ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL
ENTRE RIOS DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 001/2020
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA
TIPO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
DATA RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS
ENVELOPES: 10/06/2020
HORÁRIO: 09H00MIN
LOCAL: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q),
DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E IMPLANTAÇÃO DOS
PASSEIOS PÚBLICOS E DA ACESSIBILIDADE EM PARTE DA RUA
SÃO PAULO (MINISTÉRIO DO TURISMO). CONTRATO DE REPASSE
OPERAÇÃO Nº 1060833-59 – SICONV Nº 874872/2018.

1. PREÂMBULO
1.1. O PREFEITO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL, Estado do Rio Grande do
Sul, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho
de 1993, alterada pela Lei nº. 8.883 de 08 de junho de 1994 e Lei 123/06, torna público,
e demais disposições legais aplicáveis à espécie, TORNA PÚBLICO, para
conhecimento dos interessados, que no dia 10 de junho de 2020, às 09h00min, tendo
como local a Sala do Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de ENTRE
RIOS DO SUL - RS, situada na AV Danilo Arlindo Lorenzi, 585, Centro, se reunirá a
Comissão Permanente de Licitações para recebimento, abertura e julgamento dos
envelopes para execução da obra especificada neste Edital.

2. DO OBJETO
2.1. A presente Licitação tem por objeto a seleção de propostas visando à a
contratação de pessoa jurídica para execução de obra de Pavimentação Asfáltica com
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q), drenagem pluvial, sinalização
viária e implantação dos passeios públicos e da acessibilidade em parte da Rua São
Paulo (Ministério do Turismo).
2.2. A Pavimentação Asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(C.B.U.Q), será sobre pavimento pré-existente de calçamento de pedras de basalto
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irregulares, em parte da Rua São Paulo, área de 1.818,00m² (hum mil, oitocentos e
dezoito metros quadrados).
2.2.1. A obra deverá ser executada sob regime de empreitada global, devendo
ser executada rigorosamente de acordo com o memorial descritivo e projetos
aprovados, que seguem em anexo, os quais fazem parte integrante do presente Edital
de licitação.
2.3. O valor de referência máxima para a contratação é de R$ 235.062,79
(duzentos e trinta e cinco mil e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos)
conforme consta na planilha quantitativa orçamentária, anexos – III.
2.4. Partes integrantes deste edital:
Anexo I – Minuta do Contrato
Anexo II – Modelo declaração CEI’S
Anexo III – Planilhas, Cronogramas, Memorial Descritivo e Projetos.
2.5. Durante a sessão serão adotadas as medidas preventivas pelo Setor de
Compras e Licitações, na prevenção à pandemia do Coronavírus (COVID-19).
2.5.1. Somente será aceito na sala um representante por empresa;
2.5.2. A prefeitura municipal tem adotado o uso de máscaras por seus
servidores, disponibilizando máscaras e álcool em gel nas portas de acesso.
2.5.3. O setor de compras e licitações é uma sala bem arejada, no entanto
se mais de 3(três) empresas estiverem presentes à sessão será feita na Câmara
Municipal de Vereadores.

3. FORMA DE CADASTRO PARA
APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO:

HABILITAÇÃO

PRELIMINAR

E

a) Para recebimento do Certificado de Registro Cadastral expedido pela
Comissão Permanente de Licitações do Município de Entre Rios do Sul-RS, as
empresas terão até no máximo 3 (três) dias úteis antes da data marcada para abertura
dos envelopes, para entregar a documentação referente ao cadastro e habilitação
preliminar. O CRC não será considerado para efeito de habilitação quando apresentar
documentação que venha vencer seu prazo de validade entre o Cadastro e a abertura
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dos envelopes, salvo se a empresa apresentar junto ao mesmo, os documentos
atualizados.
b) Os documentos constantes do item 3. poderão ser apresentados no original,
ou mediante fotocópia autenticada pelo tabelião ou funcionário do município (três dias
antes da realização do certame), ou publicação em órgão da imprensa oficial.
c) Na sessão, em hipótese alguma, haverá confrontação de documentos para
autenticação por servidor do Setor de Licitações e/ou outros.
3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) cédula de identidade dos sócios ou administradores/diretores;
b) registro comercial, no caso de empresa individual;
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhando de documentos de eleição de seus administradores;
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em vigor;
e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
f) caso o licitante seja representado por procurador, deverá ser juntada
procuração, com poderes ao procurador para decidir a respeito de todos os atos que
forem necessários ao andamento da licitação.

3.2. REGULARIDADE FISCAL:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
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e compatível com o objeto licitado, com data de emissão não superior a 06(seis) meses,
contados da data da abertura da presente licitação, salvo se contiverem prazo expresso
no corpo das respectivas certidões;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, da
Jurisdição fiscal do licitante;
d) Certidão negativa da dívida ativa da União;
e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em
vigor (Lei Federal 12.440/2011).

3.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a)
Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho – CREA e/ou CAU,
com validade vigente;
b) Indicação do Engenheiro Civil e/ou Arquiteto e Urbanista que assine a
responsabilidade técnica da empresa licitante, este inscrito no devido conselho;
c)
Declaração de que o licitante vistoriou o local da obra, analisou todas as
plantas, projetos, memoriais descritivos e cronogramas e de que está ciente da exata
extensão da obra. Esta declaração deverá ser assinada inclusive pelo engenheiro civil
ou arquiteto e urbanista, responsável técnico indicado pela empresa licitante e pela
engenheira civil do Município de Entre Rios do Sul.
c1) A visita ao local da obra será marcada pelos telefones (54) 99909-9364 com
Maristela ou (54) 99936-6960 com Ângela em até 3(três) dias uteis antes da data
designada para abertura e julgamento dos envelopes.
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d) Comprovação de “CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL”, através de
prova de o licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega
da proposta, profissional de nível superior (Engenheiro Civil e/ou Arquiteto e Urbanista),
detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica fornecido(s) por pessoas jurídicas
de direito público ou privado, acompanhado(s) da respectiva CAT - Certidão de Acervo
Técnico, devidamente registrada na entidade profissional competente, com
característica dos serviços conforme descrito abaixo:
- Execução de Pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ);
e) Deverá ser comprovado vínculo entre o profissional técnico detentor da
Certidão de Acervo Técnico - CAT, exigida na alínea “d”, e a empresa licitante. A
comprovação far-se-á mediante a apresentação da respectiva ficha de registro de
empregados, se o profissional compuser o quadro permanente da empresa, ou, por
meio da apresentação do respectivo contrato de trabalho ou de prestação de serviços
ou, ainda, por outro documento idôneo à demonstração de que a interessada se pode
valer da capacidade técnica do profissional indicado para a consecução da obra
objeto da futura contratação. Se o atestado estiver em nome de sócio da empresa
licitante, a comprovação do vínculo far-se-á por meio do contrato social em vigor;
f) Atestado de “Capacitação Técnica”, em nome da EMPRESA EM QUE
CONSTE COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O PROFISSIONAL INDICADO,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, registrado nas entidades
profissionais competentes, em características, quantidades e prazos como objeto da
licitação, limitadas às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, com
a comprovação de que o responsável técnico detentor do atestado de “Capacitação
Técnica”, pertence ao quadro funcional da empresa, comprovação esta que poderá
ser através de cópia autenticada do contrato de trabalho com a empresa ou Carteira
Profissional ou Ficha de Registro de Empregados. Obs.: Em se tratando de sócio da
empresa, a comprovação se dará através de apresentação de cópia do contrato
social em vigor da empresa.
f1) Será vedada a somatória de atestados para o mesmo item.

