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Edital de Tomada de Preço para a contratação de empresa para a realiza-
ção de calçamento com aquisição de materiais.

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 05 de julho do ano de 2011 na sala de reuniões do Setor de Licitações, situada na 
Rua Bento Gonçalves, nº 335, Centro, Itaqui/RS, se reunirá a Comissão Permanente de Licitações, de-
signada pela Portaria n.° 0433/2011 com a finalidade de receber os documentos de habilitação e as 
propostas para contratação de empresa para a prestação de serviços de calçamento com aquisição de 
materiais.

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

1 - DO OBJETO: 

Constitui objeto da presente licitação a prestação dos serviços de calçamento com pe-
dras irregulares (conforme memorial descritivo Anexo I), nas seguintes ruas:

a) Rua Paschoal Minoggio, entre as Ruas Frei Caneca e Nápoles Massa (4 quadras);

b) Rua Rincão da Cruz, entre as Ruas Nápoles Massa e São Francisco (4 quadras) e,

c) Rua Sani Silva, entre as Ruas Rincão da Cruz e Coronel Fernandes (2 quadras).

1.1.  Poderão  participar  da  presente  licitação empresas  qualificadas  no  ramo,  com experiência 
comprovada neste tipo de serviço, que disponham de instalações e pessoal próprio qualificado e treina-
do, legalmente estabelecida com registro no CREA;

1.2. Apresentação de ART devidamente quitada do profissional responsável técnico da empresa 
pela execução da mão de obra;

1.3. A empresa contratada responsabilizar-se-á pela qualidade e perfeição dos serviços prestados;

1.4. O carregamento dos materiais e transporte dos mesmos e por conta da firma vencedora;

1..5. O prazo para o início da execução dos serviços será de no máximo  15 (quinze) dias a contar 
da ordem do serviço emitida pelo Secretário de Obras, com vigência até 31 de dezembro de 2011;

1.6. Todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias são de responsabilidade da empresa vence-
dora do certame licitatório;

2. DO CADASTRO
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2.1. Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até o dia 30 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;

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 regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Fede-
ral do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazen-
da Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa);

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

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

d) 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;
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2.2. Os 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 im-
prensa oficial. Sendo que os documentos do item 2.1.2 (regularidade fiscal) poderão, ainda, serem ex-
traídos de sistemas 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:

AO MUNICÍPIO DE ITAQUI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2011

ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO

PROPONENTE (NOME COMPLETO E TELEFONE DA EMPRESA)

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

AO MUNICÍPIO DE ITAQUI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2011

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

d) 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.
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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.

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  mi-
croempresa 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-
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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.

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 ordem de servi-
ço emitida pelo Secretário de Obras.

9.2 O prazo para a execução do serviço será de 8 (oito) meses.

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
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UNIDADE: 3 – Departamento de Obras e Conservação

PROJETO/ATIVIDADE: 2030 – Vias Públicas

ELEMENTO: 3.4.4.9.0.51.00.00.00 – Obras e Instalações

RECURSO: 1 - Livre

REDUZIDO: 1100

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 – Orçamento trecho Paschoal Mino-
ggio mão de obra V - Orçamento trecho Paschoal Minoggio materiais VI -  Orçamento trecho Rincão 
da Cruz mão de obra VII -  Orçamento trecho Paschoal Minoggio materiais VII – Orçamento trecho 
Sani Silva mão de obra  IX – Orçamento Sani Silva material X – Mapa XI – Projeto Básico XII – Mi-
nuta de Contrato

 As cópias do edital deste certame, bem como seus anexos, podem ser obtidas no site da 
Prefeitura Municipal de Itaqui (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 Municí-
pio.

Itaqui, 17 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

Projeto de Calçamento de Ruas Com Pedras Irregulares 
Memorial Descritivo

Este Memorial tem por objetivo descrever os materiais e serviços a serem uti-
lizados no calçamento com pedras irregulares de arenito; 
Serão calçadas as seguintes ruas:

Rua Pascoal Minoggio trecho compreendido entre a Rua Frei Caneca e Rua Nápo-
les Massa;

Rua Rincão da Cruz trecho compreendido entre a Rua Nápoles Massa e Rua São 
Francisco;

Rua Sani Fontoura Silva trecho compreendido entre a Rua Rincão da Cruz e Rua 
Coronel Fernandes;

Todos os serviços serão executados mediante estrita observância a este Me-
morial Descritivo e aos respectivos Projetos; 

Qualquer serviço ou detalhe que, porventura não for especificado neste Me-
morial Descritivo nem nos Projetos anexos, ficará a critério da Secretaria Municipal 
de Obras, através dos Setores de Engenharia e Topografia, a sua especificação;

A empresa vencedora da licitação de mão de obra deverá apresentar profis-
sional responsável técnico  pela execução do calçamento com ART( Anotação de 
Responsabilidade Técnica recolhida) da obra, bem como certificado de registro pro-
fissional pela empresa emitido pelo CREA.

