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EDITAL Nº 002/2018 
 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2489/2017 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1) O PREFEITO MUNICIPAL DE GLORINHA, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, comunica que a Comissão Permanente de Licitações, designada 
pela Portaria nº 221/2018, receberá até às 9h, do dia 21/06/2018, na 
sala de reuniões da Prefeitura Municipal, situada na Av. Dr. Pompílio Gomes 
Sobrinho n° 23.400, Centro, Glorinha/RS, propostas para contratação de 
empresa especializada em engenharia civil para execução de obra de 
PAVIMENTAÇÃO DA RUA POGGI MARCOS DOS REIS E A 
CONTINUAÇÃO DA RUA BENJAMIN SOARES, no Loteamento Bela Vista, 
conforme relatado no item 2 deste Edital. 
 

2. OBJETO 

2.1) O objeto deste Edital Tomada de Preços é a contratação de empresa 
especializada em engenharia civil para execução de obra de 
PAVIMENTAÇÃO DA RUA POGGI MARCOS DOS REIS E A 
CONTINUAÇÃO DA RUA BENJAMIN SOARES, no Loteamento Bela Vista, 
incluindo material e mão de obra, na forma de empreitada por preço global, 
conforme discriminado no Memorial Descritivo, Planta e Quantitativos 
fornecidos pela Prefeitura. 

2.2) Será realizada a VISITA TÉCNICA ao local da execução dos serviços, 
devendo ser agendado o horário, previamente, junto ao Setor de Compras e 
Licitações, sendo emitido Atestado de Visita, o qual poderá ser substituído por 
Declaração, conforme o disposto no subitem “V” do item 8.1 do edital. 

2.2.1) A licitante que desejar realizar a visita técnica, deverá encaminhar o 
credenciamento de seu responsável técnico para realizar a visita, o qual 
deverá apresentar a carteira do CREA/CAU, acompanhado do técnico da 
Prefeitura Municipal. 

2.2.2) Será dada tolerância de 15 (quinze) minutos de atraso às licitantes, 
sendo que após este período deverá ser realizado novo agendamento. 
  

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
3.1) Os recursos decorrentes deste instrumento são oriundos do Contrato de 
Repasse nº 834778/2016 firmado com o MINISTÉRIO DAS 
CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO- PAVIMENTAÇÃO e do orçamento vigente, 
sob a seguinte classificação: 
06.00 – SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. PÚBLICO 
06.01 – SECRETARIA MUN. OBRAS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS 
267820025.2.082.4490.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 
 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1) Em se tratando de licitação na modalidade de Tomada de Preços, apenas 
poderão dela participar, nos termos previstos no art. 22, § 2°, da Lei Federal 
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n° 8.666/93, os interessados cadastrados (ver item 5 deste Edital) ou os que 
atenderem às condições de cadastramento até o terceiro dia anterior à 
data do recebimento da proposta, observada a necessária qualificação. 

4.2) As licitantes que não estejam cadastradas, poderão requerer, no 
prazo legal, o respectivo cadastramento, fazendo encaminhar ao Setor de 
Compras e Licitações, localizado no endereço citado no Preâmbulo, toda a 
documentação indicada no item 5 do presente Edital, até o terceiro dia 
anterior à data do recebimento das propostas. Será emitido o CRC de 
Fornecedor e Prestador de Serviço para o licitante, devendo este ser entregue 
junto aos demais documentos, no envelope HABILITAÇÃO.  

4.3) Caso a Licitante já tenha cadastro junto à Prefeitura Municipal, cujos 
documentos e prazos expiraram ou foram alterados, deverá providenciar a 
atualização do mesmo, no prazo estipulado no item 4.1. 

4.4) Não serão admitidas nesta licitação a participação de empresas: 

I - Concordatárias ou com falência declarada, sob concurso de credores, em 
dissolução ou em liquidação; 

II - Suspensas temporariamente de participar em licitações e impedidas do 
direito de contratar com o Município; 

III - Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, desde que perdurem os motivos determinantes da punição, e cujo ato 
tenha sido publicado na imprensa oficial; 

IV - Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si. 

 

5. DOS DOCUMENTOS PARA CADASTRAMENTO E HABILITAÇÃO PARA A 
LICITAÇÃO 

5.1) As licitantes que, nos moldes previstos no art. 35 e seguintes da Lei n° 
8.666/93, não estejam cadastradas e tiver interesse em participar do 
presente certame, deverão requerer, até o 3° (terceiro) dia anterior à data de 
recebimento das propostas, o respectivo cadastramento na linha de 
fornecimento de objeto desta licitação, devendo demonstrar, de forma 
inequívoca, que preenchem os requisitos relativos à sua habilitação jurídica, 
qualificação econômica e técnica e regularidade fiscal e trabalhista, mediante 
a apresentação dos seguintes documentos: 

I - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Registro Comercial no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso 
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. 

d) Declaração de que não possui menor em seu quadro funcional em 
trabalhos insalubres ou no turno da noite, devidamente assinada e carimbada 
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pelo seu representante legal da proponente, em cumprimento ao disposto no 
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

II - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

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

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

c) Certidão de Regularidade de Pessoa Jurídica do FGTS; 

d) Certidão de Regularidade da Fazenda Municipal do Município da 
proponente; 

e) Certidão de Regularidade da Fazenda Estadual; 

f) Certidão 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); 

g) Certidão de Regularidade de Débitos Trabalhistas junto ao Tribunal 
Superior do Trabalho. 

III - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 
social, já exigidos e apresentáveis na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, 
podendo ser substituído por Escrituração Contábil Digital (ECD), através do 
SPED – Serviço Público de Escrituração Digital, conforme Instruções 
Normativas RFB nº. 787/07. A situação da empresa deverá ser comprovada 
através dos seguintes indicadores, que serão apresentados já calculados por 
profissional competente, será realizada com a aplicação da seguinte fórmula, 
e respectivos índices mínimos aceitáveis: 

1) LC (índice de liquidez corrente), o qual será calculado como segue: 

       LC = AC, onde: 

                                                      PC 

Somente será aceita para fins de habilitação a empresa proponente, quando o 
LC for igual ou superior a 1,0. 

2) LG (índice de liquidez geral), o qual será calculado como segue: 

                                              LG = ( AC +  ARLP ), onde: 

                                                      ( PC  +  PELP ) 

Somente será aceita para fins de habilitação a empresa proponente, quando o 
LG for igual ou superior a 1,0. 

3) SG (solvência geral), o qual será calculado como segue: 

                                                  SG  =  ( AT  -  DA ), onde: 

                                                          ( PC  +  PELP ) 

Somente será aceita para fins de habilitação a empresa proponente, quando o SG 
for igual ou superior a 1,50. 
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Onde: 

AC = Ativo circulante         PC = Passivo circulante         

ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo       AT = Ativo Total 

PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo       DA = Despesas Antecipadas   

Obs: utilizar no cálculo duas casas decimais. 

4) Comprovação de capital social mínimo da empresa igual ou superior a 10% 
do valor de referência do município para execução da obra. 

b) Certidão Negativa em matéria falimentar, concordatária, recuperação 
judicial e extrajudicial, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data 
designada para apresentação do documento. 

IV - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Certificado de Registro da empresa no CREA/CAU, atualizado; 

b) Prova da licitante possuir no quadro funcional permanente, profissional de 
nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução 
dos serviços de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 
superior ao objeto desta licitação, da seguinte forma: 

b.1) Em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação de 
cópia do contrato social; no caso de empregado, mediante cópia da Carteira 
de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou do Contrato de Trabalho por 
prazo indeterminado; ou por intermédio da apresentação de contrato de 
prestação de serviços profissionais autônomo.  

b.2) Cópia da Carteira do profissional expedida pelo CREA/CAU; 

c) Comprovação de aptidão técnica-operacional através de atestado, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da 
empresa licitante, que comprovem a execução de serviço similar ao objeto 
deste edital, devidamente registrado no CREA/CAU. 

d) Comprovação de aptidão técnica-profissional através de atestado, em 
nome do responsável técnico da empresa, registrado no CREA/CAU, fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, 
satisfatoriamente, contrato com objeto similar com o ora licitado ou obra de 
construção civil em geral. 

 Observação: a prova de aptidão técnica da empresa e do responsável 
técnico pode se dar em um único documento. 

5.2) Os documentos exigidos acima deverão ser apresentados em original 
ou cópia autenticada nos serviços notariais e de registros ou por 
servidor do município, sendo que os documentos poderão ainda ser 
extraídos de sistemas informatizados (internet), ficando sujeitos a verificação 
de sua autenticidade pela Administração. 

 

6. DOS PRAZOS 

6.1) Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia de 
início e incluir-se-á o do vencimento. 

6.2) Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste item em dia de 
expediente da Prefeitura Municipal de Glorinha. 

6.3) A execução dos serviços, objeto desta licitação, deverá ser concluída 
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em até 150 (cento e cinquenta) dias, iniciada a contagem a partir da 
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante justificativa, 
conforme prazo estabelecido no cronograma de execução dos serviços 
apresentados. 

6.4) Para efeito de julgamento da habilitação e proposta serão considerados 
os prazos totais fixados pela licitante, contados em dias úteis. 

6.5) Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 
(cinco) dias, convocará o vencedor para assinar o contrato, observando o 
subitem 11.1.1.1, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93 (Anexo VII). 

6.5.1) 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 prazo constante do item 6.5. 

6.6) 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 da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% 
(dez por cento) do valor do contrato e mais a suspensão temporária da 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
por prazo de 02 (dois) anos, conforme item 15 do presente edital. 

 

7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
FINANCEIRA 

7.1) As empresas que desejar participar da licitação estarão condicionadas à 
apresentação de 02 (dois) envelopes indevassáveis e lacrados, numerados de 
01 - HABILITAÇÃO e 02 - PROPOSTA, na seguinte forma:  
 

I - ENVELOPE N0 01 - HABILITAÇÃO 
TERÁ, NA PARTE EXTERNA, AS SEGUINTES 

INDICAÇÕES: 
- HABILITAÇÃO 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA 
- EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2018 
- NOME COMPLETO DA LICITANTE E CNPJ 

II - ENVELOPE N0 02 - PROPOSTA 
TERÁ, NA PARTE EXTERNA, AS SEGUINTES 

INDICAÇÕES: 
- PROPOSTA FINANCEIRA 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA 
- EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2018 
- NOME COMPLETO DA LICITANTE E CNPJ 

 

7.2) Os documentos de quaisquer dos envelopes deverão ser apresentados 
em 01 (uma) via, em idioma português e não poderão conter rasuras ou 
entrelinhas em seu conteúdo. 

7.3) Os documentos exigidos nos envelopes 01 - HABILITAÇÃO e 02 - 
PROPOSTA, deverão ser apresentados em original ou cópia autenticada 
nos serviços notariais e de registros ou por servidor do município, 
sendo que os documentos poderão ainda ser extraídos de sistemas 
informatizados (internet), ficando sujeitos a verificação de sua autenticidade 
pela Administração. 

7.4) A proposta financeira será apresentada no envelope nº. 02, 
preferencialmente em papel timbrado do proponente, com valores cotados 
em moeda nacional, devidamente carimbada e assinada pelo responsável 
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técnico da proponente em todas as folhas na forma especificada no item 8.2 
deste Edital. 

7.5) Não serão consideradas as propostas que deixem de atender, no todo 
ou em parte, qualquer das disposições deste Edital, bem como aquelas 
manifestamente inexequíveis, presumindo-se como tais as que contiverem 
preços vis ou excessivos, face aos preços correntes no mercado. 

7.6) Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou 
substituições das propostas ou de quaisquer documentos, após entregues à 
Comissão de Licitação. 

