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EDITAL DE CONVITE Nº 012/2020 
 
 
 
Município de Espumoso, RS 
Secretaria Municipal de Administração 
Edital de Convite nº. 012/2020 
Tipo de julgamento: menor preço global 
Processo nº. 124193/2020 

 
 

DOUGLAS FONTANA, Prefeito Municipal de Espumoso, RS, no uso de suas atribuições, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que às 9 horas, do dia 24 de setembro do ano de 2020, na sala de reuniões da 
Prefeitura Municipal de Espumoso, localizada na Praça Arthur Ritter de Medeiros, s/n, se reunirão a Comissão 
Permanente de Licitações, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a 
contratação de empresa para realização de serviço de Pavimentação Asfáltica e Sinalização Horizontal, com a 
aplicação de C.B.U.Q sobre algumas vias públicas da cidade de Espumoso, conforme Projeto Básico – Anexo I, 
processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 8.666/1993. 
 
 
1. DO OBJETO: 
1.1. Constitui objeto da presente licitação, contratação de empresa para realização de serviço de Pavimentação 
Asfáltica e Sinalização Horizontal, com a aplicação de C.B.U.Q sobre algumas vias públicas da cidade de 
Espumoso, conforme Projeto Básico – Anexo I. 

 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
2.1. Poderão participar da presente licitação pessoas legalmente autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao 
objeto desta licitação e que apresentarem a documentação solicitada no local, dia e horário informados no 
preâmbulo deste Edital. 

2.2. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 4 deste edital, deverá 
apresentar sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não 
transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição: 

 
 
AO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, RS 
EDITAL DE CONVITE Nº. 012/2020 
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
----------------------------------------------------------------- 
AO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, RS 
EDITAL DE CONVITE Nº. 012/2020 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
 

 

Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:  

→ Que estejam impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública, durante o prazo da sanção 

aplicada;  
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→Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;  

→ Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 

→ Que possuam, em sua diretoria ou quadro técnico, servidor público vinculado ao Poder Executivo Municipal;  

→ Enquadradas ou que tenha representante enquadrado nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 

8.666/1993.  

→ Caso seja constatada a ocorrência de quaisquer das situações referidas acima, ainda que a posteriori, a 

empresa licitante será desqualificada, ficando esta e seus representantes sujeitos às penas legais cabíveis.  

 
 

 

 
3. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
3.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais pessoas 
presentes à sessão pública, a Comissão de Licitação, inicialmente, receberá os envelopes nº s 01 - 
DOCUMENTAÇÃO e 02 - PROPOSTA. 
3.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação 
de nenhuma licitante retardatária. 
 
 

4. PARA A HABILITAÇÃO O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR NO ENVELOPE Nº. 01: 

4.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

a) registro comercial no caso de empresa individual;  

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores;  

c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e 

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 

o exigir; 

d) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
e) documento de identificação com foto. 
  

4.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

a) prova de inscrição e situação no Cadastro de Contribuintes do Estado, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividades, ou documento de identificação da Receita Estadual (DI/RE); 

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividades (Alvará Municipal); 

c) prova de regularidade perante a Fazenda Federal, através de certidão conjunta expedida pela Receita 

Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 

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

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

f)  prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

g)  prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
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h) declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o 

modelo do Decreto Federal nº 4.358-02. 

 

4.1.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

a) Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA; 
b) Comprovação da existência em quadro permanente da licitante, na data da licitação, de responsável técnico, 

detentor de no mínimo 1 (um) atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no CREA ou CAU 

da região onde os serviços foram executados, acompanhados das respectivas certidões de Acervo Técnico — 

CAT, expedidas por estes Conselhos, que comprovem ter o profissional, executado para órgão ou entidade da 

administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para 

empresa privada, serviços de características técnicas similares ou superiores ao objeto desta licitação.  

b. 1) O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
somente será(ão) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidão(ões) do CREA, não sendo aceitas certificações 
através de carimbos.  
b. 2) A comprovação da existência de responsável técnico no quadro permanente da empresa licitante se dará 
através da prova de inclusão do mesmo no quadro de sócios da empresa licitante, ou através de prova de 
vínculo empregatício mediante a apresentação de contrato de trabalho vigente.  
c) Comprovação de que a licitante possui na data prevista para a entrega dos envelopes, atestado de 
capacidade técnica (atestado único), devidamente registrado no CREA ou CAU, contendo as seguintes 
informações: nome do contratado e do contratante, identificação do tipo ou natureza da obra, localização da 
obra, período de execução e descrição dos serviços executados e suas quantidades, que comprove a execução 
de obra ou serviço de características semelhantes. 
d) Declaração da empresa participante de que conhece os locais e condições da execução dos serviços, bem 

como conhece os termos e condições do edital.  
 
