outro lado à 
empresa ___________________________, cadastrada no CNPJ sob número 
____________________, localizada ___________________, neste ato representada 
__________________________, de ora em diante denominada CONTRATADA , sob 
disciplina na Lei nº 8.666/93 e na presença das testemunhas abaixo, ajustaram e contrataram o 
seguinte: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
  Execução de _________ m² (________________) de capeamento asfáltico, 
inclusos, sinalização, acessibilidade e tudo mais que estiver nas plantas, memoriais e planilhas 
que compõe o projeto técnico anexo ao presente contrato. 
  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
 As despesas decorrentes do presente processo licitatório correrão por conta da seguinte 
dotação orçamentária: 
 
09   - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 
09.03   - Departamento de Serviços Urbanos 
15.782.0083. 1.106 - Obras de Infraestrutura Urbana 
4490.51.00.00.0001 - Obras e Instalações 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 
 O valor do presente contrato é de R$ _____________ (__________), sendo que R$ 
___________ (______________) equivalente a materiais e R$ _______ (____________) 
equivalente a mão de obra. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS ENCARGOS 
 
 Ficam por conta da CONTRATADA  todas as despesas com equipamentos, 
empregados, encargos trabalhistas, sociais, previdenciários e demais que possam surgir em 
razão da execução da obra e do presente contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA REPARAÇÃO DE EVENTUAIS DANOS C AUSADOS 
PELA CONTRATADA 
 
 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração 
ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato. 
 
 O recebimento provisório ou definitivo da obra não exclui a responsabilidade civil 
nem a ética profissional pela perfeita execução do contrato. As responsabilidades decorrentes 
da execução fora das especificações fornecidas e/ou que venham a causar dano à 
Administração serão apuradas e a reparação do dano exigida legalmente. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
 
 Este contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência de todo ou em parte. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO  
 

A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão 
administrativa, previsto no artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
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 O prazo de execução da obra é de 4 (quatro) meses a contar da assinatura do contrato, 
conforme cronograma físico-financeiro constante no projeto técnico de engenharia. 
 O prazo de vigência do presente contrato iniciar-se-á em ___ de _____ de ____ e seu 
término se dará em 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado nos termos da Lei. 
 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 

 
9.1. O pagamento ocorre diretamente do Badesul ao fornecedor, sem que os recursos circulem 
por contas do município. 
9.1.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias após PROTOCOLO DA 
DOCUMENTAÇÃO NO BADESUL, ESTANDO ESTA DE ACORDO COM O 
SOLICITADO NO MANUAL DE CONTRATAÇÃO E LIBERAÇÃO DO PROGRAMA 
PIMES BADESUL E COM AS CLÁUSULAS PRÉ-LIBERATÓRIAS DO CONTRATO 
PIMES BADESUL. 
 
9.2. As liberações estão condicionadas ainda à apresentação mensal da comprovação do 
correspondente faturamento dos serviços e/ou obras executadas e do relatório circunstanciado 
da execução do projeto.  
 
9.2.1. A fatura deverá estar acompanhada da planilha de medição, aprovada pelo servidor 
responsável pela fiscalização da obra.  
 
9.3. O pagamento somente será efetivado após a liberação pelo Badesul Desenvolvimento 
S.A. dos recursos financeiros vinculados ao Programa PIMES - CONTRATO Nº ....../2018. 
 
9.4.  As notas fiscais devem ser emitidas em nome do Município de Novo Xingu / RS, com 
identificação, nas mesmas, do número do contrato e nome do Programa, ambos informados no 
item anterior, número do procedimento licitatório realizado (Tomada de preço nº 001/2018, 
Processo Administrativo nº 040/2018), e número do contrato firmado entre a empresa e o 
município. 
 
9.5. Ainda, para que seja autorizado o pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar 
da guia de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS. 

9.6. Poderão ser processadas as retenções previdenciárias, de acordo com o constante na 
normatização que regula a matéria. 
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9.7. O primeiro pagamento somente será realizado pela Contratante, após apresentação da 
ART – Anotação de Responsabilidade Técnica – CREA/RS ou Registro de Responsabilidade 
Técnica - CAU/RS e da matrícula de inscrição da obra junto ao INSS, apresentado pela 
Contratada. 
 
9.8. A última etapa da obra somente será quitada, mediante apresentação da Certidão 
Negativa de Débito do INSS referente ao objeto da contratação. 
 
