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PROCESSO LICITATÓRIO N. º 04/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2019 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR POR REGIME DE EMPREITADA 

GLOBAL (MATERIAIS E SERVIÇOS) A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, 

SOBRE PARALELEPÍPEDOS EXISTENTES, EM PARTE DAS RUAS FREI ALEIXO, 

RUA LONGINO ZACHARIAS GUADAGNIN, RUA ANTONIO STELLA, RUA ANTONIO 

FABRIS, E RUA JOÃO STELLA, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE 

IBIRAIARAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITA-

TIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO 

BDI E PLANTAS N.º 01 A 09 ELABORADO PELO SETOR DE ENGENHARIA, 

UTILIZANDO RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL POR 

INTERMÉDIO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES REPRESENTADO PELO DE-

PARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM CONFORME DO CONVÊNIO 

N.º AJ/069/18. 

 

 

1. PREÂMBULO: 

   

1.1. O MUNICÍPIO DE IBIRAIARAS – RS, de conformidade com a Lei 

n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna 

público a licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo 

“Menor preço global”, conforme descrições previstas neste edi-

tal, recebendo as propostas e as documentações no Setor de Li-

citações do Município, devendo observar os seguintes prazos:  

 

I – Data limite para realização do cadastramento, com a 

devida emissão do Certificado de Registro Cadastral: até o 

dia 29 de janeiro de 2019. 

 

II – Data e hora limite para entrega dos envelopes de Ha-

bilitação – n.º 01 e de Proposta – n.º 02 no Setor de 

Licitações do Município: até às 14h00min00s do dia 1º de 

fevereiro de 2019. 

 

III – Data e hora de início da sessão pública para julga-

mento da presente licitação na Sala de Reuniões do Municí-

pio: a partir das 14h00min00s do dia 1º de fevereiro de 

2019. 

 

1.2. As datas e horários constantes no subitem “1.1.” devem ser 

levados em conta o horário oficial de Brasília/DF, neste sentido, 

a Comissão Julgadora de Licitações deverá utilizar como parâme-

tro o site <http://www.horariodebrasilia.org/>. 

 

 

2. DO OBJETO LICITADO: 

 

http://www.horariodebrasilia.org/
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2.1. Constitui objeto do presente certame a contratação de em-

presa para realizar por regime de empreitada global (materiais 

e serviços) a pavimentação asfáltica com CBUQ, sobre paralele-

pípedos existentes, em parte das ruas Frei Aleixo, rua Longino 

Zacharias Guadagnin, rua Antonio Stella, rua Antonio Fabris, e 

rua João Stella, no perímetro urbano do município de Ibiraiaras, 

conforme memorial descritivo, orçamento quantitativo, cronograma 

físico financeiro, planilha de composição do BDI e plantas n.º 

01 a 09 elaborado pelo setor de engenharia, utilizando recursos 

oriundos do Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Se-

cretaria dos Transportes representado pelo Departamento Autônomo 

de Estradas de Rodagem conforme do Convênio n.º AJ/069/18. 

 

2.2. A empresa vencedora, quando na fase de execução da obra, 

deverá observar as regras previstas na Licença de instalação n.º 

04/2017 emitido pelo Departamento do Meio Ambiente, que também 

é anexo do presente edital. 

 

2.3. A empresa vencedora ficará responsável pela sinalização de 

trânsito da obra nas vias públicas do município, devendo arcar 

inclusive quanto aos custos desta obrigação. 

 

 

3. DA IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: 

   

3.1. Não será conhecida impugnação cuja parte tenha apresentada 

fora do prazo legal e/ou subscrita por procurador sem poderes de 

representação ou que deixe de juntar instrumento que lhe outorga 

poderes. 

 

3.2. Para fins de recebimento e análise das impugnações, somente 

serão aceitas àquelas devidamente protocolados junto ao Proto-

colo Geral desta Municipalidade, não sendo considerados àqueles 

encaminhados por fax, correio eletrônico, correio postal ou 

aviso de recebimento, ou, entregues sem o devido protocolo. 

 

 

4. DO CADASTRAMENTO: 

 

As empresas interessadas em participar da presente licitação e 

que não estiverem cadastradas junto ao Município, poderão ca-

dastrar-se no prazo estabelecido neste edital, devendo, para 

tanto, apresentar os seguintes documentos: 

 

4.1. Da habilitação jurídica: 

 

  a) Certificado da condição de microempreendedor individual, 
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no caso de microempreendedores individuais; ou, 

 

  b) Registro Comercial, no caso de empresa individual; ou, 

 

  c) 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; ou, 

 

  d) 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 compe-

tente, quando a atividade assim o exigir. 

 

4.2. Da qualificação técnica: 

 

  a) Certidão de registro da empresa junto ao Conselho Regi-

onal de Engenharia e Agronomia (CREA) ou ao Conselho de Arqui-

tetura e Urbanismo (CAU), com indicação do objeto social compa-

tível com a presente licitação, contendo, obrigatoriamente, o 

registro dos responsáveis técnicos; 

 

  b) Certidão de registro do (s) responsável (eis) Técnico 

(s), junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 

ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), que ficará como 

responsável técnico da obra; 

 

  c) Alvará de Funcionamento da empresa. 

  

4.3. Da qualificação econômico-financeira: 

 

a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social - 2017, já exigíveis e apresentados na forma da 

lei, com a indicação do número do livro diário, número de re-

gistro na Junta Comercial e numeração das folhas onde se encon-

tram os lançamentos que comprovem situação financeira da em-

presa. 

 

   a.1) A empresa que não possuir o Balanço Patrimonial 

e as Demonstrações Contábeis, por não ter um ano de funciona-

mento, não será admitida a participação; 

 

b) Certidão negativa da falência ou concordata e de processo 

de recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, expedida no domicílio desta, ambas expedidas a 

menos de dois meses da data definida para a abertura dos enve-

lopes; 



Página 4 de 32 

 

 

4.4. Da regularidade fiscal e trabalhista: 

 

a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ); 

 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal; 

 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Cer-

tidão conjunta negativa de débitos relativos aos Tributos Fede-

rais e à Dívida Ativa da União) e deve abranger inclusive as 

contribuições sociais previstas na lei 8.212, de 24.7.1991; 

 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS); 

 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão nega-

tiva de débitos trabalhistas – CNDT. 

 

4.5. Do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da 

Constituição Federal: 

 

  a) Declaração subscrita pelo licitante, de que não emprega 

menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

bem como para com menores de dezesseis anos para qualquer tra-

balho, ressalvada a condição de aprendiz, a partir dos quatorze 

anos; conforme modelo constante no Anexo I. 

 

4.6. Das empresas que desejam usufruir dos benefícios constantes 

na Lei Complementar nº 123 de 2006: 

 

  a) Caso a empresa tenha direito de usufruir dos benefícios 

constantes na Lei Complementar nº 123 de 2006 deverá firmar de-

claração, assinada pelo seu contador e representante legal, sob 

as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a 

qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte ou 

microempreendedor individual, estando apto a usufruir do trata-

mento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Com-

plementar nº 123, de 2006, sendo de responsabilidade da empresa 

solicitar seu desenquadramento quando houver ultrapassado os li-

mites de faturamento no ano do calendário anterior, sob pena de 

ser declarado inidôneo, sem prejuízo de outras penalidades pre-

vistas no edital de licitação em que a empresa tenha interesse 

de participar, caso usufrua (ou tente usufruir) indevidamente os 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art7xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art7xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art42
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benefícios, conforme modelo constante no Anexo II. 

 

4.7. Os documentos acima poderão ser apresentados em original, 

por cópia autenticada por tabelião ou por servidor do Município 

de Ibiraiaras. As certidões extraídas via internet, ficam dis-

pensadas da autenticação por tabelião ou funcionário, mas pode-

rão ser objeto de conferência pelo respectivo site. 

 

 

5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 

 

Os documentos e propostas serão recebidas pela Comissão de Li-

citação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo desta, em 

dois envelopes distintos, fechados, contendo na sua parte ex-

terna fronteira, a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE IBIRAIARAS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2019 

TOMADA DE PREÇOS N° 04/2019 

ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 

AO MUNICÍPIO DE IBIRAIARAS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2019 

TOMADA DE PREÇOS N° 04/2019 

ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 

5.1. DO ENVELOPE N.° 01 – DA HABILITAÇÃO: 

  

5.1.1. No envelope n° 1 deverá conter os seguintes documentos: 

 

a) Certificado de Registro Cadastral fornecido pelo Muni-

cípio de Ibiraiaras, com todos os documentos em vigor e, no caso 

de documentos com prazo de validade vencidos, a licitante deverá 

anexar os documentos atualizados; 

 

b) Declaração de que a licitante não está enquadrada em 

nenhuma das vedações do art. 9º da Lei 8666/93, bem como que de 

que não está impedida ou suspensa de contratar com o poder pú-

blico, por si ou por algum de seus sócios ou diretores, conforme 

modelo constante no Anexo III. 

