
 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2018 

Processo Administrativo nº 482/2018 

                            

 

“TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA EXECUÇÃO DE OBRA COMPLETA DE 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERÍMETRO URBANO DE  

MUITOS CAPÕES - RS ”.  

 

 

O MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES/RS, neste ato 

representado pelo sua representante legal, Exmª. Prefeita 

Municipal, Sra. Rita de Cássia Campos Pereira, no uso de suas 

atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 8.666/93 de 

21/06/93 e suas alterações, torna público, para conhecimento dos 

interessados que se encontra aberta, licitação, sob a modalidade 

de "TOMADA DE PREÇOS", tipo menor preço, para contratação de 

empresa sob regime de empreitada global, compreendendo material e 

mão-de-obra para execução de obra  completa de Pavimentação 

Asfáltica de 2.974,82m2 compreendendo passeios, drenagem e 

sinalização  no perímetro urbano de Muitos Capões/RS, conforme 

aprovação de projeto contrato de repasse nº 829800/2016 – Operação 

CTEF nº 1030.542-15/2016,  nas condições expressas neste Edital e 

seus anexos.  

  

     Os envelopes contendo os documentos e as 

propostas serão recebidas até o dia 04 de maio de 2018, às 14 

horas, na Sala das licitações, junto ao prédio da  Prefeitura 

Municipal, sito a rua Dorval Antunes Pereira, 950, em Muitos 

Capões - RS. 

 

1 - OBJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES: 

 

 O Município de Muitos Capões contrata 

empresa sob regime de empreitada global, compreendendo material e 

mão-de-obra para execução de obra  completa de Pavimentação 

Asfáltica de 2.974,82m2 compreendendo passeios, drenagem e 

sinalização  no perímetro urbano de Muitos Capões/RS, conforme 

aprovação de projeto contrato de repasse nº 829800/2016 – Operação 

CTEF nº 1030.542-15/2016. 

 

2 - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 

 

     Os serviços a serem executados  é  a  

Pavimentação Asfáltica compreendendo passeios, drenagem e 

sinalização, tudo conforme projetos, memorial descritivo, 

cronograma físico financeiro e P.O e demais anexos que ficam 

fazendo parte integrante do presente edital, que deverão ser 

observados com rigor pelos participantes. 

  

3 - CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

     A empresa vencedora do certame fornecerá 

todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a 

execução dos serviços. 

 



 

4 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 

     Serão admitidos à licitação as Empresas que 

apresentarem os documentos comprobatórios de habilitação jurídica, 

regularidade fiscal de acordo com as normas da Lei nº 8.666/93 de 

21/06/93 e suas alterações, a saber: 

 

4.1 - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de 

Sociedade Comercial e em caso, de Sociedade por Ações, acompanhado 

do documento de eleição de seus administradores;  

4.2 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ); 

4.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal, sendo a última do domicílio ou sede da empresa 

participante do certame; 

4.4 – Certidão Negativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) e do INSS; 

4.5 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo 

distribuidor da Sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no 

máximo 60 dias anterior a data de abertura da licitação; 

4.6 - Cópia do balanço do último exercício financeiro encerrado 

(2016 ou 2017), sendo que o patrimônio líquido da empresa 

proponente, não poderá ser inferior a 10% (dez por cento) do valor 

orçado pelo Município e deverá constar no balanço apresentado, 

devendo o mesmo conter termo de abertura e encerramento, 

devidamente registrado na Junta Comercial do Estado, sede da  

empresa , ou outro documento  que comprove . No caso de empresa 

que não tenha um ano de exercício social, deverá comprovar suas 

atividades na forma de apresentação de balanço Patrimonial e 

Demonstrações Contábeis, porém, deverão ter, no mínimo, 03 (três) 

meses de efetiva atividade. A comprovação da boa situação 

financeira far-se-á com base nos indicadores a seguir 

relacionados; 

 

* Execução de obras de engenharia : 

 
LC =  AC igual   ou superior a 1   LG = AC + ARLP   igual ou superior a 1 

          PC                                                                 PC + PELP 
    
SG =        AR           igual ou superior a 1,5              
         PC + PELP 
------------------------------------------------------------------ 

Legenda: 

LC  = Liquidez Corrente  ARLP  = Ativo Realizável a Longo 

Prazo 

AC = Ativo Circulante  PELP  = Passivo Exigível a Longo Prazo 

PC = Passivo Circulante  SG      = Solvência Geral 

LG =  Liquidez Geral  AR      = Ativo Real 

 

------------------------------------------------------------------ 

Composição do Ativo Real - Ativo Total diminuído dos valores de 

duplicatas descontadas, despesas do exercício seguinte, empréstimo 

a coligadas/sócios/acionistas/diretores e Ativo Diferido. 

----------------------------------------------------------------- 

Classificação final das empresas 



 

As empresas que apresentarem, no mínimo, dois dos três 

indicadores, iguais ou superiores aos estabelecidos neste item, 

obterão a classificação econômico-financeira. 

As empresas quando da apresentação da documentação para cadastro, 

já deverão trazer junto com o balanço, o cálculo com os índices 

solicitados. 

-----------------------------------------------------------------

---- 

4.7- Declaração ou outro documento mencionando que  em cumprimento  

ao inciso XXXIII, do artigo 7º da CF/88 combinado ao inciso V do 

artigo 27 da Lei de Licitações,  não possui no quadro funcional 

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

ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. 

4.8- Declaração ou outro documento mencionando  que não foi  

declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, 

em qualquer de suas esferas (Federal, Estadual e Municipal). 

4.9- Um atestado de capacidade técnica, devidamente registrado no 

CREA, acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico-CAT, 

comprovando a execução, pelo(s) profissional(is) do quadro técnico 

da empresa, de serviços de características semelhantes ao do 

objeto da licitação ou superior, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público, ou privado, vedada a sua substituição por 

qualquer outro documento.  

4.10 - Certidão de Registro no CREA, da Empresa participante,   e 

dos profissionais integrantes de seu quadro técnico.  

4.11- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, para 

comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 

do Trabalho. ( Lei nº 12.440/2011). 

4.12-Declaração que a empresa não possui em seu quadro societário 

servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de 

sociedade de economia mista, devidamente assinada pelo 

representante legal. 

4.13- Em se tratando de cooperativa, para a habilitação jurídica, 

a mesma deverá apresentar também os seguintes documentos: 

4.14- Estatuto Social e Ata de Assembléia Geral de Constituição da 

Cooperativa, registrada na Junta Comercial do Estado sede da 

empresa; 

4.15-Ata da última assembleia geral, para comprovação da 

representatividade dos dirigentes   da cooperativa;  

4.16- A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos 

nos arts. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 

2006, deverá apresentar no envelope de habilitação, declaração 

firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou 

empresa de pequeno porte,  e que não se enquadra em nenhum dos 

impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da referida 

lei. As declarações falsas estarão sujeitas as penalidades na 

forma da Lei de Licitações, não excluindo as sanções da legislação 

penal. 

Observação 1: As empresas que não enviarem referido documento, 

caso sejam microempresa ou empresa de pequeno porte, não terão o 

benefício contido na referida lei mencionada acima. 

4.17-As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário 

anterior, receita bruta até o limite de 3.600.000,00 (Três milhões 

e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos 

arts. 42 à 45 da Lei Complementar 123/06 e no art. 34, da Lei nº 



 

11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no 

envelope correspondente  a habilitação( envelope nº 01) , 

DECLARAÇÃO, firmada por contador, de que se enquadram no limite de 

receita referida acima, além de todos os documentos previstos 

neste edital. 

4.18- Todos os documentos apresentados deverão serem 

correspondentes  à matriz ou à filial da empresa que ora se 

habilita para este certame licitatório.   

4.19 - A documentação solicitada nos itens 4.1 ao 4.11, deverá ser 

apresentada para fins de expedição do Certificado de Registro 

Cadastral, no prazo estabelecido no § 2o do art. 22 da Lei 

8.666/93 e suas alterações; 

OBS: o CRC será expedido até 48 horas após a entrega da 

documentação no setor de licitações. 

OBS 2: Empresas que já possuem o CRC, deverão apresentar a 

documentação para validação do mesmo. 

4.20- O Certificado de Registro Cadastral deverá ser apresentado 

no envelope correspondente a documentação, juntamente com os 

documentos solicitados nos itens 4.3, 4.4 ,  devendo ser observado 

com rigor a data de validade dos mesmos e ítem 4.15 caso seja 

beneficiária da LC 123/2006. 

  

4.21- Os documentos solicitados, tanto para a expedição do CRC, 

bem como os documentos que serão anexados no envelope nº 01,  

poderão ser originais,  cópias autenticadas por tabelião ou por 

funcionário da administração municipal, sendo que as empresas que 

optarem por autenticarem os documentos por funcionário da 

administração municipal, deverão fazê-lo, ANTECIPADAMENTE.  Os 

documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados 

através de cópia reprográfica sem autenticação (cópia simples), 

entretanto, estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade 

através de consulta realizada pela Comissão de Licitações. 

4.22- O CRC, não será considerado para efeito de habilitação em 

certame licitatório, quando apresentar documentação com prazo de 

validade vencida.  

4.23- Todos os documentos apresentados deverão serem 

correspondentes  à matriz ou à filial da empresa que ora se 

habilita para este certame licitatório.   

 

NOTA IMPORTANTE:  

1. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos 

Federais, Estaduais e Municipais, em qualquer esfera de Poder 

(Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a expedição de 

documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada à 

apresentação do documento que não pôde ser apresentado na data da 

abertura dos envelopes do certame, em até 05 (cinco) dias úteis após 

encerramento da greve. 

 

 1.1. No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que 

demonstre que a licitante está irregular perante determinado órgão), 

haverá a inabilitação em razão de fato superveniente, de acordo com o 

previsto no artigo 43, parágrafo 5º da Lei nº. 8.666/93. 

 

 1.2. Caso já esteja estabelecida a relação contratual (nota de empenho 

e/ou contrato), vindo o contratado apresentar certidão positiva (ou 

documento que demonstre que a licitante está irregular perante 

determinado órgão), ocorrerá a rescisão contratual, por inadimplemento de 



 

cláusula do contrato, conforme artigo 55, inciso XIII c/c artigo 78, I, 

da Lei nº. 8.666/93. 

 

 1.3. Havendo, por parte dos Órgãos Diretivos das entidades governamentais 

grevistas, normatização sobre o procedimento a ser adotado em relação aos 

documentos por elas expedidos, somente será aceita documentação que 

estiver atendendo aos dispositivos da respectiva normatização. 

          

OBSERVAÇÃO: A empresa participante do certame que não se fará 

presente no dia da abertura do envelope contendo a documentação, 

poderá enviar junto com a documentação, DECLARAÇÃO, desistindo do 

prazo legal a que tem direito para interposição de eventual 

recurso ou impugnação na fase de habilitação, desde que seja 

habilitada a participar do certame. 

 

5 - PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

  

5.1- O prazo para a entrega da obra completa, está estimado em  60 

(sessenta) dias   corridos , a contar da data do termo de início 

da obra, descontados tão somente os dias de chuva e os 

impraticáveis, ou  outro motivo, desde que   considerado relevante 

pela administração municipal. 

5.2 – O pagamento será efetuado em duas parcelas, conforme 

cronograma físico financeiro, que deverá ser apresentado pelas 

empresas participantes.  

