
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA
Secretaria do Planejamento

Departamento de Compras e Licitações

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2017

Município de Restinga Sêca
Secretaria de Obras
Processo Administrativo nº 1117/2017
Tipo de julgamento: menor preço

Edital de Concorrência Pública para
contratação  de  empresa  por
empreitada  integral  para  execução
de pavimentação.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA, no uso de suas

atribuições legais e de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de

1993 e suas alterações,  torna público, para o conhecimento dos interessados,

que às 09 horas, do dia 20 do mês de junho do ano de 2017, no Centro

Administrativo Municipal, situado na Rua Moisés Cantarelli, nº 368, sala 32, se

reunirá  a  Comissão  Permanente  de  Licitações,  designada  pela  portaria  nº

021/2017, com a finalidade de receber os envelopes de habilitação e propostas

para contratação de empresa para execução de pavimentação, conforme item 1

deste edital.

1. OBJETO

1.1. Constitui  objeto  da  presente  licitação  a  contratação  de  empresa  por

empreitada integral para execução de pavimentação com paralelepípedos e rede

de drenagem pluvial a serem executados nas ruas Lindolfo Streck, Pedro Pinheiro

e Almiro Borges, localizadas na Vila Felin, em Restinga Sêca, em cumprimento ao

Contrato  de  Repasse  829.592-16/2016/MCIDADES/CAIXA  -  Planejamento

Urbano, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-

financeiro e croquis em anexo a este edital.
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2.  DAS  CONDIÇÕES  PARA  PARTICIPAÇÃO  E  RECEBIMENTO  DOS

ENVELOPES

2.1. Das condições de participação

2.1.1. Poderá  participar  desta  licitação  qualquer  empresa  regularmente

estabelecida no país, que seja especializada e credenciada no ramo do objeto

desta licitação e que satisfaça as exigências estabelecidas neste instrumento

convocatório.

2.1.2. Está vedada a participação de empresas:

a) declaradas inidôneas por ato administrativo do Poder Público;

b) sob processo de falência ou recuperação judicial;

c) impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública;

d) reunidas em consórcio;

e) enquadradas nas disposições do art. 9º da Lei nº 8.666/93;

2.2. Da apresentação dos envelopes

2.2.1.  Os  documentos  necessários  à  habilitação  e  as  propostas  deverão  ser

entregues no protocolo municipal (que os destinará à Comissão de Licitações) no

dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos,

fechados e identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se

sugere a seguinte inscrição:

AO MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 006/2017

ENVELOPE N.º 01 - HABILITAÇÃO

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

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

AO MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 006/2017

ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)
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2.3. Cada envelope deverá conter a documentação e as informações necessárias

ao processamento  e  julgamento  regular  da  presente  licitação,  pertinentes  as

fases  de  habilitação  e  de  proposta,  observando,  respectivamente,  as

determinações constantes nos itens 3 e 4 do presente edital.

3. HABILITAÇÃO

3.1. Para fins de habilitação neste edital, o licitante deverá apresentar dentro do

ENVELOPE Nº 01, os seguintes documentos:

3.1.1. Declaração  que  atende  ao  disposto  no  artigo  7°,  inciso  XXXIII,  da

Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002;

3.1.2. 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) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de

prova de diretoria em exercício;

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

3.1.3. REGULARIDADE FISCAL

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) prova de inscrição no Cadastro Municipal (Alvará), relativo ao domicílio ou

sede do licitante pertinente ao seu ramo de atividades;

c) prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da

Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada

pela  Procuradoria  Geral  da  Fazenda  Nacional  –  PGFN  (Certidão  Conjunta

Negativa);

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

do licitante;
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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).

3.1.4. REGULARIDADE TRABALHISTA

a) 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.

3.1.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) balanço  patrimonial1 já  exigível  e  apresentado  na  forma  da  lei,  com  a

indicação  do nº  do  Livro  Diário,  número de  registro  no órgão  competente  e

numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa

situação  financeira da empresa,  sendo vedada a  substituição  do balanço por

balancete ou balanço provisório;

a.1) memorial  de  cálculo  extraído  do  balanço  patrimonial  para  fins  de

comprovação  da  boa  situação  financeira  da  empresa  com  demonstração  de

índices aceitáveis, pela aplicação das seguintes fórmulas:

LG =  ATIVO CIRCULANTE        +        REALIZÁVEL A LONGO PRAZO    ≥ 1

PASSIVO CIRCULANTE  +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

SG = _____________ ATIVO TOTAL_________________   ≥ 1

PASSIVO CIRCULANTE  +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

1 Até o dia 30 de abril: todas as empresas poderão apresentar o balanço do penúltimo exercício,  registrado no órgão
competente ou enviado para a Receita Federal do Brasil.  Entre o dia 30 de abril e o último dia útil de junho: 1. As
empresas que não utilizam a Escrituração Contábil Digital – ECD, deverão apresentar obrigatoriamente o balanço do último
exercício financeiro devidamente registrado no órgão competente. 2. As empresas que utilizam a ECD deverão apresentar o
balanço do último exercício financeiro, se o mesmo já foi encaminhado para a Receita Federal, ou o do penúltimo exercício
financeiro, acompanhado de documento oficial ou de declaração firmada por contador, que comprove que a empresa adota a
ECD.  Após o último dia útil de junho: todas as empresas deverão apresentar o balanço do último exercício financeiro,
devidamente registrado no órgão competente ou enviado para a Receita Federal.
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LC  =   ATIVO CIRCULANTE      ≥ 1

PASSIVO CIRCULANTE

b) certidão  negativa  de  falência  ou  de  recuperação  judicial  expedida  pelo

distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias

da data da apresentação do documento.

§1º Caso a empresa apresente índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral

(SG) e Liquidez Corrente (LC) inferiores a 1 (um), deverá comprovar ser dotada

de  capital  social  devidamente  integralizado  e  de  patrimônio  líquido  igual  ou

superior a 10% (dez por cento) do valor total estimado para a contratação. A

comprovação  será  obrigatoriamente  feita  pelo  Ato  Constitutivo,  Estatuto  ou

Contrato Social em vigor e devidamente registrado e pelo balanço patrimonial e

demonstrações contábeis já exigíveis e apresentados na forma da lei, conforme

disposto no Art. 31, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

§2º As pessoas jurídicas que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que

aguardam a autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão

apresentar para o cadastro, em substituição ao registro, o protocolo de envio, no

Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, do balanço à Receita Federal do

Brasil.

3.1.7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Certificado de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do

Rio Grande do Sul, CREA/RS, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)

em nome da empresa licitante e do(s) responsável(is) técnico(s), em vigor. Caso

a licitante tenha a Certidão de Registro  no CREA expedida por Conselhos de

outras regiões cuja circunscrição não seja do Estado do Rio Grande do Sul, esta

deverá possuir o visto do CREA/RS (Resoluções nº. 266/79 e 413/97-CONFEA).

No caso da licitante possuir registro no CAU, estará dispensada da apresentação

de visto pelo CAU/RS, uma vez que seu registro é unificado nacionalmente (Lei

12.378/2010);
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b) Atestado de capacitação técnico-profissional em nome do responsável técnico

da  empresa,  registrado  no  respectivo  Conselho  (CREA  ou  CAU),  tendo  sido

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove possuir

o referido profissional experiência no ramo de atividade licitado;

c) Atestado de visita fornecido pela Secretaria de Obras até 5 (cinco) dias antes

da data da abertura do certame, com prévio agendamento;

3.1.7.1.  O atestado referido na letra  “b” será relativo às parcelas de maior

relevância  e  valor  do  objeto  da  licitação,  quais  sejam:  pavimentação  em

paralelepípedo.