3.4. COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO OPERACIONAL:
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a) Apresentação do Licenciamento Ambiental junto à FEPAM para as atividades
de usinagem de asfalto a quente e britagem. No caso de a empresa que não possuir
usina própria poderá utilizar-se de usina de terceiros, juntando, neste caso, declaração
de disponibilidade das instalações, assinada pelo proprietário da mesma;
b) A usina deverá estar situada a uma distância em relação a obra que permita
que a massa asfáltica seja transportada com a manutenção dos limites de temperatura
necessários tecnicamente para a execução dos serviços com os padrões de qualidade
exigidos pelo DAER/RS.
c) Licença de Operação, emitida por órgão ambiental competente, válida para
Fontes Móveis de Poluição com no mínimo 1(um) veículo para Transporte
Rodoviário de Produtos e/ou Resíduos Perigosos em nome da empresa participante
do certame;
d) Comprovação de registro no Cadastro Técnico Federal e Certificado de
Regularidade de Atividades Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais,
coordenado pelo IBAMA, na forma do art. 17, II, da Lei 6.938/81;
e) Projeto de CBUQ Faixa “B” DAER, com data de elaboração não superior
a 3(três) anos.

3.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei, com indicação do número do Livro Diário e
Termo de Abertura e Encerramento, número de registro na Junta Comercial e
numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, cujos índices mínimos aceitáveis serão apurados pela
aplicação da seguinte fórmula:
* LIQUIDEZ GERAL.... .: LG = (AC+ARLP)/(PC+PELP) = índice mínimo: 1,00
* LIQUIDEZ CORRENTE..: LC = (AC/PC) = índice mínimo: 1,00
* SOLVÊNCIA GERAL.. ..: SG = (AT)/(PC+PELP) = índice mínimo: 1,00
ONDE:
AC = Ativo Circulante
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ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo
AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante
PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo
Observação: É vedada substituição do balanço por balancetes ou balanço provisório,
podendo aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03
(três) meses da data de apresentação da proposta.
b) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo
distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica (federal e estadual), com data de
emissão não superior a 90 (noventa) dias da data limite para a sua apresentação,
salvo se contiver prazo de validade expresso;
d) As empresas constituídas a menos de 01 (um) ano deverão apresentar cópia
do balanço de abertura ou do livro diário contendo o balanço de abertura;

3.6. DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
COOPERATIVAS:
3.6.1. Na hipótese de ser o licitante Microempresa, Empresa de Pequeno Porte
ou Cooperativa, esta deverá apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial.

3.6.2. As cooperativas além de atenderem todas as exigências pertinentes à
habilitação, deverão apresentar os seguintes documentos:
a) Estatuto social com ata da assembleia de aprovação, que comprove que a
Cooperativa tem como objeto a prestação de serviços exigidos nesta licitação;
b) Regimento interno, juntamente com a ata da assembleia que o aprovou;
c) Relação de todos os associados, sendo que o objeto da licitação deverá ser
prestado, no caso de cooperativa vencedora, por cooperativado integrante da lista
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acima referida, discriminando e comprovando a data de ingresso destes na
cooperativa;
d) Registro na Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do SulOCERGS;
e) Ata de fundação da cooperativa, devidamente registrada na Junta Comercial
do Estado do Rio Grande do Sul;
f) Ata de sessão em que os cooperados autorizam a cooperativa a contratar o
objeto deste certame, se vencedora;
g) Atas de eleição dos dirigentes e conselheiros fiscais, realizadas através de
assembleias gerais ordinárias;
h) Registro de presença dos cooperados em assembleias gerais.
3.6.3. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa
que atender as exigências deste Edital, que possuir restrição em qualquer dos
documentos de regularidade fiscal, terá sua habilitação condicionada à apresentação
de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 05 (cinco) dias úteis, a
contar da data em que for declarada como vencedora do certame.
3.6.4. Benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa,
empresa de pequeno porte ou a cooperativa, da apresentação de todos os
documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
3.6.5. O prazo que trata o item 3.6.3. deste Edital, poderá ser prorrogada uma
única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo
interessado e que sua concessão não interfira no procedimento licitatório. O pedido
deverá ser feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
3.6.6. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 3.6.3. e
3.6.5. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.
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4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
4.1. A empresa licitante deverá indicar responsável técnico, que deverá
acompanhar a execução da obra e visitar o local da prestação dos serviços. A proposta
será admitida com base no conhecimento de todas as condições locais que possam
influenciar o custo e o prazo de execução dos serviços.
4.2. Ficará a cargo do proponente prever qualquer serviço ou material
necessário, mesmo quando não expressamente indicado nas especificações técnicas
e planilhas de orçamento global, não lhe cabendo quaisquer acréscimos ao pagamento.
A ausência de comunicação ou impugnação implicará admissão de que a
documentação técnica fornecida foi considerada perfeita, não podendo ser acolhida
qualquer reivindicação posterior com base em imperfeição, incorreções, omissões ou
falhas da referida documentação.
4.3. Se a empresa enviar ao certame representante que não seja sócio-gerente
ou diretor, far-se-á necessário credenciamento através de procuração, com menção
expressa de conferência de amplos poderes, inclusive para o recebimento de intimação
para desistência de recursos. A não apresentação do credenciamento não implica
inabilitação do licitante, mas o impede de se manifestar, nas sessões, ante as decisões
tomadas pela Comissão Permanente de Licitações.
4.4. Serão considerados aptos a participar da presente Concorrência quaisquer
interessados, em observância ao artigo 22, §1º da Lei Federal 8.666/93.
4.5. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos arts. 42 a
45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no
envelope da habilitação, Certidão expedida pela Junta Comercial (conforme artigo 8º
da Instrução Normativa nº 103 de 30/04/2007) de que se enquadra como microempresa
ou empresa de pequeno porte, que será considerada válida até 01 (um) ano após a
data de sua emissão, além de todos os documentos previstos para a habilitação.
4.6. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita
bruta até o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão
dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro
de 2006, conforme disposto no art. 34 da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde
que também apresentem, no envelope de habilitação, Certidão expedida pela Junta
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Comercial (conforme artigo 8º da Instrução Normativa nº 103 de 30/04/2007), que será
considerada válida até 01 (um) ano após a data de sua emissão, comprovando seu
enquadramento no limite de receita referida acima, além de todos os documentos
previstos para a habilitação.
4.7. O credenciamento do licitante como microempresa, empresa de pequeno
porte ou cooperativa (enquadrada nas exigências do art. 34 da Lei 11.488/07), somente
será procedido pela Comissão Permanente de Licitações, se o interessado comprovar
tal situação jurídica, na forma estabelecida nos itens 4.5 e 4.6 deste Edital.
4.8. A não comprovação de enquadramento da empresa como ME, EPP ou
cooperativa, na forma do estabelecido nos itens 4.5 e 4.6 deste Edital, significa
renúncia expressa e consciente, desobrigando a Comissão Permanente de Licitações,
dos benefícios da Lei Complementar 123/2006 aplicáveis ao presente certame.
4.9. A responsabilidade pelo enquadramento conforme previsto nos itens
anteriores, é única e exclusiva do licitante que, inclusive, sujeita-se a todas as
consequências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo.

