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Edital de tomada de preços para a contratação de em-
presa para a construção da Ciclovia do Pampa – Eta-
pa II do Programa Gestão da Política do Desenvolvi-
mento

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAQUI 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, e com a Lei Comple -
mentar n.º123, de 14 de dezembro de 2006, torna público, para o conhecimento dos interessados, que 
às 9 horas, do dia 29 do mês de junho do ano de 2011 na sala de reuniões do Setor de Licitações, situa-
da na Rua Bento Gonçalves, nº 335, Centro, Itaqui/RS, se reunirá a Comissão Permanente de Licita-
ções, designada pela Portaria n.° 0433/2011 com a finalidade de receber os documentos de habilitação 
e as propostas para contratação de empresa para a construção da Ciclovia do Pampa – Etapa II do Pro-
grama Gestão da Política do Desenvolvimento, em regime de empreitada global.

Poderão participar as empresa do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastradas no  
Município de Itaqui ou que apresentarem toda a documentação necessária para o cadastro até o tercei-
ro dia anterior ao fixado para o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta.

1. OBJETO

Constitui objeto da presente licitação a construção da Ciclovia do Pampa  Etapa II do Pro-
grama Gestão da Política do Desenvolvimento, bem como todo o material necessário para a execução 
da obra (em anexo planilha de orçamento), conforme especificações técnicas presentes no Anexo I  
deste edital.

1.1. A empresa contratada é responsável pela qualidade e perfeição dos serviços prestados;

2. DO CADASTRO

2.1. Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até o dia 22 de junho de 
2011, os seguintes documentos:

2.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) cédula de identidade,

b) registro comercial no caso de empresa individual;

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tra-
tando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores;
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d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcio-
namento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competen -
te, quando a atividade assim o exigir.

2.1.2 - REGULARIDADE FISCAL:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF) ou no Cadastro Nacio-
nal de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

b) prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Fe-
deral do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fa-
zenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa);

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

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando situação regu-
lar no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei;

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

2.1.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em ca-
racterísticas, quantidades e prazos com o objeto da licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito  
publico  ou privado e indicação das instalações e aparelhamento e do pessoal técnico adequados e dis -
poníveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação técnica de cada um dos  
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

2.1.4 - 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 Co-
mercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação fi-
nanceira da empresa.

Observação: É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo aquele 
ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresenta -
ção da proposta.

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 docu -
mento;

2.2Os documentos constantes dos itens 2.1.1 a 2.1.4, 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 2.1.2 (regularidade fiscal) poderão, ainda, serem extraídos de siste-
mas informatizados, mediante uso da tecnologia da certificação digital, ficando sujeitos a verificação 
de sua autenticidade pela Administração.

3. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS

3.1Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela Comissão de Licitação 
no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, e identifi -
cados, respectivamente como de n.° 1 e n.° 2, para o que sugere-se a seguinte inscrição:
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AO MUNICÍPIO DE ITAQUI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2011

ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO

PROPONENTE (NOME COMPLETO E TELEFONE DA EMPRESA)

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

AO MUNICÍPIO DE ITAQUI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2011

ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA

PROPONENTE (NOME COMPLETO E TELEFONE DA EMPRESA)

3.2. Cada envelope deverá conter a documentação e as informações necessárias ao processa-
mento e julgamento regular da presente licitação, pertinentes a fase de habilitação e de proposta, ob-
servando, respectivamente, as determinações constantes nos itens 3 e 4 do presente edital.

4. DA HABILITAÇÃO

4.1Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope n.º 01:

a) Certificado de Registro Cadastral – CRC atualizado fornecido pelo Município ou de ou-
tro órgão público. 

b) Os documentos listados no item 2.1.2, relativos a regularidade fiscal;

c) O documento listado na alínea “b” do item 2.1.4; referente a certidão negativa de falên-
cia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou, de execução patrimonial 
expedida no domicílio da pessoa física;

d) declaração de conformidade com o edital, conforme modelo constante no Anexo IV e,

e) declaração, conforme o modelo instituído pelo Decreto Federal n.° 4.358-02, que atende 
ao disposto no art. 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal que proíbe o trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de  
aprendiz a partir dos 14 anos, conforme modelo constante no Anexo V.