3.2. Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de

credenciamento, outorgando poderes ao representante para decidir  a respeito

dos atos constantes da presente licitação.

3.3. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a

45  da  Lei  Complementar  n.º 123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  deverá

apresentar,  no  envelope  de  habilitação,  declaração,  firmada  por  contador  e

representante  legal  da  empresa,  informando  que  se  enquadra  como

microempresa  ou empresa  de  pequeno porte,  além de todos  os  documentos

previstos neste edital.  A não apresentação desta declaração, ainda que a

empresa esteja enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno

porte, acarretará no entendimento, por parte da Comissão de Licitações,

de que a empresa está abrindo mão dos benefícios da Lei Complementar

n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.4. As cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita

bruta até o limite  de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil  reais),

gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de

14 de dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007,

desde que também apresentem, no envelope de habilitação, declaração, firmada

por  contador  e  representante  legal  informando  que  se  enquadra  como

beneficiária,  além  de  todos  os  documentos  previstos  neste  edital. A  não

apresentação desta declaração, ainda que a licitante esteja enquadrada
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dentro  do  benefício  previsto  pela  LC  123/06,  acarretará  no

entendimento, por parte da Comissão de Licitações, de que a empresa

está abrindo mão dos benefícios da Lei Complementar n.º 123, de 14 de

dezembro de 2006.

3.5. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa

que atender ao item 3.3, que possuir restrição em qualquer dos documentos de

regularidade  fiscal  e/ou  trabalhista,  terá  sua  habilitação  condicionada  à

apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 2

(dois) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do

certame.

3.6.  O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a

empresa  de  pequeno  porte  e  a  cooperativa,  da  apresentação  de  todos  os

documentos, no envelope nº 01, ainda que apresentem alguma restrição.

3.7. O prazo de que trata o item 3.5 poderá ser prorrogado uma única vez, por

igual  período,  a  critério  da  Administração,  desde  que  seja  requerido  pelo

interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

3.8.  A  não  regularização  da  documentação,  no  prazo  fixado  no  item  3.5,

implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades

previstas no item 11, sendo facultado à Administração convocar os licitantes

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou

revogar a licitação.

3.9. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação constante dos

itens 3.1.2 a 3.1.4 poderá ser substituída pelo seu Certificado de Registro de

Cadastral - CRC, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o

registro cadastral esteja dentro do prazo de validade2. 

OBS.: No  caso  do  Certificado  de  Registro  Cadastral  válido,  com algum dos

documentos  fiscais  obrigatórios  exigidos  para  o  cadastro  com  o  prazo  de

validade expirado, a licitante poderá anexá-lo como complemento ao certificado

apresentado, sob pena de inabilitação.

2 O Certificado de Registro Cadastral possui validade de 1 (um) ano a partir da data de emissão.
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4. PROPOSTA

4.1. O ENVELOPE Nº 02 deverá conter:

a) proposta financeira, rubricada em todas as páginas e assinada na última, pelo

representante legal da empresa, mencionando o preço global para a execução

da obra objeto desta licitação, onde deverão estar incluídos todos os custos com

material,  mão-de-obra  e  despesas  inclusive  o  BDI  –  Benefícios  e  Despesas

Indiretas  (impostos,  taxas,  contribuições  sociais,  lucro  do  empreendimento,

etc.);

b) planilha de quantitativos e custos unitários, conforme ANEXO II deste edital,

planilha  do  cronograma físico  financeiro,  conforme  ANEXO III  deste  edital  e

Declaração de composição do BDI, conforme ANEXO VIII deste edital.

4.2. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data

aprazada para a entrega dos envelopes.

4.3.  Quaisquer inserções na proposta  que visem modificar, extinguir  ou criar

direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se

a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.

4.4. 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.

5. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

5.1.  Serão  desclassificadas  as  propostas  que  se  apresentarem  em

desconformidade com este edital, bem como com preços unitários e/ou globais

superestimados ou inexequíveis.

5.2. Consideram-se superestimadas as propostas cujo preço global ofertado e/ou

valores  unitários  excedam o  limite  de  10% (dez  por  cento)  acima  do  valor

estimado pelo Município, incluindo-se neste cômputo o BDI, conforme planilha de

quantitativos e custos, ANEXO II deste edital.

5.3.  Consideram-se  manifestamente  inexequíveis  as  propostas  cujos  valores

sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por

cento) do valor orçado pela administração, ou
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b) valor orçado pela administração.

6. JULGAMENTO

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

Comissão Julgadora, levando em consideração o menor preço global.

6.2.  Para efeitos de classificação,  sobre o preço proposto por cooperativa de

trabalho3 serão acrescidos  sobre  o  valor  bruto,  o  correspondente  ao  encargo

previdenciário  a  ser  suportado  pelo  Município,  deduzidos  daquele  os  valores,

expressos  na  planilha  de  quantitativos  e  custos  unitários,  relativos  ao

fornecimento  de  material  e  aluguel  de  equipamentos  a  serem  utilizados  na

execução dos serviços.

6.3. Todas as atas de julgamento deste processo licitatório serão disponibilizadas

no  site  oficial  do  município  de  Restinga  Sêca,  pelo  link

https://www.restingaseca.rs.gov.br/site/midia/39/10/editais-e-licitacoes.html na

aba “Atas”.

7. CRITÉRIO DE DESEMPATE

7.1.  Como critério  de desempate será assegurado preferência de contratação

para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que

atenderem aos itens 3.3 e 3.4, deste edital.

7.1.2.  Entende-se  como  empate  aquelas  situações  em  que  as  propostas

apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como

pela  cooperativa,  sejam iguais  ou  superiores  em até  10% (dez por  cento) à

proposta de menor valor.

7.1.3.  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.

7.2. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, 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 3 (três)  dias, nova

3 O encargo previdenciário será calculado sobre o total da nota fiscal ou fatura, conforme as Leis Federais nº 
8.212/1991 e nº 10.666/2003 e a Instrução Normativa RFB nº 971/2009.
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proposta,  por escrito  e de acordo com o item 4 desse edital,  inferior  àquela

considerada,  até  então,  de  menor  preço,  situação  em  que  será  declarada

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  nas  hipóteses  dos  itens  3.3  e  3.4  deste  edital,  a

apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea anterior.

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 serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma

das alíneas anteriores.

7.3. Se  nenhuma microempresa,  empresa de  pequeno  porte  ou  cooperativa,

satisfizer  as  exigências  do  item 7.2  este  edital,  será  declarado  vencedor  do

certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

7.4. O disposto nos itens 7.2 a 7.3 deste edital, não se aplicam às hipóteses em

que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa,

empresa de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências dos itens

3.3 e 3.4 deste edital) aplicando-se de imediato o item 7.5, se for o caso.

7.5.  As  demais  hipóteses  de  empate  terão  como  critério  de  desempate  o

disposto  no  §2º  do  art.  3º  e  §2º  do  art.  454,  nesta  ordem,  ambos  da  Lei

nº 8.666/1993.