4.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, do último exercício social já exigíveis e apresentados na 
forma da lei (com a indicação do n° do Livro Diário, número de registro na Junta Comercial e numeração das 
folhas onde se encontram os lançamentos) que comprovem a boa situação financeira da empresa, sendo que 
os mesmos deverão estar assinados por contador devidamente registrado no conselho regional competente e 
pelo Titular ou Representante legal da empresa. As assinaturas deverão estar devidamente identificadas. 
a.1) As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes do SIMPLES também estão obrigadas a 
apresentar o balanço patrimonial; 
a.2) No caso de empresa que ainda não encerrou seu primeiro exercício social, estando por essa razão, 
impossibilitada de apresentar o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, será admitida, somente 
para esta hipótese, a apresentação do balancete do mês imediatamente anterior ao da realização da licitação.  
a.3) Sociedades Anônimas deverão apresentar cópia autenticada ou original do Diário Oficial, em que foi 
publicado o último balanço. 
a.4) A análise da boa situação financeira da empresa far-se-á com base nos indicadores a seguir relacionados, 
os quais deverão ser apresentados em papel timbrado da empresa, assinados por contador devidamente 
registrado no conselho regional competente e pelo Titular ou Representante legal da empresa: 
 

                                                 AD 
 

LC= 
AC , igual ou superior a 1,0 

PC 
   

     LG= AC+ARLP , igual ou superior a 1,0 
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PC + PELP 
   

     
SG= 

AT , igual ou superior a 1,0 

PC + PELP 
   

 

  
 

Legenda: 
LC= Liquidez Corrente ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo 
AC= Ativo Circulante PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo 
PC= Passivo Circulante LG= Liquidez Geral 
SG= Solidez Geral AT= Ativo Total 
  
b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo 

não superior a 90 (noventa) dias da data designada para a apresentação do documento;  

 

4.2 Os documentos constantes dos itens 4.1.2 a 4.1.4, poderão ser apresentados em original, por cópia 

autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou publicação em órgão de imprensa oficial. Sendo 

que os documentos do item 4.1.2 poderão, ainda, serem extraídos de sistemas informatizados, mediante uso 

da tecnologia da certificação digital, ficando sujeitos a verificação de sua autenticidade pela Administração.  

 

 
5. DA PROPOSTA DE PREÇO: 
5.1.   O VALOR MÁXIMO GLOBAL fixado para o objeto citado   é de até R$ 294.239,30 (DUZENTOS E NOVENTA 
E QUATRO REAIS E DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS). 
5.1.1. O serviço deverá ser executado em conformidade com o Projeto Básico - Anexo I, integrante do presente 
edital.  
5.2. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias, deverá ser 

apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo 

representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e 

deverá conter: 

a) razão social da empresa; 

b) descrição completa do serviço a ser prestado pela Licitante; 

c) preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer vantagens, 

abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 

comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que 

correrão por conta da licitante vencedora. 

5.3. Planilha de quantitativos e custos unitários;  
5.4. Planilha orçamentária que subsidiou o preço global, assinado pelo responsável técnico da licitante, cujo 
nome, título e registro no CREA/CAU, deverá constar de maneira legível e clara no documento;  
5.5. Cronograma físico-financeiro, ou de desempenho assinado pelo responsável técnico da licitante, cujo 
nome, título e registro no CREA/CAU, deverá constar de maneira legível e clara no documento;  
5.6. Tabela de composição de BDI, assinada pelo responsável técnico da licitante, cujo nome, título e registro 

no CREA/CAU, deverá constar de maneira legível e clara no documento. 

5.7. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, duas casas 

decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação. 
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6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
6.1. Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela Comissão Julgadora levando em 

consideração o MENOR PREÇO GLOBAL, para a aquisição dos bens licitados. 