Especificações Técnicas

1.) Preparo do Sub Leito
 1.1.- O material do sub leito dos locais onde foi removido o calçamento deverá 
ser totalmente removido;   

1.2.- No local será colocado cascalho de boa qualidade;
1.3.- O sub-leito deverá ter uma espessura mínima de 30 cm; 
1.4.- A compactação do material do sub-leito será feita em camadas de no 

máximo 10 cm, com rolo estático ou vibratório;
1.5.- Antes da compactação do material do sub-leito o mesmo deverá ser mo-

lhado de modo a facilitar as condições de compactação;
1.6.- Após concluídos os serviços de compactação do sub-leito, será realizada 

uma vistoria pela Secretaria de Obras através dos Setores de Engenharia e de To-
pografia para liberação da continuidade dos serviços.

Os serviços deste item ficarão a cargo Prefeitura Municipal com acompanha-
mento do empreiteiro;

2.) Colocação de Meio-fio e Pavimentação
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2.1.- Concluída a regularização do leito e emitida a Ordem de Serviço pela 
Secretaria de Obras, através dos Setores de Engenharia e Topografia, para o assen-
tamento do meio-fio, deverá  ser iniciada a colocação dos mesmos;

2.2.- Para o assentamento dos cordões serão abertas manualmente valas lon-
gitudinais, localizadas nas bordas da plataforma, com profundidade compatível com 
a dimensão das peças;

2.3.- A marcação, alinhamentos e níveis, será feita pela Secretaria de Obras 
através do Setor de Topografia;

2.4.- O material resultante da escavação deverá ser depositado no passeio, 
de modo a ser utilizado no confinamento dos cordões que será feito pelo Empreitei-
ro;

2.5.- Além do material resultante da escavação, deverá ser completado com 
terra, para o completo escoramento do meio-fio, com no mínimo 1,00 metro de largu-
ra e com altura do passeio, serviços estes que deverão ficar a cargo do Empreiteiro; 

2.6.- Os cordões laterais de contenção serão assentados no fundo da vala, 
devidamente regularizada e apiloada e sobre um lastro de pedra britada com espes-
sura de 5 cm, as arestas superiores dos meio-fio deverão ser rigorosamente alinha-
das;

2.7.- Os topos do cordões deverão fica 15 cm acima da superfície na borda do 
revestimento concluído;

2.8.- O rejuntamento dos cordões deverá ser feito com argamassa de cimento 
e areia no traço 1:4, perfeitamente desempenado;

2.9.- Os cordões serão de concreto simples, pré-fabricados, nas dimensões 
de 12x30x100 cm, com o lado interno arredondado e concreto com fck maior igual a 
15 MPa (150 kgf/cm2);

3.) Pavimentação
3.2. – Para a regularização e assentamento da pavimentação será feita uma 

camada de areia de no máximo 15 cm de espessura;
3.3. – Será feita uma pavimentação flexível, com pedras de arenito, com di-

mensões aproximadas da face superior de 15 x 15 x 15 cm, assentados em panos 
longitudinais de 1,00 m no sentido transversal, de modo a conformar o perfil projeta-
do;

Os serviços deste item ficarão a cargo do empreiteiro, com fornecimento de 
areia pela Prefeitura Municipal e as pedras serão reutilizadas;

4.) Rejuntamento Final com Pó de Pedra

O rejuntamento da pavimentação será feito com pó de brita, espalhado ma-
nualmente, com uma camada de 2,5 cm, com o auxílio de pás, rodos e vassouras, 
de modo a facilitar a penetração entre os vazios, removendo-se os excessos.