5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
5.1. Os licitantes deverão apresentar, no local, dia e horário conforme preâmbulo
deste edital, dois envelopes, os quais deverão estar lacrados e indevassáveis, com as
seguintes inscrições:

AO
MUNICIPÍO DE ENTRE RIOS DO SUL - RS
AV DANILO ARLINDO LORENZI, 585
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES.
CONCORRÊNCIA EDITAL Nº. 001/2020
ENVELOPE N° 01 - HABILITAÇÃO.
PROPONENTE (nome completo da empresa).
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AO
MUNICIPÍO DE ENTRE RIOS DO SUL - RS
AV DANILO ARLINDO LORENZI, 585
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES.
CONCORRÊNCIA EDITAL Nº. 001/2020
ENVELOPE N° 02 –PROPOSTAS FINANCEIRA.
PROPONENTE (nome completo da empresa).

6. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01:
6.1. Para habilitação o licitante deverá apresentar no envelope nº 01:
a) Certificado de Cadastro fornecido pelo Município;
b) Declarações poderão ser feitas de forma unificada:
- Declaração da empresa licitante de que aceita e se submete a todos os termos
do edital e de que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a
administração pública;
- Declaração firmada pelo engenheiro civil, responsável técnico, indicado pela
empresa licitante de que o mesmo participará pessoalmente da execução do objeto;
- Declaração que não possui servidores públicos no quadro de sócios da
empresa;
- Declaração formal emitida pela licitante de que os equipamentos necessários
para a execução da obra/serviço de que trata o objeto desta licitação estarão
disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação. Esses
equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco” pelo Município, por ocasião da
contratação e sempre que necessário;
- Declaração de que irá executar as obras de acordo com os projetos e as
especificações fornecidas pelo Município de ENTRE RIOS DO SUL - RS, alocando
todos os equipamentos, pessoal e material necessários, e de tomar todas as medidas
para assegurar adequado controle de qualidade;
- Declaração de que se responsabilizará por acidentes de trânsito ocorridos em
área contérmina a obra, decorrentes de sinalização diuturna e de dispositivos de
segurança ineficazes e inadequados à execução da mesma;
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c) Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ateste o
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de que
não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
e não emprega menor de dezesseis anos.
d) O prazo de GARANTIA DA OBRA, que não poderá ser inferior a 05 (cinco)
anos, assinado pelo representante da proponente e pelo responsável técnico. Caso
não conste ou não declare, entende-se que a licitante está garantindo a obra pelo
prazo antes referido.

7. DA PROPOSTA FINANCEIRA – ENVELOPE Nº 02:
7.1. As propostas deverão ser apresentadas em uma via, em linguagem clara e
explícita, redigida em português, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datadas e
assinadas por seu responsável técnico (conforme Resolução nº 282 de 24 de agosto
de 1983, que dispõe sobre o uso obrigatório do título profissional e número da Carteira
nos documentos de caráter técnico e técnico-científico) e por seu representante,
a) PREÇO GLOBAL proposto para realização dos serviços, especificando,
separadamente, o valor total do material e da mão de obra.
b) PLANILHA DE ORÇAMENTO POR RUA, onde deverão constar os quantitativos,
preços unitários e totais dos valores que compõem o preço de cada rua,
indicando separadamente os preços de material e mão de obra e contendo a
composição do preço por item.
c) PLANILHA DETALHADA COM A INDICAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO BDI,
utilizado na composição dos preços unitários.
d) VALIDADE DA PROPOSTA, que deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, a
contar da data de abertura dos envelopes.