7.7) Nos preços propostos deverão ser computadas todas as despesas 
indispensáveis à realização da obra, materiais de expediente, mão-de-obra,  
materiais de construção, máquinas e equipamentos, taxas da ART/RRT, 
encargos das leis sociais, trabalhistas, BDI (Bonificações e Despesas 
Indiretas) e quaisquer despesas acessórias e necessárias, não especificadas 
neste Edital, e relativas aos trabalhos objeto desta licitação. 

7.7.1) Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para 
executar o projeto, sendo desconsiderado qualquer reivindicação de 
pagamento adicional quando devido a erro ou má interpretação por parte da 
licitante. 
 

8. DOS ENVELOPES: 

8.1) Envelope nº. 01 – HABILITAÇÃO: 

O envelope nº. 01 indicará na parte externa as especificações discriminadas 
no item 7.1.I deste Edital e o no seu interior, deverá conter, para sua 
habilitação, a seguinte documentação: 

I - Documento credenciando o representante da proponente para a licitação, 
quando o mesmo se fizer presente (modelo Anexo II); 

II – Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de 
Glorinha atualizado, conforme item 4; 

III - Declaração assinada por Diretor ou Representante Legal da Empresa de 
que é declarada IDÔNEA para licitar ou contratar com o Poder Público, nos 
termos do inciso IV do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, devidamente 
assinada e carimbada pelo representante legal da empresa (modelo Anexo 
II); 

IV - Prova de a Licitante possuir no quadro funcional permanente, na data da 
entrega dos envelopes, profissional de nível superior detentor de atestado de 
responsabilidade técnica, da seguinte forma: 

IV.1 - Em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação 
de cópia do contrato social; no caso de empregado, mediante cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou do Contrato de Trabalho 
por prazo indeterminado; ou por intermédio da apresentação de contrato de 
prestação de serviços profissionais autônomo. 

IV.2 - Cópia da Carteira do profissional expedida pelo CREA/CAU; 

V - Atestado de Visita do local dos serviços, ou o licitante poderá apresentar, 
em substituição ao Atestado de Visita, Declaração de que conhece as 
condições do local e que tem pleno conhecimento dos elementos necessários 
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à realização do objeto da presente licitação, devidamente assinado pelo 
responsável técnico da licitante, conforme Anexo III. 

8.1.1) A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 
42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, deverá apresentar, 
no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se 
enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos 
os documentos previstos neste edital. 

8.1.2) As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, 
receita bruta até o limite de R$ 2.400.000.00 (dois milhões e quatrocentos 
mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
Complementar nº. 123/2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação, 
declaração de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, além de todos os documentos previstos neste edital. 

8.1.3) A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a 
cooperativa que atender ao item 8.1.1, que possuir restrição em qualquer dos 
documentos de regularidade fiscal, previstos neste edital, terá sua 
habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que 
comprove a sua regularidade em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data 
em que for declarada como vencedora do certame. 

8.1.4) 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, ainda que apresentem alguma restrição. 

8.1.5) O prazo de que trata o item 8.1.3 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. 

8.1.6) A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 8.1.3 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 

8.2) Envelope nº. 02 – PROPOSTA FINANCEIRA: 

O envelope nº. 02 indicará na parte externa as especificações discriminadas 
no item 7.1.II deste Edital e o no seu interior, deverá conter, a seguinte 
documentação: 

I - Planilha de proposta financeira do objeto desta Licitação, descrevendo a 
quantidade e a unidade dos materiais e mão-de-obra, com preço unitário, 
total e o valor global, e indicação do(s) índice(s) de BDI adotado(s), sendo 
motivo de impugnação a falta desta, devendo ser assinada pelo responsável 
técnico da licitante, cujo nome, título e registro no CREA/CAU, deverão 
constar de maneira legível e clara no documento (arquivo em excel e modelo 
Anexo VII). 

II - Cronograma Físico-Financeiro, devendo estar assinado pelo responsável 
técnico da licitante, cujo nome, título e registro no CREA/CAU, deverão 
constar de maneira legível e clara no documento (modelo Anexo VI). 

III - Declaração de que todos os materiais a serem utilizados são de primeira 
qualidade – “Classe A” – e estão de conformidade com as normas 
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estabelecidas pela ABNT, com certificação pelo INMETRO ou Normas ISO; 

Observação: Em caso de divergência entre os valores expressos em 
algarismos e por extenso, será levado em consideração o último e havendo 
divergência entre o valor unitário e valor global, prevalecerá o primeiro. 

Observação: O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a 
contar da data aprazada para a sua entrega. 

8.2.1) Quaisquer tributos, custos ou despesas, diretos ou indiretos, omitidos 
da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos no 
preço, não sendo considerados pleitos de acréscimos a qualquer título. 

8.2.2) 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. 

9. DO JULGAMENTO 

9.1) A Licitação será processada e julgada pela Comissão Permanente de 
Licitações com observância ao previsto nos Arts. 43 e 44 da Lei Federal nº 
8.666/93 e art. 42 da Lei Complementar n° 123/2006.  

9.2) A abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta” será realizada 
sempre em sessão pública, lavrando-se ata circunstanciada, assinada pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes legais 
das licitantes presentes. 

9.3) Serão inabilitadas as licitantes que apresentarem sua documentação em 
desconformidade com este Edital, bem como serão desclassificadas as 
propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital; 

9.3.1) A Comissão Permanente de Licitação manterá em seu poder os 
envelopes “Propostas” das licitantes consideradas inabilitadas, devidamente 
fechados e rubricados, no fecho, pelos membros da Comissão e pelos 
representantes legais das licitantes presentes, os quais serão devolvidos, 
fechados, após o término do período recursal. 

9.3.2) Os envelopes acima referidos ficarão sob a guarda da Comissão 
Permanente de Licitação pelo período de 20 (vinte) dias corridos, e findo este 
prazo, a Administração não terá mais qualquer responsabilidade sobre o seu 
teor. 

9.4) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, depois de obedecido 
ao disposto no § 2º do art. 3º da Lei Federal nº 8.666/1993, será utilizado o 
sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todas as licitantes. 

9.5) Ocorrendo o empate ficto previsto no § 2º do art. 44 da Lei 
Complementar nº 123/2006, será assegurada a preferência da 
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa beneficiada pela 
Lei Federal nº 11.488/2007, em conformidade com os itens que seguem: 

9.5.1) Entende-se como empate ficto 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. 

9.5.2) Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
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a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora 
da proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 02 
(dois) dias úteis, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de 
menor preço, situação em que será declarada vencedora da licitação; 

b) se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, 
convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, será 
facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas 
de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na 
hipótese do item 9.5 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo 
previsto na alínea a deste item. 

9.6) Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa 
satisfizer as exigências do item 9.5.2 deste edital, será declarado vencedora 
a licitante detentora da proposta originariamente de menor valor. 

9.7) O disposto no item 9.5 deste edital não se aplica às hipóteses em que a 
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, 
empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

9.8) Decairá do direito de impugnar, perante a Prefeitura os termos do edital 
de licitação, aquele licitante que, tendo-o aceito sem objeção, venha a 
apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que o viciariam, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

9.9) Se todas as habilitações/propostas forem desclassificadas, a Comissão 
de Licitações poderá fixar, aos licitantes, o prazo de 08 (oito) dias úteis para 
apresentação de outras, escoimadas das causas que originaram a 
inabilitação/desclassificação. 

 

10. DOS RECURSOS 

10.1) Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas 
previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 

11. DAS GARANTIAS 

11.1) A licitante deverá prestar uma das garantias previstas no Artigo 56, 
Parágrafo 1° da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, a saber: 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) Seguro garantia; 

c) Fiança bancária. 

11.1.1) As garantias oferecidas serão de 5% do valor do Contrato, devendo 
a Contratada prestar a garantia no prazo de 05 (cinco) dias após a assinatura 
do Contrato, o qual deverá apresentar comprovante de uma das 
modalidades. 

11.1.1.1) O município reserva-se o direito de não emitir a Ordem de Início 
dos Serviços enquanto a licitante vencedora não prestar a garantia, conforme 
item 11.1. 

11.2) No caso de caução em dinheiro: 

a) O valor depositado em caução, será administrado pela Contratante e 
devolvido a Contratada, de acordo com a cláusula de atualização monetária. 
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b) A Contratante utilizará, a qualquer tempo, no todo ou em parte, o valor da 
garantia para cobrir os prejuízos eventualmente apurados, decorrentes do 
descumprimento de qualquer obrigação contratual, ou falha dos serviços ora 
contratados, inclusive os motivados por greves ou atos dolosos de seus 
empregados. 

c) O valor atualizado da garantia deverá ser integralizada, num prazo de 30 
(trinta) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores. 

11.3) No caso de seguro garantia: 

a) A Contratante deverá ser indicada como beneficiário do seguro-garantia. 

b) Obriga-se a Contratada a apresentar a nova apólice, até 05 (cinco) dias 
úteis após o vencimento. 

c) O descumprimento das obrigações previstas nos itens “a” e “b” constitui 
motivo para rescisão do contrato. 

11.4) No caso de fiança bancária: 

11.4.1) Deverão constar, do instrumento de fiança bancária, os seguintes 
requisitos: 

a) Prazo de validade correspondente ao período de vigência do contrato. 

b) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário e principal 
pagador, fará o pagamento, a Contratante, dos prejuízos por este sofridos, 
em razão do descumprimento das obrigações da Contratada, 
independentemente de interpelação judicial. 

c) Expressa renúncia do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos 
nos artigos 827, 828 e 838 do Código Civil. 

d) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado.  

11.5) A garantia será liberada após o perfeito cumprimento de contrato, no 
prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do Termo de Recebimento 
Definitivo da Obra. 

11.6) A perda da garantia em favor da Prefeitura Municipal de Glorinha por 
inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, 
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem 
prejuízo das demais sanções previstas no contrato. 
 

12. DO PAGAMENTO 

12.1) A Contratada deverá, até o 5° dia útil, da expedição do Boletim de 
Medição, emitir e apresentar à Contratante a Nota Fiscal/Fatura, da qual 
constem discriminadamente, por itens e detalhes, todos os serviços 
executados de acordo com o cronograma físico-financeiro e conforme o 
respectivo Boletim de Medição expedido pela fiscalização Técnica da 
Prefeitura. 

12.2) O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil da 
apresentação da Nota Fiscal de serviços, juntamente com as CNDs de: 
Certidão de Regularidade de Pessoa Jurídica do FGTS; Certidão de 
Regularidade da Fazenda Municipal do Município da proponente; Certidão de 
Regularidade da Fazenda Estadual; Certidão de Regularidade Conjunta de 
Débitos relativa aos tributos Federais, Regularidade Social e à Dívida Ativa da 
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União; Certidão de Regularidade de débitos trabalhistas junto ao Tribunal 
Superior do Trabalho (CNDT). 

12.2.1) A comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, se dará 
pela apresentação de cópia da folha de pagamento com comprovação de 
pagamento do salário, bem como cópia do registro de ponto de todos os 
envolvidos diretamente na execução da obra, referente ao mês 
imediatamente anterior da realização do serviço. 

12.2.2) A comprovação previdenciária, social e tributária referente ao 
Contrato, se dará através da apresentação de cópias das guias de 
recolhimento do INSS e do FGTS do pessoal envolvido diretamente na 
execução da obra, referente ao mês imediatamente anterior ao da realização 
do serviço. 

12.3) Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País, sendo 
processadas as retenções necessárias. 

12.4) Serão retidos 15% (quinze por cento) do valor do empenho, caso a 
Contratada não apresentar prova de recolhimento do INSS (vinculado à 
matrícula CEI) e FGTS, referente à obra objeto desta licitação. 
 

13. DAS MEDIÇÕES 

13.1) As medições das obras e serviços estarão vinculadas ao cronograma 
físico-financeiro. 

13.2) A cada alteração contratual, por acréscimo ou diminuição do objeto, 
valor ou prazo do contrato, será acordado novo cronograma para a obra e 
serviços a se realizarem, com prevalência do interesse da Prefeitura Municipal 
de Glorinha. 