 

 c) Licença de operação da usina asfáltica emitida pelo órgão 

ambiental competente, em vigor; se a usina asfáltica não for de 

propriedade da licitante deverá ser apresentada declaração de 

sua disponibilidade e fornecer para o licitante, assinada pelo 
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proprietário, devidamente autenticada, devendo ser anexada a 

respectiva Licença de Operação; 

 

 d) Licença de operação do caminhão espargidor de asfalto 

para o transporte rodoviário de produtos perigosos emitida pelo 

órgão ambiental competente, em vigor; se o caminhão espargidor 

não for de propriedade da licitante deverá ser apresentada de-

claração de sua disponibilidade e fornecer para o licitante, 

assinada pelo proprietário, devidamente autenticada, devendo ser 

anexada a respectiva Licença de Operação; 

 

  e) Declaração de que a empresa, caso seja considerada ven-

cedora, irá adotar todas as medidas para que não ocorram vaza-

mento (máquinas e equipamentos) e possível contaminação do solo 

e da água e de que todos os resíduos da obra serão dispostos em 

local adequado e devidamente licenciados, conforme modelo cons-

tante no anexo III. 

 

f) Se o proponente for representado por procurador, deverá 

acompanhar procuração com poderes para decidir a respeito dos 

atos constantes da presente licitação, incluído dentre os pode-

res os seguintes: receber notificação, intimação e assinar con-

trato, obrigando o licitante a todos os termos do presente edital 

e proposta, inclusive acordar, discordar, receber citação, tran-

sigir, renunciar; 

 

g) Facultativamente, Declaração de Desistência de Prazo Re-

cursal, se considerada habilitada, em caso de não se encontrar 

presente por ocasião da abertura dos envelopes, conforme modelo 

constante no Anexo IV. 

 

5.2. DO ENVELOPE N.° 02 – DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

  

5.2.1. No envelope de nº 02 – PROPOSTA – deverá conter os se-

guintes documentos: 

 

  a) A proposta financeira, devendo ser devidamente digitada 

conforme modelo Anexo V, assinada pelo representante legal da 

empresa, devendo conter: 

 

I – A porcentagem do BDI e encargos sociais em cada 

item; 

 

II - Valor unitário dos serviços com BDI; 

 

III - Valor unitário dos materiais com BDI; 
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IV - Informar o tipo de orçamento em cada item; 

 

V – Valor total dos serviços; 

 

VI - Valor total dos materiais; 

 

VII - Preço global para a execução dos serviços, objeto 

desta licitação, expresso em moeda corrente nacional; 

 

VIII – No preço global deverão estar incluídos todos 

os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, obri-

gações trabalhistas e previdenciárias, as relacionadas 

com a medicina e segurança do trabalho, uniformes, 

transporte, seguros, etc; 

 

IX – Declaração de que a empresa observará as regras 

previstas na Licença de instalação n.º 04/2017 emitido 

pelo Departamento do Meio Ambiente para a execução da 

presente obra e de que realizará toda a sinalização de 

trânsito necessária da obra nas vias públicas do mu-

nicípio, arcando inclusive quanto aos custos desta 

obrigação. 

 

X – Autorização para o envio de notificações e inti-

mações relacionadas ao presente processo licitatório, 

notificações para interposição de razões e contrarra-

zões recursais, para o início dos serviços, ou noti-

ficação para apresentação de defesa e esclarecimentos 

para o e-mail constante na proposta, se assim entendido 

apropriado pela administração. 

 

  b) Planilha orçamentária, contendo a discriminação geral 

conforme modelo em anexo, devendo ser devidamente digitada, com 

assinatura do profissional técnico responsável. 

 

  c) Cronograma físico – financeiro: conforme modelo cons-

tante no projeto, devendo ser devidamente digitado, com assina-

tura do profissional técnico responsável. 

 

  d) Planilha detalhada de composição do BDI, devendo ser 

devidamente digitada, com assinatura do profissional técnico 

responsável. 

 

5.2.2. Com relação a planilha orçamentária e a proposta de pre-

ços, as empresas participantes deverão usar até no máximo 2 casas 

decimais após a vírgula, tanto no valor unitário como no valor 

total.  
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5.2.3. O prazo de validade da proposta será de 60 dias a contar 

da data da entrega das propostas. 

 

5.2.4. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem va-

lor global superior a quantia de R$ 884.361,50 (oitocentos e 

oitenta e quatro mil trezentos e sessenta e um reais e cinquenta 

centavos). 

 

5.2.5. Além da proposta impressa a empresa deverá apresentar a 

proposta por meio digital (CD-R, DVD-R ou Pen-Drive) caso em que 

deverá ser utilizado o programa disponibilizado no site do Mu-

nicípio chamado “Kit Proposta” para formulação da proposta di-

gital;  

 

5.2.6. Ainda para a elaboração da proposta eletrônica será ne-

cessário o “Arquivo proposta”, que também estará disponível no 

site do Município <www.ibiraiaras.rs.gov.br/publicacao-le-

gal/licitacoes/>. 

 

5.2.7. O arquivo a ser salvo deverá ser no formato “.kit”.  

 

5.2.8. Os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, 

sem uso anterior, e de boa qualidade. Os serviços a serem exe-

cutados deverão atentar para a boa técnica, observando as con-

dições adequadas para a execução da obra.  

 

 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

 

6.1. Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será 

realizado pela Comissão Julgadora, levando em consideração o 

menor preço global.  

 

6.2. Esta licitação será processada e julgada com observância do 

previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei 

Federal 8.666/93 e alterações, bem como da Lei Complementar n° 

123/2006. 

 

6.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, após obe-

decido o disposto no parágrafo segundo, do art. 3° da Lei Federal 

n° 8.666/93, e a Lei Complementar n° 123/2006, será utilizado o 

sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os 

licitantes. 

 

6.4. Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em 

desconformidade com este edital, bem como com preços unitários 

http://www.ibiraiaras.rs.gov.br/publicacao-legal/licitacoes/
http://www.ibiraiaras.rs.gov.br/publicacao-legal/licitacoes/
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e/ou globais superestimados ou inexequíveis. 

 

6.5. As notificações das decisões e intimações para interposição 

de razões e contrarrazões recursais se darão mediante publicação 

no mural oficial localizado no átrio da prefeitura municipal, e 

facultativamente através do e-mail ’s oficiais das empresas in-

formados em suas propostas de preços.  

 

 

7. DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: 

 

7.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião 

da participação, deverão apresentar toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição, atendendo o que determina o 

art. 43 da Lei Complementar 123/2006. 

 

7.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 

fiscal, será assegurado às mesmas o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por 

igual período, a critério da Administração Pública, para a re-

gularização da documentação, pagamento ou parcelamento do dé-

bito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 

com efeito de certidão negativa. 

 

7.3. A não regularização da documentação no prazo previsto no 

subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei de Licita-

ções 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os li-

citantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assi-

natura do contrato, ou revogar a licitação.  

 

7.4. Se a proposta melhor classificada não tiver sido ofertada 

por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual 

ou até 10% (dez por cento) superior à melhor proposta, proceder-

se-á no reconhecimento de empate, conforme § 1º do art. 44 da 

Lei Complementar 123. 

 

7.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor clas-

sificada, na forma constante neste item 7.4, poderá apresentar 

nova proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto da lici-

tação, se assim o fizer. 

 

7.4.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de 
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pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as 

microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes que 

porventura se enquadrem na hipótese prevista no item 7.4, na 

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 

7.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos 

intervalos estabelecidos nesta condição, será realizado sorteio 

entre elas para que se defina aquela que primeiro poderá apre-

sentar melhor oferta. 

 

7.4.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor clas-

sificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, após solicitação da comissão perma-

nente de licitações, sob pena de preclusão. 

 

7.4.5. A comissão permanente de licitações poderá solicitar, a 

qualquer momento, documentos que comprovem o enquadramento da 

licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno 

porte. 

 

7.4.6. Na hipótese da não contratação nos termos previstos nas 

condições anteriores conferidas pela Lei Complementar n° 

123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 

originalmente vencedora do certame. 

 

7.4.7. O disposto nos itens 7.4.1 e 7.4.6 deste edital, somente 

se aplicará quando a proposta mais bem classificada não tiver 

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte e 

houver microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontra 

no intervalo estabelecido no item 7.4. 

 

 

8. DO PROCEDIMENTO PARA O JULGAMENTO: 

 

8.1. Após declarado encerrado o prazo para recebimento dos in-

vólucros, nenhum outro documento será recebido, nem serão per-

mitidos quaisquer adendos, acréscimos ou modificações a docu-

mentação e propostas já entregues, salvo quando requisitados 

pela Comissão, justificadamente, com finalidade meramente elu-

cidativa, ou cuja autorização seja prevista em lei. 

 

8.2. Abertos os invólucros contendo os documentos de habilitação 

e de propostas, estes serão rubricados pela Comissão e pelos 

proponentes presentes. 
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8.3. Serão considerados inabilitados automaticamente os propo-

nentes que não apresentarem a documentação solicitada ou apre-

sentarem-na com vícios ou defeitos que impossibilitem o seu en-

tendimento, ou não tenham atendido satisfatoriamente as condi-

ções deste edital. Não constituirá causa de inabilitação ou des-

classificação a irregularidade formal que não afete o conteúdo 

ou idoneidade do documento. 