4.2. Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de credenciamento, 
outorgando com poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente licita -
ção.

4.3A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar  
n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação, declaração, firma-
da por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos 
os documentos previstos neste edital.

4.4. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa, desde que obser-
vado o requisito do item 4.3, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fis -
cal, previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à  apresentação de nova documentação, 
que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a contar da data em que for declarada como ven -
cedora do certame.
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4.5. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de peque-
no porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma res-
trição.

4.6. O prazo de que trata o item 4.4 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.

4.7A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 4.4, implicará na decadência do di-
reito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 10.3, sendo facultado à Adminis-
tração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, 
ou revogar a licitação.

5. DA PROPOSTA

O envelope n.º 02 deverá conter:

a) proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e assinada na última, pelo represen-
tante legal da empresa, mencionando o preço global para a execução dos serviços, objeto desta licita-
ção, onde deverão estar incluídos todos os custos com mão-de-obra, inclusive o BDI (impostos, taxas, 
contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc.);

Observação 1: O prazo de validade da proposta é de 60 dias a contar da data apra-
zada par a sua entrega.

6. DO JULGAMENTO

6.1Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela Comissão Julgadora, levan-
do em consideração o menor preço global para a execução dos serviços licitados.

7. CRITÉRIO DE DESEMPATE

7.1 Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microem-
presas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 4.3, deste edital.

7.2. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela micro-
empresa 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.

7.3. 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 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 de-
clarada 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 remanescen-
tes, que se enquadrarem na hipótese do item 4.3 deste edital, a apresentação de nova proposta, no pra-
zo e na forma prevista na alínea a deste item.

c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperati-
vas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas para a 
apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.
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7.4. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigên-
cias do item 7.3 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta origi -
nariamente de menor valor.

7.5. 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

8.1 Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos,  
alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93.

9. DOS PRAZOS

9.1 O prazo para o início da execução dos serviços será de 15 (quinze) dias a contar da data da emis -
são do empenho.

9.2 O prazo para a execução do serviço será de 90 (noventa) dias.

10.  DAS PENALIDADES

10.1 multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 15 (quinze) dias, após o 
qual será considerado inexecução contratual;

10.2 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);

10.3 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);

Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1 O pagamento será efetuado mensalmente mediante laudo de medição da Secretaria Compe-
tente.

11.2       Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento  
das contribuições para o FGTS e o INSS, relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço.

11.3. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria.

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão  à conta da seguin-
te dotação orçamentária: 

ÓRGÃO: 5 – Secretaria Municipal de Obras, Viação e Transporte

UNIDADE: 3 – Departamento de Obras e Conservação

PROJETO/ATIVIDADE: 1061 – Ciclovia do Trabalhador
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ELEMENTO: 3.4.4.9.0.51.00.00.00 – Obras e Instalações

RECURSO: 1706 – Ciclovia do Pampa

REDUZIDO: 2433

ÓRGÃO: 5 – Secretaria Municipal de Obras, Viação e Transporte

UNIDADE: 3 – Departamento de Obras e Conservação

PROJETO/ATIVIDADE: 1061 – Ciclovia do Trabalhador

ELEMENTO: 3.4.4.9.0.51.00.00.00 – Obras e Instalações

REDUZIDO: 2434

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e 
seus incisos e parágrafos da Lei n.º 8.666/93.

Observação: 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.° 8.666-93).

13.2. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: I – memorial descritivo; II –Plani-
lha de Orçamento Global; III – Cronograma Físico Financeiro; IV – Quadro de Composição do Inves-
timento; V - Planilha de Orçamento II, VI – Mapa Localização do Empreendimento; VII – Mapa Deta-
lhamento e Croquis; VIII – Mapa Detalhamento da Rampa de acessibilidade; IX - minuta do contrato; 
X - modelo de declaração que não emprega menor.