13.3) A programação financeira será sistematicamente atualizada e será 
passível de reformulação quando fatores supervenientes o justificarem a 
exclusivo critério da Prefeitura Municipal de Glorinha, estabelecendo-se, desta 
forma, nova programação para efeito de pagamento das medições de obras e 
serviços.   

13.4) As medições serão processadas independentemente de solicitação da 
contratada, com a seguinte periodicidade: 

I - A primeira será realizada em até 30 (trinta) dias contados do recebimento 
da Ordem de Início de Serviços. 

II - As subsequentes, suceder-se-ão a cada período de 30 (trinta) dias, a 
partir da data do término da medição anterior, exceto a medição final, que 
poderá abranger menor período, por se tratar da última fase da execução do 
objeto do contrato. 

13.5) O processo das medições obedecerá a seguinte sistemática: 

I - Tudo que for realizado, sob as condições contratuais, será apontado de 
acordo com os critérios de medição, no Boletim de Medição, que deverá ser 
assinado pelo técnico da Prefeitura Municipal, juntamente com o preposto 
habilitado da Contratada. 

II - Processada a medição será feita à Contratada a comunicação por escrito 
do valor apurado por meio de Boletim de Medição. 

III - A contratada somente poderá emitir fatura após a emissão pela 
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Contratante do respectivo Boletim de Medição. 

13.6) Para obtenção do valor de cada medição será assim procedido: 

I - Para os preços pertencentes à proposta e para os incorporados 
eventualmente no decurso do contrato: 

a) multiplicam-se as quantidades medidas pelos respectivos preços unitários; 

b) corresponderá ao valor da respectiva medição o somatório dos produtos 
finais obtidos nos termos da alínea anterior. 

13.7) Na medição final deverá ser anexado um cadastro técnico da obra e 
serviços realizados com todas as plantas, detalhes e especificações. 
 

14. DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO 
14.1) A Contratada se obriga:  
I - a substituir, no prazo máximo de 03 (três) dias, pessoa ou empregado 
cuja permanência no local da execução do objeto da licitação seja de sua 
responsabilidade e esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos; 
II - a refazer às suas expensas, quaisquer obras e serviços executados em 
desobediência às Normas Técnicas vigentes; 
III - remover, após a conclusão dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e 
lixos de qualquer natureza, provenientes da obra ou serviço objeto da 
presente licitação; 
IV - a cumprir e fazer cumprir todas as Normas Regulamentadoras sobre 
Medicina e Segurança do Trabalho; 
V - a efetuar o registro de empreitada no CREA/CAU, em observância ao 
disposto na Lei Nº. 6.496, de 07 de dezembro de 1977; 
VI - apresentar a ART/RRT paga referente a execução da obra; 
VII - promover a sinalização obrigatória, bem como o isolamento no local da 
obra; 
VIII - matricular a obra no INSS e obter a matrícula CEI (Cadastro Específico 
no INSS) e entrega de cópia autêntica deste documento à Prefeitura 
Municipal em até 30 (trinta) dias do início da obra. 
IX - apresentar e entregar à Prefeitura Municipal de Glorinha, cópia autentica 
de CND (Certidão Negativa de Débito relativa ao INSS) da obra em até 30 
(trinta) dias da comunicação escrita da Contratada da conclusão da obra, 
documento sem o qual não será expedido o recebimento definitivo do 
Contrato. 
XI - manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito à 
regular execução dos serviços; 
XII - atender as determinações e exigências formuladas pela CONTRATANTE; 
XIII - se responsabilizar, por todos os ônus, encargos e obrigações 
comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou 
quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os 
gastos e encargos com material e mão-de-obra necessária à completa 
realização das obras, até a sua entrega perfeitamente concluída; 
XIV - obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com 
vínculo empregatício do pessoal a ser empregado na execução das obras, 
englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos 
contratos de trabalho em razão de horário, condição ou demais 
peculiaridades; 
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XV - prevenir acidentes de quaisquer natureza com as máquinas, 
equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na 
execução de obras ou serviços ou em decorrência deles, devendo a 
CONTRATADA obedecer fielmente as Normas de Segurança e Medicina do 
Trabalho. 
XVI - manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços e as 
obras executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-
lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente 
venham a ocorrer até a Aceitação Definitiva da Obra. 
XVII – apresentar no prazo de até 01 (um) dia útil anterior ao início da 
execução dos serviços, relação contendo o nome completo, função e número 
do RG, do pessoal envolvido na execução da obra junto ao canteiro de obras, 
devendo manter a listagem permanentemente atualizada, até a conclusão 
total da obra. 
14.2) Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
14.3) Durante a execução do presente contrato, a Contratada responderá 
por si e seus prepostos por toda e qualquer ação civil ou criminal 
especialmente por danos morais, pessoais, materiais causados a terceiros, 
inclusive a seus empregados.  
 

15. DAS PENALIDADES 
15.1) A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 
Prefeitura caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-a as penalidades constantes neste Edital. 
15.2) Será aplicada multa de 0,15% (zero vírgula quinze por cento) ao dia, 
até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do objeto contratual não 
realizado, quando a contratada, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro 
do prazo estabelecido, a obrigação assumida. 
15.3) A multa a que alude o subitem anterior não impede que a Prefeitura 
rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas 
neste Edital. 
15.4) A multa será descontada dos pagamentos do respectivo contrato ou, 
quando for o caso, cobrada judicialmente. 
15.5) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração municipal 
poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
I – Advertência; 
II - Multa, na forma prevista neste instrumento; 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o órgão ou entidade promotora da licitação, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
15.6) A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 15.5 é da alçada da 
autoridade competente, facultada a defesa do interessado no respectivo 
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista. 
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15.7) Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 
contratação, quando a licitante vencedora: 
I - Recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta dentro do prazo de 
validade;  
II - Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, 
sem prévia autorização da Contratante; 
III - Executar o objeto contratual em desacordo com as normas técnicas ou 
especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções 
necessárias, às suas expensas; 
IV - Desatender às determinações da fiscalização; 
V - Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais ou 
municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos 
competentes em razão da infração; 
VI - Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual. 
15.8) Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 
contratação, quando a licitante: 
I - Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução 
do objeto contratual; 
II - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte o objeto 
contratual; 
III - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, 
negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar dano à Contratante ou 
a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada de reparar os 
danos causados. 
15.9) As sanções previstas nos incisos III e IV do subitem 15.5 poderão 
também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos 
contratos regidos pela Lei Federal nº. 8666/93: 
I - Praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos;  
II - Praticarem atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração, em virtude de atos ilícitos praticados. 
 

16. DA POSSÍVEL FRAUDE À LICITAÇÃO 

16.1) A constatação, no curso da presente licitação, de condutas ou 
procedimentos que impliquem em atos contrários ao alcance dos fins nela 
objetivados, ensejará a formulação de imediata representação ao 
MINISTÉRIO PÚBLICO para que sejam adotadas as providências tendentes à 
apuração dos fatos e instauração do competente procedimento criminal, sem 
prejuízo da abertura de processo administrativo especial para os fins 
estabelecidos no art. 88, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

17. DO FORO 

17.1) Fica eleito Foro da Comarca de Gravataí para dirimir quaisquer litígios 
oriundos da presente licitação.    
        

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
18.1) As licitantes que tiverem eventuais dúvidas de caráter legal ou técnico 
na interpretação dos termos deste Edital, serão atendidas durante o 
expediente da Prefeitura Municipal de Glorinha, no Setor de Compras e 
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Licitações, no endereço expresso no item 1, ou pelo telefone (51) 3487-1020, 
ramais 211 e 220, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, ou pelo e-
mail: susana.fernandes@glorinha.rs.gov.br. 
18.2) Os envelopes entregues em mãos, e/ou enviados via CORREIO ou 
TRANSPORTADORA, deverão ser remetidos com antecedência e aos cuidados 
do "SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES", caso contrário, não nos 
responsabilizaremos por envelopes que não cheguem em tempo hábil às 
mãos da Comissão de Licitações ou do Setor de Compras e Licitações. 
18.3) Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar 
reclamações ou recursos, assinar atas e contrato, os licitantes ou seus 
representantes credenciados e os membros da Comissão de Licitação. 
18.4) 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, a e b, da Lei Federal nº 
8.666/93). 
18.5) Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não 
serão admitidos à licitação os participantes retardatários. 
18.6) A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
18.7) Reserva-se à Comissão o direito de solicitar, em qualquer época ou 
oportunidade, informações complementares. 
18.8) Não havendo expediente na data fixada no item 1.1, a reunião será 
realizada no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora, salvo 
motivo de força maior ou qualquer outro fator ou fato imprevisível.                                
18.9) A Administração reserva-se ao direito de anular ou revogar, a presente 
TOMADA DE PREÇOS a qualquer tempo, desde que ocorrentes as hipóteses 
de ilegalidade ou interesse público, fundamentados conforme prescrição 
contida no Art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93, dando ciência aos 
interessados mediante a afixação do comunicado no Átrio de Publicações 
Oficiais. 

18.10) Faz parte integrante deste Edital: 
- Anexo I – Modelo de Credenciamento; 
- Anexo II – Modelo de Declaração de Idoneidade; 
- Anexo III- Modelo de Declaração de que conhece o local da obra 
- Anexo IV – Memoriais Descritivos; 
- Anexo V – Orçamento de Referência; 
- Anexo VI – Cronograma Físico-Financeiro; 
- Anexo VII – Modelo de Proposta Financeira; 
- Anexo VIII – Minuta do Contrato; 
- Anexo IX– Projetos Executivos - em arquivo digital. 
 
Prefeitura Municipal de Glorinha/RS, em 06 de junho de 2018. 
 
 

Darci José Lima da Rosa 

Prefeito Municipal 
 
 

mailto:susana.fernandes@glorinha.rs.gov.br
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2018 
(MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO) 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
ANEXO I 

 
ASSUNTO: TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018 

 
DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE 

 
O abaixo assinado, inscrito no CPF/MF sob o nº _____________ e 

RG nº _____________ expedido pela __________, na qualidade de 
responsável legal pela empresa _______________________________, vem 
pela presente informar a V.Sa. que o Sr. ______________________, inscrito 
no CPF/MF sob nº ___________________________e RG nº 
____________________, expedido pela__________ é pessoa designada por 
nós para acompanhar a Sessão de Abertura dos Envelopes da Documentação 
da Habilitação e da Proposta Financeira, bem como assinar as Atas e demais 
documentos dela decorrentes a que se referir a LICITAÇÃO em epígrafe, 
podendo inclusive abrir mão do prazo recursal. 

 
Local e data. 

 
(Nome e assinatura do responsável pela 

PROPONENTE) 
(Nome e assinatura do representante). 
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2018 

(DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR) 
 (PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
 

ANEXO II 
 

(DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR) 
 (PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
DECLARAÇÃO 

 
DECLARO, sob as penas da lei, para fins da Tomada de Preços nº. 

002/2018, que a empresa 
________________________________________, CNPJ nº 
_____________________é declarada IDÔNEA para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, nos termos do inciso IV do Artigo 87 da Lei Federal nº 
8666/93, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente 
à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual situação 
quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade 
econômica-financeira. 

      
Local e data. 

 
________________________ 

Assinatura do Sócio-Gerente. 
(Identificação da Assinatura e carimbo do 

CNPJ) 
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2018 
(DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR) 

 (PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 
 

ANEXO III 
 

(DECLARAÇÃO DE QUE CONHECE O LOCAL DA OBRA) 
 

DECLARAÇÃO 

 
 

 
 DECLARO, sob as penas da lei, para fins da Tomada de Preços 
nº. 002/2018, que a empresa 
________________________________________, CNPJ nº 
_____________________ conhece as condições do local e que tem pleno 
conhecimento dos elementos necessários à realização do objeto da presente 
licitação. 