7.2. Disposições Gerais acerca das propostas financeiras
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7.2.1 - Em caso de omissão do prazo de validade da proposta, será implicitamente
considerado o prazo acima estabelecido.
7.2.2. Os preços ofertados devem ser cotados em moeda corrente nacional,
contendo apenas duas casas decimais.
7.2.3.- Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar
direitos, sem previsão no Edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se na
proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório e seus anexos.
7.2.4. Nos preços cotados deverão estar incluídos todas as despesas com:
materiais e equipamentos necessários para a execução dos serviços, veículos, carga,
descarga, transportes, impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, leis sociais,
demais serviços e eventuais que possam acarretar ônus ao Município, especificadas
ou não neste Edital.
7.2.5. Não serão aceitas propostas com valores acima do PREÇO ORÇADO R$
235.062,79 (duzentos e trinta e cinco mil e sessenta e dois reais e setenta e nove
centavos).
7.2.6. Serão desclassificadas as propostas das empresas que ofertarem preços
irrisórios, aplicando-se para tal fim, o cálculo previsto no art. 48, parágrafo 1º da Lei
Federal 8.666/93, a não ser que a empresa comprove a exequibilidade de seu preço.
7.2.7. As planilhas serão verificadas pela Comissão Permanente de Licitações,
quanto a erros aritméticos, que serão corrigidos da seguinte forma:
a) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será
retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto.
b) Erro de adição: serão retificados, conservando-se parcelas corretas e trocandose a soma.
7.2.8. O preço total, apresentado na Proposta de Preço, corrigido pela Comissão
Permanente de Licitações, em conformidade com os procedimentos constantes acima
e após anuência da licitante, constituirá o valor da proposta. Se a licitante não aceitar
as correções procedidas, sua proposta será desclassificada.
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8. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO
8.1. A presente licitação será processada e julgada de acordo com o
procedimento estabelecido no artigo 43 da Lei Federal 8.666/93.
8.2. A participação da licitante no certame, com ausência de impugnação
tempestiva aos termos deste Edital, presume a completa aceitação, por parte do
proponente das condições estabelecidas no instrumento convocatório.
8.3. As licitantes são responsáveis pela veracidade das informações prestadas
e autenticidade dos documentos apresentados.
8.4. É facultado a Comissão Permanente de Licitações ou autoridade superior,
em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos ou
informações que deveriam constar originariamente da documentação ou proposta de
preços.
8.5. Somente serão abertos os envelopes 02 (proposta de preços) das empresas
habilitadas no certame, ficando os relativos das empresas inabilitadas, à disposição
destas para serem retirados no prazo de 30 (trinta) dias do resultado definitivo da
habilitação, findo o qual serão inutilizados.

9. DOS RECURSOS
9.1 Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas
previstas no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

10. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
10.1. O julgamento das propostas classificadas segundo os parâmetros
estabelecidos nesta licitação obedecerá ao critério do Menor Preço Global.
10.2. Deste modo, a classificação final do certame dar-se-á no sentido de que o
primeiro colocado seja o encontrado nas propostas de menor preço global, e os demais,
na ordem crescente dos valores ofertados.
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10.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os participantes serão
convocados, após a devida observância e obediência ao disposto ao disposto no §2º
do art. 3º da lei 8.666/93.
10.4. A fórmula a ser adotada para o sorteio será escolhida pelos participantes
empatados. Não havendo consenso na escolha, esta será decidida pela Comissão
Permanente de Licitações.
10.5. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação
para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que
atenderem aos itens 4.5 e 4.6 deste Edital.
10.5.1. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pela microempresa, pela empresa de pequeno porte, bem como pela
cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de
menor valor (empate ficto).
10.5.2. Ocorrendo empate, na forma do item anterior, na fase de classificação
das propostas, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da
proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após
solicitação da Comissão Permanente de Licitações, nova proposta, por escrito, inferior
àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será considerada
vencedora do certame.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa,
convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de
menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas,
empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na
hipótese do item 10.5.1 deste Edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na
forma prevista na alínea "a" deste item.
c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte
e/ou cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a
ordem em que serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das
alíneas anteriores.
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10.5.3. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa,
satisfizer as exigências do item 10.5.2 deste Edital, será considerado vencedor do
certame o licitante detentor da proposta originalmente de menor valor.
10.5.4. O disposto nos itens 10.5 a 10.5.3 deste Edital, não se aplica às
hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.
10.5.5. Ocorrendo as situações previstas no item 10.5.2, a Comissão
Permanente de Licitações comunicará a microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa, por intermédio de fax ou correio eletrônico.

11. DO PRAZO DE EXECUÇÃO
11.1. A obra objeto desta licitação deverá ser executada em 90(noventa) dias a
contar da data de assinatura do Termo de Liberação de Obras, termo este expedido
pelo Setor de Engenharia do Município.
11.2. A contratada deverá fornecer ART/RRT de execução, relativa ao serviço,
em nome do responsável técnico indicado para habilitação da empresa, no momento
da assinatura do Termo de Liberação da Obra.
11.3. Caso durante a execução da obra se verifique a necessidade de
substituição do responsável técnico, deverá ser comunicado por escrito ao Setor de
Engenharia Município, sendo que o novo profissional indicado deverá comprovar que
possui a mesma qualificação técnica exigida neste edital.

12. DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO
12.1. A fiscalização será de competência da Secretaria Municipal de Habitação
e Urbanismo, dentro dos padrões determinados pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores.
12.2. O Município fiscalizará a execução do objeto contratado e verificará o
cumprimento das especificações solicitadas, no todo ou em parte, no sentido de
corresponderem ao desejado ou especificado.
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12.3. A fiscalização pelo Município não desobriga a proponente de sua
responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto deste instrumento.
12.4. A ausência de comunicação por parte do Município, referente à
irregularidades ou falhas, não exime a proponente das responsabilidades determinadas
neste edital.
12.5. A gestão será de competência do Gestor Municipal de Contratos, dentro
dos padrões determinados pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

13. DO PAGAMENTO
13.1. Os pagamentos serão efetuados de acordo com o andamento da obra,
mediante emissão do Boletim de Medição pelo Setor de Engenharia do Município e
após liberação dos recursos financeiros pelo agente financeiro – CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL.
13.2. Os recursos para custear as despesas desta obra serão oriundos do
Ministério do Turismo, Contrato de repasse operação nº 1060833-59 – SICONV nº
874872/2018 e contrapartida do Governo Municipal.
13.3. A obra de que trata o presente certame deverá ser concluída num prazo
de 90 (noventa) dias, contados da autorização de início de obra. O prazo poderá ser
prorrogado mediante requerimento fundamentado do licitante vencedor e aceito pelo
município.
13.4. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, incidente sobre
o objeto licitado, será retido, em cada oportunidade, nos valores definidos em lei,
quando dos pagamentos.
13.5 Os pagamentos serão em conformidade ao inciso XIV do art. 40 da lei
8.666/93.
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14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação, correrão
inicialmente, à conta da seguinte dotação orçamentária:
10.01 4490.51.000000 1.103– Pavimentação de Ruas e Estradas

15. DA ADJUDICAÇÃO
15.1. Após o recebimento das propostas, exame do Processo Licitatório e
Homologação do mesmo, se nenhuma irregularidade se verificar, será adjudicado o
fornecimento do objeto a autora da proposta de Menor Preço Global, conforme descrito
anteriormente.

16. PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
16.1. Esgotados todos os prazos de recurso a Administração notificará o licitante
vencedor para no prazo de 05 (cinco) dias assinar o Contrato, sob pena de decair o
direito da contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal
nº 8.666/93.
16.2. Ao licitante vencedor convocado para assinar o contrato que não o fizer no
prazo estipulado, será aplicada multa de 5% sobre o valor do Contrato.
16.3. Se dentro do prazo o convocado não assinar o contrato a Administração
Municipal convocará os licitantes remanescentes na ordem de classificação para
assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, sem prejuízo da multa imposta no
item anterior para o faltante.
16.4. No ato da entrega da autorização de início de obra o licitante vencedor
deverá apresentar a ART de execução da obra.

17. DA GARANTIA
17.1. Antes da assinatura do Contrato a Prefeitura Municipal de Entre Rios do
Sul/RS exigirá a garantia no valor equivalente a 5% (cinco por cento), do valor do
contrato, calculado com base no valor de sua proposta vencedora, podendo o licitante
adjudicatório optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
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a) caução em dinheiro, em títulos da dívida pública;
b) seguro garantia;
c) fiança bancária.
17.2. No caso de optar por prestar a garantia na forma do item "a", deverá ser
recolhida pelo licitante, na Secretaria de Finanças desta Prefeitura, no prazo de 05
(cinco) dias úteis da respectiva notificação.
17.3. No caso de optar por prestar a garantia na forma da letra "c", deverá
constar o instrumento da renúncia expressa pelo fiador dos benefícios previstos nos
Artigos 827 e 835 do Novo Código Civil, Lei n° 10.406, de 10/01/2002.
17.4. No caso da garantia ser prestada na forma do item "b" ou item "c", a mesma
deverá ser renovada semestralmente, no mesmo percentual estipulado no subitem
17.1., devidamente atualizado.
17.5. A contratada reforçará ou substituirá a caução sempre que esta, por
qualquer motivo, torne-se insuficiente para garantir o contrato, seja reduzida, perca seu
valor ou venha a perecer. O descumprimento desta obrigação implicará na rescisão do
contrato, sem prejuízo de qualquer outro direito da Administração.
17.6. A Contratada responderá por todas as obrigações do presente Contrato.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
18.1. O objeto será recebido:
a) PROVISORIAMENTE, pelos responsáveis por seu acompanhamento e
fiscalização, mediante emissão de termo circunstanciado, assinado pelas partes, em
até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.
b) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso
do prazo mínimo de 30 (trinta) e máximo de 60 (sessenta) dias contados do
recebimento provisório, desde que tenham sido atendidas todas as reclamações
referentes a defeitos construtivos ou falhas de execução.
18.2. O contratado assume, com relação à obra, as responsabilidades e prazos
previstos no Código Civil Brasileiro.
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19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar a contratada as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 10% do valor do contrato, no caso de inobservância de qualquer
cláusula contratual;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou.

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. Somente poderão participar da presente licitação, pessoas jurídicas.
20.2. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de
documentação e propostas exigidas no edital e não apresentadas na reunião do
recebimento, assim como não serão aceitas propostas e ou documentos emitidos via
fax ou e-mail.
20.3. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer
das disposições do presente edital.
20.4. Não serão admitidos, por qualquer motivo, modificações e/ou substituições
das propostas e documentações exigidas no edital e não apresentadas na reunião do
recebimento.
20.5. Somente terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar
reclamações ou recursos, assinar atas e/ou contratos, os licitantes ou seus
representantes credenciados e os membros da comissão permanente de licitações.
20.6. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a documentação não
serão admitidos os participantes retardatários.
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20.7. As empresas que se enquadram nas disposições da Lei Complementar
123/06, para fazerem jus aos seus benefícios, deverão, juntamente com o envelope de
habilitação apresentar a documentação comprobatória.
20.8. Não serão admitidos impugnações ou recursos apresentados, enviados,
por fax ou e-mail, e assim como aqueles com seus prazos legais expirados.
20.9. A inabilitação da licitante em qualquer das fases do procedimento licitatório
importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes.
20.10. O participante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, nos termos do
artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
20.11. A homologação da presente Concorrência Pública é de competência do
Senhor Prefeito Municipal.
20.12. É facultada a Comissão Permanente de Licitações ou autoridade
superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos ou
informações que deveriam constar originariamente de documentação ou proposta de
preços.
20.13. Fica assegurado ao Município o direito de, a qualquer tempo, antes da
contratação, revogar a presente licitação, por interesse público, sem que assista ao
licitante direito a indenizações.
20.14. As questões não previstas neste edital serão resolvidas pela comissão de
licitações com base nas normas jurídicas e administrativas que forem aplicáveis e nos
princípios gerais de direito, em especial a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.
20.15. Fica eleito o Foro da Comarca de São Valentim-RS, para dirimir eventuais
litígios decorrentes do presente Pregão Presencial.
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20.16. Demais informações acerca da presente licitação poderão ser obtidas
junto a Prefeitura Municipal, ou pelos telefones (54) 3544 1088, no horário de
expediente.