 

8.4. Não será aceito qualquer documento por via fac-símile, nem 

cópia realizada com papel próprio para fac-símile, ainda que 

autenticado. 

 

8.5. Aberto o envelope n° 01 na data prevista para recebimento 

das propostas, e constatada a regularidade dos proponentes, a 

Comissão processará a abertura dos envelopes n° 02, sempre em 

sessão pública, previamente designada, que poderá realizar-se 

logo após a esta, se todas as proponentes habilitadas ou não, 

renunciarem a faculdade de interposição de recurso, de modo ex-

presso, mediante a consignação dessa circunstância em ata ou 

declaração, por todos assinada. 

 

8.6. Os invólucros contendo as propostas dos participantes de-

clarados inabilitados serão devolvidos, ainda fechados, direta-

mente ou pelo correio, após definitivamente encerrada a fase de 

habilitação. 

 

8.7. Abertos os envelopes de n° 02, contendo as propostas, estas 

serão examinadas e rubricadas pelos proponentes presentes e pela 

Comissão. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem 

irregularidades, vícios ou defeitos que impossibilitem o seu 

entendimento, não atendam às exigências do Edital ou contenham 

preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

 

8.8. Do procedimento licitatório e suas fases lavrar-se-á a ata 

circunstanciada que será assinada pela Comissão e proponentes 

presentes, quando for o caso. 

 

8.9. A Comissão de Licitação reserva-se o direito de realizar, 

a qualquer momento, através de comissão técnica de fiscalização, 

diligências no sentido de verificar a consistência dos dados 

ofertados pelos proponentes, neles compreendida a veracidade de 

informações e circunstâncias pertinentes à licitação, inclusive 

durante o período contratual.  

 

 

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
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9.1. Em todas as fases da presente licitação, serão observadas 

as normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do artigo 

109 da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações. 

 

 

10. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 

 

10.1. Encerrada a fase de julgamento, e homologada pela Prefeita 

Municipal, a administração convocará o vencedor para assinar o 

contrato, conforme modelo constante no Anexo VI, no prazo de até 

05 dias contados da data do recebimento da intimação podendo ser 

realizada por correio eletrônico, ou pelo correio ou outro meio 

idôneo, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 

das demais sanções legais previstas no art. 81 da Lei Federal n° 

8.666/93 e alterações. 

 

10.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado 

uma vez, pelo mesmo período, desde que seja feito de forma mo-

tivada e durante o transcurso do prazo constante no item 10.1. 

 

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, sem prejuízo de pena de multa, no 

valor correspondente a 10% do valor do contrato total, mais a 

advertência, para o licitante vencedor que desistiu. 

 

10.4. Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, 

alínea “d”, da Lei 8.666/93, será concedido reequilíbrio econô-

mico-financeiro do contrato, devendo ser requerido pela contra-

tada acompanhado de documentos que comprovem o desequilíbrio 

contratual. 

 

10.5. O Município poderá nas mesmas condições contratuais, rea-

lizar acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do 

art. 65, parágrafo § 1º, da Lei Federal n. 8.666/93. 

 

10.6. As demais condições contratuais encontram-se estabelecidas 

na Minuta de Contrato – Anexo VI. 

 

 

11. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

11.1. A CONTRATADA deverá cumprir com todas as obrigações cons-

tantes no contrato administrativo, memorial descritivo, planilha 
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orçamentária, cronograma físico financeiro, e plantas elaborado 

pelo setor de engenharia. 

 

11.2. A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços no 

prazo de 05 dias úteis, contados da data da emissão da ordem de 

início. 

 

11.2.1. A CONTRATADA apenas poderá dar início às obras após a 

emissão e apresentação da ART de execução de responsável técnico 

da obra.  

 

11.2.2. A CONTRATADA deverá efetuar o respectivo Registro (ma-

trícula) junto ao INSS, através do cadastro CEI, no prazo de até 

30 dias após o início das obras. 

 

11.3. A CONTRATADA deverá executar e entregar os serviços no 

prazo de 45 dias, contados da data da emissão da ordem de início, 

conforme cronograma físico financeiro, podendo ser prorrogado 

por interesse das partes contratantes. 

 

11.4. O prazo de vigência do presente contrato será de 03 meses, 

contados da data da assinatura do presente contrato administra-

tivo, podendo ser prorrogado caso haja interesse das partes con-

tratantes. 

 

11.5. Quando da entrega da obra, o Município emitirá termo de 

recebimento provisório, dispondo do prazo de até 15 (quinze) 

dias para verificação da conformidade desta com as disposições 

constantes deste edital. 

 

11.6. Após a verificação e consequente aprovação, será emitido 

termo de recebimento definitivo. 

 

11.7. Sempre que for constatada qualquer irregularidade na exe-

cução da obra, a contratada será intimada para regularizar as 

deficiências apontadas, para só então, ser exigido o pagamento 

final. 

 

 

12. DA FORMA DE PAGAMENTO: 

 

12.1. O pagamento será efetuado de forma total, na ocorrência 

das seguintes condições: 

 

  a) Emissão do termo de recebimento definitivo da obra; 

 

  b) Apresentação da certidão negativa de débitos da obra 
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fornecida pelo INSS e nota fiscal por parte da contratada; 

 

  c) Liberação dos recursos relativos ao Convênio nº 

AJ/069/18, celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul por 

intermédio da Secretaria dos Transportes representado pelo De-

partamento Autônomo de Estradas de Rodagem e o Município de 

Ibiraiaras; 

 

  d) Elaboração de relatório técnico contendo a descrição dos 

serviços, com levantamento fotográfico, acompanhado da Anotação 

de Responsabilidade técnica dos responsáveis devendo ser proto-

colada junto a este processo e na Secretaria Municipal de Agri-

cultura e Meio Ambiente. 

 

12.2. Após o cumprimento de todos os requisitos constantes no 

item “12.1.” o município terá o prazo de 05 dias úteis para 

realizar o pagamento da obra. 

 

12.3. O pagamento será realizado através de depósito bancário na 

conta da empresa vencedora. 

 

12.4. Nenhum pagamento isentará o licitante vencedor das res-

ponsabilidades assumidas, quaisquer que sejam, nem implicará na 

aceitação definitiva do objeto do presente instrumento. 

 

12.5. O Município efetuará as retenções tributárias e previden-

ciárias nos termos da lei que regula a matéria, quando for o 

caso. 

 

 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

13.1. Em caso de inadimplemento a contratada estará sujeita as 

penalidades agora discriminadas: 

 

a) A CONTRATADA ficará sujeita a multa de até 20% (vinte 

por cento), sobre o valor total adjudicado no caso de apresen-

tação de documento ou declaração falsa para fins de habilitação 

no presente processo licitatório. No presente caso, a contrata-

ção será rescindida e será aplicada a penalidade de declaração 

de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, por prazo de 03 (três) anos. 

 

b) Advertência – Sempre que forem observadas irregularida-

des de pequena monta, para as quais tenha concorrido a contratada 

desde que ao caso não se apliquem as demais penalidades. 
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c) A recusa pelo fornecedor em atender ao objeto adjudicado 

e se recusar a assinar o contrato administrativo acarretará a 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta, e 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração, por prazo de 02 (dois) anos. 

 

d) O não cumprimento dentro do prazo fixado no cronograma 

físico financeiro nos casos em que deva refazer os serviços 

devido a vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imper-

feições, e em caso de atraso dos serviços executados a CONTRA-

TADA, ficará sujeita a multa de até 10% (dez por cento), sobre 

o valor total da parcela em atraso ou do que está incorreto.  

 

e) A inexecução do contrato administrativo acarretará na 

rescisão contratual e multa de 20% (vinte por cento), sobre o 

valor total do Contrato Administrativo, e suspensão temporária 

de participação em licitação e também poderá ser punida com 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo de 02 

(dois) anos, neste último caso a depender da gravidade da con-

duta. 

 

13.2. O valor da multa poderá ser descontado do valor em que a 

CONTRATADA faça jus a receber. 

 

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

14.1. As despesas decorrentes da contratação prevista nesta li-

citação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Ur-

banismo 

Unid. Orçamen-

tária: 

05.02. Setor de serviços urbanos 

Projeto/Ati-

vidade: 

1.012 Asfaltamento de ruas e avenidas 

Rubrica: 4.4.90.51.99.00.00 Outras obras e instalações 

Fonte: 1 – Recurso livre. 

 

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Ur-

banismo 

Unid. Orçamen-

tária: 

05.02. Setor de serviços urbanos 

Projeto/Ati-

vidade: 

1.012 Asfaltamento de ruas e avenidas 

Rubrica: 4.4.90.51.99.00.00 Outras obras e instalações 

Fonte: 1141 – Convênio Estado RS – Asfaltamento de 
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ruas. 