 
Local e data. 

 
________________________ 

Assinatura do Sócio-Gerente. 
(Identificação da Assinatura e carimbo do 

CNPJ) 
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2018 

 
 
 
 

ANEXO IV 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
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SECRETARIA DE GOVERNO 

SETOR DE PROJETOS 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

Pavimentação e Urbanização 

 

 

 

Dados Gerais 

 

Objeto: Ruas Póggi Marcos dos Reis e Benjamim Soares 

Tipo: Execução de pavimentação e obras complementares 

Local: Centro – Glorinha/RS 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Glorinha 

 

 

 

Disposições Gerais 

 

O presente tem por objetivo estabelecer as normas e orientar o desenvolvimento da 

execução de pavimentação e obras complementares nos locais mencionados de acordo 

com as especificações constantes neste memorial descritivo e demais documentos 

relacionados, bem como: projeto básico, orçamento e cronograma, podendo, ainda, 

contemplar outros documentos que sejam necessários para a correta especificação do 

objeto. 

Fazendo parte do sistema viário existente tem-se parte da Rua Benjamin Soares até seu 

cruzamento com a Rua Mario Affeldt, que se encontram calçadas. O projeto visa finalizar o 

calçamento da Rua Benjamin Soares, e executar a pavimentação da Rua Póggi Marcos dos 

Reis, até sua junção com a Av. Avelino Maciel, existente. 

Parte desses serviços é a complementação da rede de drenagem, que possui trechos 

existentes em ambas as ruas. Bem como a sinalização das mesmas. 
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Finalidade 

 

Descrever os materiais a serem utilizados na execução da obra, bem como, normatizar os 

serviços de forma a garantir a total segurança e a qualidade desejada para o objeto em 

questão. Logradouro regulamentado pela lei Nº 523/2002. As vias a serem pavimentadas 

seguem as medidas abaixo: 

Poggi Marcos: 12,0 m de largura, 112,0 m de extensão com área de 1344,0 m². 

Benjamin Soares: 7,0 m de largura, 103,0 m de extensão e 721,0 m² de área.  

A pavimentação será executada com uso de blocos de concreto intertravado. 

 

Soluções Adotadas e Especificações Técnicas 

 

Devem ser seguidas todas as indicações em projeto, bem como demais recomendações 

fornecidas pela prefeitura, além das normas técnicas. Será necessária visita técnica da 

empresa a fim de que certifique as características e condicionantes do local. Deverá, ainda, 

executar a obra de acordo com as soluções e especificações técnicas relacionadas a seguir. 

A obra terá todas as instalações provisórias necessárias para o seu bom funcionamento. 

Existirá no local da obra uma cópia completa do projeto e demais documentos relacionados 

ao objeto. A obra deverá ser sinalizada de acordo com as normas. 

 

1. Serviços iniciais 

 

1.1. Placa de obra 

 

Inicialmente será instalada a placa de obra, de chapa de aço e estrutura de madeira, 

informando objeto, prazo e valor total da obra fixada no solo. 

  

1.2. Almoxarifado 

Para o canteiro de obras deverá ser alugado um contêiner de 2,20 m x 6,20 m, 

localizado conforme planta, para ser utilizado como almoxarifado. 

1.3. Mobilização 

Está previsto como serviço a mobilização, considerando equipe e equipamentos, rolo 

compactador, pá carregadeira, escavadeira e motoniveladora. 
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2. Pavimentação 

2.1. Escavação 

Escavação a céu aberto, incluindo carga e descarga. Preparação do passeio e da pista 

para receber a camada de base e o berço de areia onde serão assentados os blocos de 

concreto, de acordo com a seção transversal de projeto. Consiste em corte, aterro e 

transporte do bota fora. 

 

2.2. Regularização de subleito 

 

Nivelamento do berço, limpeza e compactação do subleito, até 20 cm, com uso de 

motoniveladora. 

 

2.3. Bloco de concreto intertravado 

 

Blocos de concreto pré-fabricados para serem assentados sobre colchão de areia 

(camada de 4,00 cm, limpa e sem pedras). A orientação para espalhar o colchão de 

areia é o uso de 3 réguas de madeira com 4,0 cm de espessura onde duas servem como 

guia e a outra como sarrafo para nivelamento. O travamento será através de contensão 

lateral e atrito entre as peças, essas com as seguintes especificações: 

 

 Resistência à compressão:  ≥ 35MPA; 

 Espessura: 8,0 cm para a pavimentação; 

 Dimensão: 10 cm x 20 cm; 

 Concreto com brita graduada simples compactada; 

 Resistência à abrasão, classe A e B, conforme NBR 12042 da ABNT. 

 

A execução de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade da 

empresa por sua resistência e estabilidade. 

 

Deverá optar por uma das opções: em forma de Ponta de Lança ou em forma de 

Espinha de Peixe. 
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Posicionamento em forma de Ponta-de-lança 

 

 

 

Posicionamento em forma de Espinha-de-peixe 

 

 

 

A superfície dos blocos deve ser uniforme e as juntas devem ser estreitas facilitando o 

intertravamento e evitando o crescimento de gramíneas. 

A compactação deve ser realizada em todas as fases da pavimentação, principalmente 

após a colocação dos blocos de concreto. Para iniciar a compactação final é necessário 

espalhar com vassoura a areia fina e seca, que ajudará no intertravamento e na selagem 

das juntas. As compactações devem ser realizadas preferencialmente com vibro 

compactador e placa vibratória. 

 

 

2.4. Base de brita graduada 

 

A base será feita de brita graduada, compactada, com espessuras de acordo com 

projeto, após o preparo da superfície. Para execução deverão ser utilizados 

equipamentos e maquinários como pá carregadeira, motoniveladora, e rolos 

compactadores. A base granular deve se enquadrar na faixa B do DNIT. As espessuras 

máxima e mínima de compactação da camada granular são de 20,0 cm e 10,0 cm, 

respectivamente. 
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2.5. Reforço de subleito 

 

Nos trechos indicados em projeto deverão ter camada de solo cimento como reforço do 

subleito. Solo cimento é o Material proveniente de mistura de solo, cimento e água em 

proporções previamente determinadas por processo próprio de dosagem em laboratório, 

de forma a apresentar determinadas características de resistência e durabilidade, sendo 

o reforço a camada de base obtida mediante a utilização de solocimento devidamente 

compactado e submetido a adequado processo de cura. Por norma a execução desse 

serviço não poderá ser feita em dias chuvosos. 

O solo utilizado deverá ter as seguintes características quando submetidos aos ensaios 

s DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 e DNER-ME 122/94: 

 

 

 

 

2.6. Transporte 

Transporte em caminhão basculante para os materiais pétreos e solo-cimento, com DMT 

estimada de 40 km. 

 

2.7. Passeio e rampa de acesso à calçada 

 

Será executado passeio de concreto moldado in loco na extensão da cada rua. As 

larguras dos passeios serão de 2,5 m para a Rua Póggi Marcos e 2,0 m para Benjamin 

Soares. Atendendo ao item 6.10.11 da NBR 9050 (Rebaixamento de calçadas para 

travessia de pedestres), a execução da rampa de acesso à calçada deverá ser 

executada conforme projeto, com declividade máxima de 12,5%.  

 

2.8. Lastro de brita 

Lastro de brita de 5,0 cm para preparo da cancha para concreto moldado in loco do 

passeio. Pedra britada n. 0 ou pedrisco. Lançamento mecanizado. Uso de 
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compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, 

potência 4 CV.  

 

2.9. Guias 

Serão em trechos retos, composto por meio-fios com 15,0 cm de base por 30,0 cm de 

altura e 13,0 cm de base superior, de concreto pré-fabricado. 

 

3. Drenagem Pluvial 

Os serviços deste item são para readequação da drenagem pluvial existente, a qual 

deverá ser substituída. Os trechos a serem removidos estão definidos em projeto. 

Deverão ser removidos os seguintes elementos: Bocas-de-lobo (BL) = BL01, BL02, 

BL03, BL04 e BL05. E também os poços de visita (PV) = PV01, PV02, PV03 e PV04. 

Todos estes elementos deverão ser refeitos de acordo com projeto e planilha 

orçamentária. As caixas existentes às quais serão conectadas a rede a ser reformada 

deverão receber acréscimo de altura por meio de alvenaria a fim de nivelar com a 

calçada a ser construída. Pranchas 10/11, 11/11 e prancha complementar. 

 

3.1. Escavação para abertura de vala 

Escavação mecanizada de vala a céu aberto de solo de 1ª categoria incluindo carga 

descarga e transporte, DMT 1,5 km. 

 

3.2. Lastro de vala com preparo de fundo de brita 

Lastro de brita para preparo da vala para assentamento dos tubos de concreto, 

largura até 1,5 m. Pedra britada n. 0 ou pedrisco. Lançamento mecanizado. Uso de 

compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, 

potência 4 CV.  

 

3.3.  Tubo de concreto Simples DN 300 mm 

Tubo de concreto simples DN=300mm para rede coletora de águas pluviais, junta 

rígida, argamassa traço 1:3. 

 

3.4. Tubo de concreto Armado DN 300 mm 

Tubo de concreto armado DN=300mm para rede coletora de águas pluviais, junta 

rígida, argamassa traço 1:3. 

 

3.5. Tubo de concreto Simples DN 400 mm 



 

                        ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                       26 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA 

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 
AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)3487-1020  E-mail: 

prefeitura@glorinha.rs.gov.br 

  

Tubo de concreto simples DN=400mm para rede coletora de águas pluviais, junta 

rígida, argamassa traço 1:3. 

 

 

3.6. Bocas de lobo 

Execução de bocas-de-lobo nos pontos da drenagem existente, feitos de tijolo maciço e 

argamassa 1:3, sobre lastro de concreto de 10 cm, e tampa de concreto armado. 

 

3.7. Poço de Visita 

Execução de poço de visita em alvenaria de tijolos maciços, com revestimento de 

argamassa no interior, sobre lastro de concreto de 10 cm e tampa de concreto armado. 

3.8. Acréscimo de Altura de Poço de Visita 

Para adequar a altura da cota de topo dos poços de visita existentes, deve-se 

executar o serviço de acréscimo de altura uso de alvenaria, até a cota do fundo para 

o meio-fio da boca-de-lobo.  

 

4. Sinalização 

4.1. Sinalização horizontal 

 

Demarcação viária 

 

A aplicação de tinta à base de resina vinílica ou acrílica com micro-esferas de vidro é a 

operação que visa à execução de marcas, símbolos e legendas na superfície das pistas de 

uma rodovia mediante a utilização de equipamentos, ferramentas e gabaritos adequados. 

A tinta é uma mistura de ligantes, partículas granulares com elementos inertes, pigmentos e 

seus agentes dispersores, micro esferas de vidro e outros componentes que propiciem ao 

material qualidades que atendam à finalidade a que se destina. As tintas devem atender aos 

requisitos da NBR 11862. 

Após aplicação, deve apresentar plasticidade e elevada aderência às esferas de vidro 

retrorefletivas, ao pavimento ou sinalização anterior, devendo resultar em uma película 

fosca, de aspecto uniforme, não podendo ser constatada a ocorrência de rachaduras, 

manchas ou outras irregularidades durante o período de sua vida útil. 

As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831 e NBR 14281. 

 

Faixa plástica pré-formada 

 

A espessura da faixa plástica pré-formada deverá ser de 1,5 mm. 
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O ponto de amolecimento do material não deve ser inferior a 80 ºC, determinado pelo 

método MB - 164. 

As microesferas de vidro deverão apresentar as seguintes características: 

 

 Teor mínimo de sílica: 65%. 

 Esfericidade: quantidade máxima de 30% de fragmentos ovóides, 

deformados ou leitosos quando ensaiados de acordo com o método 

ASTMID 1115. 