Os serviços deste item ficarão a cargo do empreiteiro, com fornecimento de 
pó de brita pela Prefeitura Municipal;
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5.) Compactação

Após a conclusão do rejuntamento, será feita  compactação com rolo liso vi-
bratório;

A Prefeitura Municipal fornecerá a rolo para a compactação final;

6.) Limpeza final da obra
Após a conclusão de todos os itens acima será feita a remoção de todos os 

materiais excedentes na via;

7.) Sinalização da Obra

A Secretaria  de Obras ficará responsável  pela  sinalização da obra,  sendo 
obrigatória a colocação de placas indicativas no local do calçamento, sem as quais o 
empreiteiro não deverá executar o serviço;

8.) Entrega da Obra
Concluídos todos os serviços descritos anteriormente, a obra será vistoriada 

pela Secretaria Municipal de Obras, através dos Setores de Engenharia e Topogra-
fia, que emitirão laudo, aceitando ou não a entrega dos serviços realizados pelo Em-
preiteiro. No caso de algum serviço estar em desacordo com este Memorial Descriti-
vo o mesmo será desfeito e refeito totalmente a cargo do Empreiteiro;

Nenhuma das etapas descritas no item anterior poderá ser iniciada sem a 
conclusão da etapa que está sendo realizada; 

 

Itaqui/RS, 14 de abril de 2011.

 

Augusto Becker Seckler                                                               Gil Marques Filho
Eng. Civil CREA 81784                                                              Prefeito Municipal
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ANEXO II
Planilha de Orçamento Global

                    P RE FE ITURA  M UNICIP A L
                           ITAQUI - RS
                   

                                V ia ç ã o  e  Tra n s p o r te s

L o c a l i z a ç ã o Q u a n t i d a d eM a te r i a lM ã o -d e -o b r aT o ta l  R $
Rua P ascoal M inoggio, entre Ruas  F rei Canec a e Nápoles M assa6700,010 m 2 136238,00 53835,65 190073,65
Rua Rinc ão da Cruz , entre Ruas  Nápoles  M assa e São Franc isc o5650,40 m 2 135160,00 52227,60 187387,60
Rua S ani Fontoura S ilva,  entre Ruas  Rinc ão da Cruz  e Cel. Fernandes5822,00 m 2 119300,00 42499,00 161799,00
T o ta l  R $ 3 9 0 6 9 8 , 0 0 1 4 8 5 6 2 , 2 5 5 3 9 2 6 0 , 2 5

Itaqui/RS , 14 de abril de 2011

A ugusto B ecker S eck ler
E ng. Civil CRE A  81784
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ANEXO III 
Cronograma Físico Financeiro

                    P RE FEITURA  M UNICIP AL
                                          ITAQUI - RS
                                 S e c re t a ria  M u n ic ip a l d e  O b ra s ,                      
                                  S e c re t a ria  M u n ic ip a l d e  O b ra s , 

                                V iação e Transportes

C a lça m e n to  C o m  P e d ra s Irre g u la re s
C ro n o g ra m a  físico -fin a n ce iro  M ã o -d e -O b ra

Item L o c ali z aç ão R $ P a r c e l a  1 P a r c e l a  2 P a r c e l a  3 P a r c e l a  4 P a r c e l a  5 P a r c e l a  6 P a r c e l a  7 P a r c e l a  8
1 Rua P as cola M inoggio 53835,65 6729,46 6729,46 6729,46 6729,46 6729,46 6729,46 6729,46 6729,46
2 Rua Rinc ão da Cruz 52227,60 6528,45 6528,45 6528,45 6528,45 6528,45 6528,45 6528,45 6528,45
3 Rua S ani Fontoura S ilva 42499,00 5312,38 5312,38 5312,38 5312,38 5312,38 5312,38 5312,38 5312,38

1 48562,25 18 570,28 1857 0,2 8 1 8570,28 18570,28 18570 ,2 8 18570 ,28 18570,28 18570,28

Itaqui/RS , 14 de abril de 2011

A ugus to B ecker S eck ler
E ng. Civil CRE A 81784
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ANEXO IV
Orçamento Mão de Obra – Trecho Paschoal Minoggio

                    PREFEITURA MUNICIPAL
                                          ITAQUI - RS
                                 Secretaria Municipal de Obras ,                      
                                  Secretaria Municipal de Obras , 

                                Viação e Transportes

Calçamento Com Pedras Irregulares
Orçamento de Mão de Obra
Endereço: Rua Pascoal Minoggio , entre as Ruas Frei Caneca e Nápoles Massa 

Item Localização un quant. R$ un R$ Total
1Calçamento com Pedras irregulares m2 6700,10 6,50 43550,65
2Colocação de Meio fio de concreto simples m 1195,00 7,00 8365,00
3Caixas coletoras de esgoto pluvial m 24,00 80,00 1920,00

Total 53835,65

Itaqui/RS, 14 de abril de 2011

Augusto Becker Seckler
Eng. Civil CREA 81784
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ANEXO V
Orçamento Materiais – Trecho Paschoal Minoggio