 

 

15. DA FISCALIZAÇÃO: 

 

15.1. A fiscalização será efetuada pelo setor de engenharia. 

 

15.2. A fiscalização exercerá controle rigoroso quanto à quali-

dade e quantidade dos serviços prestados. 

 

15.3. É vedada a subcontratação total ou parcial dos serviços. 

 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

16.1. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender 

a qualquer das disposições do presente edital. 

 

16.2. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresen-

tação da documentação e propostas exigidas no edital e não apre-

sentadas na reunião de recebimento. 

 

16.3. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou 

substituições das propostas ou de outros documentos. 

 

16.4. Só terá direito a usar a palavra, rubricar as propostas, 

apresentar reclamações ou recursos, assinar atas e os documen-

tos, os licitantes ou seus representantes credenciados (com 

apresentação de procuração, na forma prevista anteriormente) e 

os membros da Comissão de Licitação. 

 

16.5. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à 

documentação, não será admitido à licitação os participantes 

retardatários. 

 

16.6. Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão 

resolvidos pela Comissão de Licitação, que se valerá dos dispo-

sitivos legais inerentes à licitação. 

 

16.7. Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente 

licitação, constarão as cláusulas necessárias previstas no art. 

55 e as possibilidades de rescisão do contrato, na forma deter-

minada no art. 77 a 79 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

16.8. A empresa vencedora do objeto se obrigará a respeitar, 

rigorosamente, durante a vigência do contrato, a legislação tra-

balhista, fiscal e previdenciária, bem como as normas de higiene, 
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segurança e sinalização, por cujos encargos responderá unilate-

ralmente. 

 

16.9. A contratada fica responsável, em qualquer caso, por danos 

e prejuízos que, eventualmente, venha a causar ao contratante, 

bens, propriedades, ou a terceiros, em decorrência da execução 

do serviço, correndo às suas expensas, sem responsabilidade ou 

ônus para o contratante, o ressarcimento ou indenização que tais 

danos ou prejuízos possam motivar. 

 

16.10. O licitante vencedor ficará obrigado a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, acréscimos ou supressões, de acordo com 

o estabelecido na Lei Federal n° 8.666/1993. 

 

16.11. A contratada assumirá inteira responsabilidade por todos 

os prejuízos que venha dolosa ou culposamente prejudicar o Mu-

nicípio, quando da execução dos serviços, bem como deverá res-

sarcir ao Município quaisquer valores que este pagar a terceiros 

prejudicados. 

 

16.12. A CONTRATADA suportará exclusivamente os prejuízos que 

causar a terceiros em decorrência do cumprimento do contrato. 

 

16.13. Caso haja atraso no repasse dos valores, o município a 

partir de 90 dias do prazo estipulado passará a pagar correção 

monetária para a CONTRATADA na forma da lei federal 11.960/2009. 

 

Informações e esclarecimentos serão prestados aos interessados 

no horário das 8h00min até às 11h30min e das 13h30min até às 

17h30min no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Ibi-

raiaras, sita a Rua João Stella, nº 55, na cidade de Ibiraiaras, 

ou pelo telefone (54) 3355 1122, ou por e-mail: licitações@pmi-

biraiaras.com.br. 

 

Ibiraiaras/RS, 08 de janeiro de 2019. 

 

 

IVETE BEATRIZ ZAMARCHI LUCHEZI 

Prefeita Municipal 

  

mailto:licitações@pmibiraiaras.com.br
mailto:licitações@pmibiraiaras.com.br
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PROCESSO LICITATÓRIO N. º 04/2019 

TOMADA DE PREÇOS N. º 04/2019 

ANEXO I - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

Ao 

Município de Ibiraiaras 

Comissão Permanente de Licitações 

 

 

 A empresa _____________________________________, inscrita 

no CNPJ sob n° __________________________, com sede na 

________________________, n.______, no município de 

_____________________, representada neste ato por seu (sua) re-

presentante legal, Sr. (Sra.)_________________________, ins-

crito(a) no CPF sob o n.º _______________ e RG sob o n.º 

______________, residente na _____________________, n.____, no 

município de ______________, declara, sob as penas da lei, de 

que cumpre com o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Cons-

tituição Federal, de que não possuí em seu quadro funcional, 

pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, peri-

goso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qual-

quer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 

(quatorze) anos. 

 

 E, por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

_________________________, ____de______________ de 2019. 

 

 

___________________________ 

Assinatura do representante legal e carimbo. 
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PROCESSO LICITATÓRIO N. º 04/2019 

TOMADA DE PREÇOS N. º 04/2019 

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME, EPP OU MEI. 

 

 

 

Ao 

Município de Ibiraiaras/RS 

Comissão Permanente de Licitação 

 

A empresa _____________________________________, inscrita no 

CNPJ sob n° __________________________, com sede na 

________________________, n.______, no município de 

_____________________, representada neste ato por seu contador, 

inscrito no CRC sob o n.° xxx, declara, sob as penas da lei, de 

que cumpre os requisitos legais para a qualificação como 

_____________________(microempresa ou empresa de pequeno porte 

ou microempreendedor individual), estando apto(a) a usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido nos art.42 ao art. 49 da Lei 

Complementar nº 123, de 2006; sendo de responsabilidade da em-

presa solicitar seu desenquadramento quando houver ultrapassado 

os limites de faturamento no ano do calendário anterior, sob 

pena de ser declarado inidôneo, sem prejuízo de outras penali-

dades, caso usufrua (ou tente usufruir) indevidamente os bene-

fícios. 

 

 

________________,__de__________de 2019. 

Local e data 

 

 

_____________________________________ 

Nome e Assinatura do contador 

CRC n.º 

 

 

_____________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art42


Página 20 de 32 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N. º 04/2019 

TOMADA DE PREÇOS N. º 04/2019 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO CUMPRI-

MENTO AO ARTIGO 9º DA LEI FEDERAL N.° 8666/1993 E DE ATENDI-

MENTO AS NORMAS AMBIENTAIS 

 

 

A empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob n° 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxxxxxxxxxx, n. xxx, no 

município de xxxxxxxxxxxxxx, representada neste ato por seu 

(sua) representante legal, Sr. (Sra) xxxxxxxxxxxxxxxxx, ins-

crito(a) no CPF sob o n.º xxxxxxxxxxxx e RG sob o n.º 

xxxxxxxxxxxxx, residente na xxxxxxxxxxxxx, n.xxx, no município 

de xxxxxxxxxxxxxxx, declara, sob as penas da lei e das penali-

dades previstas no edital: 

 

I - de que não foi declarada inidônea para licitar e ou 

contratar com a Administração Pública, a empresa um qualquer um 

de seus diretores, bem como não incide na violação de nenhuma 

das proibições contidas no art. 9º da lei 8666/93.   

 

II - Caso seja considerada vencedora, serão adotadas todas 

as medidas para que não ocorram vazamento (máquinas e equipa-

mentos) e possível contaminação do solo e da água e de que todos 

os resíduos da obra serão dispostos em local adequado e devida-

mente licenciados. 

 

 

Município de xxxxxxxxxx/xx, xx de xxxxxxxxx de 2019. 

(Local e data). 

 

 

_____________________________________ 

Nome e Assinatura do representante legal. 
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PROCESSO LICITATÓRIO N. º 04/2019 

TOMADA DE PREÇOS N. º 04/2019 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE PRAZO RECUR-

SAL. 

 

Ao  

Município de Ibiraiaras 

Comissão Permanente de Licitações 

 

 

 

 

 A empresa _____________________________________, inscrita 

no CNPJ sob n° __________________________, com sede na 

________________________, n.______, no município de 

_____________________, representada neste ato por seu (sua) re-

presentante legal, Sr. (Sra.)_________________________, ins-

crito(a) no CPF sob o n.º _______________ e RG sob o n.º 

______________, residente na _____________________, n.____, no 

município de ______________, estando ausente nesta data ao ato 

de abertura dos envelopes e ciente do prazo recursal relativo à 

fase de habilitação (art. 109, inciso I, alínea “A” da lei fe-

deral 8.666/93), se considerada devidamente Habilitada, vem por 

meio de seu representante legal, recusá-lo para fins de proce-

dimento licitatório. 