 Índice de refração de 1,5. 

 

A refletorização deverá ocorrer por microesferas de vidro tipo ―pré-mix‖, na proporção de 

aproximadamente 33%. 

A faixa plástica pré-formada, composta de aproximadamente 15% de resinas e 

plastificantes, e 37% de pigmentos, deverá ser colocada com adesivo adequado ao material 

e ao pavimento, a fim de garantir boa aderência. O adesivo deverá ser à base de borracha e 

resinas sintéticas, tendo como solvente, hidrocarbonatos alifáticos, aromáticos e acetonas, 

com tempo de secagem de aproximadamente 5 minutos. 

O material aplicado deverá apresentar uma durabilidade mínima de 2 anos quando 

submetido a um tráfego mínimo de 20.000 veículos/dia. 

O material termoplástico deverá estar garantido contra falhas, fissuras, lascas ou perda de 

aderência, seja por defeito do material ou do método de aplicação quando submetido às 

condições normais de trafegabilidade de veículos e de pedestres. 

A superfície do material aplicado deve perder em menos de 10 minutos a sua inicial 

característica pegajosa, para evitar adesão à penetração de impurezas ou sujeiras que 

contaminem eventualmente o material, quando de sua aplicação, em razão do seu estado 

ainda pegajoso, devem desaparecer pouco depois, unicamente pelo defeito do tráfego e da 

chuva. Após este período, o material não deve ser mais contaminado. 

O material termoplástico quando mantido em sua temperatura de aplicação por quatro 

horas, não deve apresentar alteração visível na coloração (200 ºC ± 10). 

 

Sinalização vertical 

 

São constituídas de chapas metálicas ou de BMC (resina plástica reforçada), cortadas nas 

dimensões indicadas e material de acabamento. As formas e cores das placas de 

sinalização estão explicitadas em projeto. 

As chapas, após cortadas nas dimensões finais, são submetidas a uma decapagem por 

processo químico a fim de proporcionar boa aderência à película de tinta. Qualquer que seja 
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o processo de decapagem, as chapas devem ser suficientemente lavadas e secas em 

estufas de modo a remover qualquer resíduo de produto químico. Na chapa metálica é dada 

uma demão de Primer à base de Epoxi. A face principal da placa é executada com tinta 

esmalte sintético. O verso da placa recebe uma demão de tinta esmalte sintético na cor 

preta semi-fosca. 

O suporte é um poste de 3,0 m para placas de Regulamentação, Advertência e Indicativas 

de Serviços Auxiliares. Os postes são confeccionados de tubo de aço galvanizado de 

dimensões ø11/2‖ x 3,0 m e parede de 0,3 cm. Possuem as extremidades superiores 

fechadas por tampa soldada de aço galvanizado de espessura 3/16‖, 2 (duas) aletas de aço 

galvanizado de dimensões 3/16‖ x 5 x 10 cm, soldados com ângulo de 180 º entre si a 5 cm 

das extremidades inferiores e 2 (dois) furos de diâmetro de 8,5 mm com eixos paralelos 

distantes das extremidades superiores de 3 cm e 36 cm, respectivamente. 

 

Execução da sinalização vertical 

 

A firma executante deverá verificar previamente as condições do local indicado no projeto. 

As interferências subterrâneas e aéreas deverão ser analisadas visando uma perfeita 

instalação e uma boa visualização da sinalização. A posição de árvores e arbustos também 

deverá ser observada. 

A colocação das placas e suportes deverão estar devidamente alinhadas vertical e 

horizontalmente. 

A fixação do poste é feita de uma primeira camada de concreto-magro de seção circular de 

ø30 cm x 30 cm de profundidade e uma segunda camada de aterro socado com pedras que 

após o acabamento do piso deve totalizar 20 cm. 

As placas são fixadas através de 2 (dois) parafusos galvanizados de cabeça francesa ø5/16‖ 

x 2 1/2‖ com arruelas e porcas sextavadas. 

Após a retirada dos suportes existentes deverá ser executado o trabalho de 

acabamento do piso da calçada ou canteiro central. 

 

4.2.  Placas de regulamentação D = 60,0 cm 

 

Placas circulares: diâmetro de 60,0 cm, em chapa de aço com pintura 

refletiva. 

 

4.3. Placas de regulamentação L = 25,0 cm 

Placas ortogonais: 25,0 cm de lado, em chapa de aço com pintura refletiva. 
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4.4. Placas de advertência D = 60,0 cm 

Placas quadradas: 60,0 cm de lado com uma das diagonais na vertical, em 

chapa de aço com pintura refletiva. 

 

4.5. Placas indicativas para denominação de rua 

Placas de identificação de logradouro público retangulares: 40 cm x 20 cm, 

de fundo azul, com o nome da rua, o bairro e o CEP, em chapa de aço com 

pintura refletiva. 

 

4.6. Suporte para placas de sinalização 

Suporte metálico galvanizado, D= 2‖, e= 3,25 mm com 3,0 m de altura, fixada em 

concreto 20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento : areia média : brita 1), após abertura de 

vala para inserção. 

 

4.7. Suporte para placa de denominação 

Suporte metálico galvanizado, D=1 ½‖, e= 3,25 mm com 3,0 m de altura. 

 

 

5. Piso tátil 

 

O piso tátil será de concreto com dimensões de 40,00 x 40,00 cm e espessura de 2,00 

cm. Será executado um contrapiso de concreto na espessura de 4,00 cm a fins de 

nivelamento com o passeio de concreto. Deverá conter dois tipos de piso tátil. O piso tátil 

de alerta e o piso tátil direcional. Deverão ser executados de acordo com as 

especificações em projeto e de acordo com a NBR 9050. 

 

6. Serviços finais 

 

6.1 Limpeza final de obra 

Serão feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem necessários. Será 

removido todo o entulho de obra existente. 

 

A empresa é responsável pelo gerenciamento de resíduos. 

 

A empreiteira deverá tomar providências para evitar que seus serviços prejudiquem 

benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao município ou a 



 

                        ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                       30 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA 

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 
AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)3487-1020  E-mail: 

prefeitura@glorinha.rs.gov.br 

  

terceiros. Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos, enleivamentos, muros, 

etc., deverão ser integralmente reconstituídas ao seu estado inicial. 

Os danos causados às redes de concessionários, órgãos públicos ou terrenos correrão 

por ônus e sob responsabilidade da firma executante. 

 

6.2 Desmobilização 

Conforme item 1.3., a desmobilização considerando equipe e equipamentos, rolo 

compactador, pá carregadeira, escavadeira e motoniveladora. 

 

7 Normas 

 

O presente objeto deverá atender às normas vigentes da ABNT, Leis/Decretos Municipais, 

Estaduais e Federais. Dentre as mais relevantes, destacamos: 

 

 ABNT NBR 9781:2013 – Peças de concreto para pavimentação; 

 ABNT NBR 15953:2011 – Pavimento intertravado com peças de concreto; 

 ABNT NBR 9050:2004 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos 

 ABNT NBR 11862:2012 – Sinalização horizontal viária tinta a base de resina acrílica 

 ABNT NBR 16537:2016 – Acessibilidade — Sinalização tátil no piso — Diretrizes 

para elaboração de projetos e instalação 

 DER ET-DE-P00/008 – Base e sub-base de brita graduada 

 DNIT 143:2010 – Pavimentação – Base de solo-cimento - Especificação de serviço 

 

A não indicação de alguma legislação, norma ou documento técnico não exime a empresa 

de executar a obra de acordo com as recomendações que são praticadas pela boa técnica 

da construção civil e pelos órgãos responsáveis e aplicáveis ao tipo e local mencionado. 
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8 Execução 

 

A obra deverá ser executada por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todos 

os serviços indicados, além da limpeza e entrega da obra em perfeito e completo 

funcionamento. 

 

Equipamentos de Proteção Individual: A empresa executora deverá providenciar 

equipamentos de proteção individual (EPI) necessários e adequados ao desenvolvimento de 

cada etapa dos serviços conforme normas relacionadas, principalmente no que se refere à 

NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como os demais dispositivos de segurança. 

 

Equipamentos de Proteção Coletiva: A empresa executora deverá providenciar 

equipamentos de proteção coletiva de acordo com as normas vigentes. 

 

Deverá ser usado o Livro Diário de Obra. O diário de obra deverá ser preenchido 

DIARIAMENTE e fará parte da documentação necessária junto à medição. Este livro deverá 

ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de cópias dos projetos, 

memoriais, detalhes e especificações técnicas. 

 

A menos que especificado em contrário, é obrigação da empresa a execução de todos os 

serviços descritos e mencionados nas especificações, bem como o fornecimento de todo o 

material, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, EPI, EPC, entre outros equipamentos 

para execução ou aplicação na obra. 

 

Todos os materiais seguirão rigorosamente o que for especificado no presente Memorial 

Descritivo. A não ser quando especificados em contrário, os materiais a empregar serão 

todos de primeira qualidade e obedecerão às condições da ABNT e ao INMETRO. Na 

ocorrência de comprovada impossibilidade de adquirir o material especificado, deverá ser 

solicitada substituição por escrito com a aprovação da fiscalização responsável. 

 

Sempre que, a critério do município, seja necessário incrementar os trabalhos, poderá ser 

exigido também, que os mesmos se desenvolvam em regime extraordinário. 

 

O município poderá, em qualquer ocasião, modificar os projetos, reduzindo ou aumentando 

volumes de serviços, ficando o empreiteiro obrigado a manter os mesmos preços unitários 
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propostos, desde que as modificações não reduzam ou excedam a 25% do valor global da 

obra. 

 

Para quaisquer acréscimos de serviços não previstos, seus respectivos preços deverão ser 

previamente estabelecidos, por acordo entre a Prefeitura e a empresa executante. 

 

A empresa executante da obra se obriga a executar rigorosamente os serviços, obedecendo 

fielmente aos projetos, especificações e documentos, bem como os padrões de qualidade, 

resistência e segurança estabelecidos nas normas recomendadas ou aprovadas pela ABNT, 

ou, na sua falta, pelas normas usuais indicadas pela boa técnica da construção civil. 

 

9 Fiscalização 

 

A fiscalização se efetivará no local das obras ou serviços, por engenheiro ou comissão fiscal 

previamente designado, que poderão ser assessorados por profissionais ou empresas 

especializadas, expressamente contratadas na execução do controle qualitativo e 

quantitativo e no acompanhamento dos trabalhos à vista do projeto. 

 

A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Administração. Não exclui a 

responsabilidade do contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na 

sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 

prepostos, salvo quanto a estes for apurada ação ou omissão funcional na forma e para os 

efeitos legais. 

 

Compete especificamente à fiscalização da execução de obras: 

 

 Fornecer ao contratado todos os elementos indispensáveis ao início da obra. Tais 

elementos constarão, basicamente, da documentação técnica julgada indispensável; 

 Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pelo contratado; 

 Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas ao contratado; 

 Promover as providências necessárias junto a terceiros, quando de sua 

responsabilidade; 

 Efetuar, com a presença do contratado, as medições dos serviços e emitir 

certificados de habilitação a pagamentos; 

 Transmitir, por escrito, as instruções sobre as modificações de projetos aprovados, e 

alterações de prazos e cronogramas; 
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 Dar à Administração imediata ciência de ocorrências que possam levar à aplicação 

de penalidades ao contratado ou à resolução do contrato; 

 Relatar oportunamente à Administração, ocorrências ou circunstâncias que possam 

acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras ou em relação a terceiros; 

 Solicitar à Administração parecer de especialistas em caso de necessidade. 

 

O responsável técnico pela obra ou serviço deverá estar à disposição da fiscalização, 

podendo, sem prejuízo de sua responsabilidade pessoal, fazer-se representar por técnicos 

de classe competente, o qual permanecerá no local das obras ou serviços para dar 

execução ao contrato, nas condições por este fixadas. 