5.3-Como condição para pagamento da 1ª parcela, além da nota 

fiscal, será exigida a comprovação da matrícula da obra no CEI 

(cadastro Específico do INSS) referente ao objeto contratado, 

folha de pagamento e rol contendo a relação dos funcionários da 

licitante vencedora alocados para a execução da obra contratada, 

comprovantes de recolhimento do FGTS  e  INSS.  

5.4-No pagamento da última parcela, será exigido a apresentação do 

comprovante de baixa da matrícula no CEI, devidamente expedida 

pelo INSS, juntamente com a Guia da Previdência Social (GPS) e 

Certidão Negativa de Débito referente ao objeto da contratação, 

folhas de pagamento e comprovantes de regularidade perante o FGTS. 

5.5- Os pagamentos serão efetuados SEMPRE após o município efetuar 

a medição e  após a autorização emitida  pela Caixa Econômica 

Federal, a cada parcela.  

5.6- Do valor total da obra, R$ 245.850,00 ( duzentos e quarenta e 

cinco mil oitocentos e cinquenta reais),  é oriundo do  Contrato 

de Repasse nº 829800/2016 operação 1030.542-15/2016 /Caixa 

Econômica Federal, Programa Planejamento Urbano – Pavimentação De 

Vias Urbanas – Rua Do Matadouro E Travessa Do Matadouro, sendo que 

o restante será pago com recursos próprios, já assegurados na 

contrapartida de R$ 82.036,49. 

 

6 - APRESENTAÇÃO  DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS:   

6.1 - Em envelope lacrado (no 1), os proponentes apresentarão a 

documentação, solicitada  no item 4.20, contendo,  na parte 

externa do envelope a menção: 

 

MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2018 



 

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE - Nome da Empresa 

E-MAIL 

FONE 

  

6.2 - Em envelope distinto, lacrado, (no 2), o(s) licitante(s) 

apresentará(ao) (a) proposta(s) de preços, que deverá(ao) ser(em)  

assinada(s) pelo(s) responsável(is) legal(is). Se forem 

procuradores, anexar a procuração respectiva. Se não for o 

original, deverá ser cópia autenticada por tabelião, devendo 

constar na parte externa do envelope a menção: 

 

MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2018 

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 

PROPONENTE - Nome da Empresa 

E-MAIL 

FONE  

 

6.3 - As propostas deverão atender os termos deste Edital quanto 

ao prazo de entrega e as condições de pagamento. 

6.4 - O preço proposto será fixo, não admitindo-se reajustes sob 

qualquer título. 

6.5- A licitante vencedora deverá prestar garantia dos serviços 

realizados na obra de acordo com a legislação vigente. 

6.6- Nos preços propostos serão consideradas todas as obrigações 

previdenciárias, fiscais, comerciais, trabalhistas, tributárias, 

fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, materiais, 

responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham 

a incidir sobre o  objeto licitado. 

6.7-Os preços propostos serão considerados completos e suficientes 

para o objeto licitado, sendo desconsiderada qualquer 

reivindicação de pagamento adicional devido à erro ou má 

interpretação de parte da licitante. O valor cotado é de inteira 

responsabilidade da empresa participante do processo licitatório, 

devendo observar com rigor, quando da elaboração da proposta, para 

que não faça cotação errada.  

6.8- A apresentação da proposta pela empresa participante, implica 

aceitação deste edital, bem como das normas legais que regem a 

matéria e, se por ventura a licitante for declarada vencedora, ao 

cumprimento de todas as disposições contidas nesta licitação. Caso  

não cumpra as disposições contidas neste edital, será imputada a 

empresa vencedora a  pena prevista no art. 87,III da Lei de 

Licitações, pelo prazo de 24(vinte e quatro) meses.  

6.9-Juntamente com a proposta, a empresa participante deverá 

apresentar orçamento (proposta) detalhado, constando os serviços, 

a quantidade de cada serviço, os custos unitários de material e 

mão-de-obra, e custo total (não serão aceitos itens discriminados 

com verba – VB-), e cronograma físico financeiro. O orçamento 

deverá estar devidamente assinado . 

6.10 - A Comissão de Licitação não aceitará propostas com preços 

inexeqüíveis e, aquela empresa com proposta considerada de Menor 

Preço, em caso de desistência da execução da obra, será multada no 

valor de 3% (três por cento) do preço orçado pelo Município, além 

das penalidades previstas na lei.  



 

6.11 -  O preço máximo que o município pagará  pela execução da 

obra completa, será de  R$ 327.886,49  (trezentos e vinte e sete 

mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove 

centavos). Propostas apresentadas acima desse valor serão 

desclassificadas automaticamente.   

6.12 - Quaisquer inserções na proposta que visem a 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. Portanto, as propostas 

que não atenderem os termos deste EDITAL serão desclassificadas. 

6.13-  Os quantitativos determinados pelo município no orçamento,  

não poderão ser alterados sob hipótese alguma, eis que quem 

determina os mesmos é a administração municipal, e não as 

empresas.   

6.14- Empresas que apresentarem orçamento com quantitativos 

inferiores aos apresentados pelo município, terão suas propostas 

automaticamente desclassificadas. 

6.15-Nas propostas das empresas, nenhum valor unitário  de cada 

item, poderá  ser superior aos valores apresentados  pelo 

município no P.O. Propostas apresentadas em desacordo, serão 

desclassificadas.  

7 - DO JULGAMENTO: O julgamento será realizado pela Comissão de 

Licitação, levando em consideração o MENOR PREÇO GLOBAL. 

Observação 1: Para efeitos de classificação, sobre o preço 

proposto por cooperativa de trabalho, serão acrescidos 15% ( 

quinze por cento), incidente sobre o valor bruto, correspondente 

ao encargo previdenciário a ser suportado pelo município. 

Observação 2: Por se tratar de julgamento global, ou seja, uma 

única licitante vencedora para a execução da obra, a licitante 

deverá cotar a totalidade dos itens, sob pena de desclassificação 

da proposta.   

 

8 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:  Em todas as fases da 

presente licitação serão observadas as normas previstas nos 

incisos, alíneas e parágrafos do artigo 109, da Lei nº 8.666/93 e 

suas alterações. 

 

9- DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO RESULTADO: A homologação e 

adjudicação do objeto desta licitação será efetuada pela Sra. 

Prefeita Municipal ao  proponente  que apresentar  a  proposta de 

acordo com as especificações do edital e ofertar o menor preço. 

 

10- DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

 

10.1- Esgotados todos os prazo recursais, a administração 

municipal, no prazo de até 5 (cinco) dias, convocará o vencedor(a) 

para assinar o contrato, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da 

Lei 8.666/93 e alterações, sendo que no prazo máximo de 5 dias 

após a assinatura, a empresa  vencedora deverá dar início a obra. 

10.2- O prazo de que trata o item anterior ( 5 dias)  poderá ser 

prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja feito de 

forma motivada. 

10.3- Na assinatura do contrato, a empresa deverá apresentar 

garantia de 5% do valor do contrato, conforme parágrafo 2º do art. 

56 da Lei de Licitações, cabendo ao contratado, optar  por  uma 



 

das modalidades previstas no § 1º do mesmo art., bem como deverá 

apresentar ART de execução registrada no CREA comprovando a 

responsabilidade técnica de um profissional habilitado  em relação 

a presente obra. 

10.3.1-Caso a empresa vencedora optar pela Carta fiança bancária 

ou seguro garantia, esta deverá ser apresentada no seu original e 

terá validade por todo o período de execução do contrato,  

acrescido de 60 dias. Portanto, no caso vertente, como o prazo de 

execução é de 60 dias, a validade deverá ser de 120 dias..  

10.3.2-Caso a licitante optar pelo depósito em moeda corrente, a 

mesma deverá solicitar a administração municipal nº de conta 

bancária para depósito. 

10.3.3-A garantia prestada será liberada ou restituída, ao término 

da vigência do contrato, se não  utilizada nas formas do artigo 

86, parágrafo 3º da Lei 8.666/93. Contudo, reverterá a garantia a 

favor do Município, no caso de rescisão do contrato por culpa  

exclusiva da licitante  vencedora , sem prejuízo da indenização 

por perdas e danos porventura cabíveis . 

10.3.4-Se a garantia for prestada em moeda corrente nacional,  

quando devolvida, além do principal, será devolvida também os 

juros e correção monetária auferidos durante todo o período que 

esteve aplicado.  A garantia será liberada após o recebimento 

definitivo da obra. 

  

 11- DAS SANÇÕES PARA O INADIMPLEMENTO: 

 

11.1-A licitante vencedora deste certame serão aplicadas as 

sanções previstas na Lei nº 8.666/93, nas seguintes situações, 

dentre outras: 

11.2- Se, dentro do  prazo ( cinco dias), 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 revogará a licitação, sem prejuízo  da 

aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 8% ( oito 

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. 

11.3- Será facultado a empresa vencedora, prazo de 5(cinco) dias  

corridos para apresentação de defesa, na ocorrência de quaisquer 

das situações previstas no item 11. 

11.4- Multa de 0,5% ( meio por cento) por dia de atraso, limitado 

a 20 (vinte) dias, após o qual será considerado inexecução 

contratual;  

11.5- Multa de 10% ( dez por cento) no caso de inexecução total de 

contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e 

o impedimento de contratar com a administração pelo prazo de 02 ( 

dois anos). 

11.6-O município reserva-se o direito, de após concluída a obra  

verificar a espessura  da camada final do asfalto , através de 

ensaios normatizados. 

 12 - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

 12.1- A Administração Pública Municipal, reserva-se o direito de 

rejeitar todas as propostas, bem como, o de revogar a presente 



 

licitação por razões de interesse do serviço público, sem que 

assista aos interessados direito a qualquer indenização; 

12.2 – A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e 

empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de 

assinatura do contrato.  

12.3 – As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião 

da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda 

a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal (envelope nº 01 de habilitação), mesmo que esta apresente 

alguma restrição. 

12.4 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 

fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do certame, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de 

certidão negativa. 

12.5 – A não–regularização da documentação, no prazo previsto no 

item 12.4, implicará decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, e deste edital, sendo facultado à Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

12.6- Será assegurado, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 

iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada. 

12.7- Para efeito do disposto no item 12.6 do edital, ocorrendo o 

empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

I – A microempresa ou empresa de pequeno porte detentora da 

proposta de menor valor, logo após a classificação (depois de 

ultrapassada a fase recursal das propostas, atendido cada caso, 

seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo 

julgamento definitivo do recurso interposto), a comissão convocará 

a(s) empresa(s) que se enquadram na LC 123/06, num prazo não 

inferior a 24 horas,  poderá(ao) apresentar nova proposta de preço 

inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que 

será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

II – Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de 

pequeno porte mais bem classificada, na forma do inciso anterior, 

serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipótese do item 10.6 deste edital, na ordem classificatória, para 

o exercício do mesmo direito, devendo estas estarem presentes na 

mesma data e horário da sessão designada no inciso I do caput 

deste item, sendo entendido o seu não comparecimento como renúncia 

ao privilégio concedido. 

III – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no 

intervalo do item 12.6 deste edital, será realizado sorteio entre 



 

elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

12.8- Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 

12.6, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 

originalmente vencedora do certame. O disposto neste item somente 

se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa de pequeno porte. 

12.9 - Será firmado contrato com o proponente vencedor da 

licitação, nos termos da Lei, nº 8.666/93, texto vigente.  