6.2. Esta licitação será processada e julgada com a observância do previsto nos artigos. 43 e 44, seus incisos e 

parágrafos, da Lei n.º 8.666-93. 

6.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado o sorteio, em ato público, a ser realizado 

pela comissão na reunião para abertura das propostas. 

6.4. Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desacordo com este instrumento ou com 

preços exorbitantes ou inexequível. 

 
7. CRITÉRIO DE DESEMPATE  

7.1 Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas e as 

empresas de pequeno porte que atenderem ao item 7.2, deste edital.  

7.2. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela 

empresa de pequeno porte, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor.  

7.3. A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo 

decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.  

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

a) A microempresa e a empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, 

no prazo de 02 (dois) dias, nova proposta, por escrito e de acordo com o item 5 desse edital, inferior àquela 

considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.  

b) Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar 

nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais 

microempresas ou empresas de pequeno, que se enquadrarem na hipótese 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 com propostas iguais, será 

realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na 

forma das alíneas anteriores.  

7.5. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfizer as exigências do item 8.4 deste edital, 

será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.  

7.6. O disposto no item 7.4 deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.  

7.7. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a 

convocação prévia de todos os licitantes.  

 

 
 
8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
8.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública da Licitação, a intenção de recorrer, esta 
terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 
8.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas 
s demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 
03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do 
processo. 
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8.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública da Licitação, 
são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 
8.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato recorrido, a qual 
poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas 
razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida 
do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 

 
 
9. DOS PRAZOS  
9.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, convocará a vencedora 
para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
edital. 
9.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo período, desde que 
seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
9.3. O prazo de execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias, após a emissão da ordem de início. 
9.4. O termo inicial do contrato será o de sua assinatura e o final ocorrerá com a entrega do objeto. 
9.5. A presente contratação não está sujeita ao reajuste, em conformidade com a Lei Federal nº. 10.192/2001. 
 
 
10. DO PAGAMENTO: 
10.1. A licitante vencedora terá o pagamento liberado mediante apresentação da Nota Fiscal, atestada pelo 
gestor do contrato e de conformidade ao discriminado na proposta da empresa contratada. 
10.2 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, por intermédio da Secretaria Municipal da Fazenda 
após a efetiva entrega da Nota Fiscal acompanhada da planilha de medição, fornecido pelo Departamento de 
Engenharia do Município. 
10.3. O pagamento será efetuado com os recolhimentos e retenções dos impostos e contribuições sociais 
(ISSQN, INSS, etc.) previstos na legislação vigente. 
10.3. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do 
número do processo, número da Licitação e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de 
recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 
10.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do 
período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% 
ao mês, pro rata.  
10.5. A despesa da presente contratação correrá por conta da seguinte rubrica: 
2109 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 
4490.51.00.00.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 

 

11. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  

11.1. Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal n.º 8.666-93, será 

concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que 

suficientemente comprovado, de forma documental.  

 

12. DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES  

12.1. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite 

permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado.  

 
 
13. DAS PENALIDADES: 
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13.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante da licitação ou de contratante, as 
licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 
b) manter comportamento inadequado durante a Licitação: afastamento do certame e suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar 
com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao 
resultado: advertência; 
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será considerado 
como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 
f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 
3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 
g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 
anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade 
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e 
multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 
13.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
13.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
14.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do 
edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Espumoso, Setor de Compras e Licitações, sito na 
Praça Arthur Ritter de Medeiros, s/n , ou  pelos telefones 54-3383-4450, Ramal 224, e-mail: 
compras.espumoso@gmail.com, no horário compreendido entre as 08:00 às 11:30 e 13:30 às 16:00 horas, 
preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos 
envelopes. 
14.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação a presente Licitação encontrar-se-
ão à disposição de todos os interessados no Município, Setor de Compras e Licitações. 
14.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do 
certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia 
útil ou de expediente normal subseqüente ao ora fixado. 
14.4. Para agilidade dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu endereço, 
e-mail e os números de fax e telefone. 
14.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados em 
original ou por qualquer processo de cópia autenticada, por tabelião ou por servidor, ou, ainda, publicação em 
órgão da imprensa oficial. 
14.6. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite 
permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado. 
14.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
14.8. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por 
ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93). 
14.9. Fica eleito o Foro da Comarca de Espumoso para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do 
contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.  
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15. CONFOME ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL:  
15.1. PROJETO BÁSICO –  ANEXO I   
15.2. MINUTA DE CONTRATO- ANEXO II  
15.3. FORMULÁRIO DE PROPOSTA –  ANEXO III  
15.4. PLANILHA DE ORÇAMENTO –  ANEXO IV 
15.5. MEMORIAL DESCRITIVO –  ANEXO V 
15.6. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO –  ANEXO VI 
15.7. PLANILHA DE BDI –  ANEXO VII 
15.8. ENCARGOS SOCIAIS –ANEXO VIII  
15.9. DECLARAÇÃO DE RECUSA DE PRAZO RECURSAL – ANEXO IX 

