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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2011
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

Edital de Pregão Presencial para a contratação de empresa para a prestação  
de serviços de confecção de capeamento asfáltico com fornecimento de material  
necessário para a perfeita execução da obra.

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 Complementar  
n.º123, de 14 de dezembro de 2006, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 9 horas, 
do dia 23 do mês de maio do ano de 2011 na Teatro Prezewodowski, situado na Rua Bento Gonçalves, nº 
335,  Centro,  Itaqui/RS,  se  reunirá  a  Comissão  Permanente  de  Licitações,  designada  pela  Portaria  n.° 
1306/2010 com a finalidade de receber os documentos de habilitação e as propostas para contratação de  
empresa para a prestação de serviços de confecção de capeamento asfáltico com fornecimento de material 
necessário para a perfeita execução da obra.
Credenciamento: 8:30 as 8:59
Sessão de Lances: 9 horas

1 - DO OBJETO: 

Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para a prestação de servi-
ços de confecção de capeamento asfáltico com fornecimento de material necessário para a perfeita execu-
ção da obra., a serem executados em regime de empreitada por preço global, conforme memorial descriti-
vo Anexo I  deste edital.

2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:

2.1. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital, deverá 
apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não trans-
parentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:

AO MUNICÍPIO DE ITAQUI
EDITAL DE PREGÃO Nº 016/2011
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA 
PROPONENTE (NOME COMPLETO E TELEFONE DA EMPRESA)
-----------------------------------------------------------------
AO MUNICÍPIO DE ITAQUI
EDITAL DE PREGÃO Nº 016/2011
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOME COMPLETO E TELEFONE DA EMPRESA)

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:
3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por meio de seu 
representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente identificado e cre-
denciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada.
3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de identidade.
3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apresentada fora dos 
envelopes.
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3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá apresen-
tar:

a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;
a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de  

sociedade por ações;
a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de so-

ciedade civil;
a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, 
em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;

a.5) registro comercial, se empresa individual.
b) se representada por procurador, deverá apresentar: carta de credenciamento outorgado pelos representan-
tes legais da licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e 
para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 
3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a licitante  
fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.

3.5. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, 
de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste edital, deverão apresentar, fora  
dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se enquadra 
como microempresa ou empresa de pequeno porte.
4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais pesso-
as presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nº 01 - PROPOS-
TA e 02 - DOCUMENTAÇÃO.
4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação 
de nenhuma licitante retardatária.
4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão:
a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem 
como para a prática dos demais atos do certame;
b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação.
C) apresentar declaração firmada por contador de que se enquadra como microempresa ou empresa de pe-
queno porte, no caso de utilização dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006.
5 - PROPOSTA DE PREÇO:
5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sesenta) dias, deverá ser apre-
sentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo repre-
sentante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá 
conter:
a) razão social da empresa;
b) proposta financeira, mencionando o preço global dos serviços objeto desta licitação, onde deverão estar  
incluídos todos os custos com material, mão-de-obra, inclusive o BDI, (impostos, taxas, contribuições soci-
ais, lucro do empreendimento, etc);
c) no caso dos materiais a proposta deverá mencionar o valor unitário e total de cada item.
Observação: 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 contrata -
ção.
6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de valor mais 
baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances,  
verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora.
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6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão as au -
toras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quais -
quer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.
6.3.  No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão  
convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e de-
crescentes, a partir do autora da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da vencedora.
6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determina-
ção da ordem de oferta dos lances.
6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, obede-
cida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4.
6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 60 S (sessenta segundos) para apresentar nova proposta.
6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penali -
dades constantes no item 12 deste edital.
6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na exclusão da 
licitante da etapa competitiva e, consequentemente,  no impedimento de apresentar novos lances, sendo 
mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das pro-
postas.
6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com 
a proponente para que seja obtido preço melhor.
6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as licitantes mani-
festarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o 
pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores consig-
nados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito.
6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada vence-
dora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo  
com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado. 
6.13. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) contiverem opções de preços alternativos;
c) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
d) se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do item 
5;
e) apresentarem preços manifestamente inexequíveis.
Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previ-
são no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o 
instrumento convocatório.
6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2º, da 
Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para 
as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 3.5.1, deste edi-
tal.

6.15.1.  Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microem-
presa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por 
cento) à proposta de menor valor.

6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
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a)  A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor valor  
será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, 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 anteri -
or, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às 
demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na 
hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste 
item.

6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do item 
6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de  
menor valor.