12.10- Não serão admitidas por qualquer motivo, modificações ou 

substituições das propostas ou de quaisquer outros documentos, 

ressalvado o disposto na Lei Complementar 123/2006, que diz 

respeito ao Estatuto Nacional da Microempresa e empresa de Pequeno 

Porte. 

12.11- Só terá direito a usar a palavra, rubricar a documentação e 

as propostas, apresentar reclamações, recursos, nova oferta de 

preços e assinar atas, as licitantes ou seus representantes 

devidamente credenciados, com poderes específicos para tal. 

12.12- Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à 

documentação, não serão admitidos à licitação as participantes 

retardatárias. 

12.13- Em caso de reclamação, a licitante deverá prestar os 

esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, sempre via 

protocolo; 

12.14- A licitante assumirá inteira responsabilidade por todos os 

prejuízos que venham dolosa ou culposamente prejudicar o 

Município; 

12.15- A licitante que não satisfazer os compromissos assumidos, 

será notificada via protocolo e reincidindo na falta poderá sofrer 

as penalidades conforme item 10 do edital; 

12.16- A contratada assumirá inteira responsabilidade por todos os 

prejuízos que venham dolosa ou culposamente prejudicar o 

Município, quando da execução dos serviços; 

12.17- O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessárias nas compras até 25%(vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

  

13- DAS PENALIDADES A SEREM APLICADAS ÀS EMPRESAS: 

 

13.1- À licitante vencedora do presente certame que se recusar, 

injustificadamente a assinar o contrato, será aplicada multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta, conforme 

artigo 81 da lei nº 8.666/93. 

13.2- Pelo atraso injustificado na entrega do (s) objeto (s) 

licitado (s), conforme prazo previsto no edital, e/ou entregar em 

desacordo com o solicitado, o Município aplicará multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da proposta, acrescida de correção 

monetária e juros de 12% (doze por cento) ao ano, conforme art. 86 

da Lei Federal nº 8.666/93. 



 

13.3- Além da multa, o Município poderá aplicar as seguintes 

penalidades: 

13.4 - ADVERTÊNCIA 

A penalidade de ADVERTÊNCIA poderá ser aplicada nas seguintes 

hipóteses: 

13.4.1) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou 

na licitação, desde que não acarrete prejuízos para a entidade, 

independentemente da aplicação de multa moratória. 

13.4.2) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos 

transtornos ao desenvolvimento dos serviços da entidade. 

 

13.5-SUSPENSÃO 

 

13.5.1 - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR 

COM O MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES-RS 

13.5.2 - A suspensão do direito de licitar e de contratar com o 

MUNICÍPIO poderá ser aplicada aos inadimplentes culposos que 

prejudicarem a execução do contrato, por fatos graves, cabendo 

defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da data do 

recebimento da intimação. 

13.5.3 - A penalidade de suspensão temporária do direito de 

licitar e de contratar com a entidade poderá ser aplicada nos 

seguintes prazos e situações: 

13.5.4 - Por 6 (seis) meses nas seguintes hipóteses: 

I - Atraso no cumprimento das obrigações assumidas, que tenham 

acarretado prejuízo à entidade. 

II - Execução insatisfatória do contrato, se antes tiver havido 

aplicação da sanção de advertência. 

13.5.5 - Por 1 (um) ano: 

I - Na ocorrência de qualquer ato ilícito praticado pelo licitante 

que inviabilize a licitação, resultando na necessidade de promover 

novo procedimento licitatório. 

II - Recusar-se a assinar o Termo de Contrato e Retirar a Nota de 

Empenho dentro do prazo estabelecido. 

13.5.6 - Por 2 (dois) anos quando a licitante ou contratada: 

I - Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las 

inadequadamente. 

II - Cometer atos ilícitos que acarretem prejuízo à entidade, 

ensejando a rescisão do contrato. 

III - Tiver sofrido condenação definitiva por praticar, por meios 

dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 

IV - Apresentar a entidade qualquer documento falso ou 

falsificado, no todo ou em parte, para participar da licitação. 

V - Praticar qualquer ato ilícito, visando frustrar objetivos da 

licitação. 



 

VII - Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para 

licitar e contratar com a entidade. 

13.6 - MULTA 

A entidade poderá aplicar à licitante ou contratada multa 

moratória e multa por inexecução contratual. 

13.6.1 - MULTA MORATÓRIA 

I - A multa moratória poderá ser cobrada pelo atraso injustificado 

no cumprimento do objeto ou de prazos estipulados no Edital para 

os compromissos assumidos. 

II - A multa moratória será de 0,06% (zero vírgula zero seis por 

cento) por dia corrido de atraso, sobre o valor da NOTA DE 

EMPENHO. 

13.6.2 - MULTA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL 

A multa por inexecução contratual poderá ser aplicada no 

percentual de 5% (cinco por cento) pela rescisão do contrato por 

culpa da contratada, sendo calculada sobre o seu valor atualizado. 

13.7 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

13.7.1 - A Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com 

a Administração Pública será proposta se anteriormente, for 

constatada má-fé, ação maliciosa e premeditada, em prejuízo da 

entidade; evidência de atuação com interesses escusos ou 

reincidência de faltas que acarretem prejuízos à entidade ou 

aplicação sucessivas de outras penalidades. 

13.7.2 - A Declaração de Inidoneidade implica proibição da 

contratada de transacionar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição até que seja 

promovida a reabilitação. 

13.7.3 - A Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com 

toda a Administração Pública poderá ser proposta pelo MUNICÍPIO DE 

MUITOS CAPÕES/RS, na ocorrência de uma das situações previstas nos 

itens acima, concomitantemente, com a aplicação da penalidade de 

suspensão de 2 (dois) anos. 

13.7.4 - As penalidades previstas neste Edital poderão ser 

aplicadas, isoladas ou cumulativamente, sem prejuízos de outras 

sanções cabíveis. 

 

14- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente  com  a presente 

licitação  correrá por conta das seguintes  dotações 

orçamentárias: 

Secretaria de Obras 

Projeto Atividade 

1176-Pavimentação das vias urbanas-matadouro e travessas. 192 

4.4.90.51-Obras e Instalações. 

Fonte de recurso 1052 

Fonte livre 001 – contra partida 

 

15- DAS INFORMAÇÕES:  Demais informações complementares,    

poderão ser obtidas junto ao setor de licitações,  sito à rua 

Dorval Antunes Pereira, 950, anexo ao prédio da Prefeitura 



 

Municipal de Muitos Capões, no horário de expediente ou pelos 

fones (54) 3612-2102.   

 

16 - ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL - Fazem parte complementar e 

inseparável deste edital os anexos: 

16.1. Anexo I - Modelo de Proposta de Preços; 

16.2. Anexo II - Declaração de Cumprimento das Condições de 

Habilitação e de que o equipamento ofertado atende a todos os 

requisitos do edital; 

16.3. Anexo III - Declaração do art. 7°, inc.XXXIII, da Constituição 

da República; 

16.4. Anexo IV - Declaração de Idoneidade; 

16.6. Anexo V – Minuta do Contrato  

16.7. Anexo VI – Termo de Início da Obra; 

16.8. ANEXO VII - Declaração De Enquadramento Da Empresa Como 

Microempresa Ou Empresa De Pequeno Porte; 

16.9. Anexo VIII– Memorial Descritivo e demais anexos que compõe o 

projeto. 

 

 

 

                             Muitos Capões, 10 de abril de 2018. 

    

 

                                    Rita de Cássia Campos Pereira 

                                            Prefeita Municipal   

  

 

ANEXO I 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Tomada de Preços nº 08/2018 

Menor Preço Global 

Proponente 

Nome / Razão Social da Proponente 

Endereço 

CNPJ/MF DDD/Telefone/Fax 

e-mail (se houver): 

Representante legal RG CIC/MF 

Cargo / Função: 

BANCO (Nome e nº): ___________________________________________ 

AGÊNCIA Nº: _________________________________________________ 

CONTA Nº: ___________________________________________________ 

  

Observação: O preenchimento da proposta deverá ser efetuado através do 

programa “SIS Proposta”, deverá ainda ser impressa a mesma após a 

cotação e obrigatoriamente ser entregue esta ao pregoeiro ou CPL. 

 Deverá também ser apresentada, em PENDRIVE ou CD ou por e-mail do dia 

e hora da abertura do certame, a proposta através de arquivo. O 

executável deverá ser obtido através do site www.muitoscapoes.rs.gov.br 

ou pelo e-mail: licitamc@muitoscapoes.rs.gov.br, onde o 

fornecedor/licitante deverá  instalar o executável e preencher apenas 

os campos MARCA VALOR UNITÁRIO.    O PREENCHIMENTO DEVERÁ SER 

FINALIZADO NO SIS PROPOSTA 

http://www.muitoscapoes.rs.gov.br/
mailto:licitamc@muitoscapoes.rs.gov.br


 

a) Itens sem cotação deverá ficar vazio. 

OBS: Está disponibilizado no site da Prefeitura Municipal um manual 

para preenchimento da proposta,  www.muitoscapoes.rs.gov.br na opção 

Licitações.  

 Juntamente com a proposta, a empresa participante deverá apresentar 

orçamento (proposta) detalhado, constando os serviços, a quantidade de 

cada serviço, os custos unitários de material e mão-de-obra, e custo 

total (não serão aceitos itens discriminados com verba – VB-), e 

cronograma físico financeiro. O orçamento deverá estar devidamente 

assinado . 

 A Comissão de Licitação não aceitará propostas com preços inexeqüíveis 
e, aquela empresa com proposta considerada de Menor Preço, em caso de 

desistência da execução da obra, será multada no valor de 3% (três por 

cento) do preço orçado pelo Município, além das penalidades previstas na 

lei.  

 Empresas que apresentarem orçamento com quantitativos inferiores aos 

apresentados pelo município, terão suas propostas automaticamente 

desclassificadas. 

 Nas propostas das empresas, nenhum valor unitário  de cada item, poderá  
ser superior aos valores apresentados  pelo município no P.O. Propostas 

apresentadas em desacordo, serão desclassificadas.  

 

1.0   SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 74209/001 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado (Pronta com 
assentamento) 

      Total global do item  1 R$ 

2.0   TERRAPLANAGEM 

2.1 74154/001 Escavação, Carga e transporte de material de 1ª Categoria 
com trator sobre esteiras. 

     Total global do item  2 R$ 

3.0   DRENAGEM 

3.1 72900 Transporte de Material Escavado DMT 0,50 a 1 Km com 
Caminhão Basculante 

3.2 72843 Transporte de Material Britado com Caminhão Basculante  
DMT 35 Km 

3.3 94112 Camada de Brita para Assentamento de Tubos com Espessura 
de 10 cm, Largura menor que 1,5 m. 

3.4 90091 Escavação Mecanizada de Vala com Prof. De até 1,50 m  com 
largura de 1,50m a 2,50m. 