 

A obra ou serviço deverá desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre 

o contratado, sua equipe e a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no 

sentido do cumprimento do contrato. 

 

10 Omissões 

 

Em caso de dúvidas ou omissões, será atribuição da fiscalização fixar o que julgar 

necessário, tudo sempre em rigorosa obediência ao que preceituam as normas e 

regulamentos ditados pela ABNT e pela legislação vigente. Em caso de divergências entre o 

presente Memorial e o Edital, prevalecerá sempre o último. 

 

 

11 Recebimento dos Serviços 

 

O recebimento definitivo ocorrerá no momento em que se verificar a execução satisfatória 

dos serviços, não possuindo nenhuma pendência relacionada às especificações e 

recomendações deste memorial descritivo e demais documentos relacionados. 

 

À Prefeitura Municipal de Glorinha fica reservado o direito de exigir os ensaios que julgar 

necessários referente aos serviços contratados. Os ensaios se necessário, deverão ser 

realizados pela Fundação de Ciência e Tecnologia - CIENTEC, às expensas da firma 

executante. 

 

Os materiais empregados serão controlados pelas especificações do fabricante e o serviço 

inspecionado visualmente pela Fiscalização. 
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Os serviços incompletos, defeituosos ou executados em desacordo com os projetos e 

normas apresentados, serão refeitos imediatamente, não cabendo à firma executante o 

direito de indenização. 

 

12 Garantia 

 

A empresa ganhadora deverá fornecer garantia que atenda as determinações do Código de 

Defesa do Consumidor e demais legislações que abrangem a espécie. 

 

13 Considerações Gerais 

 

A planilha de formação de preços fornecida pela contratada deve ser elaborada de forma 

que o valor da contratação deverá englobar, para todos os itens da planilha, os custos 

relativos ao fornecimento de materiais, aluguel de todas as máquinas, equipamentos e 

ferramentas necessárias à correta execução dos serviços, inclusive encargos sociais 

incidentes, bem como quaisquer perdas de material devidas a recortes ou a sobreposições 

já que as medições serão realizadas pelas quantidades efetivamente executadas. 

 

Deverão ser considerados, ainda, os custos relativos à administração central, serviços 

gráficos, serviços técnicos complementares, segurança e medicina do trabalho, 

equipamentos de proteção individual e coletiva, inclusive manutenção e reparo dos mesmos, 

manutenção do canteiro de obras, transporte horizontal e vertical de materiais e 

equipamentos dentro e fora do canteiro, transporte da mão-de-obra ou de ferramentas 

necessárias à execução dos serviços, placas de sinalização do canteiro, riscos 

(imprevistos), lucro (já considerados o imposto sobre a renda e a contribuição social sobre o 

lucro líquido), seguros contratualmente exigidos, custos financeiros, além dos demais 

tributos incidentes. 

 

Para cada item da planilha, o preço unitário proposto deverá considerar a execução 

completa do serviço correspondente, de acordo com as normas técnicas pertinentes, não 

sendo admitida, em nenhuma hipótese, a execução dos serviços de forma parcial ou em 

desacordo com os projetos ou com as especificações técnicas, sob o argumento de não ter 

sido considerado o custo relativo a qualquer parcela necessária a completa e a correta 

execução do mesmo. As licitantes deverão detalhar todos os serviços/materiais que 

compõem a proposta financeira. 
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A empresa contratada não poderá subempreitar serviços, a não ser com expressa 

autorização do órgão fiscalizador, caso em que continuará  responsável pela execução 

financeira do contrato. Neste caso, atestado técnico referente à obra, somente será 

concedido à subempreiteira. 

 

14 Disposições Finais 

 

Caso alguma informação no presente memorial, projetos ou demais documentos estejam 

em desacordo com legislações, especificações de fornecedores ou normas vigentes, é 

responsabilidade da contratada o conhecimento e o correto cumprimento das mesmas, 

sempre informando ao fiscal responsável que dará deferimento ou indeferimento à causa. 
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Descrição Geral do Sistema Viário 
 

 

Área: Loteamento Popular Bela Vista 

 

A seguir descrição do sistema viário existente e correlação com o projeto. 

 

As vias do projeto, Ruas Poggi Marcos e Benjamin Soares, fazem o acesso aos lotes do 

loteamento popular, e são tidas como vias coletoras. Elas fazem a ligação à Av. Avelino 

Maciel Neto, que funciona como uma via arterial, ligando a região central do município, pela 

RS-030 (Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho), com a região cortada pela BR-290 (Freeway), o 

Capão Grande. A situação pode ser conferida conforme planta de localização. 

 

Memória de Cálculo 
 

1. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

 

Áreas a Pavimentar 

O presente projeto abrange os seguintes segmentos: 

Ruas Póggi Marcos dos Reis e Benjamim Soares. Como trata-se de um 

cruzamento, para efeitos de metragem é considerado para a Rua Póggi Marcos a extensão 

entre a Rua Benjamin Soares e a Av. Avelino Maciel Neto, possuindo 112,0 m de 

comprimento e área de pavimentação 1344,0 m² neste trecho. A Rua Benjamin Soares 

possui 103,0 m de comprimento e 721,0 m². Área total de pavimentação = 2065,0 m² 

 

1.1. Método de Projeto - Parâmetros de Cálculo 

Para o dimensionamento de vias urbanas foi adotado método do DNER, do Eng. 

Murilo Lopes de Souza. 

Para calcular as espessuras da estrutura do pavimento para o presente caso, os 

parâmetros necessários são os seguintes: 
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- Numero N (número de solicitações de veículos com 8.2 t/eixo); de acordo 

com as características do tráfego das vias fora adotado N = 1x105; 

- Índice de suporte Califórnia (%). 

 

Com resultados das sondagens, obteve-se 4 resultados de ISC (CBR). 

Furo de sondagem CBR (%) Localização (via) 

F1 7 Poggi Marcos 

F2 7 Poggi Marcos / Benjamin 

Soares 

F3 10 Poggi Marcos 

F4 8 Benjamin Soares 

 

1.2. Dimensionamento 

De acordo com o método adotado, seguem as estruturas de pavimento de acordo 

com os seguintes trechos: 

 

Poggi Marcos dos Reis – Trecho A (até 100 m partindo do cruzamento com Av. 

Avelino Maciel) Área = 1200 m² 

Revestimento com bloco de concreto 8,0 cm  

Colchão de areia 4,0 cm 

Base de brita graduada 22,0 cm 

 

Benjamin Soares e cruzamento com Poggi Marcos – Cruzamento (trecho conforme 

planta) Área = 515 m² 

Revestimento com bloco de concreto 8,0 cm  

Colchão de areia 4,0 cm 

Base de brita graduada 30,0 cm 

Reforço de subleito de solo cimento 20,0 cm  
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Benjamin Soares – Trecho B (até 50 m partindo do cruzamento com Rua Mário 

Affeldt) Área = 350 m² 

Revestimento com bloco de concreto 8,0 cm  

Colchão de areia 4,0 cm 

Base de brita graduada 27,0 cm 

 

 

1.3. Recomendações para a construção 

 

- Sempre que ocorrerem bolsões de solos inadequados (CBR inferior ao considerado 

no projeto) no subleito, deverão ser procedidas as remoções e respectivas substituições por 

outros de boas características geotécnicas (preferivelmente areia ou pedra rachão) a critério 

da fiscalização. 

- Todos os aterros deverão ser executados com CBR igual ou superior ao ISP de 

projeto.  

- Após completar as escavações e aterros, deverá ser procedida a regularização e a 

compactação do subleito, com controle tecnológico rigoroso, de forma a garantir que o CBR 

seja no mínimo igual ao ISP de projeto. 

 

 

2. Memória de Cálculo de Quantitativos 

 

Serviço Unid Qtde Cálculo 

Placa de obra M2 5,0 2*2,5 

Almoxarifado MÊS 6 6 

Mobilização Vb. 1 1 

Escavação mecânica M3  863,80  
(7+12)*12*0,62+100*12*0,34 + 

50*7*0,39+11*7*0,62+30*7*0,62 

Regularização subleito M2 
 

(112*12) + 103*7 
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2.065,00  

Execução de via em bloco intertravado M2  
2.065,00  

(112*12) + 103*7 

Base de BG M3  513,00  
100*12*0,22+12*12*0,3 + 

50*7*0,27+53*7*0,3 

Reforço de subleito M3 
 103,00  

12*12*0,2 + 53*7*0,2 

Transporte caminhão 14 m3 para RCD 
M3xk

m 

 
24.640,0
0  

(513 + 103) * 40  

Execução de passeio M3 
 75,49  

(2*112*2,5*0,08)-(690*0,4*0,4*0,08) + 

(61*2*0,08+59*2*0,08+30*2*0,08+28*2*0

,08)-(700*0,4*0,4*0,08)+2*2,5*4 

Lastro com preparo de fundo M3 45,80 
(2*112*2,5*0,05)+ 61*2*0,05+59*2*0,05+ 

30*2*0,05+28*2*0,05) 

Guia de passeio M 
 414,00  

112*2+8*2 + 91*2 

Escavação M3 
322,0 

100*1*2+(2+21+38)*1*2 

Lastro de vala M3 
16,10 

100*1*0,1+(2+21+38)*1*0,1 

Tubo de concreto simples 300 mm M 
2,0 

2 

Tubo de concreto armado 300 mm M 
21,0 

7+7+7 

Tubo de concreto simples 400 mm M 
138,0 

50+50+38 

Bocas-de-lobo un 
 5,0  

2+3 

Poço de visita un 
4,0 

4 

Acréscimo de altura de poço de visita  
1,6 

0,4*2+0,4*2 

Sinalização horizontal M2  69,75  
103*0,1+1*0,3*6+12*3*0,5 + 

50*0,1+3*0,3*3,5+7*3*0,5*3 

Fornecimento de placa de regulamentação D=0,60m Un. 
 4,00  

2+2 

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação 

em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI 

un.  3,00  3 

Fornecimento e implantação de placa de advertência em 

aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI 

un.  3,00  1+2 

Fornecimento e implantação de placa de denominação em 

aço, lado de 0,2 x 0,4 m - película retrorrefletiva tipo I e SI 

un.  2,00  2 

Fornecimento e implantação de suporte metálico 

galvanizado para placa de sinalização 

un 10,00 2+2+3+1+2 

Fornecimento e implantação de suporte metálico 

galvanizado para placa de denominação 

Un.  2,00  2 

Piso tátil 0,4 x 0,4 Un.  
1.103,00  

=2X112/0,4+2X4/0,4+4+4+4+4+12+12+ 

2X59/0,4+2X28/0,4+12+12+12+12 
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Limpeza final M2 2065,0 1344+721 

Desmobilização Vb. 1,00 1 

 

Glorinha, 19 de abril de 2018. 