 

 

 

____________________, ______de_________________de 2019. 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal e Carimbo 

 

 

  



Página 22 de 32 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N. º 04/2019 

TOMADA DE PREÇOS N. º 04/2019 

ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Razão social da Pessoa Jurídica: 

CNPJ: Inscrição 

Estadual: 

Endereço:      n.º: 

Cidade: Estado: 

CEP:  

Telefone: E-mail: 

Agência: Nº. conta: 

  

Representante legal da Pessoa Jurídica: 

 

CPF: RG: 

Endereço: n.º: 

Cidade: Estado: 

CEP:  

Telefone: E-mail: 

 

Ao Município de Ibiraiaras, 

Apresento proposta comercial referente à tomada de preços 04/2019, cujo objeto constitui na con-

tratação de empresa para realizar por regime de empreitada global (materiais e serviços) a pavi-

mentação asfáltica com CBUQ, sobre paralelepípedos existentes, em parte das ruas Frei Aleixo, rua 

Longino Zacharias Guadagnin, rua Antonio Stella, rua Antonio Fabris, e rua João Stella, no perímetro 

urbano do município de Ibiraiaras, conforme memorial descritivo, orçamento quantitativo, cronograma 

físico financeiro, planilha de composição do BDI e plantas n.º 01 a 09 elaborado pelo setor de 

engenharia, utilizando recursos oriundos do Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria 

dos Transportes representado pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem conforme do Convênio 

n.º AJ/069/18, conforme valores descritos abaixo: 
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IT

EM 
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UNI

D 

QUAN

T 
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com 

BDI 
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ciai
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Tipo 

de 

or-

ça-
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o* 

Va-

lor 

to-

tal 

ser-

vi-

ços  

Va-

lor 

to-

tal 

ma-

te-

ri-

ais  

Va-

lor 

to-

tal 

LOTE 01 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

1 

Pintura de ligação para reperfi-

lagem. 

m2 

22.4

21,3

5                   

2 

CBUQ – exclusive asfalto e 

transporte. 
m3 

672,

00                   

3 

Transporte de massa asfáltica – 

medido compactado. 
m3 

672,

00                   

4 

Pintura de ligação para camada 

final. 

m2 

22.4

21,3

5                   

5 

CBUQ – exclusive asfalto e 

transporte 
m3 

672,

00          

6 

Transporte de massa asfáltica – 

medido compactado. 
m3 

672,

00          

LOTE 02 – MOBILIZAÇÃO  
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1 Mobilização % 

1,81

8                   

LOTE 03 – MATERIAIS ASFÁLTICOS 

1 RR-2C 

t 22,4

2                   

2 CAP – 50/70 

t 96,7

7                   

3 Transporte asfalto quente 

t 193,

54                   

4 RR-2C 

t 22,4

2                   

5 CAP – 50/70 

t 96,7

7                   

6 Transporte de asfalto frio 

t 44,8

4                   

LOTE 04 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

1 

Sinalização horizontal tinta 

acrílica. m2 

1.20

2,00                   

VALOR TOTAL    

 

* Na coluna “Tipo de Orçamento” deve ser preenchido com as opções descritas abaixo: 

a) Mão de obra e material; 

b) Material; 

c) Mão de Obra; ou,  

d) Serviços. 

 

I - O preço, acima mencionando, objeto desta licitação, expresso em moeda corrente nacional, estão 

incluídos todos os encargos fiscais, comerciais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto 

licitado. 

 

II - O prazo de validade da proposta é de..................(não inferior a 60 dias) a contar da 

data aprazada para sua entrega. 
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III - Declaro-me, ainda, de acordo com todos os termos do edital em epígrafe, e respectivos anexos, 

obrigando-me a cumprir se vencedor for deste certame. Igualmente estou ciente de que quaisquer 

inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, 

ensejará a desclassificação da proposta. 

 

IV – Declaro que, a empresa ao qual represento, sendo considerado vencedora:  

 

a) Serão observadas as regras previstas na Licença de instalação n.º 04/2017 emitido pelo Depar-
tamento do Meio Ambiente para a execução da presente obra; 

 

b) Será realizada toda a sinalização de trânsito necessária da obra nas vias públicas do muni-
cípio, arcando inclusive quanto aos custos desta obrigação. 

 

V - Autorizo o envio de notificações e intimações relacionadas ao presente processo licitatório, 

notificações para interposição de razões e contrarrazões recursais, para o início dos serviços, ou 

notificação para apresentação de defesa e esclarecimentos para o e-mail que consta nesta proposta, 

se assim entendido apropriado pela administração. 

_____________________,___ de____________de 2019. 

Local e Data 

___________________________________________________ 

Assinatura do representante legal e carimbo da empresa 
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PROCESSO LICITATÓRIO N. º 04/2019 

TOMADA DE PREÇOS N. º 04/2019 

ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º xx/2019 

 

O MUNICÍPIO DE IBIRAIARAS, pessoa jurídica de direito público, com 

sede física na Rua João Stella, n.º 55, na cidade de Ibiraiaras/RS, 

doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro lado, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o n.º xxxxxxxxxxxxxxxx, com 

sede na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, n.º xxx representada pelo Sr. 

xxxxxxxxxxxxxxxx, abaixo assinado, doravante denominada CONTRATADA, 

obedecendo às disposições contidas na Lei Federal n° 8.666/93 e alte-

rações, contratam o seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O CONTRATANTE contrata os serviços da CONTRATADA 

para realizar por regime de empreitada global (materiais e serviços) 

a pavimentação asfáltica com CBUQ, sobre paralelepípedos existentes, 

em parte das ruas Frei Aleixo, rua Longino Zacharias Guadagnin, rua 

Antonio Stella, rua Antonio Fabris, e rua João Stella, no perímetro 

urbano do município de Ibiraiaras, conforme memorial descritivo, or-

çamento quantitativo, cronograma físico financeiro, planilha de com-

posição do BDI e pranchas n.º 01 a 09, utilizando recursos oriundos 

do Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria dos Trans-

portes representado pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem 

conforme do Convênio n.º AJ/069/18, conforme valores descritos na 

planilha orçamentária constante na pg. Xx do processo licitatório. 

 

Parágrafo único – A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de 

R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), sendo que o valor de R$ xxxxxxx 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) referem-se aos serviços; e o valor de R$ 

xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) referem-se aos materiais. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços 

no prazo de 05 dias úteis, contados da data da emissão da ordem de 

início. 

 

§ 1º - A CONTRATADA apenas poderá dar início às obras após a emissão 

e apresentação da ART de execução de responsável técnico da obra.  

 

§ 2º - A CONTRATADA deverá efetuar o respectivo registro (matrícula) 

junto ao INSS, através do cadastro CEI, no prazo de até 30 dias após 

o início das obras. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – A CONTRATADA deverá realizar os serviços conforme 

o cronograma físico financeiro, neste sentido, a CONTRATADA deverá 

executar a obra no prazo de 45 dias, contados da data da emissão da 

ordem de início. 

 

CLÁUSULA QUARTA – O prazo de vigência do presente contrato será de 03 
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meses, contados da data da assinatura do presente contrato adminis-

trativo, podendo ser prorrogado caso haja interesse das partes con-

tratantes. 

 

CLÁUSULA QUINTA – Quando da entrega da obra, o Município emitirá termo 

de recebimento provisório, dispondo do prazo de até 15 (quinze) dias 

para verificação da conformidade desta com as disposições constantes 

no edital e projeto de engenharia. 

 

Parágrafo único – Após a verificação e consequente aprovação, será 

emitido termo de recebimento definitivo. 

 

CLÁUSULA SEXTA – O pagamento será efetuado de forma total, na ocor-

rência das seguintes condições: 

 

  a) Emissão do termo de recebimento definitivo da obra; 

 

  b) Apresentação da certidão negativa de débitos da obra fornecida 

pelo INSS e nota fiscal por parte da contratada; 

 

  c) Liberação dos recursos relativos ao Convênio nº AJ/069/18, 

celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Se-

cretaria dos Transportes representado pelo Departamento Autônomo de 

Estradas de Rodagem e o Município de Ibiraiaras; 

 

  d) Elaboração de relatório técnico contendo a descrição dos ser-

viços, com levantamento fotográfico, acompanhado da Anotação de Res-

ponsabilidade técnica dos responsáveis. 

 

§ 1º - Após o cumprimento de todos os requisitos constantes no “caput” 

o município terá o prazo de 05 dias úteis para realizar o pagamento 

da obra. 

 

§ 2º - O pagamento será realizado através de depósito bancário na 

conta da CONTRATADA. 

 

§ 3º - Nenhum pagamento isentará o licitante vencedor das responsabi-

lidades assumidas, quaisquer que sejam, nem implicará na aceitação 

definitiva do objeto do presente instrumento. 

 

§ 4º - O Município efetuará as retenções tributárias e previdenciárias 

nos termos da lei que regula a matéria, quando for o caso. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – As despesas do presente contrato serão cobertas por 

conta das seguintes dotações orçamentárias: 

 

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urba-

nismo 

Unid. Orçamen-

tária: 

05.02. Setor de serviços urbanos 
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Projeto/Ativi-

dade: 

1.012 Asfaltamento de ruas e avenidas 

Rubrica: 4.4.90.51.99.00.00 Outras obras e instalações 

Fonte: 1 – Recurso livre. 

 

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urba-

nismo 

Unid. Orçamen-

tária: 

05.02. Setor de serviços urbanos 

Projeto/Ativi-

dade: 

1.012 Asfaltamento de ruas e avenidas 

Rubrica: 4.4.90.51.99.00.00 Outras obras e instalações 

Fonte: 1141 – Convênio Estado RS – Asfaltamento de ruas. 

 

CLÁUSULA OITAVA – A Contratada assume a obrigação de manter, durante 

toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licita-

ção. 