ENTRE RIOS DO SUL, RS, em 05 de maio de 2020.
CLEONICE ANIBALETTO DOS SANTOS
Oficial Administrativa
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ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE
CONCORRÊNCIA Nº 001/2020
Pelo presente instrumento particular de contrato, as partes de um lado
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL, Estado do Rio Grande do Sul, CNPJ nº
92.453.927/0001-03, pessoa jurídica de direito público interno, localizada na
XXXXXXXXXXXXXXXX, na cidade de ENTRE RIOS DO SUL, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, casado, residente e domiciliado em ENTRE RIOS DO
SUL, RS e, de outro, ................, estabelecida à ..............., nº .., na cidade de ...........,
.., CNPJ nº ................/....-.., doravante denominada simplesmente CONTRATADA,
neste ato representada por ........, ....., ...., ....., residente e domiciliado ......., .., em
conformidade com a licitação, modalidade Concorrência nº 001/2020 têm entre si,
certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas:
1. A Contratada obriga-se a executar a obra a seguir discriminada, na forma do
estabelecido no Edital de Licitação, modalidade Concorrência nº 001/2020, bem como
de acordo com a proposta apresentada, devendo ser executada conforme especificado
no memorial descritivo, planilha orçamentária, pranchas, minuta do contrato e demais
documentos de engenharia correspondentes, os quais fazem parte e integram e
complementam o presente Contrato Administrativo.
2. A presente Licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a
contratação de pessoa jurídica para execução de obra de Pavimentação Asfáltica com
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q), drenagem pluvial, sinalização
viária e implantação dos passeios públicos e da acessibilidade em parte da Rua São
Paulo (Ministério do Turismo).
3. A Pavimentação Asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(C.B.U.Q), será sobre pavimento pré-existente de calçamento de pedras de basalto
irregulares, em parte da Rua São Paulo, área de 1.818,00m² (hum mil, oitocentos e
dezoito metros quadrados).
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4. A obra deverá ser executada sob regime de empreitada global, devendo ser
executada rigorosamente de acordo com o memorial descritivo e projetos aprovados,
que seguem em anexo, os quais fazem parte integrante do presente Edital de licitação.
5. Os recursos para custear as despesas desta obra serão oriundos do Ministério
do Turismo, Contrato de repasse operação nº 1060833-59 – SICONV nº 874872/2018
e contrapartida do Governo Municipal.
6. A Contratada obriga-se executar a obra atendendo às normas técnicas e
legais vigentes, bem como condições e garantias técnicas atinentes à matéria, de
modo a resguardar, sob qualquer aspecto, a segurança e o interesse do contratante,
observando o estabelecido no Edital, garantindo a obra pelo prazo de 05 (cinco) anos.
7. A contratada oferece garantia para licitar, no percentual de 5% (cinco por
cento), calculado sobre o valor da proposta, ............................(em espécie, seguro
garantia ou carta fiança) na data em que for firmado o contrato.
7.1. Se a caução for feita em moeda, o valor será depositado em conta
bancária especial da prefeitura, remunerada, vinculada à licitação, cujo saldo será
liberado após a execução do contrato.
8. A Contratada deverá facultar o livre acesso do representante às suas
instalações, bem como a todos os registros e documentos pertinentes à execução ora
contratada, sem que tal fiscalização importe, a qualquer título, em responsabilidade
por parte do Contratante, na forma do estipulado no Edital.
9. Assume a Contratada inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações
sociais e de proteção aos seus empregados, bem como pelos encargos
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, atendidas
as condições previstas no Edital.
10. A obra e serviço objeto desta licitação deverão ser efetuadas em 90
(noventa) dias, a contar da data de assinatura do Termo de Liberação de Obras, termo
este expedido pelo Setor de Engenharia do Município e em conformidade ao
cronograma físico financeiro.
11. Qualquer alteração no prazo supra referido dependerá da prévia aprovação,
por escrito, do Contratante.
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12. A Contratada, sem prejuízo de sua responsabilidade, comunicará por
escrito, qualquer anormalidade que eventualmente apure ter ocorrido na execução das
obras, que possam comprometer a sua qualidade.
13. A Contratante pagará a Contratada pela execução da obra ora contratada o
valor de R$ ......... (..........................), sendo R$ ......... (.........................) de mão-deobra, R$ .......... (.........................) de materiais e R$ .......... (.......................) de
equipamentos/outros custos para execução dos serviços.
14. Os pagamentos serão efetuados de acordo com o andamento da obra,
mediante emissão do Boletim de Medição pelo Setor de Engenharia do Município e
após liberação dos recursos financeiros pelo agente financeiro – CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL.
15. No valor contratado deverão estar incluídas todas as despesas com
impostos, taxas, contribuições fiscais e para-fiscais, materiais, mão de obra,
equipamentos, transporte, carga, descarga, leis sociais, encargos trabalhistas,
previdenciários, demais serviços que possam acarretar ônus ao Município,
especificados ou não no presente contrato.
16. À CONTRATANTE incumbe o pagamento do valor ajustado na forma e nos
prazos convencionados, e à CONTRATADA a entrega do objeto do contrato nas
condições avençadas.
17. Haverá retenção do INSS, com repasse dos percentuais ao INSS e entrega
das respectivas guias à Contratada.
18. Haverá retenção do ISSQN, conforme dispõe a Legislação Municipal e
entrega das respectivas guias à Contratada.
19. O descumprimento das condições ajustadas e/ou previstas na proposta, ou
dos prazos estabelecidos, sujeitará a contratada às sanções e pagamento das multas
estabelecidas no instrumento convocatório.
20. Constituem motivos para rescisão do contrato todos os referidos nos artigos
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77 e 78 da lei 8.666/93, cabendo nesse caso a aplicação, pela Contratante, das
seguintes sanções à Contratada:
a) advertência;
b) multa, de 5% do valor contratado;
c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item
anterior.
21. O inadimplemento de qualquer das condições ora avençadas, pela
contratante, ensejará a rescisão com todos os ônus daí decorrentes, tanto contratuais
como previstos em Lei.
22. O Contratante, na forma do estatuído no inciso “I” do artigo 79 da Lei nº
8.666/93, com suas alterações, poderá rescindir, unilateralmente o contrato, nas
hipóteses especificadas nos incisos I a XII e XVII daquela Lei, sem que assista a
Contratada indenização de qualquer espécie, excetuada a hipótese prevista no
parágrafo 2º do artigo supracitado.
23. As partes contratantes declaram-se, ainda, cientes e conforme com todas
as disposições e regras atinentes a contratos contidas na Lei nº 8.666/93 com suas
alterações posteriores, bem como, com todas aquelas contidas no Edital de Licitação,
ainda que não estejam expressamente transcritas neste instrumento.
24. As despesas provenientes do objeto deste contrato serão subsidiadas
inicialmente com a seguinte dotação orçamentária:
10.01 4490.51.000000 1.103– Pavimentação de Ruas e Estradas
25. A Contratada obriga-se a fornecer à Contratante a Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART da obra e a realizar a matrícula da obra junto ao
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INSS (para a execução da Pavimentação Asfáltica).
26. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor contratado inicialmente, devidamente atualizado.
27. No caso de surgirem dúvidas sobre a inteligência das cláusulas do presente
contrato, tais dúvidas serão resolvidas com o auxílio da Legislação Civil, aplicável aos
contratos de Direito Privado e, com o apoio do Direito Administrativo Público, no que
diz respeito à obediência dos princípios que norteiam a Administração Municipal.
28. A Lei nº 8.666/93 regerá as hipóteses não previstas neste contrato.
29. As obras e serviços constantes no presente contrato serão recebidos
conforme descrito abaixo, mediante termo circunstanciado firmado entre as partes.
30. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
mediante termo circunstanciado, assinado por ambas as partes, em até 15 (quinze)
dias da comunicação da Contratada à Contratante do término das obras.
31. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso
do prazo mínimo de 30 (trinta) dias e máximo de 60 (sessenta) dias contados do
recebimento provisório, desde que tenham sido atendidas todas as reclamações
referentes a defeitos construtivos ou falhas de execução.
32. Fica eleito o Foro da Comarca de São Valentim/RS, para solucionar todas
as questões oriundas deste ajuste, renunciando as partes a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.
33. E por estarem as partes assim, justas e contratadas, assinam o presente
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma e uma só finalidade, tudo após ter
sido o contrato lido e conferido, estando de acordo com o estipulado.
ENTRE RIOS DO SUL, RS, .. de ........ de 2020.
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JAIRO PAULO LEYTER
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
TESTEMUNHAS:
1 ___________________________
NOME:
CPF:

Representante Legal
CONTRATADA

2 ___________________________
NOME:
CPF:
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ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE “CEIS”
(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

DECLARAÇÃO

(nome da empresa)__________________________________________________,
CNPJ_______________________________,
sediada
(Endereço
completo)_____________________________, declara, sob penas da lei que até a
presente data, não se encontra inscrita no cadastro de empresas inidôneas ou
impedidas de contratar com a União (CEIS), divulgado no site:
www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/.

___________- _____,______ de _________________ de 2020.
___________________________________
Nome e número da identidade do declarante
(representante legal ou procurador)
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ANEXO III – PLANILHAS, CRONOGRAMAS, MEMORIAL DESCRITIVO E
PROJETOS.
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
1060833-59

Nº SICONV
874872/2018

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. DE PARTE DA RUA SÃO PAULO

LOCALIDADE SINAPI
PORTO ALEGRE

DATA BASE
09-19 (N DES.)

DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

MUNICÍPIO / UF
ENTRE RIOS DO SUL/RS

BDI 2
0,00%

BDI 3
0,00%

BDI
(%)

Preço Unitário
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

RECURSO

BDI 1
23,65%

Item

Fonte

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
SINAPI
1.
SINAPI
1.1.
1.1.1.
SINAPI

Código

74209/001

1.1.2.

SINAPI

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

99814
72942

2.1.3.

SINAPI

CPU AUX 05

2.1.4.

SINAPI

95303

2.1.5.

SINAPI

93589

2.1.6.

SINAPI

72942

2.1.7.

SINAPI

CPU AUX 05

2.1.8.

SINAPI

95303

2.1.9.

SINAPI

93589

3.
3.1.

SINAPI
SINAPI

3.1.1.

SINAPI

90082

3.1.2.

SINAPI

93368

3.1.3.

SINAPI

96400

3.1.4.

SINAPI

93590

PMv3.0.4

78472

Descrição

Unidade

SERVIÇOS INICIAIS
SERVIÇOS INICIAIS
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019
PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO C/ APLICAÇÃO DE CBUQ, REPERFILAGEM
E/OU CAMADA DE ROLAMENTO, C/ ESPESSURA VARIÁVEL - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_03/2017
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA
ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016
PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO C/ APLICAÇÃO DE CBUQ, REPERFILAGEM
E/OU CAMADA DE ROLAMENTO, C/ ESPESSURA VARIÁVEL - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_03/2017
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA
ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016
DRENAGEM PLUVIAL
DRENAGEM PLUVIAL
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_01/2015

M2

2,88

M2

2.140,50

M2
M2

1.818,00
1.818,00

M³

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM
MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.
AF_09/2017
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

Quantidade

Custo Unitário
(sem BDI) (R$)

↓

235.062,79
2.343,22
2.343,22
1.230,16

RA
RA
RA

0,52

1.113,06

RA

1,99
2,11

158.482,51
158.482,51
3.617,82
3.835,98

RA
RA
RA
RA

BDI 1

1.045,24

76.009,85

RA

1,03

BDI 1

1,27

4.894,78

RA

2.108,88

1,23

BDI 1

1,52

3.205,50

RA

1.818,00

1,71

BDI 1

2,11

3.835,98

RA

54,54

845,32

BDI 1

1.045,24

57.007,39

RA

M3XKM

2.890,62

1,03

BDI 1

1,27

3.671,09

RA

M3XKM

1.581,66

1,23

BDI 1

1,52

2.404,12

RA

2.449,66
2.449,66

RA
RA

345,44

BDI 1
BDI 1
BDI 1

427,14

0,42

BDI 1

1,61
1,71

BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1

72,72

845,32

M3XKM

3.854,16

M3XKM
M2
M³

-

-

BDI 1
BDI 1

-

M3

22,50

8,74

BDI 1

10,81

243,23

RA

M3

11,25

12,28

BDI 1

15,18

170,78

RA

M3

1,60

81,63

BDI 1

100,94

161,50

RA

M3XKM

84,80

0,81

BDI 1

1,00

84,80

RA
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
1060833-59

Nº SICONV
874872/2018

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. DE PARTE DA RUA SÃO PAULO

LOCALIDADE SINAPI
PORTO ALEGRE

DATA BASE
09-19 (N DES.)

DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

MUNICÍPIO / UF
ENTRE RIOS DO SUL/RS

BDI 2
0,00%

BDI 3
0,00%

BDI
(%)

Preço Unitário
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

RECURSO

BDI 1
23,65%

Item

Fonte

Código

Descrição

Unidade

Quantidade

Custo Unitário
(sem BDI) (R$)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

235.062,79

3.1.5.