 

 

Victor Martins Teixeira 

Eng. Civil – CREA RS 207125 

Setor de Projetos 
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ANEXO V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA  
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            Objeto: PAVIMENTAÇÃO - LOTEAMENTO POPULAR REFERÊNCIA SIANPI / SICRO- JAN/2018 (DESONERADA) 

             Tipo: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PISO INTERTRAVADO BDI ADOTADO - 25,60% 

  
           

Local: RUA POGGI MARCOS DOS REIS e RUA BENJAMIM 
SOARES 

ENCARGOS SOCIAIS - 5,69 % 

             Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA 
       

 

  
 

 Planilha Orçamentária  

Item Serviços Uni. Qtd 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Unitário 
com BDI 

(R$) 

Valor Parcial (R$) Preço Total do Item (R$) 
Código 
SINAPI/ 
SICRO 

Material 
M. de 
Obra 

Material M. de Obra Total 

                      

1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.295,93 2.806,15 5.102,08   

1.1 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

M2 5,000 217,23 272,84 122,78 150,06 613,89 750,31 1.364,20 74209/1 

1.2 

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST 
ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ 
FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO         
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL 
EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA 

MÊS 6,000 289,00 362,98 163,34 199,64 980,04 1.197,84 2.177,88 73847/1 

1.3 MOBILIZAÇÃO VB 1,000 1.242,04 1.560,00 702,00 858,00 702,00 858,00 1.560,00 COMPOSI. 

2 PAVIMENTAÇÃO 118.144,01 144.289,00 262.433,01   
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2.1 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT 
DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. 
AF_12/2013 

M³ 863,80 6,40 8,04 3,62 4,42 3.126,96 3.817,99 6.944,95 89889 

2.2 
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE 
SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA 

M² 2065,00 1,00 1,26 0,57 0,69 1.177,05 1.424,85 2.601,90 72961 

2.3 

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 

M² 2065,00 45,00 56,52 25,44 31,08 52.533,60 64.180,20 116.713,80 92399 

2.4 
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA 
GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO 

M³ 513,00 72,00 90,43 40,70 49,73 20.879,10 25.511,49 46.390,59 96396 

2.5 

BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM 
PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR 
INTERMEDIARIO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, 
CARGA E TRANSPORTE DO SOLO 

M³ 103,00 26,00 32,66 14,70 17,96 1.514,10 1.849,88 3.363,98 96389 

2.6 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 

M³ / 
Km 

24.640,00 0,49 0,62 0,28 0,34 6.899,20 8.377,60 15.276,80 93593 
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2.7 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_07/2016 

M³ 79,16 500,00 628,00 282,60 345,40 22.370,62 27.341,86 49.712,48 94990 

2.8 
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM 
CAMAD 

M³ 45,80 110,40 138,66 62,40 76,26 2.857,92 3.492,71 6.350,63 94116 

2.9 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016 

M 414,00 29,00 36,42 16,39 20,03 6.785,46 8.292,42 15.077,88 94273 

3 DRENAGEM PLUVIAL 13.901,28 16.981,46 30.882,74   

3.1 
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE. 

M³ 322,00 10,00 12,56 5,66 6,90 1.822,52 2.221,80 4.044,32 90106 

3.2 
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE 
FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
COM CAMADA DE BRITA 

M³ 16,10 160,40 201,46 90,66 110,80 1.459,63 1.783,88 3.243,51 94103 

3.3 
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA 
REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂ M CR 

M 2,00 53,21 66,83 30,08 36,75 60,16 73,50 133,66 95567 
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3.4 
TUBO DE CONCRETO PARA REDES 
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RIGIDA. 

M 21,00 94,52 118,72 53,43 65,29 1.122,03 1.371,09 2.493,12 95565 

3.5 
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA 
REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂ. 400MM, JUNTA RIGIDA. 

M 138,00 69,25 86,98 39,15 47,83 5.402,70 6.600,54 12.003,24 95568 

3.6 
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO 
MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA 1:3 

UNI 5,00 400,00 502,40 226,08 276,32 1.130,40 1.381,60 2.512,00 83659 

3.7 
POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA 
REDE D=0,40 M 

UNI 4,00 1.061,01 1.332,63 599,69 732,94 2.398,76 2.931,76 5.330,52 83708 

3.8 
ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE 
VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,40 
M 

M 1,60 558,50 701,48 315,67 385,81 505,08 617,29 1.122,37 83714 

4 SINALIZAÇÃO 8.088,30 9.882,04 17.970,34   

4.1 
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 

M² 69,75 21,68 27,23 12,26 14,97 855,14 1.044,15 1.899,29 72947 

4.2 
Fornecimento e implantação de placa de 
regulamentação em aço D = 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I e SI 

UNI 4,00 205,00 257,48 115,87 141,61 463,48 566,44 1.029,92 
5213440 - 

SICRO 

4.3 
Fornecimento e implantação de placa de 
regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - 
película retrorrefletiva tipo I e SI 

UNI 3,00 245,00 307,72 138,48 169,24 415,44 507,72 923,16 
5213444 - 

SICRO 

4.4 
Fornecimento e implantação de placa de 
advertência em aço, lado de 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I e SI 

UNI 3,00 238,00 298,93 134,52 164,41 403,56 493,23 896,79 
5213464 - 

SICRO 
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4.5 
Fornecimento e implantação de placa de 
denominação de rua em aço - película 
retrorrefletiva tipo I e SI 

UNI 2,00 136,00 170,82 76,87 93,95 153,74 187,90 341,64 
5213464 - 

SICRO 

4.6 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE 
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA 
PLACA DE SINALIZAÇÃO  

UNI 10,00 171,72 215,68 97,06 118,62 970,60 1.186,20 2.156,80 
5213851-

SICRO 

4.7 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE 
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA 
PLACA DE SINALIZAÇÃO  

UNI 2,00 132,36 166,24 74,81 91,43 149,62 182,86 332,48 
5213863 - 

SICRO 

4.8 PISO TÁTIL DIRECIONAL OU DE ALERTA UNI 
   

1.103,00  
7,50 9,42 4,24 5,18 4.676,72 5.713,54 10.390,26 COMPOSI. 

5 SERVIÇO FINAIS 2.106,20 2.571,95 4.678,15   

5.0 LIMPEZA FINAL DAS OBRAS M² 2065,000 1,20 1,51 0,68 0,83 1404,20 1713,95 3118,15 9537 

5.1 DESMOBILIZAÇÃO VB 1,000 1242,04 1560,00 702,00 858,00 702,00 858,00 1560,00 COMPOSI. 

TOTAL DO MATERIAL R$ 144.535,72 45,00% 

  TOTAL DA MÃO DE OBRA R$ 176.530,60 55,00% 

TOTAL DO ORÇAMENTO R$ 321.066,32 100,00% 

          

            

      
      

  

      
Victor Martins Teixeira 

  

      
Engenheiro Civil 

  

      
Secretaria de Governo e Habitação 
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ANEXO VI 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2018 

ANEXO VII 
(MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA) 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
  

 
A 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
Glorinha/RS 

 

Apresentamos abaixo nossa proposta para execução de obra de 
PAVIMENTAÇÃO DA RUA POGGI MARCOS DOS REIS E A CONTINUAÇÃO 
DA RUA BENJAMIN SOARES, no loteamento Bela Vista, incluindo material e 
mão de obra, na forma de empreitada integral por preço global, conforme 
discriminado no Memorial Descritivo, Planta e Quantitativos fornecidos pela 
Prefeitura, conforme objeto do Edital Tomada de Preços nº. 002/2018 e 
com a Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
1. O preço global da proposta financeira é de R$ 

..................................................., sendo R$..................de material e 
R$.................. de mão de obra. 

 
2. Anexo Planilha de Proposta Financeira e Cronograma Físico-Financeiro 

(arquivo em excel). 
 

 
 

(data, assinatura do responsável técnico e carimbo do CNPJ da empresa) 
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2018 

ANEXO VIII 
MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
PAVIMENTAÇÃO DA RUA POGGI MARCOS DOS REIS E A 

CONTINUAÇÃO DA RUA BENJAMIN SOARES NO 
LOTEAMENTO BELA VISTA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO 
DE OBRA, NA FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL POR 
PREÇO GLOBAL, QUE FAZEM O MUNICÍPIO DE GLORINHA 

E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXX 

 
 Pelo presente instrumento particular, o MUNICÍPIO DE GLORINHA, pessoa jurídica 
de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n° 91.338.558/0001-37, com sede na 
Avenida Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, 23.400, Centro de Glorinha, representado neste ato 
pelo seu Prefeito Municipal, Sr. DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA, brasileiro, casado, inscrito no 
CPF/MF sob n° XXXXXXXXXX, domiciliado e residente neste Município, a partir de agora 
denominado simplesmente de “CONTRATANTE” e a empresa ............................., pessoa 
jurídica de direito privado, com sede e domicílio à .................................., inscrita no CNPJ/MF 
sob n° ..........................., representada neste ato pelo seu Sócio-Gerente, o Sr. 
........................, brasileiro, ............. ................., domiciliado e residente do mesmo 
endereço acima citado, inscrito no CPF/MF sob o n° ..................... a partir de agora 
denominada simplesmente de “CONTRATADA”, ajustam entre si, nos termos do Processo 
Administrativo n° 2489/2018, este contrato de prestação de serviço, mediante as cláusulas e 
condições seguintes: 

DO OBJETO 

1 - O presente Contrato é a adjudicação ao Edital Tomada de Preços nº. 002/2018 para 
contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução de obra de 
PAVIMENTAÇÃO DA RUA POGGI MARCOS DOS REIS E A CONTINUAÇÃO DA RUA BENJAMIN 
SOARES, no loteamento Bela Vista, incluindo material e mão de obra, na forma de 
empreitada integral por preço global, conforme discriminado no Memorial Descritivo, Planta 
e Quantitativos fornecidos pela Prefeitura e proposta financeira e cronograma físico 
financeiro anexos ao presente contrato. 

DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
2 - A Contratada se compromete a iniciar a execução dos serviços em até 10 (dez) dias 
após o recebimento da Ordem de Início dos Serviços, e a concluí-lo em até 150 (cento e 
cinquenta) dias, podendo ser prorrogado. 
2.1 – O prazo de vigência do presente contrato é de até 160 (cento e sessenta) dias, a 
partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo. 

DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
3 - O preço global do presente contrato é de R$ ................. (), sendo R$ () de material e 
R$ () e mão-de-obra. 

3.1 - A Contratada deverá, até o 5° dia útil, da expedição do Boletim de Medição, emitir e 
apresentar à Contratante a Nota Fiscal/Fatura, da qual constem discriminadamente, por 
itens e detalhes, todos os serviços executados de acordo com o cronograma físico-
financeiro e conforme o respectivo Boletim de Medição expedido pela fiscalização Técnica 
da Prefeitura. 
3.2 - O pagamento, será até o 10º (décimo) dia útil da apresentação da Nota Fiscal de 
serviços, juntamente com as CNDs de: Certidão de Regularidade de Pessoa Jurídica do 
FGTS; Certidão de Regularidade da Fazenda Municipal do Município da proponente; 
Certidão de Regularidade da Fazenda Estadual; Certidão de Regularidade Conjunta de 
Débitos relativa aos tributos Federais, Regularidade Social e à Dívida Ativa da União, 
expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; Certidão de Regularidade de 
débitos trabalhistas junto ao Tribunal Superior do Trabalho (CNDT). 
3.2.1 - A comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, se dará pela 
apresentação de cópia da folha de pagamento com comprovação de pagamento do salário, 
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bem como cópia do registro de ponto de todos os envolvidos diretamente na execução da 
obra, referente ao mês imediatamente anterior da realização do serviço. 
3.2.2 - A comprovação previdenciária, social e tributária referente ao Contrato, se dará 
através da apresentação de cópias das guias de recolhimento do INSS e do FGTS do 
pessoal envolvido diretamente na execução da obra, referente ao mês imediatamente 
anterior ao da realização do serviço. 
3.3 - Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País. 
3.4 - Serão retidos 15% (quinze por cento) do valor do empenho, caso a Contratada não 
apresentar prova de recolhimento do INSS (vinculado à matrícula CEI) e FGTS, referente à 
obra objeto desta licitação. 

DOS RECURSOS 
4 – Os recursos decorrentes deste instrumento são oriundos do Contrato de Repasse nº 
834778/2016 firmado com o MINISTÉRIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO- 
PAVIMENTAÇÃO e do orçamento vigente, sob a seguinte classificação: 
06.00 – SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. PÚBLICO 
06.01 – SECRETARIA MUN. OBRAS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS 
267820025.2.082.4490.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 

DA FISCALIZAÇÃO 
5.1 - Cabe à Contratante, através dos servidores Victor Martins Teixeira - Engenheiro Civil 
(titular), e de Kelly Tirelli Orita – Arquiteta (suplente), exercer ampla, irrestrita e 
permanente fiscalização na qualidade dos serviços e dos materiais empregados na obra. 