3.5 95568 Tubo de Concreto Simples DN 400 mm Fornecimento e 
Instalação 

3.6 95569 Tubo de Concreto Simples DN 500 mm Fornecimento e  
Instalação 

3.7 93367 Reaterro Mecanizado de Vala com Escavadeira Hidraulica 
(Profundidade de 1,50 m) 

3.8 73856/002 Ala em concreto para Tubulação DN 500 mm 

3.9 83659 Caixa Coletora Boca Lobo -Tampa de Concreto- Rede Pluvial 

     Total global do item  3 R$ 

4.0   PAVIMENTAÇÃO 

http://www.muitoscapoes.rs.gov.br/


 

4.1 79472 Regularização de supefície em terra com motoniveladora 

4.2 83356 Transporte de rachão DMT 35 Km 

4.3 96399 Execução base com rachão, espalham. e compactação 
e=15cm  

4.4 96396 Execução base com brita graduada, espalham. e compactação 
e=15cm  

4.5 96401 Imprimação mecânica (CM 30 ) 

4.6 95995 Fornecimento e aplicação de CBUQ- camada final de e=5cm 

4.7 94273 Meio-fio de concreto pre-moldado  Dimensões 
(100X15X13X30 cm) 

4.8 95303 Transporte do CBUQ com DMT  35 Km 

4.9 83356 Transporte de material britado DMT 35 Km 

     Total global do item  4 R$ 

5.0   PASSEIO 

5.1 94099 Regularização Manual de Passeio e=6 cm 

5.2 92396 Execução de Passeio Publico com bloco de concreto 
intertravado (cor natural) 

5.3 93679 Execução de Passeio Publico com bloco de concreto 
intertravado Podotatil (Alerta e direcional colorido) 

     Total global do item  5 R$ 

6   SINALIZAÇÃO 

6.1   SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

6.1.1 72947 Pintura com micro esferas de vidro branca faixa de  segurança 

6.1.2 72947 Sinalização Horizontal Retrofletiva  a Base de Resina Acrilica 
(L= 12 cm), divisão de fluxo na cor amarela. 

6.2   SINALIZAÇÃO VERTICAL 

6.2.1 DAER 7321 + 
7286 

PlacaTipo R01-Regulamentação (Parada Obrigatória) - 
Completa Com Poste Metálico2" H=3,5 m, Galvanizado  a 
Fogo, L=45cm 

6.2.2 DAER 7321 + 
7286 

Placa Tipo Indicação (Logradouro)  - Completa Com Poste 
Metálico 2 " H= 3,50m, D= 50X25cm 

6.2.3 DAER 7321 + 
7286 

Placa Tipo A32B (Passagem de Pedestres) - Completa Com 
Poste Metálico  2" H=3,50M, L=45cm 

     Total global do item  6 R$ 

7.0   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

7.1 83693 Pintura de meio fio (Caiação) 

     Total global do item  7 R$ 

                                                                                                                               

Valor Global R$___________________ 

 

O acompanhamento será realizado diretamente pela Secretaria 

Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Muitos Capões/RS, através do 

engenheiro do município.  

O frete ficará por conta da empresa licitante vencedora bem como 

alojamento, transporte, diárias e alimentação da equipe de trabalho. 

 



 

1. Validade da Proposta (não inferior a 60 dias). 

 

2. Declaramos que a presente proposta inclui todos os custos e despesas 

necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da 

contratação, tais como, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, 

taxa de administração, transporte, materiais, equipamentos, encargos 

sociais, trabalhistas, seguros, lucro da empresa e quaisquer outros 

encargos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus 

Anexos. 

 

3. Declaramos que aceitamos as condições expressas no edital.  

Local e data: 

Carimbos e assinaturas 

 

  

  

ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E DE QUE   ATENDE A 

TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL. 

Tomada de Preços nº 08/2018 

Menor Preço Global  

Prezados Senhores, 

Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido na 

Lei 8666/93, sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os 

requisitos de habilitação exigidos neste Edital, inexistindo fatos 

impeditivos para nossa habilitação no presente processo licitatório, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como 

declaramos que os bens de consumo que cotamos  atende a todos os 

requisitos  do edital. 

Local e data: 

___________________________________________________________ 

(assinatura e identificação do representante  

legal/procurador da licitante) 

Nome: 

R.G.: 

Cargo/função: 

 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO - Art. 7°, inc.XXXIII, da Constituição da República; 

Tomada de Preços nº 08/2018 

Menor Preço Global 

Prezados Senhores, 

A empresa __________________________ inscrita no CNPJ sob 

nº________________________, por intermédio de seu representante legal 

o(a)Sr(a)__________________________, titular da Carteira de Identidade 

nº______________ e do CPF nº _____________________ DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como 

não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de 

menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir 

de 14 (quatorze) anos. 

________________, _____ de _____________ de 2018. 

Representante Legal/Procurador 

 

 



 

ANEXO IV 

Tomada de Preços nº 08/2018 

Menor Preço global 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

(Razão Social da licitante) 

.................................................., através de seu Diretor 

ou Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi 

considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

_________________________, em _____ de ____________________ de 2018. 

_________________________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 

 

 

ANEXO V 

 

MINUTA DE CONTRATO 

contrato administrativo de serviços de engenharia 

Que fazem 

 

 O MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede administrativa nesta cidade de Muitos Capões, Estado 

do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ nº...................., neste 

ato representado pela Exmª. Prefeita Municipal, Sra. Rita de Cássia 

Campos Pereira, brasileira, casada, professora, residente e domiciliada 

na Rua......../Muitos Capões/RS,  de ora em diante denominada 

simplesmente CONTRATANTE; e ......, CEP-......., CNPJ nº ......aqui 

representada  por..................,  e domiciliado na cidade de CPF nº 

.. e RG nº ........, doravante denominada de CONTRATADA, sob as 

cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Das Disposições Gerais: O presente contrato rege-se, 

ainda, pelas disposições da Lei Federal nº8666/93, e suas alterações 

posteriores, e é celebrado em conformidade com as disposições do 

processo licitatório, modalidade Tomada de Preços  nº 08/2018. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Do objeto do contrato: O Município de Muitos Capões 

contrata, sob regime de empreitada global, compreendendo material e 

mão-de-obra para execução de obra completa de Pavimentação asfáltica no 

perímetro urbano........  

 

Parágrafo Primeiro. Dos serviços a serem executados – Os serviços a 

serem executados é a Pavimentação Asfáltica de 2.974,82m2 compreendendo 

passeios, drenagem e sinalização  no perímetro urbano de Muitos 

Capões/RS, conforme aprovação de projeto contrato de repasse nº 

829800/2016 – Operação CTEF nº 1030.542-15/2016, tudo conforme 

projetos, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e P.O e 

demais anexos integrantes do edital, que deverão ser observados com 

rigor. 

 

Parágrafo Segundo. A CONTRATADA fornecerá todo o material, pessoal e 

equipamentos necessários para a execução dos serviços. 

 



 

CLÁUSULA TERCEIRA – Do preço – A contratante  pagará ao CONTRATADO o 

valor total de R$ .................. (xxxxxxxxxxxx), sendo R$ 

.............. (..........) referente a materiais e R$........ (....) 

referente a mão de obra. 

 

Parágrafo Primeiro – Da forma de pagamento – O pagamento será efetuado 

em 02 parcelas, conforme cronograma físico financeiro, que deverá ser 

apresentado pelas empresas participantes.  

 

Parágrafo Segundo – É condição para pagamento da primeira parcela, a 

comprovação de matrícula da obra no CEI (cadastro específico junto ao 

INSS), referente ao objeto contratado, folha de pagamento e rol 

contendo a nominata da totalidade dos funcionários da CONTRATADA 

alocados para a execução da obra contratada, comprovantes do FGTS, 

INSS.  

 

Parágrafo Terceiro - Para o pagamento da segunda e última parcela, a 

CONTRATADA deverá apresentar ao setor financeiro, juntamente com a Nota 

Fiscal, a Guia da Previdência Social (GPS), relativa à quitação dos 

encargos previdenciários, bem como apresentação dos comprovantes de 

recolhimento do FGTS relativos aos funcionários da empresa, folhas de 

pagamento. Além disso, será exigido a apresentação do comprovante de 

baixa da matrícula no CEI, devidamente expedida pelo INSS, juntamente 

com a GPS e Certidão Negativa de Débito referente ao objeto da 

contratação, folhas de pagamento e comprovante de regularidade perante 

o FGTS. 

  

Parágrafo Quarto - O preço proposto será fixo, não se admitindo 

reajustes sob qualquer título. No preço proposto estão consideradas 

todas as obrigações previdenciárias, fiscais, comerciais, trabalhistas, 

tributárias, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, materiais, 

responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a 

incidir sobre o objeto contratado. 

 

Parágrafo Quinto – A CONTRATADA, no ato da assinatura deste 

instrumento, deposita a título de garantia, o equivalente a 5% do valor 

do objeto contratado, em conta corrente nº ..........., Agência 

Banrisul 0440...........,ou apresenta Seguro Garantia ou Fiança 

Bancária. 

 

CLÁUSULA QUARTA – Do Prazo – O prazo para a entrega da obra completa, 

está estimado em 60 (sessenta) dias  corridos, a contar da data do 

termo de início da obra, descontados tão somente os dias de chuva e os 

impraticáveis, ou outro motivo, desde que considerado relevante pela 

administração municipal. 

 

CLÁUSULA QUINTA – Da Dotação Orçamentária: A despesa decorrente com a 

presente licitação correrá por conta da atividade: 

 

Secretaria de Obras 

Projeto Atividade 

1176-Pavimentação das vias urbanas-matadouro e travessas. 192 

4.4.90.51-Obras e Instalações. 

Fonte de recurso 1052 

Fonte livre 001 – contra partida 

 



 

CLÁUSULA SEXTA – Das penalidades a serem aplicadas: Pelo atraso 

injustificado na entrega do objeto, conforme prazo previsto no edital, 

e/ou entregar em desacordo com o solicitado,a Câmara/ Município 

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

acrescida de correção monetária e juros de 12% (doze por cento) ao ano, 

conforme art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

Parágrafo Primeiro. Além da multa, o Município de Muitos Capões poderá 

aplicar as seguintes penalidades: 

 

I – ADVERTÊNCIA, nas seguintes hipóteses: 

 

a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na 

licitação, desde que não acarrete prejuízos para a entidade, 

independentemente da aplicação de multa moratória; 

b) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao 

desenvolvimento dos serviços da entidade. 

 

II - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM O 

MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES-RS: 

 

a) Por 6 (seis) meses nas hipóteses de atraso no cumprimento das 

obrigações assumidas, que tenham acarretado prejuízo à entidade e 

de execução insatisfatória do contrato, se antes tiver havido 

aplicação da sanção de advertência. 

b) Por 1 (um) ano, na ocorrência de qualquer ato ilícito praticado 
pelo licitante que inviabilize a licitação, resultando na 

necessidade de promover novo procedimento licitatório ou recusar-se 

a assinar o Termo de Contrato e Retirar a Nota de Empenho dentro do 

prazo estabelecido.  

 

c) Por 2 (dois) anos quando a licitante ou contratada: 

1. Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las 

inadequadamente. 

2. Cometer atos ilícitos que acarretem prejuízo à entidade, ensejando 
a rescisão do contrato. 

3. Tiver sofrido condenação definitiva por praticar, por meios 

dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 

4. Apresentar a entidade qualquer documento falso ou falsificado, no 
todo ou em parte, para participar da licitação. 

5. Praticar qualquer ato ilícito, visando frustrar objetivos da 

licitação. 

6. Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar 
e contratar com a entidade. 

III – MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado no cumprimento do 

objeto ou de prazos estipulados no Edital para os compromissos 

assumidos, na razão de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) por dia 

corrido de atraso, sobre o valor da Nota de Empenho. 

IV - MULTA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL, no percentual de 5% (cinco por 

cento) pela rescisão do contrato por culpa da contratada, sendo 

calculada sobre o seu valor atualizado. 

V - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, com as seguintes especificidades: 



 

a) Será proposta se anteriormente, for constatada má-fé, ação 

maliciosa e premeditada, em prejuízo da entidade; evidência de 

atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que 

acarretem prejuízos à entidade ou aplicação sucessivas de outras 

penalidades. 

b) A Declaração de Inidoneidade implica proibição da contratada de 

transacionar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição até que seja promovida a 

reabilitação. 

c) A Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com toda a 
Administração Pública poderá ser proposta pelo  MUNICÍPIO DE MUITOS 

CAPÕES/RS, na ocorrência de uma das situações previstas nos itens 

acima, concomitantemente, com a aplicação da penalidade de 

suspensão de 2 (dois) anos. 

Parágrafo Segundo. As penalidades previstas poderão ser aplicadas, 

isoladas ou cumulativamente, sem prejuízos de outras sanções cabíveis. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – Das disposições gerais: A CONTRATADA fica obrigada a 

aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessárias nas compras até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

Parágrafo Primeiro – O Município de Muitos Capões poderá se utilizar 

dos benefícios do art. 57 da lei nº 8.666/93, caso tenha interesse. 

 

Parágrafo Segundo - É de responsabilidade exclusivamente da CONTRATADA 

as despesas e os custos decorrentes do transporte até o local da 

execução dos serviços. 

 

Parágrafo Terceiro - A presente relação contratual têm natureza 

exclusivamente civil, não gerando qualquer vínculo de natureza 

trabalhista, com  o Município de Muitos Capões. 

 

Parágrafo Quarto – O  MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES,  reserva-se o direito 

de fiscalizar, através do engenheiro responsável, a perfeita execução 

do presente instrumento, podendo, inclusive, quanto a sua 

resolutividade e eficiência em relação ao serviço prestado, exigir a 

substituição do profissional colocado à disposição. 

 

Parágrafo Quinto - Em caso de reclamação, a contratada deverá prestar 

os esclarecimentos que forem solicitados pelo  Município, sempre via 

protocolo. 

 

Parágrafo Sexto - A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por 

todos os prejuízos que venham dolosa ou culposamente prejudicar  o  

Município ou a terceiros, quando da execução dos serviços. 

 

Parágrafo Sétimo – A CONTRATADA que não satisfazer os compromissos 

assumidos, será notificada via protocolo e reincidindo na falta poderá 

ter seu contrato rescindido. 

 

CLÁUSULA NONA – Do Foro – Fica eleito o Foro da Comarca de Vacaria, na 

forma do artigo 55, §2º da Lei nº 8666/93, com renúncia expressa de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 

questões decorrentes da plena e fiel execução deste contrato. 

 



 

E, por estarem assim, justos e contratados, as partes firmam, o 

presente Contrato Particular de Prestação de Serviços em duas vias de 

igual teor e forma, na presença de duas testemunhas instrumentais para 

que produza seus efeitos legais. 

 

 

Muitos Capões,   de               de 2018  

CONTRATANTE  

CONTRATADA 

 

Testemunhas:   
 

1. ______________________________ 2. __________________________ 

 

CPF nº______________________       CPF nº ______________________ 

 

 

 

 

Anexo VI – Termo de Início da Obra 

 

 

TERMO DE INÍCIO DE OBRA 

 

 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede administrativa nesta cidade de Muitos Capões, 

Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ nº 01.621.714/0001-80, 

neste ato representado pela Prefeita, Sr. Rita de Cássia Campos Pereira. 

 

CONTRATADA: ________________, inscrita no CNPJ..................., 

pessoa jurídica de direito privado, com sede em ................. 

 

OBJETO: Pela presente, fica determinado o início da execução de obra 

completa, referente sob regime de empreitada global, compreendendo 

material e mão-de-obra para execução de obra completa, para 

Pavimentação Asfáltica de 2.974,82m2 compreendendo passeios, drenagem e 

sinalização  no perímetro urbano de Muitos Capões/RS, conforme 

aprovação de projeto contrato de repasse nº 829800/2016 – Operação CTEF 

nº 1030.542-15/2016, nor termos do edital Tomada de Preços 08/2018 e 

seus anexos e termo de referência. 

 

TERMO INICIAL:  

 

Muitos Capões, em  ____/____/____ 

  

Município de Muitos Capões 

CONTRATANTE 

 



 

 

 

Declaro para fins de início da contagem do prazo para execução da obra, 

objeto do Contrato Administrativo nº /2018, que estou ciente da data de 

início estabelecida acima. 

 

Em, .../..../..../.... 

 

                           

                                   CONTRATADA 

                        

------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

Tomada de Preços N.º 08/2018 

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 

Eu,____________________________________________________________________,(n

ome completo do Representante Legal da empresa licitante) 

Eu_________________________________________CRC n°___ ___________________, 

(nome completo do Contador da empresa licitante e nº registro entidade de 

classe) Para fins de participação do Tomada de Preços n.º 08/2018, da 

Prefeitura Municipal de Muitos Capões/RS, declaramos, sob as penas da Lei, 

que a 

empresa__________________________________________________________________ 

(nome da pessoa jurídica) 

Cumpre os requisitos estabelecidos no  artigo 3º (terceiro) da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e está apta a usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei. 

Declaramos, ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos 

nos incisos do § 4° do artigo 3º da Lei Complementar n° 123/2006. 

_____________,___, ___ de ______________________ de 2018. 

_____________________________________________________ 

(empresa proponente) 

_____________________________________________________ 

C.N.P.J. 

_________________________________ _______________________________ 

(assinatura e carimbo do representante legal) (assinatura e carimbo do 

Contador) 

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue para fins de 

credenciamento e somente para empresas nesta condição, dispensada 

para as demais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo VIII– Memorial Descritivo e demais anexos que compões o projeto 

 

MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO 

 
GENERALIDADES: 

 

O presente memorial tem por objetivo descrever os procedimentos 

que serão utilizados para a pavimentação da Rua do Matadouro e Travessa 

do Matadouro no município de Muitos Capões – RS. 

A colocação de materiais e/ou instalação de aparelhos deverão 

seguir as indicações e procedimentos recomendados pelos fabricantes e 

pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

É necessário que a empresa participante e o responsável técnico da 

empresa tenham atestado de capacidade técnica devidamente registrado 

pelo CREA, em obra semelhante (Obra Rodoviária), no serviço de maior 

relevância abaixo listado, em quantidade igual ou superior a 50% do 

quantitativo do orçamento: 

- Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ; 

A empresa participante desta licitação deverá comprovar a 

propriedade e disponibilidade dos seguintes equipamentos para a 

execução dos serviços:  

 Motoniveladora; 

 Retroescavadeira; 

 Rolo compactador corrugado; 

 Caminhões Basculantes; 

 Caminhão Pipa; 

 Rolo Compactador Liso; 

 Placa Vibratória; 

 Vassoura Mecânica; 

 Caminhão Espargidor de Asfalto; 

 Usina de mistura asfáltica para Concreto Betuminoso Usinado a 

Quente; 

 Vibroacabadora com nivelamento eletrônico; 

 Rolo Compactador de Pneus. 

 

É necessário que as empresas participantes do processo licitatório 

façam visita técnica às obras através do seu responsável técnico em 

data a ser agendada com o Engenheiro responsável pelo projeto, com o 

prazo máximo até 5 dias úteis antes da licitação. Na visita técnica a 

empresa deverá sanar as dúvidas técnicas referentes à obra. O 

engenheiro expedirá o atestado que fará parte dos documentos que 

deverão ser apresentados pela empresa no dia da licitação. 

A empresa participante deverá apresentar a licença de operação da 

usina de CBUQ a ser utilizada na obra fornecida pela FEPAM ou por órgão 

ambiental equivalente, sendo que a licença deverá estar atualizada e em 

plena vigência. Quando a usina de asfalto for propriedade de terceiros, 

deverá a empresa licitante apresentar declaração assinada pelo 

proprietário da usina, com firma reconhecida em cartório, que irá 

fornecer todo o material necessário para a execução da obra. 

A via será demarcada conforme projeto em toda sua extensão na 

largura indicada em projeto e obedecendo aos detalhes, tais como: redes 

pluviais, caixas coletoras, sarjetas de concreto, remendos profundos, 

reperfilagens...  



 

No decorrer da execução deverá ocorrer o controle tecnológico das 

etapas e para isto a empresa deverá disponibilizar de laboratorista e 

auxiliares. 

No final da obra ser impresso um caderno com ensaios do controle 

tecnológico. A empresa executora deverá dispor uma equipe de topografia 

do início até o término da obra.  

No final da execução, a empresa executante dos trabalhos, deverá 

apresentar projeto de “asbuilt” da obra, quando houver necessidade de 

alteração na execução. 

 

1. TERRAPLENAGEM: 

 

1.1. MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS: 

Previamente será mobilizado equipamento conforme anteriormente 

descrito e pessoal de topografia para a realização da locação da obra, 

com a demarcação em pista das atividades a serem executadas. 

Após a conclusão dos serviços o equipamento e pessoal será 

desmobilizado. 

O ressarcimento para este serviço será por um valor que não 

ultrapassa o percentual de 1,5% do valor total da obra, e ressarcirá 

por todos os serviços descritos acima. 

 

1.2.   ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DMT ATÉ 1 KM, MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA,: 

Cortes são segmentos cuja implantação requer escavação do terreno 

natural, ao longo do eixo e no interior dos limites das seções do 

projeto, que definem o corpo estradal.  

As operações de corte compreendem: 

- Escavação dos materiais constituintes do terreno natural até o greide 

de terraplenagem indicado no projeto; 

- Carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras; 

Estes materiais deverão ser transportados para locais previamente 

indicados pela Fiscalização, de forma a não causar transtornos, 

provisórios ou definitivos, à obra, sendo sua DMT até 1 km. 

A definição da área do “bota-fora” para este tipo de material bem 

como a devida liberação ambiental, se for o caso, e qualquer ônus 

financeiro de indenização fica por conta da prefeitura. 

A medição será efetuada levando em consideração o volume extraído 

em m³.  

 

1.3.  ESPALHAMENTO MECANIZADO DE MATERIAL DE 1 CATEGORIA E COMPACTAÇÃO 

DE ATERRO 100% P.N. 

O material proveniente de corte será espalhado com motoniveladora 

em camadas de 20 cm para posterior etapa de compactação de aterros. 

Se no espalhamento for verificado a presença de tocos e de 

vegetação, estes deverão ser removidos. 

São atividades, cuja implantação requer a utilização de 

equipamentos adequados para prática tecnológica. 

A compactação do aterro deve atingir índice de 100% P.N. 

A compactação dos materiais deve ser em camadas iguais e não 

superior a 20 cm, e ao final, o greide deve estar nivelado pelas cotas 

previstas em projeto. 

- Equipamentos: 

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de 

equipamentos apropriados atendidas as condições locais e a 

produtividade exigida. 



 

Poderão ser empregados moto niveladora, rolo corrugado, placas 

vibratórios, grade de disco, caminhão pipa. 

A medição deste serviço será por m³ executado. 

 

1.4. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO: 

Regularização é a operação destinada a conformar o leito da rua, 

nos trechos que forem necessários, no sentido transversal e 

longitudinal, compreendendo cortes ou aterros de até 0,20 m de 

espessura.  

Toda a vegetação e material orgânico porventura existentes no 

leito da rua serão removidos.  

Após a execução de cortes e ou adição de material necessário para 

atingir o greide correto, proceder-se-á a homogeneização do solo do 

subleito, para posterior compactação.  

A medição deste serviço será feita por metro quadrado executado. 