SINAPI

93589

3.1.6.

SINAPI

96396

3.1.7.

SINAPI

93590

3.1.8.

SINAPI

93589

3.1.9.

SINAPI

92210

3.1.10.

SINAPI

95568

4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.

SINAPI
SINAPI
Cotação
Cotação

7264-DAER(1)
7264-DAER(2)

4.1.3.

SINAPI

73916/002

4.1.4.

Cotação

7321-DAER

4.1.5.

SINAPI

72947

4.1.6.

Cotação

7275-DAER

5.
5.1.

SINAPI
SINAPI

5.1.1.

SINAPI

73822/002

5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.

Cotação
SINAPI
SINAPI

1540-DAER
83693
85422

5.1.5.

SINAPI

94107

5.1.6.

SINAPI

92396

5.1.7.
6.

SINAPI
SINAPI

CPU AUX 01

PMv3.0.4

↓

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
PLACA RETANGULAR
PLACA OCTOGONAL
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES
45X25CM
SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2MM 3,5M GALVANIZADO A FOGO
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA - ÁREAS
ESPECIAIS - FAIXAS SEGURANÇA
PASSEIO E ACESSIBILIDADE
PASSEIO E ACESSIBILIDADE
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA
VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA
MEIO FIO DE CONCRETO MFC-06
CAIACAO EM MEIO FIO
PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M,
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015
PISO TÁTIL NBR-9050
DIVERSOS

M3XKM

46,40

1,23

BDI 1

1,52

70,53

RA

M3

0,60

90,85

BDI 1

112,34

67,40

RA

M3XKM

31,80

0,81

BDI 1

1,00

31,80

RA

M3XKM

17,40

1,23

BDI 1

1,52

26,45

RA

M

4,00

113,70

BDI 1

140,59

562,36

RA

M

11,00

75,79

BDI 1

93,71

1.030,81

RA

m²
m²

0,50
0,21

375,82
375,82

BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1

464,70
464,70

3.627,00
3.627,00
232,35
97,59

RA
RA
RA
RA

UN

1,00

96,21

BDI 1

118,96

118,96

RA

unid

4,00

250,00

BDI 1

309,13

1.236,52

RA

M2

64,80

12,92

BDI 1

15,98

1.035,50

RA

m²

22,40

32,71

BDI 1

40,45

906,08

RA

-

-

BDI 1
BDI 1

-

48.752,03
48.752,03

RA
RA

M2

322,50

0,50

BDI 1

0,62

199,95

RA

m
M2
M2

430,00
58,75
322,50

21,26
3,83
7,19

BDI 1
BDI 1
BDI 1

26,29
4,74
8,89

11.304,70
278,48
2.867,03

RA
RA
RA

M3

16,13

176,30

BDI 1

217,99

3.516,18

RA

M2

322,50

51,90

BDI 1

64,17

20.694,83

RA

M²
-

86,00
-

93,01

BDI 1
BDI 1

115,01
-

9.890,86
19.408,37

RA
RA
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
1060833-59

Nº SICONV
874872/2018

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. DE PARTE DA RUA SÃO PAULO

LOCALIDADE SINAPI
PORTO ALEGRE

DATA BASE
09-19 (N DES.)

DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

MUNICÍPIO / UF
ENTRE RIOS DO SUL/RS

BDI 2
0,00%

BDI 3
0,00%

BDI
(%)

Preço Unitário
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

RECURSO

BDI 1
23,65%

Item

Fonte

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
SINAPI
6.1.
6.1.1.
SINAPI
6.1.2.
SINAPI

Encargos sociais:

Código

CPU AUX 03
CPU AUX 04

Descrição
DIVERSOS
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Unidade
UNID
UNID

Quantidade

Custo Unitário
(sem BDI) (R$)

1,00
1,00

5.995,74
9.700,48

BDI 1
BDI 1
BDI 1

7.413,73
11.994,64

235.062,79
19.408,37
7.413,73
11.994,64

↓

RA
RA
RA

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ENTRE RIOS DO SUL/RS
Local
terça-feira, 28 de janeiro de 2020
Data

PMv3.0.4

Responsável Técnico
Nome:
LAUSON SERAFINI
CREA/CAU: RS 123.168-D
ART/RRT: 10428715
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I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU
Nº OPERAÇÃO
1060833-59

Item

Nº SICONV
874872/2018

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR
APELIDO EMPREENDIMENTO
DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL/RS
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. DE PARTE DA RUA SÃO
PAULO

Descrição

Valor (R$)

Parcelas:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

SERVIÇOS INICIAIS

2.343,22

% Período:

04/18
100,00%

05/18
0,00%

06/18
0,00%

07/18
0,00%

08/18
0,00%

09/18
0,00%

10/18
0,00%

11/18
0,00%

12/18
0,00%

01/19
0,00%

02/19
0,00%

03/19
0,00%

2.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. 158.482,51

% Período:

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

3.

DRENAGEM PLUVIAL

2.449,66

% Período:

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

3.627,00

% Período:

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

5.

PASSEIO E ACESSIBILIDADE

48.752,03

% Período:

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

6.

DIVERSOS

19.408,37

% Período:

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Total:

R$ 235.062,79
Período:

Acumulado:

ENTRE RIOS DO SUL/RS
Local
terça-feira, 28 de janeiro de 2020
Data

PMv3.0.4

%:
Repasse:
Contrapartida:
Outros:
Investimento:
%:
Repasse:
Contrapartida:
Outros:
Investimento:

2,04%
4.725,77
67,11
4.792,88
2,04%
4.725,77
67,11
4.792,88

67,42%
30,54%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
156.263,42
70.782,23
2.219,09
1.005,17
158.482,51
71.787,40
69,46%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
160.989,19 231.771,42 231.771,42 231.771,42 231.771,42 231.771,42 231.771,42 231.771,42 231.771,42 231.771,42 231.771,42
2.286,20
3.291,37
3.291,37
3.291,37
3.291,37
3.291,37
3.291,37
3.291,37
3.291,37
3.291,37
3.291,37
163.275,39 235.062,79 235.062,79 235.062,79 235.062,79 235.062,79 235.062,79 235.062,79 235.062,79 235.062,79 235.062,79

Responsável Técnico
Nome: LAUSON SERAFINI
CREA/CAU: RS 123.168-D
ART/RRT: 10428715
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