9.9. A inadimplência da licitante vencedora com relação aos encargos sociais, trabalhistas, 
fiscais e comerciais ou indenizações, não transfere ao Município, a responsabilidade por seu 
pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado, de acordo com o artigo 71, § 1º, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
9.10. Em caso de reclamatória trabalhista contra a licitante vencedora em que o Município 
seja(m) incluído(s) no pólo passivo da demanda, independente da garantia ofertada, será 
retido, até o final da lide, valores suficientes para garantir eventual indenização. 
 
9.11. Os valores da proposta não sofrerão qualquer reajuste, nos termos da Lei nº 9.069/95 e 
Lei nº 10.192/01. 
 
9.12. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país e somente serão 
aceitas quando o cumprimento do contrato estiver em total conformidade com as 
especificações exigidas pelo Município e pela fiscalização do Badesul Desenvolvimento S.A. 
 
9.13. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente 
com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 
 
9.14. Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação 
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços, correção 
monetária ou juros moratórios. 
 
9.15. Não serão considerados, nas medições, quaisquer serviços executados sem a expedição 
da respectiva Ordem de Serviço (ou outro documento hábil). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
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10.1. Este contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal 
8.666/93. 
 
10.2. Ocorrendo rescisão do presente contrato, por qualquer motivo, fica o CONTRATANTE 
desobrigado a qualquer indenização. 
 
10.3. O descumprimento das obrigações assumidas neste contrato deverá ser objeto de 
comunicação escrita, tendo a parte inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias para alegar o que 
entender de direito. 
 

10.4. A rescisão deste contrato implicará na retenção de créditos decorrentes da contratação, 
até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, na forma que a mesma determinar, 
sem prejuízo das penalidades constantes na cláusula décima terceira deste contrato. 

 
10.5. No caso de ocorrer a hipótese de falência, concordata, dissolução, liquidação ou 
alteração da estrutura social da CONTRATADA, que impossibilite ou prejudique a prestação 
dos serviços, a mesma será recebida pelo CONTRATANTE, na situação em que se encontra, 
ficando desobrigada de qualquer vínculo com a CONTRATADA, massa falida ou sucessores 
da contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FORÇA MAIOR E DA ALTE RAÇÃO DO 
CONTRATO 
 
11.1. São considerados casos de força maior, para isenção de multas, quando o atraso da 
prestação dos serviços contratados ocorrer: 

- por calamidade pública; 
- por acidentes ou empecilhos que impliquem em retardamento na execução da obra 

sem culpa da CONTRATADA; 
- no caso de mau tempo por um período superior a 30% (trinta por cento) do período de 

execução deste contrato. 
-  

11.2. Este contrato poderá ser alterado com as devidas justificativas, conforme prevê o artigo 
65 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 
11.3. As tarifas, encargos, juros, etc, decorrentes da alteração contratual motivada pela 
CONTRATADA, serão por conta da mesma, não cabendo qualquer ônus ao 
CONTRATANTE. 
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CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
 

A CONTRATADA sujeita-se as seguintes penalidades: 
12.1. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no início da obra ou na execução de 
etapa, limitada a 10 (dez) dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 
12.2. Multa de 8% (oito por cento) no caso de constatado defeito, resultantes da execução ou 
dos materiais empregados, sem prejuízo do dever de reparar, corrigir, remover, reconstruir, às 
suas expensas, tal defeito; 
12.3. Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada 
com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses; 
12.4. Multa de 12% (doze por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com 
a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração 
pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses; 
12.5. Identificados documentos ou informações falsas na instrução do procedimento 
licitatório, será aplicada a pena de declaração de inidoneidade pelo prazo de 2 (dois) anos. 

12.6. As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS DIREITOS E DAS OBRIG AÇÕES 
 
Constituem-se direitos do CONTRATANTE: 
 - reter valores relativos a taxas e impostos, de acordo com o que determina a legislação 
vigente; 
  - receber o objeto deste contrato nas condições contratadas. 
Constituem-se obrigações do CONTRATANTE: 
 - efetuar o pagamento ajustado e dar condições necessárias à regular execução do 
contrato. 
Constituem-se direitos da CONTRATADA: 
 - perceber o valor ajustado na forma e nos prazos convencionados. 
Constituem-se obrigações da CONTRATADA: 
 - é obrigatório o controle tecnológico das obras de pavimentação asfáltica, devendo a 
Contratada apresentar Laudo Técnico de Controle Tecnológico e os resultados dos ensaios 
realizados em cada etapa do serviço, segundo normativas do DNIT; 
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 - entregar o objeto nas condições constantes no Edital de Tomada de Preços nº 
001/2018, ficando ainda responsável pelo pagamento de toda e qualquer despesa decorrente 
de encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, referentes à obra objeto deste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO COM O EDITAL  DE 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001 /2018 
 