Informações serão prestadas aos interessados no horário da 7 h às 13  h, na Prefeitura Mu -
nicipal de Itaqui/RS na Secretaria Municipal de Obras sita na Rua Mariano Pinto, nº 120. As cópias do 
edital deste certame, bem como seus anexos, podem ser obtidas no site da Prefeitura Municipal de Ita -
qui (www.itaqui.rs.gov.br) gratuitamente, ou no Setor de Licitações onde  mediante o pagamento da 
importância de R$ 10,00 (dez reais), diretamente na tesouraria do Município.

Itaqui, 13 de junho de 2011.

________________________________________
 Gil Marques Filho

                                                                                  Prefeito Municipal

                                                                                         
     Este edital se encontra examinado e apro-
vado por esta Assessoria Jurídica.
      Em ___-___-______.
      ________________________
                Assessor (a) Jurídico (a)
       

http://www.itaqui.rs.gov.br/
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ANEXO I
Ciclovia do Pampa – Etapa  II

Memorial Descritivo
CT 309.936-49

        Este memorial descritivo tem por finalidade descrever os serviços e materiais a 
serem utilizados na construção da Ciclovia do Pampa – Etapa II, a ser executada no 
Bairro Chácara e Cafifas, nos antigos trilhos da RFFSA trecho compreendido entre 
as Ruas Borges de Medeiros e Sepé Tiarajú.

Especificações Técnicas
Considerações Gerais

A ciclovia será construída com 02 pistas de rolamento de 1,50 metros de largura 
e os passeios serão de 1,00 metros de largura;

Leito
O leito da ciclovia e do passeio será o local dos antigos trilhos decapado com 
motoniveladora  e  aterrado com cascalho  numa camada de aproximadamente 
20,0 cm devidamente compactado com rolo vibratório, o leito deverá apresentar 
solo com CBR >8% (mínimo) e expansão <2%. Este item será realizado pela 
Prefeitura como contrapartida no investimento;

Pavimentação 
      3.1.) Ciclovia

A base da pavimentação será de brita graduada com 4,00 cm de espessura com-
pactada com rolo liso vibratório. A pavimentação das pistas da ciclovia será com 
CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) com 3,00 cm  de espessura 
compactado com rolo pneumático vibratório assentado sobre a camada de brita 
graduada após a imprimação com CM-30;

3.2. ) Passeio
No passeio será aplicado um leito de brita graduada com 4,00 cm de espessura 
compactada com rolo liso vibratório e após será aplicada a imprimação com CM-
30;

Drenagem
Será na lateral dos passeios, dreno executado com metade de tubo de concreto 
simples DN 300 mm (30 cm), com inclinação mínima de 1%.

      Itaqui, 12 de Fevereiro de 2011.

Augusto Becker Seckler                                                          Gil Marques Filho
Eng° Civil CREA 81784                                                                     Prefeito Municipal
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ANEXO II

Planilha de Orçamento Global

Ciclovia do Pampa - Etapa II
Planilha de Orçamento Global Preço Unitário/ Preço Total
Valor do Repasse: R$ 223.900,00 Valor do Empreendimento: R$ 228.471,24
Valor da Contrapartida Fisica: R$ 5.903,07 Valor do Orçamento: R$ 236.871,13
Valor da contrapartida Financeira: R$ 7.068,06
Contrato de Repasse: 309.936-49 Programa:Gestão da Política de Desenvolvimento

Item Código Descrição do Serviço unid Quant. Material  M. de Obra Total (R$) BDI 30%
1 Serviços Preliminares
1.1 11504/001 Locação de obra m2 6566,3000 0,20 0,04

1313,26 262,65 1575,91 0,00
1.2 74209/001 Placa de obra pintada/fixada com estr. de mad. m2 6,0000 200,00 28,72

1200,00 172,32 1372,32 0,00
1.3 73903/001 Decapagem superficial com remoção até 500 m m2 6566,3000 0,00 0,45

0,00 2954,84 2954,84 0,00
Serviços Preliminares 5903,07 0,00

2 Serviços em Terra
2.1 4746 Leito com cascalho compactado m3 1313,2600 16,32 3,18

21432,40 4176,17 25608,57 7682,57
Serviços em Terra 25608,57 7682,57

3 Pavimentação Ciclovia/Passeio
3.1 4729 Base de brita graduada e= 4,0 cm, inclusive m3 262,6500 44,30 2,00

compactação 11635,40 525,30 12160,70 3648,21
3.2 72945 Imprimação CM-30 m2 6566,3000 2,57 0,30