8. RECURSOS

8.1.  Em  todas  as  fases  da  presente  licitação  serão  observadas  as  normas

previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993.

8.2. O prazo para interposição de recurso relativo às decisões da Comissão de

Licitações, ao julgamento da habilitação e da proposta, será de 5 (cinco) dias

úteis, a contar da intimação da decisão objeto do recurso.

4 “No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido o disposto no § 2º do art. 3º desta
Lei, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão
convocados, vedado qualquer outro processo”.
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8.3. Os recursos,  que serão dirigidos  à  Comissão  de  Licitações,  deverão ser

protocolados,  dentro  do  prazo  previsto  no  item  8.2,  no  Setor  de  Licitações

durante o horário de expediente, que se inicia às 08h e se encerra às 17h.

8.4. Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão

comunicados  para  que,  querendo,  apresentem contrarrazões,  no  prazo  de  5

(cinco) dias úteis e na forma prevista no item 8.3.

8.5. Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo

previsto no item 8.3, ou enviados via fax, e-mail ou por qualquer outro meio.

8.6. Decorrido  o  prazo  para  a  apresentação  das  razões  e  contrarrazões  de

recurso, a Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de

5  (cinco)  dias  úteis,  ou,  nesse  mesmo  prazo,  encaminhá-los  ao  Prefeito,

acompanhado dos autos da licitação, do relatório dos fatos objeto do recurso e

das razões da sua decisão.

8.7. A decisão do Prefeito, a ser proferida nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes

ao recebimento do relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação, é

irrecorrível.

8.8. Os prazos previstos nos itens 8.6 e 8.7 poderão ser prorrogados, a critério

da Administração, sempre que for necessário para o adequado julgamento do

recursos, como, por exemplo, para a realização de diligências.  A prorrogação

deverá ser devidamente justificada nos autos da licitação.

9. DO CONTRATO

9.1. Prazos e condições para assinatura do contrato

9.1.1. Esgotados  todos  os  prazos  recursais,  a  Administração  convocará  o

vencedor para assinar o contrato no prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de

decair do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item

11 deste edital.

9.1.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo

mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso

do respectivo prazo.

9.1.3. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração

convocará  os  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de  classificação,  para  a
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assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo

primeiro classificado, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da

pena de multa, no valor correspondente a 10% do valor do contrato.

9.1.4.  Garantia  contratual: No  momento  da  assinatura  do  contrato,  a

contratada deverá apresentar garantia, em uma das modalidades previstas no

Art. 56,  §1°,  incisos  I,  II  e  III,  da  Lei nº 8.666/1993,  correspondente  a 5%

(cinco por cento) sobre o valor total do contrato.

9.1.5. É condição para assinatura do contrato a apresentação de declaração, por

parte  da  empresa  vencedora,  de  que  não  possui  em  seu  quadro  societário

servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de

economia  mista,  em  atendimento  à  vedação  disposta  no  Art.  18,  XII,  Lei

12.708/2012.

9.1.6. Também é condição para assinatura do contrato a apresentação de prova

de que a licitante vencedora não possui débitos com o Município de Restinga

Sêca.

9.2. Vigência contratual

9.2.1. O prazo de vigência do contrato será de 120 (cento e vinte dias) dias a

contar  da  data  de recebimento  da  Ordem  de  Início  de  Obra  por  parte  da

vencedora,  podendo  ser  prorrogado  a  critério  da  contratante  desde  que  por

razões aceitáveis.

9.2.2.  A Ordem de Início de Obra só será emitida após autorização expressa

emitida pelo fiscalizador do órgão concedente de repasse de recursos financeiros

do Governo Federal (Caixa Econômica Federal).

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Compete à contratada:

10.1.1. Efetuar  a  matrícula  da  obra  junto  ao  INSS,  antes  do  início  da  sua

execução, bem como emitir a devida anotação da responsabilidade técnica – ART

– de execução junto ao CREA/RS ou registro de responsabilidade técnica - RRT -

de execução junto ao CAU;
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10.1.2. Entregar o comprovante de matrícula da obra no INSS e a ART ou RRT

no Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras em até 05 (cinco) dias

após a assinatura do contrato;

10.1.3. Instalar a placa de obra já no primeiro dia em que iniciar o trabalho;

10.1.4. Observar durante a execução do contrato as normas técnicas aplicáveis

à obra, bem como as normas de segurança do trabalho;

10.1.5. Arcar  com  os  encargos  sociais,  trabalhistas,  fiscais  e  comerciais

decorrentes  do  Contrato;  bem  como  encargos previdenciários  previstos  na

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la a época própria,

uma vez que seus empregados não manterão nenhum vinculo empregatício com

a Contratante;

10.1.6. Executar  a obra observando fielmente o projeto básico, inclusive em

relação à qualidade e quantidade dos materiais e ao cronograma de execução, e

os termos da sua proposta;

10.1.7. Manter  o  quadro  funcional  devidamente  uniformizado  e  usando

equipamentos de proteção que a atividade exige;

10.1.8.  Responsabilizar-se  por  qualquer  acidente de  trabalho  decorrente  da

execução da obra e ainda das obrigações estabelecidas na legislação específica

quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas os seus empregados, ainda que

acontecido em dependência da Contratante;

10.1.9. Responder por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil

ou penal, relacionada à execução do contrato, originariamente ou vinculada por

prevenção de conexão ou continência;

10.1.10. Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de

segurança  recomendados  pelas  normas  regulamentares,  afastando do serviço

aquele(s) empregado(s) que se negar (em) a usá-los;

10.1.11.  Prever toda a mão-de-obra necessária  para garantir  a  execução da

obra,  nos  regimes  contratados,  obedecidas  as  disposições  da  legislação

trabalhista vigente;

10.1.12.  Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas

decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários,
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seguros de acidentes, tributos, indenizações, e outras que por ventura venham a

ser criadas por leis;

10.1.13.  Responder pelos danos causados diretamente à Contratante, ou aos

bens da mesma, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante

a execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a

fiscalização ou acompanhamento pela Contratante;

10.1.14. Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar

os esclarecimentos solicitados;

10.1.15. Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições

de habilitação exigidas na licitação;

10.1.16. Apresentar, sempre que solicitada, pela Contratante, os comprovantes

de pagamento de salários e benefícios dos empregados e o recolhimento dos

encargos sociais;

10.1.17. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por

seus empregados quando da execução do serviço objeto do contrato;

10.1.18. Responsabilizar-se  pela  qualidade  das  obras,  materiais  e  serviços

executados/fornecidos,  inclusive  pela  promoção  de  readequações sempre  que

detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto

pactuado.

10.1.19. Executar a obra obedecendo fielmente ao cronograma físico-financeiro

pactuado no contrato.

10.2. Compete à Contratante:

10.2.1.  Fiscalizar  a  execução  da  obra  e  o  cumprimento  das  cláusulas

contratuais;

10.2.2. Realizar  as  medições  de  obra  de  acordo  com  o  cronograma  físico-

financeiro pactuado no contrato;

10.2.3. Efetuar o pagamento nas datas aprazadas.

11. DAS PENALIDADES

11.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante da

concorrência  ou  de  contratante,  as  licitantes,  conforme  as  infrações  estarão

sujeitas às seguintes penalidades:
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a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): 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 1 (um) ano; 

c) executar  o  contrato  com irregularidades,  passíveis  de  correção  durante  a

execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

d) deixar de efetuar a matrícula da obra junto ao INSS: multa de 0,5% sobre o

valor  contratado  e  suspensão  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  a

Administração pelo prazo de 1 (um) ano;

e) deixar  de emitir  a  devida Anotação de Responsabilidade Técnica  junto ao

CREA/RS ou Registro de Responsabilidade Técnica junto ao CAU:  multa de 1%

sobre o valor contratado e suspensão do direito de licitar  e contratar  com a

Administração pelo prazo de 1 (um) ano;

f) deixar de instalar a placa de obra no primeiro dia em que iniciar o trabalho:

advertência e prazo para instalação em até 24 horas após a advertência. Não

atendimento em 24 horas após a advertência: multa de 0,3% sobre o valor total

contratado.

g) Pelo atraso injustificado na execução dos serviços se sujeita o contratado às

penalidades  previstas  no  caput  do  art.  86  da  Lei  8.666/93,  na  seguinte

conformidade:

g.1)  Caso  ocorra  atraso  injustificado  na  execução  da  obra,  contrariando  o

cronograma, será aplicada à Contratada a multa de 0,2 % (dois décimos de por

cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor a total a que teria direito de

receber, até o limite de 05 (cinco) dias úteis.

g.2) Atraso injustificado superior a 05 (cinco) dias úteis - multa de mora de 1%

(hum por cento) calculado sobre o valor total a que teria direito de receber, por

dia  de  atraso,  até  o  limite  de  10  (dez)  dias  úteis,  após  este  prazo  será

considerado rescisão contratual.

h) Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  a  Administração  poderá,

garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
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h.1) 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);

h.2) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato,

cumulada com a pena de suspensão de licitar e impedimento de contratar com a

Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;

h.3) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes de 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 após decorrido o prazo da sanção

aplicada com base no inciso anterior.

Observação: As multas a que se refere a letra "h", subitens "h.1" e "h.2"

serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.

i) executar a obra em desconformidade com o projeto básico:  Multa de 10%

(dez por cento) sobre total do contrato, cumulada com a pena de Declaração de

Inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração

Pública pelo prazo de 02 (dois) anos.

11.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada

da garantia do respectivo contratado quando esta for prestada na modalidade

caução  em  dinheiro.  Nos  demais  casos  a  empresa  será  cobrada

administrativamente  e  poderá  ser  inscrita  no  cadastro  de  dívida  ativa  do

município.

11.3.  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da

perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada

dos  pagamentos  eventualmente  devidos  pela  Administração  ou  cobrada

judicialmente.

11.4. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o

caso.

11.5. 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.
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12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1.  O  pagamento  será  efetuado  de  forma  parcelada,  ocorrendo  após  a

medição  e  fatura  serem  aprovadas  pelo  Departamento  de  Engenharia  da

Secretaria de Obras, devendo a contratada apresentar junto à fatura as guias de

recolhimento  das  contribuições  para  o  FGTS  e  o  INSS  dos  colaboradores

utilizados na obra.

12.2. O  pagamento  ocorrerá  via  sistema OBTV no  portal  SICONV em até  5

(cinco) dias após cada desbloqueio de recursos realizado pela Caixa Econômica

Federal.

12.3.  Ocorrendo  atraso  no  pagamento,  os  valores  serão  corrigidos

monetariamente pelo IGP-M/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.

12.4. Serão processadas as  retenções previdenciárias  nos termos da lei  que

regula a matéria.

12.5. Cada nota fiscal/fatura emitida pela empresa deverá conter, em local de

fácil visualização, a indicação do número do edital de licitação e do número do

contrato assinado, bem como a expressão “Contrato de Repasse 829.592/2016 -

PLANEJAMENTO URBANO".

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à

conta da seguinte dotação orçamentária:

CATEGORIA INSTITUCIONAL

Depto de Manutenção Pública

15.451.0012.1.035.000 – Vias e logradouros públicos

CATEGORIA ECONÔMICA

4.4.90.51.00 – Obras e instalações

Recursos financeiros:

Repasse: 2032. Contrapartida: 001.
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14. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

14.1.  A  impugnação  ao  edital  será  feita  na  forma  do  art.  41  da  Lei  nº

8.666/1993, observando-se as seguintes normas:

a)  o pedido de impugnação ao edital poderá ser  feito  por  qualquer cidadão,

devendo ser protocolizado até 5 (cinco) dias úteis antes da data marcada para o

recebimento dos envelopes.

b)  os  licitantes  poderão  impugnar  o  edital  até  o  2º  (segundo)  dia  útil

antecedente a data marcada para o recebimento dos envelopes.

c) os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Comissão de Licitações

no Setor de Compras e Licitação, durante o horário de expediente, que se inicia

das 08h às 12h e das 13h às 17h.

d)  não  serão  recebidos  como  impugnação  ao  edital  os  requerimentos

apresentados fora do prazo ou enviados por e-mail ou por qualquer outro meio

além do previsto na alínea anterior.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos

artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/1993.

15.2. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições

das propostas ou quaisquer outros documentos.

15.3.  Os  documentos  exigidos  neste  edital  poderão  ser  apresentados  em

original, em cópia autenticada, por tabelião ou por funcionário do Município, ou

publicação  em órgão  de  imprensa  oficial.  Os  documentos  emitidos  em meio

eletrônico, com o uso de certificação digital, serão tidos como originais, estando

sua validade condicionada a verificação de autenticidade pela Administração.

15.4. Só  terão  direito  a  usar  a  palavra,  rubricar  as  propostas,  apresentar

reclamações  ou  recursos,  assinar  atas  e  contratos,  os  licitantes  ou  seus

representantes credenciados, na forma do item 3.2 desse edital, e os membros

da Comissão Julgadora.

15.5. Não  serão lançadas  em ata  consignações que versarem sobre  matéria

objeto  de  recurso  próprio,  como  por  exemplo,  sobre  os  documentos  de

habilitação e proposta financeira (art. 109, inciso I, a e b, da Lei n° 8.666/1993).
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15.6. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à habilitação, não

serão admitidos à licitação os participantes retardatários.

15.7.  Constituem anexos  e  fazem parte  integrante  deste  edital:  ANEXO I  –

Memorial  Descritivo;   ANEXO  II  –  Planilha  Orçamentária;  ANEXO  III  –

Cronograma  Físico-Financeiro;  ANEXO  IV  –  Croquis;  ANEXO  V  –  Modelo  de

declaração de que não emprega menor; ANEXO VI – Modelo de declaração de

enquadramento nos benefícios da LC 123/06; ANEXO VII - Modelo de declaração

de  que  não  possui  em  seu  quadro  societário  servidor  público  da  ativa,  ou

empregado  de  empresa  pública  ou  de  sociedade  de  economia  mista,  em

atendimento à vedação disposta no Art. 18, XII, Lei 12.708/2012; ANEXO VIII –

Modelo de declaração de composição do BDI; ANEXO IV - Minuta de Contrato.

15.8. Informações serão prestadas aos interessados no horário das 08h às 12h,

e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, na Prefeitura Municipal de Restinga

Sêca,  na  Secretaria  Municipal  de  Planejamento,  sala  14,  sito  na  Rua  Moisés

Cantarelli, nº 368, onde poderão ser obtidas cópias do edital e seus anexos ou

pelo fone/fax nº (55) 3261-3200.

15.9.  O foro  competente  para  dirimir  eventuais  conflitos  decorrentes  desta

licitação será o da Comarca de Restinga Sêca.

Restinga Seca, 25 de abril de 2017.

PAULO RICARDO SALERNO
Prefeito Municipal 

Este edital foi devidamente
examinado e aprovado por esta

Procuradoria Jurídica.

MARCELO SELHORST
Procurador Jurídico

OAB/RS 70.896
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ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO

1.0 GENERALIDADES:

O presente Memorial Descritivo refere-se às obras de Execução de pavimentação

com paralelepípedos e rede de drenagem pluvial  a serem executados nas ruas

Lindolfo  Streck,  Pedro  Pinheiro  e  Almiro  Borges,  localizadas  na  Vila  Felin,

Restinga Seca-RS, perfazendo um total  de 3.663,10 m² de Assentamento de

Paralelepípedos de pedra basáltica, 954,03 m de colocação de meio-fios novos,

além de intervenções na Drenagem conforme quantidades descritas em Planilha

Orçamentária.

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES:

As ruas deverão ser locadas, piqueteadas e niveladas, conforme projeto anexo. O

nivelamento será feito nos dois lados e no eixo da rua.

3.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM:

Será  realizado  o  nivelamento  (aterros  e  cortes),  com  os  equipamentos

necessários e compatíveis, por conta da Prefeitura Municipal. 

4.0 COLOCAÇÃO DO MEIO-FIO:

Deverão ser colocados meio-fios de concreto, fck 20,0 MPa, dimensões mínimas

100x30x12 a  9cm, assentados  com argamassa  de cimento  e  areia,  no  traço

(1:3).

5.0 COLCHÃO DE AREIA:

A  areia  será  colocada  numa  espessura  constante  de  10  cm,  espalhada

uniformemente antes da colocação das pedras.

6.0 ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS:
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Os paralelepípedos serão de pedra basáltica, dimensões mínimas 12x15x13cm,

assentados  com auxilio  de  linha  e  martelo,  marcados  os  níveis  nas  direções

transversais e longitudinais. As juntas deverão ser desencontradas.

7.0 REJUNTE:

O rejunte será executado com colocação de uma camada uniforme de 3 cm de

areia  sobre  os  paralelepípedos  já  assentados,  espalhados  com  auxilio  de

vassoura de palha.

8.0 COMPACTAÇÃO:

A compactação será executada com rolo liso, do centro para as laterais, com as

passadas  se  sobrepondo  sobre  metade  da  anterior, por  conta  da  Prefeitura

Municipal.

9.0 DRENAGEM:

A escavação  das  valas  será  feita  por  processo  mecânico,  com uso de  retro-

escavadeira, na largura de 0,80m e profundidade mínima de 1,00m. Em caso da

profundidade exceder a 2,00m, deve ser acrescido 10cm a cada metro ou fração

do excedente, na largura. 

     Os  tubos,  nas  dimensões  indicadas  em  planta,  serão  assentados

manualmente, sobre terreno firme, com camada de 10 cm de areia, sendo que

qualquer  excesso  da  escavação  ou  depressão  deverá  ser  preenchido  com

material de primeira qualidade (areia ou argila) bem apiloados.

A compactação será feita em camadas não superiores a 20cm, após o devido

assentamento da tubulação.

As caixas  serão em alvenaria  de  tijolos  maciço  100x80cm (livre),  parede de

25cm, revestidas com reboco e tampa de concreto, com grelha de aço CA-50,

esp. 5/8”.

As dimensões e demais detalhes serão conforme projeto.

10.0 PASSEIOS:

Os passeios deverão ser  nivelados, em conformidade com os greides das vias.  
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Será  realizado  o  nivelamento  (aterros  e  cortes),  com  os  equipamentos

necessários e compatíveis, por conta da Prefeitura Municipal. 

      Será executado lastro de brita 2, espessura 5cm.

      Sobre o lastro de brita 2, será executado concreto espessura 8 cm, fck 15,00

Mpa, reguado, com juntas de dilatação a cada 2,50m.
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ANEXO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT
Proponente/Toma
dor Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

829.562-16
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RESTINGA SECA

RESTINGA SECA/RS PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

MCID - INFRAESTRUTURA URBANA

META/   VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPAD
OR

DESCRIÇÃO R$ %
PARCELA

(%)
ACUM (%)

PARCELA
(%)

ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
PARCELA

(%)
ACUM (%)

1
PAVIMENTAÇÃO,DRENAGEM E 
PASSEIO

 -    -    -    -   

1.1 PAVIMENTAÇÃO 203.381,96 
74,36

%
25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00 

1.2 DRENAGEM 14.680,51 5,37% 100,00 100,00  100,00  100,00  100,00 

1.3 PASSEIO 54.346,76 19,87
%

 -    -                        
50,00 

50,00 50,00 100,00 

1.4 SINALIZAÇÃO 1.114,80 0,41%  -    -    -   100,00 100,00 

 Total (%):  23,96 23,96 18,59 42,55 28,52 71,07 28,93 100,00 

 Total (R$):  273.524,03 100,00
%

65.526,00 65.526,00 50.845,49        116.37
1,49 

78.018,87        194.39
0,36 

79.133,67        273.52
4,03 
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ANEXO IV

CROQUIS
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR (MODELO)

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS)

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2017

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu

representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira

de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA,

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

1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega

menor  de  dezoito  anos  em  trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre  e  não

emprega  menor  de  dezesseis  anos,  em  cumprimento  ao  disposto  no  inciso

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .

............................................

(data)

............................................................

(representante legal)

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA (MODELO)

....................................(razão social), inscrito no CNPJ n.º...................., com

sede  na  ...........................................................................................

n.º................, cidade................................., UF.............., por intermédio do

seu(s)  representante(s)  legal(is),

Sr(a).................................................................., portador(a) da Carteira de

Identidade  n.º......................  e  inscrito  no  CPF/MF  sob  o

n.º..............................,  de  acordo  com  o  caput  do  art.  11  do  Decreto

6.204/2007, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas

da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar n.º

123, de 14/12/2006 e posteriores alterações.

(   )  EMPRESA DE PEQUENO PORTE,  conforme Inciso  II  do artigo  3º  da Lei

Complementar n.º 123, de 14/12/2006 e posteriores alterações.

(  ) COOPERATIVA DE CONSUMO, conforme Inciso VI do § 4º do artigo 3º da Lei

Complementar n.º 123, de 14/12/2006 e posteriores alterações.

Declara ainda que, até a presente data, não haver nenhum dos impedimentos

previstos do § 4º do artigo 3º da lei complementar nº 123/2006 e posteriores

alterações.

...............................................................

(local e data)

......................................................................................

(assinatura e CRC do contador responsável)

Rua Moisés Cantarelli, n° 368, Centro               Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. 33
Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000
Telefone: (55) 3261-3200



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA
Secretaria do Planejamento

Departamento de Compras e Licitações

......................................................................................

(assinatura(s) do(s) representante(s) legal(is)
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO (MODELO)

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS)

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2017

A  empresa  .................................,  inscrita  no  CNPJ  n°...................,  por

intermédio  de  seu  representante  legal  o(a)  Sr(a)....................................,

portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  nº............................  e  do  CPF

nº ........................., DECLARA que  não  possui  em  seu  quadro  societário

servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de

economia  mista,  em  atendimento  à  vedação  disposta  no  Art.  18,  XII,  Lei

12.708/2012.

............................................

(data)

............................................................

(representante legal)
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

Declaro  que  o  BDI  utilizado  na  planilha  orçamentária  proposta  para
execução do(a)  (            Objeto do contrato                 )  foi de ____%,
conforme descrição analítica:

 Item Componente do BDI %

Garantia 

Risco 

Despesas Financeiras 

Administração Central 

Lucro 

Tributos 

TOTAL

Local, data

-------------------------------------------------
Responsável Técnico:      

CREA/CAU:      

Orientações:

- O índice de BDI deve sempre ser apresentado de forma detalhada, admitindo-se em sua
composição  exclusivamente  os  seguintes  itens:  garantias,  risco,  despesas  financeiras,
administração central, tributos e lucro. 

- São passíveis de acatamento, sem justificativas, as incidências por item componente do
BDI que observem as seguintes faixas de admissibilidade: 

Item Componente do BDI Mínimo Médio Máximo 
Garantia 0,00 0,21 0,42 
Risco 0,00 0,97 2,05 
Despesas Financeiras 0,00 0,59 1,20 
Administração Central 0,11 4,07 8,03 
Lucro 3,83 6,90 9,96 
Tributos 6,03 7,65 9,03 

- Administração local, instalação de canteiro, acampamento, mobilização e desmobilização
(de mão-de-obra e de equipamentos) devem compor os custos diretos da obra. 

- Tributos de natureza personalística, como IRPJ e CSSL, não são admitidos na composição
do BDI. 
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ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO

EDITAL DE ORIGEM: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 006/2017
N° DO PROCESSO: 1117/2017

Contrato  celebrado entre  a  Prefeitura
Municipal  de  Restinga  Sêca  e  a
empresa  ..............................  para
pavimentação de ruas.

O MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA (RS), CNPJ nº 87.490.306/0001-51, neste

ato representado pelo Sr. Paulo Ricardo Salerno, Prefeito Municipal, inscrito no

CPF sob n° 001.803.030-07, denominado doravante CONTRATANTE, e de outro

lado  a  empresa  .............................................,  CNPJ

nº  .....................................,  com  sede  à  Rua/Av.  ..............................,

nº  .......,  Município  de  ..............  (....),  CEP  .....................,  representada

por  ...................................,  inscrito(a)  no  CPF  sob

nº ..................................., neste ato denominada CONTRATADA tem entre si

justo e CONTRATADO, o que contém as CLAÚSULAS a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui  objeto  do  presente  contrato  a  execução  de  pavimentação  com

paralelepípedos  e  rede  de  drenagem  pluvial  a  serem  executados  nas  ruas

Lindolfo Streck, Pedro Pinheiro e Almiro Borges, localizadas na Vila Felin, em

Restinga  Sêca,  em  cumprimento  ao  Contrato  de  Repasse  829.592-

16/2016/MCIDADES/CAIXA  -  Planejamento  Urbano,  conforme  memorial

descritivo,  planilha  orçamentária,  cronograma  físico-financeiro  e  croquis  em

anexo a este contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

A execução do objeto do presente contrato dar-se-á pelo regime de empreitada

integral, devendo a contratada fornecer o material e mão de obra necessários à

realização total da obra.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATADO E DAS CONDIÇÕES DE

PAGAMENTO

O valor total contratado para a execução do objeto corresponde a R$ ..............

(...............);

O pagamento será efetuado de forma parcelada, ocorrendo após a medição e

fatura  serem  aprovadas  pelo  Departamento  de  Engenharia  da  Secretaria  de

Obras, devendo a contratada apresentar junto à fatura as guias de recolhimento

das contribuições para o FGTS e o INSS dos colaboradores utilizados na obra.

Parágrafo  Primeiro  - O  pagamento  ocorrerá  via  sistema  OBTV  no  portal

SICONV em até 5 (cinco) dias após cada desbloqueio de recursos realizado pela

Caixa Econômica Federal.

Parágrafo  Segundo  - Ocorrendo  atraso  no  pagamento,  os  valores  serão

corrigidos monetariamente pelo IGP-M/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.

Parágrafo  Terceiro  - Serão  processadas  as  retenções  previdenciárias  nos

termos da lei que regula a matéria.

Parágrafo  Quarto  - Cada  nota  fiscal/fatura  emitida  pela  empresa  deverá

conter, em  local  de  fácil  visualização,  a  indicação  do  número  do  edital  de

licitação e do número do contrato assinado, bem como a expressão “Contrato de

Repasse 829.592/2016 - PLANEJAMENTO URBANO".

CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS CONTRATUAIS

O prazo de vigência deste contrato é de 120 (cento e vinte dias) dias a contar da

data  de recebimento  da  Ordem de  Início  de  Obra por  parte  da  contratada,

podendo  ser  prorrogado  a  critério  da  contratante  desde  que  por  razões

aceitáveis.
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Parágrafo Único - A Ordem de Início de Obra só será emitida após autorização

expressa emitida pelo fiscalizador do órgão concedente de repasse de recursos

financeiros do Governo Federal (Caixa Econômica Federal).

CLÁUSULA QUINTA - DO ORÇAMENTO MUNICIPAL

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte

Dotação Orçamentária:

CATEGORIA INSTITUCIONAL

Depto de Manutenção Pública

15.451.0012.1.035.000 – Vias e logradouros públicos

CATEGORIA ECONÔMICA

4.4.90.51.00 – Obras e instalações

Recursos financeiros:

Repasse: 2032. Contrapartida: 001.

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

É condição para assinatura deste contrato a apresentação de garantia, em uma

das  modalidades  previstas  no  Art. 56,  §1°,  incisos  I,  II  e  III,  da  Lei nº

8.666/1993,  correspondente  a  5% (cinco  por  cento)  sobre  o  valor  total  do

contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Compete à contratada:

a) Efetuar a matrícula da obra junto ao INSS, antes do início da sua execução,

bem como emitir  a  devida anotação da responsabilidade técnica  – ART – de

execução junto ao CREA/RS ou registro de responsabilidade técnica - RRT - de

execução junto ao CAU;

b) Entregar o comprovante de matrícula da obra no INSS e a ART ou RRT no

Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras em até 05 (cinco) dias após

a assinatura do contrato;
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c) Instalar a placa de obra já no primeiro dia em que iniciar o trabalho;

d)  Observar  durante a execução do contrato as normas técnicas aplicáveis  à

obra, bem como as normas de segurança do trabalho;

e)  Arcar com os encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes

do Contrato; bem como encargos previdenciários previstos na legislação social e

trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la a época própria, uma vez que seus

empregados não manterão nenhum vinculo empregatício com a Contratante;

f) Executar a obra observando fielmente o projeto básico, inclusive em relação à

qualidade e quantidade dos materiais e ao cronograma de execução, e os termos

da sua proposta;

g) Manter o quadro funcional devidamente uniformizado e usando equipamentos

de proteção que a atividade exige;

h) Responsabilizar-se por qualquer acidente de trabalho decorrente da execução

da obra e ainda das obrigações estabelecidas na legislação específica quando, em

ocorrência da espécie, forem vitimas os seus empregados, ainda que acontecido

em dependência da Contratante;

i) Responder por todos os encargos de possível  demanda trabalhista, civil  ou

penal,  relacionada  à  execução  do  contrato,  originariamente  ou  vinculada  por

prevenção de conexão ou continência;

j)  Fornecer  e  exigir  dos  empregados  o  uso  de  todos  os  equipamentos  de

segurança  recomendados  pelas  normas  regulamentares,  afastando do serviço

aquele(s) empregado(s) que se negar (em) a usá-los;

k) Prever toda a mão-de-obra necessária para garantir a execução da obra, nos

regimes contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente;

l)  Responder,  em  relação  aos  seus  funcionários,  por  todas  as  despesas

decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários,

seguros de acidentes, tributos, indenizações, e outras que por ventura venham a

ser criadas por leis;

m) Responder pelos danos causados diretamente à Contratante, ou aos bens da

mesma,  ou  ainda  a  terceiros,  decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo,  durante  a

execução  do  Contrato,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  a

fiscalização ou acompanhamento pela Contratante;
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n)  Comunicar  a  Contratante  qualquer  anormalidade  constatada  e  prestar  os

esclarecimentos solicitados;

o) Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de

habilitação exigidas na licitação;

p)  Apresentar, sempre  que  solicitada,  pela  Contratante,  os  comprovantes  de

pagamento  de  salários  e  benefícios  dos  empregados  e  o  recolhimento  dos

encargos sociais;

q) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus

empregados quando da execução do serviço objeto do contrato;

r)  Responsabilizar-se  pela  qualidade  das  obras,  materiais  e  serviços

executados/fornecidos,  inclusive  pela  promoção  de  readequações sempre  que

detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto

pactuado.

s)  Executar  a  obra  obedecendo  fielmente  ao  cronograma  físico-financeiro

pactuado no contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Compete à Contratante:

a) Fiscalizar a execução da obra e o cumprimento das cláusulas contratuais;

b) Realizar as medições de obra de acordo com o cronograma físico-financeiro

pactuado neste contrato;

c) Efetuar o pagamento nas datas aprazadas.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL E DEMAIS SANÇÕES

A rescisão do contrato ocorrerá pelas causas e na forma previstas nos artigos 77,

78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93.

Parágrafo Único - O descumprimento das obrigações assumidas neste contrato

deverá ser objeto de comunicação escrita, tendo a parte inadimplente o prazo de

5 (cinco) dias para alegar o que entender de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
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Pelo inadimplemento das obrigações, a contratada estará sujeitas às seguintes

penalidades:

a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): 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 1 (um) ano; 

c) executar  o  contrato  com irregularidades,  passíveis  de  correção  durante  a

execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

d) deixar de efetuar a matrícula da obra junto ao INSS: multa de 0,5% sobre o

valor  contratado  e  suspensão  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  a

Administração pelo prazo de 1 (um) ano;

e)  deixar  de  emitir  a  devida Anotação  de  Responsabilidade Técnica  junto  ao

CREA/RS ou Registro de Responsabilidade Técnica junto ao CAU:  multa de 1%

sobre o valor contratado e suspensão do direito de licitar  e contratar  com a

Administração pelo prazo de 1 (um) ano;

f) deixar de instalar a placa de obra no primeiro dia em que iniciar o trabalho:

advertência e prazo para instalação em até 24 horas após a advertência. Não

atendimento em 24 horas após a advertência: multa de 0,3% sobre o valor total

contratado.

g) Pelo atraso injustificado na execução dos serviços se sujeita o contratado às

penalidades  previstas  no  caput  do  art.  86  da  Lei  8.666/93,  na  seguinte

conformidade:

g.1)  Caso  ocorra  atraso  injustificado  na  execução  da  obra,  contrariando  o

cronograma, será aplicada à Contratada a multa de 0,2 % (dois décimos de por

cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor a total a que teria direito de

receber, até o limite de 05 (cinco) dias úteis.

g.2) Atraso injustificado superior a 05 (cinco) dias úteis - multa de mora de 1%

(hum por cento) calculado sobre o valor total a que teria direito de receber, por

dia  de  atraso,  até  o  limite  de  10  (dez)  dias  úteis,  após  este  prazo  será

considerado rescisão contratual.
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h) Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida

a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

h.1) 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);

h.2) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato,

cumulada com a pena de suspensão de licitar e impedimento de contratar com a

Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;

h.3) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes de 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 após decorrido o prazo da sanção

aplicada com base no inciso anterior.

Observação: As multas a que se refere a letra "h", subitens "h.1" e "h.2" serão

calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.

i) executar a obra em desconformidade com o projeto básico: Multa de 10% (dez

por  cento)  sobre  total  do  contrato,  cumulada com a pena de Declaração  de

Inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração

Pública pelo prazo de 02 (dois) anos.

Parágrafo Primeiro - A multa, aplicada após regular processo administrativo,

será descontada da garantia do respectivo contratado quando esta for prestada

na modalidade caução em dinheiro. Nos demais casos a empresa será cobrada

administrativamente  e  poderá  ser  inscrita  no  cadastro  de  dívida  ativa  do

município.

Parágrafo Segundo - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia

prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que

será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou

cobrada judicialmente.

Parágrafo  Terceiro  - As  penalidades  serão  registradas  no  cadastro  da

contratada, quando for o caso.
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Parágrafo  Quarto  - 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.

CLÁUSULA  DÉCIMA  PRIMEIRA  -  DA  LEGALIDADE  E  VINCULAÇÃO  DO

CONTRATO

O presente contrato foi elaborado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666

de 21 de  junho de 1993 e está vinculado ao edital de Concorrência Pública nº

006/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução contratual deverá ser efetuada pelo Departamento de

Engenharia  da  Secretaria  de  Obras  do  Município  de  Restinga  Sêca  e  pela

Secretaria Municipal de Obras.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Restinga Sêca para dirimir qualquer

dúvida ou casos omissos a este Contrato.

E por estarem assim ajustados, assinam o presente termo em duas

vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas. 

Restinga Sêca, ..... de .......... de 2017.

PAULO RICARDO SALERNO
Prefeito Municipal

CONTRATADA

 

TESTEMUNHAS:
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__________________________
CPF:

__________________________
CPF:
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ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO

11.0 GENERALIDADES:

O presente Memorial Descritivo refere-se às obras de Execução de pavimentação

com paralelepípedos e rede de drenagem pluvial  a serem executados nas ruas

Lindolfo  Streck,  Pedro  Pinheiro  e  Almiro  Borges,  localizadas  na  Vila  Felin,

Restinga Seca-RS, perfazendo um total  de 3.663,10 m² de Assentamento de

Paralelepípedos de pedra basáltica, 954,03 m de colocação de meio-fios novos,

além de intervenções na Drenagem conforme quantidades descritas em Planilha

Orçamentária.

12.0 SERVIÇOS PRELIMINARES:

As ruas deverão ser locadas, piqueteadas e niveladas, conforme projeto anexo. O

nivelamento será feito nos dois lados e no eixo da rua.  

13.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM:

Será  realizado  o  nivelamento  (aterros  e  cortes),  com  os  equipamentos

necessários e compatíveis, por conta da Prefeitura Municipal. 

14.0 COLOCAÇÃO DO MEIO-FIO:

Deverão ser colocados meio-fios de concreto, fck 20,0 MPa, dimensões mínimas

100x30x12 a  9cm, assentados  com argamassa  de cimento  e  areia,  no  traço

(1:3).

15.0 COLCHÃO DE AREIA:

A  areia  será  colocada  numa  espessura  constante  de  10  cm,  espalhada

uniformemente antes da colocação das pedras.

16.0 ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS:
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Os paralelepípedos serão de pedra basáltica, dimensões mínimas 12x15x13cm,

assentados  com auxilio  de  linha  e  martelo,  marcados  os  níveis  nas  direções

transversais e longitudinais. As juntas deverão ser desencontradas.

17.0 REJUNTE:

O rejunte será executado com colocação de uma camada uniforme de 3 cm de

areia  sobre  os  paralelepípedos  já  assentados,  espalhados  com  auxilio  de

vassoura de palha.

18.0 COMPACTAÇÃO:

A compactação será executada com rolo liso, do centro para as laterais, com as

passadas  se  sobrepondo  sobre  metade  da  anterior, por  conta  da  Prefeitura

Municipal.

19.0 DRENAGEM:

A escavação  das  valas  será  feita  por  processo  mecânico,  com uso de  retro-

escavadeira, na largura de 0,80m e profundidade mínima de 1,00m. Em caso da

profundidade exceder a 2,00m, deve ser acrescido 10cm a cada metro ou fração

do excedente, na largura. 

     Os  tubos,  nas  dimensões  indicadas  em  planta,  serão  assentados

manualmente, sobre terreno firme, com camada de 10 cm de areia, sendo que

qualquer  excesso  da  escavação  ou  depressão  deverá  ser  preenchido  com

material de primeira qualidade (areia ou argila) bem apiloados.

A compactação será feita em camadas não superiores a 20cm, após o devido

assentamento da tubulação.

As caixas  serão em alvenaria  de  tijolos  maciço  100x80cm (livre),  parede de

25cm, revestidas com reboco e tampa de concreto, com grelha de aço CA-50,

esp. 5/8”.

As dimensões e demais detalhes serão conforme projeto.

20.0 PASSEIOS:

Os passeios deverão ser  nivelados, em conformidade com os greides das vias.  
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Será  realizado  o  nivelamento  (aterros  e  cortes),  com  os  equipamentos

necessários e compatíveis, por conta da Prefeitura Municipal. 

      Será executado lastro de brita 2, espessura 5cm.

      Sobre o lastro de brita 2, será executado concreto espessura 8 cm, fck 15,00

Mpa, reguado, com juntas de dilatação a cada 2,50m.
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ANEXO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proponente / Tomador  Município/UF 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA RESTINGA SECA/RS

Nº do CT Empreendimento / Apelido  Gestor / Programa / Modalidade / Ação 
829.562-16 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM MCID / INFRAESTRUTURA URBANA

ORÇAMENTO - EMPRESAS

Nº CTEF Empresa Objeto do CTEF  CNPJ  CTEF - Data CTEF - Valor

0 0 0 0  00/01/00  1

0       2

0       3

       4

       5

TOTAL R$ 0,00

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNID QUANT
PREÇO

UNITÁRIO
(R$)

PREÇO TOTAL (R$)

C
T
E

F

  TOTAL                    -                        - ↓

1  PAVIMENTAÇÃO,DRENAGEM E PASSEIO    
-   

  
-   

1

1.1  PAVIMENTAÇÃO    
-   

  
-   

1.1.1 72944
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 10CM, 
REJUNTADOCOM AREIA

 M2             3.663,10  
 

-   

1.1.2 74223/001

MEIO_FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE_MOLDADO, DIMENSÕES 
12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE 
INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 
1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.

 M                 954,03  
 

-   

1.1.3 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  M2                       2,5
0 

  
-   

1.2  DRENAGEM      
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-   -   

1.2.1 73962/004
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA  EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA 
COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE  3M  COM RETROESCAVADEIRA 75HP, 
SEM  ESGOTAMENTO

 M3                    38,40  
 

-   

1.2.2 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA  M3                       3,8
4 

  
-   

1.2.3 73964/005
REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , 
UTILIZANDO RETRO_ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM 
MATERIAL REAPROVEITADO

 M3                    28,53  
 

-   

1.2.4 92809

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

 M                    48,00   
-   

1.2.5 7761 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 400 MM, PARA 
AGUASPLUVIAIS (NBR 8890)

 M                    48,00   
-   

1.2.6 73856/003
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO
CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 
EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

 UN                    10,00  
 

-   

1.2.7 92774
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMEDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA_50 DE 20.0 MM _ MONTAGEM. AF_12/2015_P

 KG                 163,00  
 

-   

1.3  PASSEIO   
 

-   
 

 
-   

1.3.1 74164/004 LASTRO DE BRITA  M3                    85,09  
 

-   

1.3.2 6045 CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO  M3                 136,14   
-   

1.4  SINALIZAÇÃO   
 

-   
 

 
-   

1.4.1 COMP 01 PLACA DE SINALIZAÇÃO PARE  UN. 
                      4,0

0 
 

 
-   

1.4.2 COMP 02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE LOGRADOURO  UN. 
                      4,0

0 
 

 
-   
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ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Toma
dor

Município/UF Empreendimento 
( nome/apelido)

829.562-16 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RESTINGA SECA

RESTINGA SECA/RS PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

Gestor/Programa/Modalidade
/Ação
MCID - INFRAESTRUTURA URBANA

META/   VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR DESCRIÇÃO R$ % PARCELA
(%)

ACUM (%) PARCELA
(%)

ACUM (%) PARCELA
(%)

ACUM (%) PARCELA
(%)

ACUM (%)

1 PAVIMENTAÇÃO,DRENAGEM E 
PASSEIO

     
-   

  
-   

  
-   

  
-   

1.1 PAVIMENTAÇÃO  
-   

  
-   

  
-   

  
-   

  
-   

1.2 DRENAGEM  
-   

  
-   

  
-   

  
-   

  
-   

1.3 PASSEIO  
-   

  
-   

  
-   

  
-   

  
-   

1.4 SINALIZAÇÃO  
-   

  
-   

  
-   

  
-   

  
-   

 Total (%):    
 

-   
 

-   

 Total (R$):  
 

-   
0,00%

 
-   

 
-   

 
-   

 
-   

 
-   

 
-   

 
-   

 
-   
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ANEXO IV

CROQUIS

Rua Moisés Cantarelli, n° 368, Centro               Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. 52
Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000
Telefone: (55) 3261-3200



Rua Moisés Cantarelli, n° 368, Centro               Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. 53
Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000
Telefone: (55) 3261-3200



Rua Moisés Cantarelli, n° 368, Centro               Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. 54
Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000
Telefone: (55) 3261-3200



Rua Moisés Cantarelli, n° 368, Centro               Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. 55
Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000
Telefone: (55) 3261-3200



Rua Moisés Cantarelli, n° 368, Centro               Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. 56
Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000
Telefone: (55) 3261-3200



Rua Moisés Cantarelli, n° 368, Centro               Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. 57
Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000
Telefone: (55) 3261-3200



Rua Moisés Cantarelli, n° 368, Centro               Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. 58
Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000
Telefone: (55) 3261-3200



Rua Moisés Cantarelli, n° 368, Centro               Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. 59
Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000
Telefone: (55) 3261-3200


	MEMORIAL DESCRITIVO
	�Local, data�

	MEMORIAL DESCRITIVO