 Este contrato vincula-se ao Edital de Tomada de Preços nº 001/2018, lhe servindo de 
complemento, do qual devem ser respeitadas, por ambos os contratantes, todas as suas 
disposições, especialmente as relativas a: 

a) Garantia da execução da obra (art. 56 da Lei Federal 8.666/93); 
b) Abertura de matrícula junto ao INSS e recolhimento dos encargos conforme determina 

a norma vigente. 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 
 Fica eleito o Foro da Comarca de Constantina / RS, para solução de qualquer 
pendência oriunda deste contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 
 
 E por estarem certos e combinados, assinam o presente contrato em duas vias de igual 
teor, para o mesmo fim juntamente com duas testemunhas no presente ato. 
 
 
    Novo Xingu / RS, aos ____ dias do mês de ___ de dois mil e 
dezoito. 
 
 

CONTRATANTE                                          CONTRATADA 
 

Testemunhas:   
1) ___________________________   2) ____________________________ 
Nome:____________________________  Nome:____________________________ 
CPF:______. ______.______-____   CPF:______. ______.______-____ 
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i) MODELO DE ATESTADO DE VISITA 
 
 
Atesto que o Srº........................, portador da carteira CREA/CAU nº................., responsável 
técnico representando a empresa.............................,CNPJ nº...................................nos termos 
do Edital de Tomada de Preço nº 001/2018, visitou o local das obras a seguir caracterizado: 
 
Objeto: É objeto desta licitação a contratação de Empresa para a execução de obras e serviços 
de engenharia em regime de empreitada global (fornecimento de materiais e serviços) para 
executar obras de capeamento asfáltico, sinalização viária,  .... em ruas e avenidas do 
município de Novo Xingu, totalizando .........m² de área a ser pavimentada, tudo conforme 
projeto técnico, memorial descritivo, orçamento, cronograma e demais demonstrativos 
técnicos integrantes do Edital. 
 
Assim, constatadas as condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e 
recebidas as informações técnicas pertinentes, lavramos o presente Atestado.  
 

Novo Xingu – RS, aos...................de.......................de 2018. 
 
 
 
 

.................................................. 
Engenheiro Civil – Prefeitura 
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j) MODELO DE TABELA DEMONSTRATIVA DA QUALIFICAÇÃO E CONOMICA E 
FINANCEIRA DA EMPRESA (índices do Balanço) 

 
 

FÓRMULA  Resultado 
a) - “Índice de Liquidez Geral” , aplicando a seguinte 
fórmula: 
            AC + ARLP 
ILG = ---------------                                        resultado ILG ≥ 1 
               PC+PELP 
 
Onde: ILG – Índice de Liquidez Geral; 
AC – Ativo Circulante; 
ARLP – Ativo Realizável a Longo Prazo; 
PC – Passivo Circulante; 
PELP – Passivo Exigível a Longo Prazo. 
 
OBS: Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Liquidez 
Geral” for inferior a 1 (um). 

 

b) - “ Índice de Solvência Geral”, aplicando-se a seguinte 
fórmula: 
                 AT 
ISG = --------------                                            resultado ISG ≥ 1 
            PC + PELP 
 
Onde: ISG = Índice de Solvência Geral; 
AT = Ativo Total; 
PC = Passivo Circulante; 
PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo. 
 
OBS: Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Solvência 
Geral” for inferior a 1 (um). 

 

c) – “Índice de Liquidez Corrente” , aplicando-se a seguinte fórmula: 
                 AC 
ILC = -----------------                                     resultado ILC ≥ 1 
                 PC 
 
Onde: ILC = Índice de Liquidez Corrente; 
AC = Ativo Circulante; 
PC = Passivo Circulante. 
 
OBS: Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Liquidez 
Corrente” for inferior a 1 (um). 

 

 
Local e Data 
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.................................................................... 
Nome e Assinatura do Contador – CRC nº..... 

 
............................................................. 

Nome e Assinatura do Proprietário 