15.10. PROJETO CAPEAMENTO ASFÁLSTICO – ANEXO X 

 
 

Espumoso, RS, 15 de setembro  de 2020.                  
 
 
 
 
 
DOUGLAS FONTANA  
Prefeito Municipal 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este edital foi devidamente examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica. 
Em _____-_____-________ 
            ____________________ 
               Fernando Schmitz Audino 
                   OAB/RS 78.235       
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ANEXO I 

 
PROJETO BÁSICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratação de empresa para realização de serviço de Pavimentação Asfáltica 

e Sinalização Horizontal, com a aplicação de C.B.U.Q sobre algumas vias 

públicas da cidade de Espumoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espumoso, RS 

Setembro de 2020 
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RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO 
 
 
 

 
 

Gerson L. Cechelle 

Engenheiro Civil 

 

 

 
 

 
 
 
 

RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE E APROVAÇÃO DO PROJETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antônio Tavares 

Secretário Municipal de Administração 
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CONCEITO 

A Lei 8.666/93 que regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, estabelece 
normas gerais sobre licitações e contratos administrativos realizados pela administração pública. 

Projeto básico para contratação de serviços é o detalhamento do objeto de modo a permitir a 
perfeita identificação do que é pretendido pelo órgão licitante, bem como, precisar as circunstâncias e modo 
de realização. 

Nos termos do art. 6°, inc. IX, da Lei n° 8.666/93, que instrui os processos de licitação: 

"Art. 6º 

(...) 

IX. Projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, elaborado com base nas 
indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento 
do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilitem a avaliação do custo da obra e a definição dos 
métodos e do prazo de execução. 

(...).” 

O empenho pela definição do objeto parte do respeito ao princípio fundamental da isonomia 
o qual possibilita aos participantes do processo reconhecer de forma clara e bem definida o objeto, 
compreendendo os limites aos quais ficarão sujeitos os vencedores de licitação e contratantes com a 
instituição pública. 
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1. OBJETO 

1.1.  Contratação de empresa para realização de serviço de Pavimentação Asfáltica e Sinalização Horizontal, 

com a aplicação de C.B.U.Q sobre algumas vias públicas da cidade de Espumoso. 

2.  JUSTIFICATIVA 

Este projeto visa  manutenção de um trecho da Av. Ângelo Macalós  buscando a melhoria da 

trafegabilidade dos usuários, ja que a via fica localizada no centro do município sendo uma avenida   de grande 

movimentação por parte dos usuários havendo a necessidade de melhorias tanto da malha quanto da 

sinalização. Também  busca-se as melhorias nas demais vias conforme projeto afim de trazer melhorias no 

trânsito e minimizar problemas enfretados pelos usuários. Busca – se a contratação através de processo 

licitatório em obediencia as normas legais e princípios da administração pública trazendo eficiência na 

execução dos recursos. 

 

3. DETALHAMENTO DO OBJETO: 

Os detalhamentos do objeto desta contratação estão descritos nos anexos que são partes integrantes 

do edital, sendo eles memoriais descritivos, planilhas de orçamento, plantas, composição de BDI entre outros. 

 
 
VALOR MÁXIMO DE: R$ R$ 294.239,30 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E DUZENTOS E TRINTA E 
NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS). 
  
 

4.  ÁREA DE ABRANGÊNCIA  E LOCAIS DE INSTALAÇÃO: 
 

 Avenida Ângelo Macalós,  entre Avenida Fernando Ferrari e Rua Duque de Caxias. 