 

2. DRENAGEM 

 

2.1. ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA  

A execução de valas tem como finalidade implantar o sistema de 

drenagem pluvial e escoamento de águas proveniente das chuvas. 

As valas serão executadas ao longo da via e nos locais conforme 

especificado no projeto em anexo, tendo suas dimensões definidas no 

memorial de cálculo. 

A execução do serviço seguirá a seguinte sequência: 

- Operação de locação e marcação pela topografia no local, e só após 

isto se deve estar liberado para que os equipamentos comecem os 

serviços; 

- Escavar com escavadeira hidráulica nos trechos especificados e 

locados pela topografia; 

- Executar operações de corte e remoção do material, sendo que estes 

dois itens devem seguir as cotas e caimento suficiente para um bom 

escoamento; 

Para se executar este tipo de serviço será utilizado a escavadeira 

hidráulica. 

Além do equipamento acima citado serão executados serviços manuais 

no tocante a acabamentos finais. A medição do serviço será feita em m³ 

executado na pista. 

 

2.2. TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO PARA DMT: 

O transporte será feito por caminhões basculantes para áreas 

definidas pela fiscalização. 

A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume 

transportado em m³. 

 

2.3.  CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS: 

O serviço de camada de brita deverá anteceder a colocação dos 

tubos, e consiste no fornecimento e espalhamento manual de brita nº 2 

no fundo da vala, com espessura de 10,0cm.  

A medição do serviço será em m³. 

Será executada camada de brita sob as caixas coletoras. 

 

2.4. TRANSPORTE DE BRITA PARA DMT 35 Km: 

A brita deverá ser transportada por caminhões, da pedreira para a 

área na pista. Sua DMT será de 35 Km. 

A medição será por tonelada transportada. 

 



 

2.5. MEIO-FIO DE CONCRETO: 

Este serviço consiste no preparo, nivelamento da superfície, 

implantação e escoramento com material local do meio-fio pré-moldado. 

Deverá ter-se um cuidado especial no nivelamento da peça, bem como 

no rejunte de argamassa. 

A sua base terá 15cm, altura de 30cm e comprimento de 100cm. 

Os meios fios serão medidos em m lineares executados no local. 

 

2.6.  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES 

O serviço de execução de rede pluvial contempla o fornecimento do 

tubo e a instalação do mesmo. 

A carga, transporte, descarga junto à obra e descida dos tubos na 

vala feitas manualmente ou com auxílio de equipamentos mecânicos, 

deverão ser executadas com os devidos cuidados para evitar danos aos 

tubos.  

Cuidado especial deverá ser tomado com as partes de conexão, para 

evitar que sejam danificadas na utilização de cabos e/ou tesouras e/ou 

outras peças metálicas, na movimentação do tubos. 

No momento da aplicação os tubos deverão estar limpos, 

desobstruídos e não apresentar fissuramento superior ao permitido, 

rachaduras ou danos. Todo tubo recusado pela Fiscalização deverá ser 

substituído pela Contratada às suas custas. O assentamento deverá ser 

executado imediatamente após a regularização de sua fundação e o 

espalhamento da camada de brita, evitando assim a exposição desta às 

intempéries. Os tubos deverão estar perfeitamente apoiados em toda sua 

extensão. 

 A argamassa de rejunte será de cimento e areia, traço 1:3 em 

volume, devendo ser colocada de forma a procurar a perfeita 

centralização da ponta em relação à bolsa, proporcionando o correto 

nivelamento da geratriz inferior interna dos tubos. Havendo presença de 

lençol freático, deve-se proteger as juntas com capeamento externo de 

argamassa de cimento e areia, traço 1:1 em volume, com aditivo 

impermeabilizante. 

O assentamento dever ser feito de jusante para montante.  

Após o assentamento deve ser verificado o alinhamento e o 

nivelamento do trecho, não sendo admitidas flechas que possam causar o 

acúmulo de águas dentro da tubulação vazia ou que provoquem turbulência 

ou ressalto no fluxo.  

Internamente, deve ser verificado a inexistência de ressaltos nas 

juntas e de materiais ou objetos. 

Testes hidrostáticos poderão ser realizados antes que o reaterro 

atinja a altura mediana do tubo. 

A rede será executada com Tubos de Concreto Armado para águas 

pluviais.  

A rede pluvial será medida em m lineares.  

 

2.7. REATERROS DE VALAS DE BUEIROS 

Os reaterros de valas serão realizados com solo ou brita graduada 

isento de pedras, madeiras, detritos ou outros materiais que possam 

causar danos às instalações ou prejudicar o correto adensamento.  

Considerando as pedreiras comerciais que possam atender em 

quantidade e de acordo com as especificações, a DMT da brita graduada 

será de 35,0 Km. 

A rotina dos trabalhos de compactação e seus controles serão 

propostas previamente pela Contratada para aprovação da Fiscalização, 

sendo vedada a compactação de valas, cavas ou poços, com pneus de 

retro-escavadeiras, caminhões, etc..   



 

Reaterro do entorno das Caixas Coletoras: deverão seguir os mesmos 

critérios das valas. 

 

2.8.  EXECUÇÃO DE CAIXA COLETORA TIPO BOCA-DE-LOBO: 

As caixas serão compostas por bocas-de-lobo com tampa de concreto 

e são dispositivos a serem executados junto às redes pluviais, nos 

locais indicados no projeto, com o objetivo de captar as águas pluviais 

e conduzi-las a rede condutora.  

Será construída com paredes com espessura de 15 cm, executadas em 

tijolo maciço rebocado internamente, com tampa de concreto armado de 

espessura 8,0 cm. 

A operação de preparo do local e construção das caixas se dará 

pela seguinte forma:  

a) Escavação e remoção do material existente, de forma a comportar a 

“boca-de-lobo” prevista, sendo estes executados sobre a canalização; 

b) Será executada camada de brita sob as caixas coletoras. 
c) Execução das paredes em alvenaria de tijolo maciço, assentados com 

argamassa cimento-areia, traço 1:4, conectando-a a rede condutora e 

ajustando o (s) tubo (s) de entrada e/ou saída à alvenaria executada, 

através de rejunte com argamassa; 

d) As caixas coletoras serão executadas sobre a geratriz inferior da 

tubulação. 

As caixas coletoras serão medidas por unidade construída. 

 

 

3. PAVIMENTAÇÃO 

 

3.1.  SUB-BASE DE RACHÃO:  

Rachão consiste numa camada de agregado graúdo (pedra britada), 

devidamente bloqueado e preenchido por agregado miúdo (britado), de 

faixa granulométrica especificada, com espessura total de 15 cm. 

A sua execução deverá seguir as orientações expressas na 

especificação DNER-ES-316/97.  

A medição deste serviço será por m³ executado. 

 

3.2. TRANSPORTE DE SUB-BASE DE RACHÃO:  

Considerando as pedreiras comerciais que possam atender em quantidade e 

de acordo com as especificações, a DMT será de 35,0 Km. 

A medição deste serviço será por ton transportada. 

 

3.5. BASE DE BRITA GRADUADA   

Sobre a sub-base de rachão, será executada a brita graduada. 

As bases granulares são camadas constituídas de materiais 

britados.  

A base será executada numa espessura de 15 cm, com brita graduada.  

A compactação deverá ser executada com rolo vibratório liso até 

atingir a densidade máxima.  

A sua execução deverá seguir as orientações expressas na 

especificação DAER ES-P 08/91. A medição deste serviço será por m³ 

executado. 

 

3.6. TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA 

Considerando as pedreiras comerciais que possam atender em 

quantidade e de acordo com as especificações, a DMT será de 35,0 Km. 

A medição deste serviço será por ton transportada. 

 

3.7. IMPRIMAÇÃO: 



 

Imprimação é uma pintura de material betuminoso aplicada sobre a 

superfície da base antes da execução de um revestimento betuminoso 

qualquer, com objetivo de promover condições da aderência entre a base 

e o revestimento e impermeabilizar a base.  

A imprimação será realizada com caminhão espargidor, devidamente 

calibrado para execução dos serviços, o tráfego sobre áreas imprimidas 

só deve ser permitido depois de decorridas no mínimo 24 horas de sua 

aplicação e quando estiver convenientemente curado.  

O material a ser utilizado será o asfalto diluído CM 30, com a 

taxa de 1,2 l/m². 

Esta pintura será efetivada em toda a área de intervenção. Deverá 

ser regular e uniforme. 

A medição deste serviço será feita por m² executado. 

 

3.8. REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ): 

Execução de camada asfáltica em CBUQ (concreto betuminoso usinado 

a quente) com espessura média compactada determinada nos projetos e 

orçamento discriminado. Trata-se de uma mistura flexível, resultante do 

processamento a quente, em uma usina apropriada, fixa ou móvel, de 

agregado mineral graduado, material de enchimento ("filler" quando 

necessário) e cimento asfáltico, espalhada e comprimida a quente. 

O material asfáltico a ser utilizado é o CAP 50-70. 

Os agregados para o concreto asfáltico serão constituídos de uma 

mistura de agregado graúdo, agregado miúdo e, quando necessário 

"filler".  

Os agregados graúdo e miúdo podem ser pedra britada, seixo rolado 

britado ou outro material indicado por projeto.  

O agregado graúdo é o material que fica retido na peneira nº 4 e o 

agregado miúdo é o material que passa na peneira nº 4.  

Esses agregados devem estar limpos e isentos de materiais 

decompostos, preciso no controle da matéria orgânica e devem ser 

constituídos de fragmentos sãos e duráveis, isentos de substâncias 

deletérias. 

Todo o equipamento, antes do início da execução da obra, deverá 

ser examinado pela Fiscalização, devendo estar de acordo com esta 

Especificação, sem o que não será dada a ordem de serviço.  

São previstos os seguintes equipamentos: 

 Usinas; 

 Vibro-acabadoras de nivelamento eletrônico; 

 Rolos compactadores; 

 Caminhões; 

 

 Usinas para misturas asfálticas 

O concreto asfáltico deve ser misturado em uma usina fixa, 

gravimétrica ou volumétrica. Os agregados podem ser dosados em peso ou 

em volume. 

Cada usina deverá estar equipada com uma unidade classificadora de 

agregado, após o secador, e dispor de misturador de "pug-mill", com 

duplo eixo conjugado, provido de palhetas reversíveis e removíveis, ou 

outro tipo capaz de produzir uma mistura uniforme. Deve, ainda, o 

misturador possuir dispositivos de descarga, de fundo ajustável e 

dispositivo para o controle do ciclo completo da mistura. 

Poderá também ser utilizada uma usina com tambor secador/ 

misturador de duas zonas (convecção e radiação) - "Drum-Mixer", provida 

de: coletor de pó, alimentador de "filler", sistema de descarga da 

mistura betuminosa por intermédio de transportador de correia com 



 

comporta do tipo "Clam-shell" ou, alternativamente em silos de 

estocagem. 

A usina deverá possuir silos de agregados múltiplos, com pesagem 

dinâmica dos mesmos e deverá ser assegurada a homogeneidade das 

granulometrias dos diferentes agregados.  

A usina deverá possuir ainda uma cabina de comandos e de quadros 

de força.  

Tais partes devem estar instaladas em recinto fechado, com os 

cabos de força e comandos ligados em tomadas externas, especiais para 

essa aplicação  

A operação de pesagem dos agregados e do ligante betuminoso deverá 

ser semi-automática, com leitura instantânea e acumulada dos mesmos, 

através de digitais em "display" de cristal líquido.  