                    PREFEITURA MUNICIPAL
                                          ITAQUI - RS
                                 Secretaria Municipal de Obras ,                      
                                  Secretaria Municipal de Obras , 

                                Viação e Transportes

Calçamento com Pedras Irregulares
Orçamento de Material
Endereço: Rua Pascoal Minoggio , entre as Ruas Frei Caneca e Nápoles Massa 

Item Localização un quant. R$ un R$ Total
1 Cargas de pedras calçamento, boa qualidade

c/ 5,00 m3, descarregadas no parque de máquinas unid 350,00 200,00 70000,00
2 Areia média m3 1015,00 44,00 44660,00
3 Pó de brita m3 200,00 64,00 12800,00
4 Cimento sc 50 kg unid 420,00 20,90 8778,00

Total 136238,00
Prazo de entrega: Após a assinatura do contrato mediante solicitação.

Itaqui/RS, 14 de abril de 2011

Augusto Becker Seckler Gil Marques Filho
Eng. Civil CREA 81784 Prefeito Municipal
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ANEXO VI
Orçamento Mão de Obras – Trecho Rincão da Cruz

                    PREFEITURA MUNICIPAL
                                          ITAQUI - RS
                                 Secretaria Municipal de Obras ,                      
                                  Secretaria Municipal de Obras , 

                                Viação e Transportes

Calçamento Com Pedras Irregulares
Orçamento de Mão de Obra
Endereço: Rua Rincão da Cruz , entre as Nápoles Massa e São Francisco

Item Localização un quant. R$ un R$ Total
1Calçamento com Pedras irregulares m2 6560,40 6,50 42642,60
2Colocação de Meio fio de concreto simples m 1095,00 7,00 7665,00
3Caixas coletoras de esgoto pluvial m 24,00 80,00 1920,00

Total 52227,60

Itaqui/RS, 14 de abril de 2011

Augusto Becker Seckler
Eng. Civil CREA 81784
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ANEXO VII
Orçamento Materiais – Trecho Rincão da Cruz
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ANEXO VIII
Orçamento Mão de Obras – Trecho Sani Silva

                    PREFEITURA MUNICIPAL
                                          ITAQUI - RS
                                 Secretaria Municipal de Obras ,                      
                                  Secretaria Municipal de Obras , 

                                Viação e Transportes

Calçamento com Pedras Irregulares
Orçamento de Material
Endereço: Rua Rincão da Cruz , entre as Nápoles Massa e São Francisco

Item Localização un quant. R$ un R$ Total
1 Cargas de pedras calçamento, boa qualidade

c/ 5,00 m3, descarregadas no parque de máquinas unid 350,00 200,00 70000,00
2 Areia média m3 1000,00 44,00 44000,00
3 Pó de brita m3 200,00 64,00 12800,00
4 Cimento sc 50 kg unid 400,00 20,90 8360,00

Total 135160,00
Prazo de entrega: Após a assinatura do contrato mediante solicitação.

Itaqui/RS, 14 de abril de 2011

Augusto Becker Seckler Gil Marques Filho
Eng. Civil CREA 81784 Prefeito Municipal
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                    PREFEITURA MUNICIPAL
                                          ITAQUI - RS
                                 Secretaria Municipal de Obras ,                      
                                  Secretaria Municipal de Obras , 

                                Viação e Transportes

Calçamento Com Pedras Irregulares
Orçamento de Mão de Obra
Endereço: Rua Sani Fontoura Silva , entre as Ruas Rincão da Cruz e Coronel Fernandes

Item Localização un quant. R$ un R$ Total
1Calçamento com Pedras irregulares m2 5822,00 6,50 37843,00
2Colocação de Meio fio de concreto simples m 528,00 7,00 3696,00
3Caixas coletoras de esgoto pluvial m 12,00 80,00 960,00

Total 42499,00

Itaqui/RS, 14 de abril de 2011

Augusto Becker Seckler
Eng. Civil CREA 81784
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ANEXO IX
Orçamento Materiais – Trecho Sani Silva
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                    PREFEITURA MUNICIPAL
                                          ITAQUI - RS
                                 Secretaria Municipal de Obras ,                      
                                  Secretaria Municipal de Obras , 

                                Viação e Transportes

Calçamento com Pedras Irregulares
Orçamento de Material
Endereço: Rua Sani Fontoura Silva , entre as Ruas Rincão da Cruz e Coronel Fernandes

Item Localização un quant. R$ un R$ Total
1 Cargas de pedras calçamento, boa qualidade

c/ 5,00 m3, descarregadas no parque de máquinas unid 320,00 200,00 64000,00
2 Areia média m3 900,00 44,00 39600,00
3 Pó de brita m3 180,00 64,00 11520,00
4 Cimento sc 50 kg unid 200,00 20,90 4180,00

Total 119300,00
Prazo de entrega: Após a assinatura do contrato mediante solicitação.