16875,39 1969,89 18845,28 5653,58
3.3 72965 Pista de rolamento CBUQ, inclusive usinagem, t 472,7700 150,78 10,00

aplicação e transporte 3 cm de espessura 71284,26 4727,70 76011,96 22803,59
Pavimentação Ciclovia/Passeio 107017,94 32105,38

4 Drenagem
4.1 7790 Dreno c/ 1/2 tubo concreto simples DN 300 mm ml 2626,5200 7,50 2,00

19698,90 5253,04 24951,94 7485,58
Drenagem 24951,94 7485,58

5 Sinalização Viária
5.1 72947 Pintura sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva m2 919,2800 10,00 2,12

faixas 9192,80 1948,87 11141,67 3342,50
5.2 74209/001 Placa  de sinalização em chapa galvanizada n° 18 m² 6,4800 200,00 28,72

(33 unidades) - diâmetro = 50 cm -  pronta 1296,00 186,11 1482,11 444,63
5.3 74209/001 Placa  de identificação da rua em chapa galvanizada m² 1,9800 200,00 28,72

n° 18 (22 unidades) - 20x45 cm - pronta 396,00 56,87 452,87 135,86
5.4 21013 Haste p/ placa de sinalização (tubo de aço galv. 2" c/ m 120,0000 28,36 3,00

chumbadores 20 cm , pintado c/ tinta esmalte) 3403,20 360,00 3763,20 1128,96
5.5 73936/003 Base concreto p/ placa de sinalização (25x25x40 cm) m³ 1,0000 180,14 31,11

concreto simples 9 MPa 1:2:5,5 c/ betoneira 180,14 31,11 211,25 63,37
5.6 ver comp. Rampa acessibilidade(remoção piso existente, ni- unid 44,0000 55,00 14,05

anexo vel./compac, retirada meio-fio, pav. conc, sinaliz.) 2420,00 618,20 3.038,20 911,46
Sinalização Viária 20089,30 6026,78

Total R$ 183570,82 53300,31

Total Geral do Orçamento R$ 236871,13

Itaqui, 12 de fevereiro de 2011.

Augusto Becker Seckler                   Gil Marques Filho
Eng. Civil CREA 81784                     Prefeito Municipal
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ANEXO III
Cronograma Físico Financeiro
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ANEXO IV 
 Quadro de Composição do Investimento

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO N° do contrato 309.936-49

Agente Promotor / Proponente Prefeitura Municipal de  Itaqui Em preendim ento Ciclovia do Pam pa - Etapa II

N° do Item Descrição Unid. Quant. Repasse Contrapartida Outras Fontes Total INC.
Financeira Física %

1.1 Locação da obra m² 6.566,30 0,00 1.575,91 0,00 1.575,91 0,67
1.2 Placa de obra pintada/f ixada com estutura de madeira m² 6,00 1.372,32 1.372,32 0,58
1.3 Decapagem superf icial com remoção até 500 m m² 6.566,30 2.954,84 2.954,84 1,25
2.1 Leito com cascalho compactado m² 1.313,26 26.223,08 7.068,06 33.291,14 14,05
3.1 Base de brita graduada e=4,00 cm, inlusive compactação m³ 262,65 15.808,91 15.808,91 6,67
3.2 Imprimaçã CM-30 m 6.566,30 24.498,86 24.498,86 10,34
3.3 Pista de rolamento CBUQ, inclusive usin., aplic. - 3 cm t 472,77 98.815,55 98.815,55 41,72
4.1 Dreno c/ 1/2" tubo concreto simples DN 300 mm ml 2.626,52 32.437,52 32.437,52 13,69
5.1 Pintura sinalização horizontal com tinta retrorreletiva faixas m² 919,28 14.484,17 14.484,17 6,11
5.2 Placa sinalização chapa galv. N° 18  - diâm = 50 cm pronta m² 5,25 1.926,74 1.926,74 0,81
5.3 Placa sinalização chapa galv. N° 18  - 20x45 cm pronta m² 1,98 588,73 588,73 0,25
5.4 Haste p/ placa sinalização (tubo aço galv. 2" c/ chumb.) ml 120,00 4.892,16 4.892,16 2,07
5.5 Base concreto p/ placa sinalização (25x25x40 cm) m³ 1,00 274,62 274,62 0,12
5.6 Rampa acessibilidade (rem. Piso, nivel/compac, retir., pav.) Unid. 44,00 3.949,66 3.949,66 1,67