Deverão existir potenciômetros para compensação das massas 

específicas dos diferentes tipos de cimentos asfálticos e para seleção 

de velocidades dos alimentadores dos agregados frios. 

Os agregados devem ser secados por meio de um tambor secador, o 

qual é regularmente alimentado por qualquer combinação de correias 

transportadoras ou elevadores de canecas.  

O secador deve ser provido de um instrumento para determinar a 

temperatura do agregado que sai do secador.  

O termômetro deve ter precisão de 5°C e deve ser instalado de tal 

maneira que a variação de 5°C na temperatura do agregado seja mostrada 

pelo termômetro dentro de um minuto. 

 

 Vibro-acabadora 

As vibro-acabadoras devem ser autopropelidas e possuírem um silo 

de carga, e roscas distribuidoras, para distribuir uniformemente a 

mistura em toda a largura de espalhamento da vibroacabadora. 

As vibroacabadoras devem possuir dispositivo eletrônico para 

nivelamento, de acordo com as atuais exigências do DNIT, de forma que a 

camada distribuída tenha a espessura solta que assegure as condições 

geométricas de seção transversal, greide e espessura compactada de 

projeto. 

Se durante a construção for verificado que o equipamento não 

propicia o acabamento desejado, deixando a superfície fissurada, 

segregada, irregular etc, e não for possível corrigir esses defeitos, 

esta acabadora deverá ser substituída por outra que produza um serviço 

satisfatório. 

A vibroacabadora deve operar independentemente do veículo que está 

descarregando. 

Enquanto o caminhão está sendo descarregado, o mesmo deve ficar em 

contato permanente com a vibroacabadora, sem que sejam usados os freios 

para manter esse contato. 

 

 Equipamento de compactação 

Todo o equipamento de compactação deve ser autopropulsor e 

reversível. 

Os rolos "tandem" de aço com dois eixos devem pesar, no mínimo, 8 

ton. 

Os rolos usados para a rolagem inicial devem ser equipados com 

rodas com diâmetro de, no mínimo, 1,00m. 

Os rolos pneumáticos devem ser do tipo oscilatório com uma largura 

não inferior a 1,90m e com as rodas pneumáticas de mesmo diâmetro, 

tendo uma banda de rodagem satisfatória.  

Rolos com rodas bamboleantes não serão permitidos. 



 

Os pneus devem ser montados de modo que as folgas entre os pneus 

adjacentes sejam cobertas pela banda de rodagem do pneu seguinte. 

Os pneus devem ser calibrados para o peso de operação, de modo que 

transmitam uma pressão de contato "pneu-superfície" que produza a 

densidade mínima especificada. 

Os rolos pneumáticos devem possuir dispositivos que permitam a 

variação simultânea de pressão em todos os pneus.  

A diferença de pressão entre os diversos pneus não deverá ser 

superior a 5 libras por polegada quadrada. 

Cada passagem do rolo deve cobrir a anterior adjacente, em pelo 

menos 0,30m. 

O Empreiteiro deverá possuir um equipamento mínimo, constando de 

um rolo pneumático e um rolo "tandem" de dois eixos de 8ton. para cada 

vibroacabadora, com um operador para cada rolo, ou naquelas quantidades 

e tipos indicados nas especificações particulares do projeto. 

 

 Caminhões para transporte da mistura 

Os caminhões tipo basculantes para o transporte do concreto 

asfáltico, deverão ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, 

ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo parafínico, ou solução 

de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas. 

 

 Projeto da massa asfáltica do cbuq: 

Antes da emissão da ordem de inicio dos serviços deverá ser 

apresentada à fiscalização o projeto de massa asfáltica do concreto 

betuminoso usinado a quente, conforme especificações do DAER ES-P 

16/91. 

Tal projeto deverá constar os seguintes itens: 

a) Composição granulométrica da mistura, sendo que a mesma deverá 

atender às especificações do DAER ES-P 16/91. 

b) Teor de ligante de projeto;  

c) Características Marshall do Mistura conforme especificações do DAER 

ES-P 16/91:  

1. Massa específica aparente da mistura; 

2. Estabilidade 60º C: 500 Kgf (mínimo) 

3. Vazios de ar: 3 – 5% 

4. Fluência 60º C (1/100‟‟): 8 – 16 „‟  

5. Relação Betume-Vazios: 75 – 82 

Para fins de controle da massa asfáltica do pavimento serão 

coletadas amostras da mesma na pista antes da compactação para 

determinar a granulometria e teor de asfalto da mistura, sendo que os 

mesmos deverão enquadrar-se nas especificações de projeto. 

d) Controle dos agregados da mistura conforme especificações do DAER 

ES-P 16/91: 

1. Densidade efetiva dos agregados 

2. Índice de Lamelaridade da mistura dos agregados: máximo 50% 

3. Porcentagem dos agregados utilizados na mistura 

A rolagem inicial deve ser realizada quando a temperatura da 

mistura for tal que somada à temperatura do ar esteja entre 150°C e 

190°C.  

Se a temperatura de qualquer mistura asfáltica que deixar a usina 

cair mais do que 12°C, entre o tempo de carregamento na estrada, deve-

se usar lonas para cobrir as cargas. 

As misturas devem ser colocadas na estrada quando a temperatura 

atmosférica estiver acima de 10°C. 

O preço unitário incluirá a obtenção de materiais (inclusive 

ligante betuminoso), o preparo da mistura, o espalhamento, a 



 

compactação da mistura, toda mão de obra e encargos, equipamentos e 

eventuais relativos a este serviço.  

A medição deste serviço será feita por m³ executado. 

 

3.9. TRANSPORTE DO CBUQ 

Considerando as usinas de CBUQ existentes na região que possam 

atender em quantidade e de acordo com as especificações, a DMT é de 

35,0 Km em estrada pavimentada. 

Os caminhões tipo basculantes para o transporte do concreto 

asfáltico, deverão ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, 

ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo parafínico, ou solução 

de cal, de modo a evitar a aderência da mistura asfáltica às chapas. 

A medição deste serviço será por ton executada. 

 

4. PASSEIO 

 

4.1. REGULARIZAÇÃO DO PASSEIO 

O material vindo do empréstimo ou resultante da escavação será 

espalhado e compactado manualmente. 

Serão utilizadas ferramentas manuais para a execução deste 

serviço. 

A medição deste serviço será feito por metro quadrado executado. 

 

4.2. FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE BRITA NOS PASSEIOS 

Como lastro para a execução da calçada de bloco de concreto 

intertravado no passeio, será fornecido e espalhado uma camada de pó de 

brita com espessura de 5,0 cm. 

Será utilizado retro-escavadeira além de ferramentas manuais para 

a execução deste serviço. 

A medição deste serviço será feito por metro quadrado executado. 

 

4.3. TRANSPORTE DE PÓ DE BRITA PARA DMT 35 Km: 

O pó de brita deverá ser transportada por caminhões, da pedreira 

para a área na pista. 

Sua DMT será de 35 Km. 

A medição será feita por ton transportada. 

 

4.4. EXECUÇÃO DE CALÇADA DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO 

Sobre o pó de brita uniformemente espalhado serão assentados os 

blocos de concreto Intertravados 10x20 com 6cm de espessura, conforme 

detalhamentos do projeto, os quais serão devidamente travados com com 

areia. 

A medição deste serviço será feito por metro quadrado executado. 

 

4.5. EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO 

Será executado o piso tátil conforme o projeto, com blocos de 

concreto intertravado colorido, sendo estes na cor vermelha nos blocos 

direcionais e amarela nos blocos de alerta. 

Sobre o pó de brita uniformemente espalhado serão assentados os 

blocos de concreto Intertravados 10x20 com 6cm de espessura, conforme 

detalhamentos do projeto, os quais serão devidamente travados com com 

areia. 

A medição deste serviço será feito por metro quadrado executado. 

 

5. SINALIZAÇÃO 

 

5.1SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RETROREFLETIVA 



 

Consiste na execução de linhas longitudinais com tinta a base de 

resina acrílica que tem a função de definir os limites da pista de 

rolamento, a de orientar a trajetória dos veículos, ordenando-os por 

faixas de tráfego, e ainda a de regulamentar as possíveis manobras 

laterais. 

No eixo da pista, deverá ser executada uma sinalização horizontal 

simples e contínua, na cor amarela, conforme projeto em anexo, com 12 

cm de largura. 

Também consiste na execução de faixas que tem a função de definir 

e orientar os pedestres ordenando-os e orientando os locais de 

travessia na pista, sendo estas executadas com tinta acrílica na cor 

branca para faixa de pedestres e faixas de retenção. 

A sinalização deverá ser executada por meio manual e por pessoal 

habilitado. 

A durabilidade deve ser de 12 meses. 

Os serviços de sinalização horizontal serão medidos por metro 

quadrado executado na pista. 

A sinalização horizontal será executada com tinta retrorrefletiva 

a base  de resina acrílica com microesferas de vidro. A tinta deverá 

apresentar ótima aderência ao pavimento, alta resistência ao desgaste e 

boa flexibilidade, deverá atender as especificações da NBR 11862 e 

DER/PR EC-OC 03/05. 

 

5.2 PISO TÁTIL 

Será instalado piso tátil direcional e de alerta, em todas as 

calçadas conforme regem as normas da NBR9050 e decreto nº5.296. 

O piso deverá atender os quesitos da NBR 9050 quanto à textura, 

rugosidade, instalação e demais. 

Devem ser obedecidos os detalhamentos específicos em projetos. 

Será medido por metro linear aplicado. 

 

5.3 SINALIZAÇÃO VERTICAL e SUPORTE METÁLICO 

A sinalização vertical, é composta por placas de sinalização que 

tem por objetivo aumentar a segurança, ajudar a manter o fluxo de 

tráfego em ordem e fornecer informações aos usuários da via. 

As placas de sinalização vertical deverão ser confeccionadas em 

chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm 

para placas laterais à rodovia. 

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa será 

executada mediante a aplicação de películas refletivas, com coloração 

invariável, tanto de dia como à noite. 

Os suportes das placas serão metálicos Ø 2”. 

A medição da sinalização vertical será feita por unidade colocada. 

 

5.4. PLACA DE OBRA FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA 

Têm por objetivo informar a população e os usuários da rua, os 

dados da obra. 

A placa deverá ser afixada em local visível, preferencialmente no 

acesso principal do empreendimento. 

A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço laminado a frio, 

galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais à rua. As 

dimensões da placa são de 2,00m x 1,25m. 

A medição deste item será por m² executado de placa. 

 

6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

6.1. ACESSO A CADEIRANTES COM BLOCOS INTERTRAVADOS 



 

As calçadas devem ser rebaixadas junto às travessias de pedestres 

sinalizadas. 

Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do 

fluxo de pedestres. 

A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33%. 

Os rebaixamentos das calçadas localizados em lados opostos da via 

devem estar alinhados entre si. 

No trecho inclinado da rampa, a borda será executada com meio-fio 

inclinado. 

O detalhamento da rampa encontra-se em planta anexa. 

A medição deste serviço será feita por m². 

 

6.2. PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO): 

Consiste na execução de uma pintura com tinta a base de “CAL” 

sobre o meio fio.  

A pintura do meio fio deverá ser executada por meio manual. 

Os serviços de pintura serão medidos por m² de pintura. 

 

7. SERVIÇOS FINAIS: 

Ao finalizar a obra, deverá ser entregue em condições de uso e 

funcionamento, e todo material e ou entulho da obra deverá ser retirado 

e colocado em local adequado. 