 Travessa Olinto Sauer,  entre a Rua Isidoro Marchese e Rua Pedro Siqueira. 

 Rua Isidoro Marchese,  entre a Travessa Luiz Fracaro e Travessa Olinto Sauer. 

 Travessa Luiz Fracaro, entre a Rua Isidoro Marchese e Rua Pedro Siqueira. 

 Rua Arlindo Debiasi/ Travessa N. Sra. Aparecida, iniciando na Rua Etelvino Lupatini (Arroio/ Parizotto) 

 
 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução será de até 60 dias após emissão da ordem  de início, conforme cronograma 

físico – financeiro,  podendo ser prorrogado por igual período. 

 

6. FORMA DE PAGAMENTO 
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 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, por intermédio da Secretaria Municipal da Fazenda após a 

efetiva entrega da Nota Fiscal acompanhada da planilha de medição, fornecido pelo Departamento de 

Engenharia do Município. 

A Nota Fiscal/Fatura, emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação 

do número do processo e número do pregão a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e posterior 

liberação do documento fiscal para pagamento. 

  
 
7. DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização do contrato será realizada pelo Departamento de Engenharia do nosso Município através 

do Engenheiro Civil CREA/RS 54.411-D, Gerson Luiz Cecchele. 

 

 
Espumoso, 15 de setembro de 2020. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projeto analisado e aprovado 
Em _____/_____/________ 

 
______________________ 

Antonio Tavares 
Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO II 

 
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. ____ 

 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO 

DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, 

COM A APLICAÇÃO DE C.B.U.Q SOBRE ALGUMAS VIAS 

PÚBLICAS DA CIDADE DE ESPUMOSO. 

 

O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - RS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Borges de 

Medeiros, s/n, na cidade de Espumoso – RS, inscrito no CNPJ sob nº.  87.612.743/0001.09, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Sr. DOUGLAS FONTANA, doravante denominado Contratante, de um 

lado e, do outro, a empresa (___), estabelecida à (__), na cidade de (___) inscrita no CNPJ sob n.º (__), neste 

ato representada pelo Sr. (__), inscrito no CPF sob o nº (___), doravante denominada Contratada, ajustam 

entre si, e na melhor forma de direito, o presente contrato, objetivando a , contratação de empresa para 

realização de serviço de Pavimentação Asfáltica e Sinalização Horizontal, com a aplicação de C.B.U.Q sobre 

algumas vias públicas da cidade de Espumoso, autorizado no Processo Administrativo nº 124193/2020, que 

instruiu o certame licitatório, na modalidade Carta Convite nº. 012/2020 regendo-se através das normas da Lei 