DAS PENALIDADES 
6 - A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades constantes 
neste Contrato. 
6.1 - Será aplicada multa de 0,15% (zero vírgula quinze por cento) ao dia, até o 30º 
(trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do objeto contratual não realizado, quando a 
contratada, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a obrigação 
assumida. 
6.2 - A multa a que alude o item anterior não impede que a Prefeitura rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas neste Contrato. 
6.3 - A multa será descontada dos pagamentos do respectivo contrato ou, quando for o 
caso, cobrada judicialmente. 
6.4 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração municipal poderá, 
garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
I – Advertência; 
II - Multa, na forma prevista neste instrumento; 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
órgão ou entidade promotora da licitação, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
6.5 - A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 6.4 é da alçada da autoridade 
competente, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 
(dez) dias da abertura de vista. 
6.6 - Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, quando a 
contratada: 
I - Recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta dentro do prazo de validade;  
II - Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia 
autorização da Contratante; 
III - Executar o objeto contratual em desacordo com as normas técnicas ou especificações, 
independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas; 
IV - Desatender às determinações da fiscalização; 
V - Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais ou municipais, 
respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da 
infração; 
VI - Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual. 
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6.7 - Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, quando a 
Contratada: 
I - Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto 
contratual; 
II - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte o objeto contratual; 
III - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, 
imperícia, dolo ou má fé, venha a causar dano à Contratante ou a terceiros, 
independentemente da obrigação da Contratada de reparar os danos causados. 
6.8 - As sanções previstas nos incisos III e IV do subitem 6.6 poderão também ser 
aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº. 
8666/93: 
I - Praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;  
II - Praticarem atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

DA RESCISÃO 
7 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei. Constituem motivos para rescisão do contrato: 
I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações técnicas, ou prazos; 
II - O atraso injustificado no início da obra; 
III - A paralisação da obra sem justa causa e prévia comunicação à Contratante; 
IV - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar o seu cumprimento, assim como as de seus superiores; 
V - A decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil 
da empresa licitante ou de seus sócios-diretores; 
VI - A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
VII - A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a 
juízo da Contratante, prejudique a execução do contrato; 
VIII - O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem suficiente provisão, que 
caracterizem a insolvência da contratada; 
IX - Razões de interesse do serviço público; 
X - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
de execução do contrato. 

DAS RESPONSABILIDADES 
8 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executará o objeto do 
Contrato, e de suas condições, pelo que reconhece ser perfeitamente viável o 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas. 
8.1 - A Contratada se obriga:  
I - a substituir, no prazo máximo de 03 (três) dias, pessoa ou empregado cuja 
permanência no local da execução do objeto da licitação seja de sua responsabilidade e 
esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos; 
II - a refazer às suas expensas, quaisquer obras e serviços executados em desobediência 
às Normas Técnicas vigentes; 
III - remover, após a conclusão dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de 
qualquer natureza, provenientes da obra ou serviço objeto da presente licitação; 
IV - a cumprir e fazer cumprir todas as Normas Regulamentadoras sobre Medicina e 
Segurança do Trabalho; 
V - a efetuar o registro de empreitada no CREA/CAU, em observância ao disposto na Lei 
Nº. 6.496, de 07 de dezembro de 1977; 
VI - apresentar a ART/RRT paga referente a execução da obra; 
VII – manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
VIII - promover a sinalização obrigatória, bem como o isolamento no local da obra; 
IX - matricular a obra no INSS e obter a matrícula CEI (Cadastro Específico no INSS) e 
entrega de cópia autêntica deste documento à Prefeitura Municipal em até 30 (trinta) dias 
do início da obra. 
X - apresentar e entregar à Prefeitura Municipal de Glorinha, cópia autentica de CND 
(Certidão Negativa de Débito relativa do INSS) da obra em até 30 (trinta) dias da 
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comunicação escrita da Contratada da conclusão da obra, documento sem o qual não será 
expedido o recebimento definitivo do Contrato. 
XI - colocar no local de execução da obra, placa indicativa de obra, onde terá os dados da 
mesma. 
XII - manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito à regular 
execução dos serviços; 
XIII - atender as determinações e exigências formuladas pela CONTRATANTE; 
XIV - se responsabilizar, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, 
sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na 
legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão-de-
obra necessária à completa realização das obras, até a sua entrega perfeitamente 
concluída; 
XV - obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício do 
pessoal a ser empregado na execução das obras, englobando todas e quaisquer despesas 
decorrentes da execução dos contratos de trabalho em razão de horário, condição ou 
demais peculiaridades; 
XVI - prevenir acidentes de quaisquer natureza com as máquinas, equipamentos, 
aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execução de obras ou serviços ou 
em decorrência deles, devendo a CONTRATADA obedecer fielmente as Normas de 
Segurança e Medicina do Trabalho. 

XVII – apresentar no prazo de até 01 (um) dia útil anterior ao início da execução dos 
serviços, relação contendo o nome completo, função e número do RG, do pessoal 
envolvido na execução da obra junto ao canteiro de obras, devendo manter a listagem 
permanentemente atualizada, até a conclusão total da obra. 
XVIII - manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços e as obras 
executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total 
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até 
a Aceitação Definitiva da Obra. 
8.2 - Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
8.3 - Durante a execução do presente contrato, a Contratada responderá por si e seus 
prepostos por toda e qualquer ação civil ou criminal especialmente por danos morais, 
pessoais, materiais causados a terceiros, inclusive a seus empregados.  

DAS MEDIÇÕES 
9 - As medições das obras e serviços estarão vinculadas ao cronograma físico-financeiro. 
9.1 - A cada alteração contratual, por acréscimo ou diminuição do objeto, valor ou prazo 
do contrato, será acordado novo cronograma para a obra e serviços a se realizarem, com 
prevalência do interesse da Prefeitura Municipal de Glorinha. 
9.2 - A programação financeira será sistematicamente atualizada e será passível de 
reformulação quando fatores supervenientes o justificarem a exclusivo critério da 
Prefeitura Municipal de Glorinha, estabelecendo-se, desta forma, nova programação para 
efeito de pagamento das medições de obras e serviços.   
9.3 - As medições serão processadas independentemente de solicitação da contratada, 
com a seguinte periodicidade: 
I - A primeira será realizada em até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Ordem de 
Início de Serviços. 
II - As subsequentes, suceder-se-ão a cada período de 30 (trinta) dias, a partir da data do 
término da medição anterior, exceto a medição final, que poderá abranger menor período, 
por se tratar da última fase da execução do objeto do contrato. 
9.4 - O processo das medições obedecerá a seguinte sistemática: 
I - Tudo que for realizado, sob as condições contratuais, será apontado de acordo com os 
critérios de medição, em impresso próprio (Boletim de Medição) que deverá ser assinado 
pelo técnico da Prefeitura Municipal, juntamente com o preposto habilitado da Contratada. 
II - Processada a medição será feita à Contratada a comunicação por escrito do valor 
apurado por meio de Boletim de Medição. 
III - A contratada somente poderá emitir fatura após a emissão pela Contratante do 
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respectivo Boletim de Medição. 
9.5 - Para obtenção do valor de cada medição será assim procedido: 
I - Para os preços pertencentes à proposta e para os incorporados eventualmente no 
decurso do contrato: 
a) multiplicam-se as quantidades medidas pelos respectivos preços unitários; 
b) corresponderá ao valor da respectiva medição o somatório dos produtos finais obtidos 
nos termos da alínea anterior. 
9.6 - Na medição final deverá ser anexado um cadastro técnico da obra e serviços 
realizados com todas as plantas, detalhes e especificações. 

RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 
10 - Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
I - provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicação 
escrita da Contratada; 
II - definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação ou de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratais. 
10.1 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 
solidez e segurança da obra, nem a ética profissional pela perfeita execução do contrato. 
10.2 - O prazo a que se refere o item II, do item 10, não poderá ser superior a 90 
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados. 
10.3 - Salvo disposições em contrário, os ensaios, testes e demais provas exigidas por 
normas técnicas oficiais para boa execução do objeto do contrato, correm por conta da 
Contratada. 
10.4 - A Contratante rejeitará, no todo ou em parte, obra ou serviço, se em desacordo 
com o contrato, a qual deverá ser refeita sem custos à Contratante. 

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
11 - O Contrato poderá ser alterado nos seguintes casos: 
11.1 - Unilateralmente, pela Contratante: 
a) quando houver modificação do projeto para melhor adequação técnica aos seus 
objetivos; 
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal nº. 8666/93 
alterada pela Lei Federal nº 8.883/94. 
11.2 - Por acordo das partes: 
a) quando necessária a modificação do regime de execução ou modo de fornecimento, em 
face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 
b) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial. 
11.3 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras ou serviços. 
11.4 - Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos após a 
assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na 
revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 
11.5 - Em havendo alteração unilateral do contrato, que aumente os encargos da 
Contratada, a contratante deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico 
financeiro inicial. 

DAS GARANTIAS 
12.1 – A contratada deverá prestar uma das garantias previstas no Artigo 56, Parágrafo 1° 
da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, a saber: 
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
b) Seguro garantia; 
c) Fiança bancária. 
12.1.1 - As garantias oferecidas serão de 5% do valor do Contrato, devendo a 
Contratada prestar a garantia no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do 
Contrato, o qual deverá apresentar comprovante de uma das modalidades. 
12.1.1.1 – A contratante reserva-se o direito de não emitir a Ordem de Início dos Serviços 
enquanto a Contratada não prestar a garantia, conforme item 12.1. 
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12.2 - No caso de caução em dinheiro: 
a) O valor depositado em caução, será administrado pela Contratante e devolvido a 
Contratada, de acordo com a cláusula de atualização monetária. 
b) A Contratante utilizará, a qualquer tempo, no todo ou em parte, o valor da garantia 
para cobrir os prejuízos eventualmente apurados, decorrentes do descumprimento de 
qualquer obrigação contratual, ou falha dos serviços ora contratados, inclusive os 
motivados por greves ou atos dolosos de seus empregados. 
c) O valor atualizado da garantia deverá ser integralizada, num prazo de 30 (trinta) dias, 
sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores. 
12.3 - No caso de seguro garantia: 
d) A Contratante deverá ser indicada como beneficiário do seguro-garantia. 
e) Obriga-se a Contratada a apresentar a nova apólice, até 05 (cinco) dias úteis após o 
vencimento. 
f) O descumprimento das obrigações previstas nos itens “a” e “b” constitui motivo para 
rescisão do contrato. 
12.4 - No caso de fiança bancária: 
12.4.1- Deverão constar, do instrumento de fiança bancária, os seguintes requisitos: 
a) Prazo de validade correspondente ao período de vigência do contrato. 
b) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário e principal pagador, fará o 
pagamento, a Contratante, dos prejuízos por este sofridos, em razão do descumprimento 
das obrigações da Contratada, independentemente de interpelação judicial. 
c) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado.  
12.5 - A garantia será liberada após o perfeito cumprimento de contrato, no prazo de até 
30 (trinta) dias, contados da data do Termo de Recebimento Definitivo da Obra. 
12.6 - A perda da garantia em favor da Prefeitura Municipal de Glorinha por 
inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente 
de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem prejuízo das demais sanções 
previstas no contrato. 

DO FORO 
13 – O Foro da Comarca de Gravataí será o competente para quaisquer ações deste 
instrumento. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14 – Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei Federal 
de n° 8.666/93, com suas alterações posteriores no que couber. 
14.1 – Este contrato entra em vigência nesta data. 
E assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente Contrato em duas (02) vias 
de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo. 

 
Glorinha, xx de xxxxx de 2018. 

 
 
 Darci José Lima da Rosa 

Prefeito Municipal 
 

__________________________ 
Contratada 

Testemunhas: 

______________________________ 

______________________________ 

 

 
 