 

CLÁUSULA NONA – A Contratada reconhece os direitos da Administração 

constantes no art. 77 e seguintes da Lei 8.666/93 e alterações poste-

riores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – Constitui motivo para rescisão do contrato, as pre-

vistas no art. 78, 79 e 80, todos da Lei 8.666/93 e alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A Contratada fica expressamente vinculada 

aos termos da proposta da licitante vencedora, bem como aos termos do 

edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O presente contrato, juntamente com os termos 

do edital, forma um instrumento único e indivisível, e aqui se tem 

como reproduzidas todas as disposições lá constantes e obrigam igual-

mente os contratantes.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A Contratante, através do setor de enge-

nharia do município, poderá a qualquer tempo, embargar o prossegui-

mento de qualquer serviço que esteja em desacordo com as especificações 

do edital e projetos, bem como recusar a entrega de qualquer serviço 

que não tenha sido aprovado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – O licitante vencedor obriga-se a reparar, 

corrigir, reconstruir ou substituir, às suas expensas e imediatamente, 

os serviços realizados, que estejam em desacordo com as especificações 

do memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico fi-

nanceiro e edital de tomada de preços nº. 04/2019, seus anexos e 

adendos, e com a boa técnica. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – A Contratada que não satisfazer os compro-

missos assumidos, serão aplicadas as seguintes penalidades: 
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a) A CONTRATADA ficará sujeita a multa de até 20% (vinte por 

cento), sobre o valor total adjudicado no caso de apresentação de 

documento ou declaração falsa para fins de habilitação no presente 

processo licitatório. No presente caso, a contratação será rescindida 

e será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar com a Administração Pública, por prazo de 03 (três) anos. 

 

b) Advertência – Sempre que forem observadas irregularidades de 

pequena monta, para as quais tenha concorrido a contratada desde que 

ao caso não se apliquem as demais penalidades. 

 

c) A recusa pelo fornecedor em atender ao objeto adjudicado e se 

recusar a assinar o contrato administrativo acarretará a multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor total da proposta, e suspensão temporária 

de participação em licitação e impedimento de contratar com a Admi-

nistração, por prazo de 02 (dois) anos. 

 

d) O não cumprimento dentro do prazo fixado no cronograma físico 

financeiro nos casos em que deva refazer os serviços devido a vícios, 

defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições, e em caso de 

atraso dos serviços executados a CONTRATADA, ficará sujeita a multa 

de até 10% (dez por cento), sobre o valor total da parcela em atraso 

ou do que está incorreto.  

 

e) A inexecução do contrato administrativo acarretará na rescisão 

contratual e multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total do 

Contrato Administrativo, e suspensão temporária de participação em 

licitação e também poderá ser punida com impedimento de contratar com 

a Administração, por prazo de 02 (dois) anos, neste último caso a 

depender da gravidade da conduta. 

 

Parágrafo único - O valor da multa poderá ser descontado do valor em 

que a CONTRATADA faça jus a receber. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Atuará como responsável pela execução desta 

obra, por conta da contratada, o profissional técnico _____, inscrito 

no CREA/CAU n.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – O Município nomeia os seguintes servidores 

para acompanhar a execução do contrato administrativo: 

 

a) xxxxxxxxxxxx, para exercer a função de gestor; 

 

b) xxxxxxxxxxxx, para exercer a função de fiscal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – O setor de engenharia poderá exigir da CON-

TRATADA que mantenha no canteiro de obras livro diário, para as ano-

tações das principais ocorrências, inclusive no tocante as correções 

e encaminhamento dado pelo engenheiro responsável da empresa e pelo 

setor de engenharia desta municipalidade. O livro diário será consi-
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derado para fins de eventuais prorrogações, em decorrência da inter-

rupção dos serviços por dias chuvosos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – A contratada assumirá inteira responsabili-

dade por todos os prejuízos que venha dolosa ou culposamente prejudicar 

o Município, quando da execução dos serviços, bem como deverá ressarcir 

ao Município quaisquer valores que este pagar a terceiros prejudica-

dos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – A CONTRATADA suportará exclusivamente os 

prejuízos que causar a terceiros em decorrência do cumprimento do 

contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA –  Caso haja atraso no repasse dos valores, o 

município a partir de 90 dias do prazo estipulado passará a pagar 

correção monetária para a CONTRATADA na forma da lei federal 

11.960/2009. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – A CONTRATADA deverá implantar placa na obra, sendo 

que deverá ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso 

principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreça a melhor 

visualização.  

   

Parágrafo Único – A placa deverá ter aproximadamente as seguintes 

medidas: 1,20m de largura e 90cm de altura e deverá conter as seguintes 

informações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – O Foro de eleição é o da Comarca de Lagoa 

                                                  
 

 

NOME DA OBRA 

CONTRATANTE: 

CONTRATADA: 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

VALOR DO CONTRATO: 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 

DATA DE INÍCIO: 

REPASSE DO GOVERNO ESTADUAL:  

CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO: 

CONVÊNIO: 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO: 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

_____________________1,20M_____________________

_____ 

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
9
0
C
M
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
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Vermelha- RS. 

 

Assim, após lido na presença do Contratante e Contratada, assinaram o 

presente instrumento contratual na presença de duas testemunhas, em 

três vias, para que melhor forma em direito admitida, produza seus 

jurídicos e legais efeitos para si e seus sucessores. 

 

Município de Ibiraiaras/RS, em xx de xxxxxxxxxxx de 2019. 

 

 

MUNICÍPIO DE IBIRAIARAS/RS 

IVETE BEATRIZ ZAMARCHI LUCHEZI 

Contratante 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Contratada 

 

XXXXXXXXXXXXX 

GESTOR 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

FISCAL 

Testemunhas: 

 

 

Nome: 

CPF: 

 

 

 

Nome: 

CPF: 
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PROCESSO LICITATÓRIO N. º 04/2019 

TOMADA DE PREÇOS N. º 04/2019 

ANEXO VII – PROJETO DE ENGENHARIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 

O projeto de engenharia e a licença de instalação para a con-

tratação de empresa para realizar por regime de empreitada global 

(materiais e serviços) a pavimentação asfáltica com CBUQ, sobre 

paralelepípedos existentes, em parte das ruas Frei Aleixo, rua 

Longino Zacharias Guadagnin, rua Antonio Stella, rua Antonio 

Fabris, e rua João Stella, no perímetro urbano do município de 

Ibiraiaras, utilizando recursos oriundos do Estado do Rio Grande 

do Sul por intermédio da Secretaria dos Transportes e Departa-

mento Autônomo de Estradas de Rodagem conforme do Convênio n.º 

AJ/069/18, contém os seguintes documentos: 

 

01 – Memorial descritivo;  

02 – Orçamento Quantitativo; 

03 – Cronograma Físico – Financeiro; 

04 – Planilha de Composição do BDI; 

05 – Prancha 01 – Situação e localização; 

06 – Prancha 02 – Curvas de nível; 

07 – Prancha 03 – Localização; 

08 – Prancha 04 – Localização; 

09 – Prancha 05 – Localização; 

10 - Prancha 06 – Perfil transversal; 

11 – Prancha 07 – Sinalização viária; 

12 - Prancha 08 – Sinalização viária; 

13 - Prancha 08 – Sinalização viária; 

14 - ART nº 9141444; 

15 – Licença de Instalação – N.º 04/2017 DEMA.  



DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

 O presente projeto prevê a pavimentação asfáltica com CBUQ, sobre 

paralelepípedos existentes, em parte das ruas Frei Aleixo, Rua Longino Zacharias 

Guadagnin, Rua Antônio Stella, Rua Antônio Fabris, e Rua João Stella, no perímetro 

urbano do município de Ibiraiaras, conforme planta de localização. 

 A obra, consta de limpeza e lavagem da pista existente, pintura de ligação para 

camada de reperfilagem, camada de reperfilagem de CBUQ com espessura de 3 cm, 

pintura de ligação para camada final, camada final de CBUQ com 3 cm de espessura e 

sinalização viária. 

 O sistema de drenagem existente, as bocas de lobo, e os meio-fios permanecem 

como estão, não havendo alterações. 

  

 

 

 

Ibiraiaras, 10 de maio  de 2018. 

 

 

 

_______________________________ 
Kátia Elisa Pomatti 

Engª Civil-CREA 101.630 

 



MEMORIAL DESCRITIVO 

EMPREENDIMENTO: Pavimentação Asfáltica com C.B.U.Q. sobre paralelepípedo 

A finalidade do presente memorial é estabelecer as normas e especificações 

técnicas dos materiais e serviços a serem empregados na obra de pavimentação asfáltica 

com C.B.U.Q. sobre a pavimentação de paralelepípedo existente, no perímetro urbano do 

município de Ibiraiaras/RS. 

A referida obra, prevê a limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação para 

camada de reperfilagem, camada de reperfilagem de CBUQ com espessura de 3 cm, 

pintura de ligação para camada final, camada final de CBUQ com 3 cm de espessura e 

sinalização viária. 

A área total a ser pavimentada é de 22.421,35 m2   

Por qualquer omissão deste documento ou dos projetos em anexo, 

prevalecerá o uso das recomendações feitas pelas Normas e Especificações Brasileiras em 

vigor atualmente. 

 

1.0. LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA: 

 A pista deverá ser lavada com jato de água, retirando a sujeira, a fim de deixar o 

pavimento existente perfeitamente limpo, livre de partículas soltas e de material orgânico, 

possibilitando a melhor aderência do pavimento a executar com o já existente. 

 

2.0.  PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CBUQ 

 Tal serviço consiste na aplicação de material betuminoso sobre a superfície do 

pavimento existente, para promover aderência entre o revestimento betuminoso e a 

camada subjacente. O material utilizado será emulsão asfáltica tipo RR – 2C, diluído em 



água na proporção de 1:1, e aplicado na taxa de 0,4 a 0,8 litros/m2 de tal forma que a 

película de asfalto residual fique em torno de 0,3 mm. O equipamento utilizado é o 

caminhão espargidor, salvo em locais de difícil acesso ou em pontos falhos que deverá ser 

utilizado o espargidor manual. Na execução do serviço deverão ser obedecidas as 

especificações do DAER/RS. 

 

3.0.  CONCRETO BETUMINOSOS USINADO A QUENTE: 

 Após executada a pintura de ligação, serão executados os serviços de pavimentação 

asfáltica com CBUQ, com espessura compacta de 3 cm na reperfilagem e de 3 cm na 

camada final. 

 A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita por máquinas acabadoras. 

Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas 

pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio 

de ancinhos e rodos metálicos. 

 Após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem. Como norma 

geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, 

temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso. 

 A temperatura recomendável para a compressão da mistura é aquela na qual o 

ligante apresenta uma viscosidade, "Saybolt-Furol" (DNER-ME 004), de 140 ± 15 segundos, 

para o cimento asfáltico ou uma viscosidade específica, "Engler" (ASTM-D 1665), de 40 ± 5, 

para o alcatrão. 

 Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com 

baixa pressão, a qual será aumentada à medida que a mistura vai sendo compactada, e, 

consequentemente, suportando pressões mais elevadas. 



 A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em 

direção ao eixo da pista. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo 

menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o 

momento em que seja atingida a compactação especificada. 

 Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversões bruscas 

de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As 

rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da 

mistura. 

 Os revestimentos recém-acabados deverão ser mantidos sem tráfego, até o seu 

completo resfriamento. 

 

4.0. CORREÇÃO DE FALHAS NO PAVIMENTO (Borrachudos) 

  Os locais que apresentarem escorrimento do pavimento existente, e/ou 

afundamentos da pista deverão serem removidos, juntamente com o calçamento de 

paralelepípedos e uma camada de 30 cm do subleito. No fundo da cava colocar-se-ão 

pedras rachão de forma a fazer um dreno com o intuito de retirar toda a umidade 

acumulada no local. Antes do lançamento do material drenante da base de BG deverá ser 

feita a imprimação da área. Tal serviço consiste na aplicação de material betuminoso sobre 

a superfície da sub-base, para aumentar a coesão da superfície da base, pela penetração do 

material betuminoso empregado, promover condições de aderência entre a base e o revesti-

mento e impermeabilizar a base. 

  O material utilizado será asfalto diluído tipo CM – 30, aplicado na taxa de 0,8 a 1,6 

litros/m2.  



5.0. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

 Este item destina-se a apresentação da sinalização horizontal, compreendida 

basicamente da marcação no pavimento de faixa simples na cor amarela para o eixo da 

pista, faixa simples na cor branca para as laterais da pista e faixas de segurança nos pontos 

de entroncamento das esquinas. A espessura úmida da tinta a ser aplicada, em uma só 

passada deverá ser de 0,4mm ou 0,6mm. 

 A tinta deve manter integralmente a sua coesão e cor, após sua aplicação sobre 

superfície betuminosa, sendo que quando aplicada não deve apresentar sangramento, nem 

exercer qualquer ação que danifique o revestimento. 

 Para a pintura das faixas de segurança deverá haver aplicação na tinta de 

microesferas de vidro drop-on, a fim de produzir retrorefletorização da luz incidente. 

 

6.0 LIMPEZA DA OBRA 

A obra deverá no seu término, estar livre e desimpedida de entulhos e restos de 

materiais e em perfeitas condições para ocupação. A obra será entregue completamente 

limpa.  

Todos os entulhos, galpão de obra, ferramentas, equipamentos, utensílios 

instalados e restos de materiais de construção deverão ser totalmente removidos do 

canteiro, ficando o local construído em perfeitas condições de segurança e livre para ser 

utilizado. 

Ibiraiaras, 10 de maio  de 2018. 

 

 

_______________________________ 
Kátia Elisa Pomatti 

Engª Civil-CREA 101.630 



ITEM CÓD UNID  QUANT Preço Unit Valor Total

1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

1.1 883/DAER PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM m
2 22.421,35         0,16R$                           3.587,42R$                        

1.2 6341/DAER CBUQ - exclusive asfalto e transporte m
3 672,00              234,26R$                       157.422,72R$                    

1.3 7999/DAER TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA - medido compactado m
3 672,00              46,75R$                         31.416,00R$                      

1.4 883/DAER PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAMADA FINAL m
2 22.421,35         0,16R$                           3.587,42R$                        

1.5 6341/DAER CBUQ - exclusive asfalto e transporte m
3 672,00              234,26R$                       157.422,72R$                    

1.6 7999/DAER TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA- medido compactado m
3 672,00              46,75R$                         31.416,00R$                      

2

2.1 MOBILIZAÇÃO % 1,818                384.852,24R$                6.996,50R$                        

3 MATERIAIS ASFÁLTICOS

3.1 9176/DAER RR-2C t 22,42                1.623,16R$                    36.391,25R$                      

3.2 9174/DAER CAP - 50/70 t 96,77                2.001,14R$                    193.650,32R$                    

3.3 8004/DAER TRASPORTE ASFALTO QUENTE t 193,54              16,93R$                         3.276,63R$                        

3.4 9176 RR-2C t 22,42                1.623,16R$                    36.391,25R$                      

3.5 9174 CAP-50/70 t 96,77                2.001,14R$                    193.650,32R$                    

3.6 8003 TRANSPORTE DE ASFALTO FRIO t 44,84                15,30R$                         686,05R$                           

4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

4.1 7262/DAER SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRILICA m
2 1.202,00           23,26R$                         27.958,52R$                      

883.853,11R$                    

RESPONSAVEL TÉCNICO:

Obs.: Conforme o Decreto n° 51.232/2014 que Dispõe sobre a execução de projetos de infraestrutura rodoviária em vias municipais pelo Estado e Municípios, 

em seu Art. 2°, § 4° Os preços unitários, bem como os quantitativos de obras e serviços constantes do orçamento apresentado pelo Município deverão, salvo 

impossibilidade justificada, estar adequados às tabelas referenciais publicadas pelo DAER.

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

DATA-BASE:

Ibiraiaras, 28 de dezembro de 2018

DESCRIÇÃO

MOBILIZAÇÃO

ORÇAMENTO BÁSICO TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PARALELEPÍPEDOS

DATA-BASE: MAIO 2018

VISTO DA ADMINISTRAÇÃO:

TRECHO: Ruas do perímetro urbano do município de Ibiraiaras/RS

EXTENSÃO: 1526 metros                ÁREA TOTAL = 22.421,35 m
2



Peso Valor das 

Item Discriminação  dos  Serviços % obras

e serviços % R$ % R$ % R$

1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 384.852,27 43,54 33,33 128.284,09 33,33 128.284,09 33,33 128.284,09

2 MOBILIZAÇÃO 6.996,50 0,79 100,00 6.996,50

3 MATERIAIS ASFÁLTICOS 464.045,81 52,50 33,33 154.681,94 33,33 154.681,93 33,33 154.681,95

4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 27.958,52 3,16 100,00 27.958,52

SIMPLES 32,80 289.962,53 32,01 282.966,02 35,19 310.924,56

ACUMULADO 883.853,11 32,80 289.962,53 64,81 572.928,55 100,00 883.853,11

Ibiraiaras, 28 de dezembro de 2018

IVETE BEATRIZ ZAMARCHI LUCHEZI                                    KÁTIA ELISA POMATTI

              Prefeita  Municipal                                              Engª Civil - CREA 101.630

DIAS

15 30 45

TOTAL 100,00

C R O N O G R A M A     F I S I C O  -  F I N A N C E I R O   

(  X )  GLOBAL         (   )  INDIVIDUAL

Proponente:  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  IBIRAIARAS

Empreendimento: Pavimentação asfáltica com CBUQ sobre paralelepípedo

Local: Ruas do perimetro urbano do municipio Ibiraiaras/RS



DAER - Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestão e Projetos

SPR – Superintendência de Programação Rodoviária

EER - Equipe de Economia Rodoviária

AL 8,93

AC 6,44

E 1,00

G 0,25

S 0,75

CF 1,02

L 8,00

IMP1 0,65

IMP2 3,00

IMP3 (2)

DIV1 1,00

CÁLCULOS

17,37

1,02

8,00

4,65

1 + (8/100)=1,08 1,2805 0,9535

(1) atendendo o Acórdão 2369/11 do TCU*

* atendimento em parte pelo DAER, pois no Acórdão excetua-se deste cálculo a Administração Local

(2)Exclusão no cálculo do BDI de 4,5% (cota patronal) de impostos - Lei nº 13.161, art.1º, qua altera o art.7º da Lei nº12.546 

quando este é SEM desoneração

0,3429

0,3429 x 100 34,29

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI 34,29%

Lucro: (L) = 8,00

PIS+COFINS+Renda Bruta+Cientec: (IMP+DIV) =7,65

1 + (16,37/100) = 1,1737   1 + (1,02/100)=1,0102  1 - (4,65/100) = 0,9535

(1,2805/0,9535)-1 

PIS

COFINS

(a título de substituição da cota patronal previdenciária)

CIENTEC

Administração+Eventuais+Custo Caução+Seguro:(AL+AC+E+G+S) = 17,37

Custos Financeiros: (CF) = 1,02

Administração Local

Administração Central

Eventuais

(1)

Custo de Caução(2,5%a.a. sobre 5%)(0,025x0,05x2anox100)

Seguro Responsabilidade Civil (1,5%x0,25)x24meses/12meses

Custos Financeiros

Lucro

DEMONSTRATIVO DE BDI conforme Lei nº 13.161, 31/08/2015 SEM DESONERAÇÃO

PARÂMETROS

ITEM
(%)

CUSTO 

DIRETO

PREÇO 

VENDA

��� � 					
�1��AL�AC�E�G�S���1�CF��1�L�	

1 � ��� � ���
� 1 ∗ 100



PORTO ALEGRE

IBIRAIARAS

LEGENDA

Pavimentação asfáltica existente

Pavimentação asfáltica a executar

Pavimentação com paralelepípedos de basalto

TRECHO 01

TRECHO 02

TRECHO 03

Estado do Rio Grande do Sul

01

NÚMERO:

DATA:
1/5000

ESCALA:

PROJETO:

PRANCHA:

Perímetro urbano do município

222.421,35 m
ÁREA:

LOCAL:

PROPONENTE:

OBRA: Pavimentação asfáltica com CBUQ sobre paralelepípedo

Ivete Beatriz Zamarchi Luchezi - PREFEITA MUNICIPAL

SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS

Engª Civil Katia E. Pomatti - CREA 101.630

JULHO 2017



CONVENÇÃO

Alinhamento Predial

Rio/Arroio

Curva de Nível

Edificações

Paralelepípedo

Rua sem pavimento

Estado do Rio Grande do Sul

02

NÚMERO:

DATA:
1/5000

ESCALA:

PROJETO:

PRANCHA:

Perímetro urbano do município

222.421,35 m
ÁREA:

LOCAL:

PROPONENTE:

OBRA: Pavimentação asfáltica com CBUQ sobre paralelepípedo

Ivete Beatriz Zamarchi Luchezi - PREFEITA MUNICIPAL

CURVAS DE NÍVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS

Engª Civil Katia E. Pomatti - CREA 101.630

JULHO 2017
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Rua Augusto Pomatti

TRECHO 01
ÁREA = 9.883,85 m2

Estado do Rio Grande do Sul

03

NÚMERO:

DATA:
1/1000

ESCALA:

PROJETO E EXECUÇÃO:

PRANCHA:

Perímetro urbano do município

222.421,35 m
ÁREA:

LOCAL:

PROPONENTE:

OBRA: Pavimentação asfáltica com CBUQ sobre paralelepípedo

Ivete Beatriz Zamarchi Luchezi - PREFEITA MUNICIPAL

LOCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS

Engª Civil Katia E. Pomatti - CREA 101.630

JULHO 2017
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Rua Frei Aleixo

TRECHO 02
ÁREA = 7.187 m2

A
v.

 L
ed

a 
A

cc
or

si
 R

ec
h

R
ua

 Jo
ão

 D
om

in
go

s 
Ba

ld
as

so

R
ua

 C
ir

ilo
 R

os
so

ni

R
ua

 Jo
ão

 L
ui

z 
Z
at

ti

Estado do Rio Grande do Sul

04

NÚMERO:

DATA:
1/1125

ESCALA:

PROJETO E EXECUÇÃO:

PRANCHA:

Perímetro urbano do município

222.421,35 m
ÁREA:

LOCAL:

PROPONENTE:

OBRA: Pavimentação asfáltica com CBUQ sobre paralelepípedo

Ivete Beatriz Zamarchi Luchezi - PREFEITA MUNICIPAL

LOCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS

Engª Civil Katia E. Pomatti - CREA 101.630

JUNHO 2017
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TRECHO 03
ÁREA = 5.350,50 m2
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Estado do Rio Grande do Sul

05

NÚMERO:

DATA:
1/1125

ESCALA:

PROJETO E EXECUÇÃO:

PRANCHA:

Perímetro urbano do município

222.421,35 m
ÁREA:

LOCAL:

PROPONENTE:

OBRA: Pavimentação asfáltica com CBUQ sobre paralelepípedo

Ivete Beatriz Zamarchi Luchezi - PREFEITA MUNICIPAL

LOCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS

Engª Civil Katia E. Pomatti - CREA 101.630

JULHO 2017



Estado do Rio Grande do Sul

06

NÚMERO:

DATA:
1/750

ESCALA:

PROJETO E EXECUÇÃO:

PRANCHA:

Perímetro urbano do município

2
22.421,35 m

ÁREA:

LOCAL:

PROPONENTE:

OBRA: Pavimentação asfáltica com CBUQ sobre paralelepípedo

Ivete Beatriz Zamarchi Luchezi - PREFEITA MUNICIPAL

PERFIL TRANSVERSAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS

Engª Civil Katia E. Pomatti - CREA 101.630

JULHO 2017
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Rua Augusto Pomatti

Faixas de segurança

Estado do Rio Grande do Sul

07

NÚMERO:

DATA:
1/1000

ESCALA:

PROJETO E EXECUÇÃO:

PRANCHA:

Perímetro urbano do município

222.421,35 m
ÁREA:

LOCAL:

PROPONENTE:

OBRA: Pavimentação asfáltica com CBUQ sobre paralelepípedo

Ivete Beatriz Zamarchi Luchezi - PREFEITA MUNICIPAL

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS

Engª Civil Katia E. Pomatti - CREA 101.630

JULHO 2017

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TRECHO 01
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Estado do Rio Grande do Sul

08

NÚMERO:

DATA:
1/1125

ESCALA:

PROJETO E EXECUÇÃO:

PRANCHA:

Perímetro urbano do município

222.421,35 m
ÁREA:

LOCAL:

PROPONENTE:

OBRA: Pavimentação asfáltica com CBUQ sobre paralelepípedo

Ivete Beatriz Zamarchi Luchezi - PREFEITA MUNICIPAL

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS

Engª Civil Katia E. Pomatti - CREA 101.630

JULHO 2017

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TRECHO 02



R
ua
 S
ão
 Jo
sé
 d
o 
C
ar
re
ir
o

R
ua

 A
lb

in
o 

Pi
va

Rua Antônio Stella

R
ua
 Jo
ão
 L
ui
z 
C
an
ev
es
e

R
ua

 F
au

st
in

o 
D

al
 P

iv
a

Faixas de segurança

Estado do Rio Grande do Sul

09

NÚMERO:

DATA:
1/1125

ESCALA:

PROJETO E EXECUÇÃO:

PRANCHA:

Perímetro urbano do município

222.421,35 m
ÁREA:

LOCAL:

PROPONENTE:

OBRA: Pavimentação asfáltica com CBUQ sobre paralelepípedo

Ivete Beatriz Zamarchi Luchezi - PREFEITA MUNICIPAL

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS

Engª Civil Katia E. Pomatti - CREA 101.630

JULHO 2017

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TRECHO 03











Terraplenagem Pavimentação Drenagem OAE kmp kmr kmcs

X

X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X X

X

X

X

X X

X

X 32

X

opc opc opc opc

opc

X

kmp

kmr

kmcs

Legenda

Opcional, depende do projeto ou quadro de quantidades

Obrigatório, se estiver previsto no projeto ou quadro de quantidades

Quilômetro Pavimentado

Quilômetro Revestido

Quilômetro em caminho de serviço

Material Asfáltico

Outros

1 -  No quadro acima estão listadas as principais DMTs.

2 -  Se existir serviços de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem e OAEs informar DMTs conforme o quadro. 

3 -  Outros serviços (sinalização, obras complementares,...) devem ser analisados pelo projetista.

4 -  Sempre informar se o percurso é em kmp, kmr ou kmcs

Macadame

Rachão

Brita para Base graduada

Seixo britado ou natural

Areia para CBUQ, PMF,...

Massa Asfáltica

Cimento

Tubo

Aço

Madeira

Material fresado

Material de 1ª / 2ª cat

QUADRO RESUMO DAS DISTÂNCIA MÉDIAS DE TRANSPORTE  -  DMT

MATERIAL

Esc. carga e transp 1ª, 2ª e 3ª cat.

Brita

Areia