Federal nº. 8.666/93. 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
1.1. Constitui o objeto do presente a , contratação de empresa para realização de serviço de Pavimentação 
Asfáltica e Sinalização Horizontal, com a aplicação de C.B.U.Q sobre algumas vias públicas da cidade de 
Espumoso.  
1.2. A Empresa CONTRATADA declara que os serviços, detém a garantia de mão de obra, em conformidade não 
inferior a  mínimo de 5 (cinco) anos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DA VIGÊNCIA 
2.1. O valor  do presente  Contrato é  de R$
  (    ), incluído todos os custos diretos   e  indiretos   relativos   à   execução total 
do objeto,  sendo   o  valor  de  R$ __   (    ), referente ao custo dos materiais, e o  valor de 
R$ ______ (    ), referente ao custo da mão-de-obra, constante da proposta 
vencedora da licitação e aceito pela Contratante, entendido este como preço justo e suficiente para a total 
execução do presente objeto, conforme cronograma físico-financeiro. 
2.8. O presente Contrato vigorará por 90 (noventa) dias, a contar da data da emissão da ordem de serviço 
emitida pelo Departamento de Engenharia do Município. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3.1. A despesa da presente contratação correrá por conta da seguinte rubrica: 
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2109 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 
4490.51.00.00.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
4.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, por intermédio da Secretaria Municipal da Fazenda 
após a efetiva entrega da Nota Fiscal acompanhada da planilha de medição, fornecido pelo Departamento de 
Engenharia do Município do Município observando a apresentação dos seguintes documentos: 
a) Comprovação da matrícula CEI; 
b) Cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica, emitidas junto ao órgão competente;  
c) Guia de Recolhimento da Previdência Social;  
d) Guia de Recolhimento do FGTS;  
4.2.  A liberação dos pagamentos seguintes ficará condicionada a apresentação dos documentos mencionados 
nas alíneas: c, e d, do item 4.1. 
4.3. A liberação do último pagamento fica condicionada à apresentação de Certidão Negativa de Débito 
referente à obra executada e, também, ao recebimento provisório da obra, mediante o respectivo Termo de 
Recebimento Provisório emitido pela Prefeitura, e Termo de Entrega e Garantia da Obra. 
4.4. Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados na forma de depósito em conta bancária, depois de 
realizadas as medições pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Espumoso, RS, cujas 
planilhas serão enviadas para o setor Financeiro para liberação do pagamento.  
4.5. Será efetuada a retenção do ISS - Imposto sobre Serviços de acordo com a legislação vigente, tanto para 
empresas da modalidade geral quanto as enquadradas no Simples Nacional.  
4.6. Os preços não sofrerão reajustes, atendendo o parágrafo 1º do art. 2º da Lei Federal nº 10.192, de 
14/02/2001.  
4.7. A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número 
do contrato de financiamento, número do procedimento licitatório, e ainda número da conta bancária para fins 
de depósito dos valores contratados. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO. 
5.1. As obras deverão ser iniciadas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da 
Ordem de Início das Obras emitida pelo Departamento de Engenharia, e deverão obedecer ao andamento 
previsto no Cronograma Físico-Financeiro. 
5.2. O prazo para execução das obras será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar do décimo dia da data de 
recebimento da Ordem de Início das Obras, devendo ser obedecidas às etapas previstas no Cronograma 
Físico-Financeiro, que faz parte do projeto básico. 
5.3. A Contratada poderá pedir prorrogação de prazo, quando se verificar a interrupção dos trabalhos pelos 
motivos abaixo referidos, desde que solicitada prorrogação à Contratante antes de decorrido o prazo para 
conclusão da etapa e/ou da obra. 
5.3.1. alteração do projeto ou especificações, pela Contratante; 
5.3.2. superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
5.3.3. interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da 
Contratante; 
5.3.4. aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela lei Federal nº 
8.666/93 com suas alterações; 
5.3.5. impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Contratante em 
documento contemporâneo à sua ocorrência; e 
5.3.6. omissão ou atraso de providência a cargo da Contratante, inclusive, quanto aos pagamentos previstos 
de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do Contrato. 
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CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1. Compete à CONTRATADA: 
6.1.1. assegurar a perfeita execução das obras e/ou serviços, sua proteção e conservação até o recebimento 
definitivo das mesmas; 
6.1.2. permitir e facilitar à Fiscalização a Inspeção ao local das obras e/ou serviços em qualquer dia e hora, 
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta; 
6.1.3. comunicar ao Departamento de Engenharia qualquer ocorrência que possa impedir a conclusão das 
obras e/ou serviços, dentro do prazo. 
6.1.4. substituir qualquer material, quando em desacordo com as respectivas especificações; 
6.1.5. assumir todos os tributos que incidam ou venham a incidir sobre as obras e/ou serviços contratados, 
correndo por sua conta exclusiva a quitação desses tributos; 
6.1.6. assumir as obrigações decorrentes da Legislação trabalhista e da Previdência Social, resultantes da 
contratação das obras e/ou serviços aqui ajustados, competindo-lhe, exclusivamente, tais obrigações; 
6.1.7. cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre medicina e segurança do trabalho, 
obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados. 
6.1.8. refazer às expensas, quaisquer obras e serviços executados em desobediência às normas técnicas 
vigentes, ao objeto contratado, às determinações e adequações da fiscalização; 
6.1.9. efetuar o registro da obra no CREA/RS, em observância ao disposto na Lei Federal nº 6.496/79. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
7.1. Compete ao CONTRATANTE: 
7.1.1. Notificar a CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada no objeto entregue. 
7.1.2. Fiscalizar a entrega do objeto, de acordo com o que estabelece o edital e seus anexos. 
7.1.3. Efetuar os devidos pagamentos à CONTRATADA, mediante apresentação da devida Nota Fiscal, de 
acordo com o preço, os prazos e as condições estipuladas no Edital e seus anexos. 
7.1.4. Rescindir unilateralmente o contrato quando ocorrer inexecução total ou parcial deste instrumento 
contratual. 
7.1.5. Ficarão sob a responsabilidade da contratante, os serviços de remoção e recomposição do pavimento 
existente, em trechos isolados quando for constatada esta necessidade. 
7.1.6. Da mesma forma, possíveis intervenções nas redes de abastecimento de água e na rede pluvial, nos 
trechos que receberão o capeamento asfáltico. 
 
CLÁUSULA OITAVA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
8.1. Pelo inadimplemento das obrigações, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas a penalidades, as 
quais serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.  
8.1.1. Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 15 (quinze) dias, após o qual será 
considerado inexecução contratual;  
8.1.2. Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de 
suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano);  
8.1.3 Multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de 
suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos). 
 
CLÁUSULA NONA – RESCISÃO 
9.1. O contrato resultante da presente licitação poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77, 78, 79 e 
80 da Lei 8666/93. 
9.2. Nas hipóteses legais de rescisão administrativa solicitada pela contratada, esta deverá submeter o seu 
pedido, necessariamente fundamentado, à apreciação da contratante através de requerimento protocolado 
e instruído com a documentação comprobatória dos fatos alegados. 
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Esta minuta foi devidamente examinada e apro- 
vada por esta Assessoria Jurídica. 

Em ___/___/_______ 

 

Fernando Schmitz Audino 
OAB/RS 78.235 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
10.1. A fiscalização do contrato será realizada pelo Departamento de Engenharia do nosso Município 
através do Engenheiro Civil CREA/RS 54.411-D, Gerson Luiz Cecchele. 
10.2. A fiscalização de que trata o item anterior não isenta a CONTRATADA das responsabilidades 
estabelecidas pelo Contrato. 
 
CLÁUSULA ONZE – SUCESSÃO E FORO 
11.1. As partes firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo identificadas, obrigando-se, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora 
ficou ajustado, elegendo para o mesmo o foro da Comarca a que estiver jurisdicionado o Município 
CONTRATANTE, para a solução de todo e qualquer conflito dele decorrente. 
 

Espumoso, RS,  de  de 2020. 

 

DOUGLAS FONTANA 

Prefeito CONTRANTE 
 

 

 

CONTRATADA 
 
Testemunhas: 
 
1- _____________________________ 

 
CPF: ____________________________ 
 
2. - ____________________________ 

 
CPF: ____________________________ 
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ANEXO III  
 
 
 
FORMULÁRIO PADRÃO DE PROPOSTA 
 
CARTA CONVITE 012/2020 
 
A VALIDADE DA POPOSTA SERÁ DE 60 DIAS 
 
 

Apresentamos nossa proposta financeira para a Contratação de empresa, 

sob o regime de empreitada por preço global,  para realização de serviço de Pavimentação 

Asfáltica e Sinalização Horizontal, com a aplicação de C.B.U.Q sobre algumas vias públicas 

da cidade de Espumoso, conforme valores totais orçados no Projeto Básico, Anexo I. Valor 

unitário e total da obra para o regime de empreitada global ....... é R$ ............ (valor por 

extenso), considerando R$ .............(valor por extenso) para mão-de-obra e R$ .............. 

(valor por extenso) para materiais, conforme planilha de orçamento em anexo.  

 

 
INFORMAÇÕES: 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

Razão Social: 

CNPJ: 

Nome Fantasia: 

Endereço: 

Município: 

Estado: 

CEP: 

Fone/ Fax: 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL – RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO 

Nome completo: 

Endereço: 

Cargo ou função: 

E-mail: 

 

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA 

Nome do Banco: 

Agência: 

Operação: 

Conta nº: 

 



 

 

Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO 

PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N 
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09 

Setor de Compras e Licitações  
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___________________________________  

Assinatura e Carimbo do Responsável 

 

 

OBS 1:  A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias, deverá ser 

apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo datada e assinada pelo representante legal 

da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em conformidade com o 

disposto no Edital de Carta Convite 012-2020, bem como no Projeto Básico (Anexo I). 

OBS 2: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO. 

 

 