 

                                      Muitos Capões, Novembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO COMPOSIÇÃO BDI 
Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR 

1030.542-

15/2016 

Prefeitura Municipal de Muitos Capões 

          OBJETO 

Pavimentação de Vias Urbanas 

          TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO 

 Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e 

recapeamento e pavimentação de vias urbanas  

Não 

          

________________________________________________ 

José Willian Hoffmann Vieira 

Engenheiro Civil CREA-RS 221.907 

Assessor Técnico de Serviços de Engenharia 

 



 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa 

de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00% 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS 

(entre 2% e 5%): 2,00% 

          
Itens Siglas 

% 

Adotado 
Situação 

1º 

Quartil 
Médio 

3º 

Quartil 

Administração Central AC 4,50% - 3,80% 4,01% 4,67% 

Seguro e Garantia SG 0,70% - 0,32% 0,40% 0,74% 

Risco R 0,80% - 0,50% 0,56% 0,97% 

Despesas Financeiras DF 1,11% - 1,02% 1,11% 1,21% 

Lucro L 8,00% - 6,64% 7,30% 8,69% 

Tributos (impostos COFINS 3%, 

e  PIS 0,65%) 
CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65% 

Tributos (ISS, variável de 

acordo com o município) 
ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00% 

Tributos (Contribuição 

Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - 

Desoneração) 

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50% 

BDI SEM desoneração 

(Fórmula Acórdão TCU) 

BDI 

PAD 
22,68% OK 19,60% 20,97% 

24,23
% 

          Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 

   

BDI.PAD = 

(1+AC + S + R + 

G)*(1+DF)*(1+L) 
 - 1 

  

   (1-CP-ISS)   

          
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, 

a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e 

recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva 

alíquota de 2%. 

          Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária 

sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública. 

           







Setor de Projetos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Obra:

Prefeito Municipal:

Responsável Técnico:

Secretário de Obras:

Éverton Giovani Guagnini Rossi

01/ 06

Prancha:

Escala:

Indicada

Data:

Novembro/2017

Desenho:

Rita de Cássia Campos Pereira

PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS,
DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

Especificação:

Planta de situação e localização da Rua do Matadouro e Travessa do Matadouro

José Willian H. Vieira

Engº Civil José Willian Hoffmann Vieira
CREA-RS 221.907

Matheus José S. Assi

________________________

_________________________________

________________________

LOCALIZAÇÃO RUA DO MATADOURO E TRAVESSA DO MATADOURO
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PERÍMETRO URBANO COM MALHA VIÁRIA EXISTENTE
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Setor de Projetos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Obra:

Prefeito Municipal:

Responsável Técnico:

Secretário de Obras:

Éverton Giovani Guagnini Rossi

02/ 06

Prancha:

Escala:

Indicada

Data:

Novembro/2017

Desenho:

Rita de Cássia Campos Pereira

PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS,
DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

Especificação:

Planta baixa  da Rua do Matadouro e Travessa do Matadouro

José Willian H. Vieira

Engº Civil José Willian Hoffmann Vieira
CREA-RS 221.907

Matheus José S. Assi

________________________

_________________________________

________________________

PLANTA BAIXA

ESC: 1:250

SESW

NW NE

E

S

W

Setor de Projetos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Secretário de Obras:

Éverton Giovani Guagnini Rossi

01/ 06

Prancha:

Escala:

Indicada

Data:

Novembro/2017

Desenho:

PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS,
DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

Especificação:

Planta de situação e localização da Rua do Matadouro e Travessa do Matadouro

José Willian H. Vieira
Matheus José S. Assi

________________________

LOCALIZAÇÃO RUA DO MATADOURO E TRAVESSA DO MATADOURO



Setor de Projetos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Obra:

Prefeito Municipal:

Responsável Técnico:

Secretário de Obras:

Éverton Giovani Guagnini Rossi

03/ 06

Prancha:

Escala:

Indicada

Data:

Novembro/2017

Desenho:

Rita de Cássia Campos Pereira

José Willian H. Vieira

Engº Civil José Willian Hoffmann Vieira
CREA-RS 221.907

Matheus José S. Assi

________________________

_________________________________

________________________

7.23

7.83

Área 02

Área 03

Área 07

Área 05

Área 04

Área 01

Área 06

Área 08

SESW

NW NE

E

S

W

PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS,
DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

Especificação:

Planta de Pavimentação e detalhamentos

2%
2%

3% 3%

passeio publico passeio publico

1,50m 1,50m8,00m

0
,
1
5
m

meio-fio

asfalto - 5cm

Pista de Rolamento

Base de Brita

Graduada - 15cm

PERFIL TRANSVERSAL

11,30m

RUA DO MATADOURO

bloco 

concreto

bloco 

concreto

SubBase de 

Rachão - 15cm

PERFIL TRANSVERSAL

TRAVESSA DO MATADOURO

2%
2%

3% 3%

passeio publico passeio publico

1,50m 1,50m7,00m

0
,
1
5
m

meio-fio

asfalto - 5cm

Pista de Rolamento

Base de Brita

Graduada - 15cm

10,30m

bloco 

concreto

bloco 

concreto

SubBase de 

Rachão - 15cm

Sem escala

Sem escala

PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO

ESC: 1:250

0,15m 0,15m

0,15m 0,15m



Setor de Projetos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Obra:

Prefeito Municipal:

Responsável Técnico:

Secretário de Obras:

Éverton Giovani Guagnini Rossi

04/ 06

Prancha:

Escala:

Indicada

Data:

Novembro/2017

Desenho:

Rita de Cássia Campos Pereira

José Willian H. Vieira

Engº Civil José Willian Hoffmann Vieira
CREA-RS 221.907

Matheus José S. Assi

________________________

_________________________________

________________________

SE
SW

NW NE

E

S

W

PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS,
DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

Especificação:

Planta de Passeios e detalhamentos

20

1
0

20

1
0

0,30 1,20 1,50 1,20 0,30

4,50

1
.
5

0

i:10% i:10%

i:2%

0
,
3

0

1
.
5

0

i:2%

0
,
3

0

DETALLHE PASSEIO COM PISO TÁTIL

Sem escala

DETALHE RAMPA DE ACESSIBILIDADE

Sem escala

PLANTA DE PASSEIOS E

ACESSIBILIDADE

ESC: 1:250



Setor de Projetos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Prefeito Municipal:

Responsável Técnico:

Secretário de Obras:

Éverton Giovani Guagnini Rossi

04/ 06

Prancha:

Escala:

Indicada

Data:

Novembro/2017

Desenho:

Rita de Cássia Campos Pereira

José Willian H. Vieira

Engº Civil José Willian Hoffmann Vieira
CREA-RS 221.907

Matheus José S. Assi

________________________

_________________________________

________________________

Setor de Projetos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Obra:

Prefeito Municipal:

Responsável Técnico:

Secretário de Obras:

Éverton Giovani Guagnini Rossi

05/ 06

Prancha:

Escala:

Indicada

Data:

Novembro/2017

Desenho:

Rita de Cássia Campos Pereira

José Willian H. Vieira

Engº Civil José Willian Hoffmann Vieira
CREA-RS 221.907

Matheus José S. Assi

________________________

_________________________________

________________________

SE
SW

NW NE

E

S

W

SE
SW

NW NE

E

S

W

PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS,
DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

Especificação:

Planta de Passeios e detalhamentos

PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS,
DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

Especificação:

Planta de Sinalização e detalhamentos

PISTA PASSEIO

R-01
PARADA OBRIGATÓRIA (L=0,34m)

A-32 B
PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (L=0,50m)

Faixa de Retenção
Cor da Pintura : Branco

Pintura Contínua no Eixo
Cor da Pintura: Amarelo
L= 0,12 m

Faixa de Segurança
Pintura Branca

PISTA PASSEIO

DETALHE INST. PLACAS
SEM ESCALA

0,25

DETALHE DA FAIXA DE SEGURANÇA
SEM  ESCALA

DETALHE INST. PLACAS
SEM ESCALA

0,401,604,00

50,00

75mm

50,00

PLANTA DE SINALIZAÇÃO

ESC: 1:250



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

05/ 06

Prancha:

Escala:

Indicada

Data:

Novembro/2017

Setor de Projetos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Obra:

Prefeito Municipal:

Responsável Técnico:

Secretário de Obras:

Éverton Giovani Guagnini Rossi

06/ 06

Prancha:

Escala:

Indicada

Data:

Novembro/2017

Desenho:

Rita de Cássia Campos Pereira

José Willian H. Vieira

Engº Civil José Willian Hoffmann Vieira
CREA-RS 221.907

Matheus José S. Assi

________________________

_________________________________

________________________

SE
SW

NW NE

E

S

W

PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS,
DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

Especificação:

Planta de Drenagem e detalhamentos

0,15 0,80

0,15

0,02

Rua Interna - Asfalto

0,15

0,80 0,15

0,10

0,10

VARIÁVEL

Alinhamento Meio-Fio

Alvenaria 15cm

Tij. Maciço Revestido

VARIÁVEL

CAIXA BOCA DE LOBO - PLUVIAL (CBP) 

barras 8.0 c/ 10cm - variável

barras 8.0 c/ 10cm- variável

PLANTA BAIXA

CORTE A-A

DETALHE DA TAMPA

A

A

Meio-Fio Normal - Concreto

Rebaixo no asfalto

Tampa de Concreto

Base de Concreto

1,00

0,15

0,13

DETALHE MEIO-FIO

PLANTA DE DRENAGEM PLUVIAL

ESC: 1:250

VISTA FRONTAL

SEM ESCALA PLANTA BAIXA

SEM ESCALA

DETALHE ALA - DESAGUADOR

Sem escala



ART Nr : 9438589

01621714000180

1,00

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

OUTRAS FINALIDADES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS221907

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
01621714000180

CENTRO 95230000

3.148,25

01/11/2017 01/11/2018

MUITOS CAPOES RS

NENHUMA EMPRESA

065-48/015117596

JOSÉ WILLIAN HOFFMANN VIEIRA

Engenheiro Civil

RUA DORVAL ANTUNES PEREIRA 950

RUA MATADOURO E TRAVESSA DO MATADOURO

CENTRO 95230000MUITOS CAPOES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

RS

09438589.50

(54)3612-2102

2216021610

eng.willian@muitoscapoes.rs.gov.br

josewillianvieira@hotmail.com

SENASA

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Dados da ART

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Registro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:

Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS

Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

Agência/Código do Cedente Nosso  Número:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto Drenagem 2.974,82 m²
Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentação 2.974,82 m²
Projeto Acessibilidade 2.974,82 m²
Orçamento Drenagem 2.974,82 m²
Orçamento Pistas de Rolamento - Pavimentação 2.974,82 m²
Orçamento Acessibilidade 2.974,82 m²
Fiscalização Drenagem 2.974,82 m²
Fiscalização Pistas de Rolamento - Pavimentação 2.974,82 m²
Fiscalização Acessibilidade 2.974,82 m²
Projeto Pistas de Rolamento - Sinalização 2.974,82 m²
Orçamento Pistas de Rolamento - Sinalização 2.974,82 m²
Fiscalização Pistas de Rolamento - Sinalização 2.974,82 m²

ART registrada (paga) no CREA-RS em 20/12/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕESJOSÉ WILLIAN HOFFMANN VIEIRALocal e Data
Profissional Contratante

De acordoDeclaro serem verdadeiras as informações acima

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA