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

TOTAIS 223.900,00 7.068,06 5.903,07 0,00 236.871,13 100,00
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ANEXO V 
 Planilha de Orçamento II



 PREFEITURA  DE  ITAQUI - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Setor de Licitações

ANEXO VI 
Mapa de Localização
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ANEXO VII –
Mapa da Detalhamento de Croquis
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ANEXO VIII 
 Mapa rampa de acessibilidade
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ANEXO IX –

Minuta de Contrato

Contrato nº _____/2011

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS-
SENTAMENTO DE TUBOS QUE FAZEM O MUNICÍPIO 
DE  ITAQUI  E  A  EMPRESA 
___________________________

Pelo presente instrumento particular  de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇO que fazem de um lado o MUNICÍPIO DE ITAQUI/RS, pessoa jurídica de direito público inter-
no, inscrita no CNPJ sob o nº. 88.120.662/0001-46, com sede nesta cidade de Itaqui, sito a Rua Bento 
Gonçalves, nº.  335, denominado neste ato como  CONTRATANTE representado pelo Sr. Prefeito 
Municipal, Gil Marques Filho, brasileiro, maior, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito 
no C.P.F. sob nº 132.750.620-34 e portador da Carteira de Identidade nº 9003198786, residente e do-
miciliado nesta cidade e, do outro lado  ____________________________ inscrita no CNPJ sob o nº. 
______________________________,  com  sede  em  ____________________________________, 
neste ato representada por seu ________________________________ doravante denominada  CON-
TRATADO, tendo  em  vista  o  Tomada  de  Preços  nº  007/2011,  o   Processo  Administrativo  nº. 
93.628/2011 e a Lei nº 8.666/93, perante as testemunhas nomeadas e firmadas,  os quais firmam o pre-
sente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira:

Constitui objeto da presente licitação a construção da Ciclovia do Pampa – Etapa II,  a serem exe -
cutados em regime de empreitada por menor preço global, bem como todo o material necessário para a 
execução da obra (em anexo na planilha de orçamento), conforme memorial descritivo Anexo I  des-
te edital.

Parágrafo Primeiro. A empresa contratada responsabilizar-se-á pela qualidade e perfeição dos ser-
viços prestados;

Parágrafo Segundo. O carregamento dos materiais e transporte dos mesmos e por conta da firma 
prestadora dos serviços;

Parágrafo Terceiro. O prazo para o início da execução dos serviços será de no máximo  15 (quin-
ze) dias a contar da ordem do serviço emitida pelo Secretário de Obras.

Parágrafo Quarto. O prazo para execução da obra será de 90 (noventa) dias.

Parágrafo Quinto. Todas as obrigações previdenciárias e trabalhistas ficam a cargo da empresa em-
preiteira vencedora da licitação;.

Cláusula Segunda:
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, em contraprestação  pelo serviço  de  que  trata o 

presente contrato, o valor de............., de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro anexo ao ato 
convocatório.

Cláusula Terceira:
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O preço global a ser pago pelo CONTRATANTE e discriminado na cláusula anterior, corresponde 
a mão-de-obra empregada, ao carregamento e transporte dos materiais necessários, encargos sociais,  
seguros,  tributos,  não cabendo mais  nenhuma importância  a ser  saldada pelo CONTRATANTE à 
CONTRATADA.

Cláusula Quarta:
A liberação de pagamento das parcelas, ou de todo o valor, dependerá de laudo emitido pela Secre -

taria de Obras.

Cláusula Quinta:
Não será admitida subempreitada, aceitando a CONTRATADA todas as condições impostas no 

memorial descritivo, projeto, cronograma e demais anexos, que também passam a integrar o presente 
contrato,  comprometendo-se,  ainda,  a  CONTRATADA,  a  obedecer  todas  as  normas  técnicas  da 
ABNT, no que tange à segurança, solidez, e perfeita execução das obras objeto deste contrato, o que  
não exime a responsabilidade da CONTRATADA nas disposições do art. 618 do Código Civil.

Cláusula Sexta:
A CONTRATADA deverá recolher, a título de ISSQN, aos cofres do CONTRATANTE, o equiva-

lente a alíquota conforme Lei Tributária local, do valor total do contrato.

Cláusula Sétima:
A multa prevista na cláusula décima segunda deste instrumento só deixará de ser executada por  

atraso das obras oriundo de caso fortuito e força maior, desde que não superior a 30 dias e sendo pron -
ta e expressamente comunicado à CONTRATANTE.

Cláusula Oitava:
Para o recebimento dos valores a si devidos pela execução do presente contrato, a CONTRATADA 

deverá comprovar, junto à Secretaria da Obras, que cumpriu e quitou todos os encargos previstos na  
Legislação Social, referentes à contratação de pessoal para a execução das obras, tais como: indeniza-
ções, férias, seguros de acidentes de trabalho, recolhimento do INSS, FGTS, etc.

Cláusula Nona:
O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das razões constantes do Art. 78, da  

Lei n° 8.666/93.

Cláusula Décima:
Em caso de rescisão contratual por descumprimento das obrigações ora assumidas, ficará a CON-

TRATADA sujeita as penalidades previstas no ato convocatório.

Cláusula Décima Primeira:
A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante do CON -

TRATANTE que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução, de-
terminando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, sem que isso impor-
te na redução da responsabilidade da CONTRATADA pela boa execução do contrato.

Cláusula Décima Segunda:
A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, às suas expensas,  

no total ou em parte, o objeto do contrato em que verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes 
da execução ou de materiais empregados.

Cláusula Décima Terceira:
A CONTRATADA se compromete a manter, durante a execução do contrato, todas as condições 

de habilitação apresentadas na licitação.
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Cláusula Décima Quarta:
O presente contrato se vincula ao Edital de  Tomada de preços nº 007/2011.

Cláusula Décima Quinta:
As despesas decorrentes do presente contrato ocorrerão por conta da seguinte dotação orçamentá-

ria:

ÓRGÃO: 5 – Secretaria Municipal de Obras, Viação e Transporte

UNIDADE: 3 – Departamento de Obras e Conservação

PROJETO/ATIVIDADE: 1061 – Ciclovia do Trabalhador

ELEMENTO: 3.4.4.9.0.51.00.00.00 – Obras e Instalações

RECURSO: 1706 – Ciclovia do Pampa

REDUZIDO: 2433

ÓRGÃO: 5 – Secretaria Municipal de Obras, Viação e Transporte

UNIDADE: 3 – Departamento de Obras e Conservação

PROJETO/ATIVIDADE: 1061 – Ciclovia do Trabalhador

ELEMENTO: 3.4.4.9.0.51.00.00.00 – Obras e Instalações

REDUZIDO: 2434

Cláusula Sexta:

As partes elegem o Foro da Comarca de Itaqui como o competente para a solução de  
quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) 
vias de igual teor e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas  
instrumentárias.

Itaqui, ______de _________ de 2011.

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Gil Marques Filho
Prefeito Municipal

_______________________________________________
Contratada

Testemunhas:
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ANEXO X

 DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

Local e Data

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
A/C Comissão Permanente de Licitações
Referência:  Tomada de preços nº 007/2011

Prezados (as) Senhores (as)

Declaro para os devidos fins e especialmente para a tomada de Preço Nº 007/2011, que a  
proponente  .................................................................  (nome  completo),  inscrito  no  CPF/MF  sob 
n.º  ..............................................,  com  sede  na  cidade  de  ......................................, 
Estado ................................, à Rua/Av. ............................................................................................. (en-
dereço completo), não mantém em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos 
em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em 
qualquer trabalho, trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a par-
tir de 14 (quatorze) anos.

Local e data
Nome e assinatura do representante legal da proponente.
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