Itaqui/RS, 14 de abril de 2011

Augusto Becker Seckler Gil Marques Filho
Eng. Civil CREA 81784 Prefeito Municipal
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ANEXO X – Mapa
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ANEXO XI
Projeto Básico
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ANEXO XII

Minuta de Contrato

Contrato nº _____/2011

Contrato  para contratação de  empresa  para a  pres-
tação  de  serviços  de  calçamento  com  aquisição  de 
materiais  que  fazem o  Município  de  Itaqui  e  a  em-
presa______________________________

Pelo presente instrumento particular  de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO que fazem de 
um lado o MUNICÍPIO DE ITAQUI/RS, pessoa jurídica de direito público interno, 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 domiciliado nesta ci-
dade  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  a  Tomada  de  Preço  nº  008/2011,  o  Processo  Administrativo  nº. 
92.921/2011 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 do presente contrato a prestação dos serviços de calçamento com aquisição de 
materiais abaixo descritos: 

a) Rua Paschoal Minoggio, entre as Ruas Frei Caneca e Nápoles Massa (4 quadras);

b) Rua Rincão da Cruz, entre as Ruas Nápoles Massa e São Francisco (4 quadras) e,

c) Rua Sani Silva, entre as Ruas Rincão da Cruz e Coronel Fernandes (2 quadras).

1.1.  Poderão  participar  da  presente  licitação empresas  qualificadas  no  ramo,  com experiência 
comprovada neste tipo de serviço, que disponham de instalações e pessoal próprio qualificado e treina-
do, legalmente estabelecida com registro no CREA;

1.2. Apresentação de ART devidamente quitada do profissional responsável técnico da empresa 
pela execução da mão de obra;

1.3. A empresa contratada responsabilizar-se-á pela qualidade e perfeição dos serviços prestados;

1.4. O carregamento dos materiais e transporte dos mesmos e por conta da firma vencedora;

1..5. O prazo para o início da execução dos serviços será de no máximo  15 (quinze) dias a contar 
da ordem do serviço emitida pelo Secretário de Obras, com vigência até 31 de dezembro de 2011;

1.6. Todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias são de responsabilidade da empresa vence-
dora do certame licitatório;
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1.7. O gestor do contrato será o servidor Augusto Becker Seckler
Cláusula Segunda:

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, em contraprestação  ao objeto do pressente 
contrato, o valor de............., de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro em anexo ao ato convo-
catório.

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

Secretaria de Obras e seguirá o cronograma físico-financeiro anexo ao ato convocatório.

Cláusula Quarta:
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 pre-
sente 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 Quinta: 
A CONTRATADA deverá recolher, a título de ISSQN, aos cofres do CONTRATANTE, o 

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

Cláusula Sexta:
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 
pronta e expressamente comunicado à CONTRATANTE.

Observação: a cláusula sexta não se aplica no caso de aquisição de materiais.

Cláusula Sétima:
Para o recebimento dos valores a si devidos pela execução do presente contrato, a CONTRA-

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

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

da Lei n° 8.666/93.

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

CONTRATADA sujeita as penalidades previstas no ato convocatório.

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

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

Cláusula Décima Primeira:
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A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, às suas ex-
pensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que verificarem vícios, defeitos, incorreções, re-
sultantes da execução ou de materiais empregados.

Cláusula Décima Segunda:
A CONTRATADA se compromete a manter, durante a execução do contrato, todas as condi-

ções de habilitação apresentadas na licitação.

Cláusula Décima Terceira:
O presente contrato se vincula ao Edital de Tomada de Preço  nº 008/2011.

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

mentária:

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

UNIDADE: 3 – Departamento de Obras e Conservação

PROJETO/ATIVIDADE: 2030 – Vias Públicas

ELEMENTO: 3.4.4.9.0.51.00.00.00 – Obras e Instalações

RECURSO: 1 - Livre

REDUZIDO: 1100
  

Cláusula Décima Quinta:

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 XIII

 DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

Local e Data

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
A/C Comissão Permanente de Licitações
Referência: Tomada de Preço nº 008/2011

Prezados (as) Senhores (as)

Declaro para os devidos fins e especialmente para a TOMADA DE PREÇO Nº 008/2011, 
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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