6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor 
valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.
6.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o re -
gistro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a 
análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.
6.20. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação dos 
trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

7 - DA HABILITAÇÃO:
7.1. Para fins de habilitação neste pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 02, os se-
guintes documentos:
7.1.1 declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o 
modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02;
7.1.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) registro comercial no caso de empresa individual;
b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de socieda-
des comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus admi-
nistradores;
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 as-
sim o exigir.
7.1.3 - REGULARIDADE FISCAL:
a) 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);  
b) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

c) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS), demonstrando situação regular no cum-
primento dos encargos sociais instituídos em lei;
e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
7.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) certidão de registro no CREA;
b) atestado da capacitação técnico-operacional, em nome da empresa, registrado no CREA, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, de que  executou, satisfatoriamente, contrato com objeto  
compatível com o ora licitado, em características, quantidades e prazos.
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c) atestado de capacitação técnico-profissional em nome do responsável técnico da empresa, fornecido por  
pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto com-
patível em características com o ora licitado.
7.1.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, com a indicação do n.° do Livro Diário, número de registro na Junta Comercial e numera-
ção das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira 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 apresentação da pro-
posta.
b) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em 
prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentação do documento;
7.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação referente a habilitação jurídica e econô-
mico financeira poderá ser substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu obje -
tivo social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.
Observação: Os documentos relativos a regularidade fiscal deverão ser apresentados mesmo que a empre-
sa possua CRC no Município de Itaqui.

7.3 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 3.5.1, que 
possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 7.1.3, deste edital, 
terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade  
em dois dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame.

7.3.1 O prazo de que trata o item anterior 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 trans -
curso do respectivo prazo.

7.3.2 O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte 
e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

7.3.3 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, implicará na inabilitação 
do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penalidades previstas no 
item 12.1, alínea a, deste edital.
7.4. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta)  
dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5  
(cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.
8 - DA ADJUDICAÇÃO:
8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor preço será  
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e examinará 
as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, 
até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em 
que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, a seguir,  
proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo 
que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recor-
rer por parte da licitante.
9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de recorrer, esta  
terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.
9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que to-
das as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no 
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prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista  
imediata do processo.
9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do pregão,  
são pressupostos de admissibilidade dos recursos.
9.4.  O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato recorrido, a 
qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de 
suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da 
subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.
10 - DOS PRAZOS:
10.1 O prazo para o início da execução dos serviços será de até 30 (trinta) dias a contar da data da assinatu -
ra do contrato mediante ordem de serviço do Secretário de Obras. 
10.2 O prazo de execução do serviço será de 180 (cento e oitenta dias) a contar do início do mesmo.
11 - DO PAGAMENTO:
11.1. As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão  à conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

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

UNIDADE: 3 – Departamento de Obras e Conservação

FUNÇÃO: 26 – Transporte

SUB-FUNÇÃO: 782 – Transporte Rodoviário

PROGRAMA: 32 - Transporte Rodoviário

PROJETO/ATIVIDADE: 2030 – Vias Públicas

ELEMENTO: 3.4.4.9.0.51.00.00.00 – Obras e Instalações

RECURSO: 1 - Livre
     REDUZIDO: 1100

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

UNIDADE: 3 – Departamento de Obras e Conservação

FUNÇÃO: 26 – Transporte

SUB-FUNÇÃO: 782 – Transporte Rodoviário

PROGRAMA: 32 - Transporte Rodoviário

PROJETO/ATIVIDADE: 2030 – Vias Públicas

ELEMENTO: 3.4.4.9.0.51.00.00.00 – Obras e Instalações

RECURSO: 1807 – Obra Viária e Pavimentação
     REDUZIDO: 2431

11.2. O pagamento será efetuado mediante laudo técnico de medição da obra executada emitido pela  Se-
cretaria Competente, respeitando a previsão no cronograma físico-financeiro (anexo V).
11.3 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.
11.4 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da legislação que regula a matéria.
11.5 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação 
do número do processo e o número do pregão, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e pos -
terior liberação do documento fiscal para pagamento.
12 - DAS PENALIDADES:
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12.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as  
licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com  
a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de  
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; 
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e con-
tratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao re-
sultado: advertência;
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 05 (cinco) dias, após os quais será considera-
do como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
f)  inexecução parcial do contrato:  suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo  
prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo  
de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cu-
mulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5  
anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
12.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
12.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obri-
gação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
13.1  Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do  
certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro  
dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.
13.2. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu 
endereço,   e-mail   e     os números de fax e telefone.  
13.3. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados em 
original ou por qualquer processo de cópia autenticada, por tabelião ou por servidor, ou, ainda, publicação 
em órgão da imprensa oficial.
13.4. As cópias extraídas da internet dos documentos referidos nos item 7.1.3, alíneas b, c e d, serão tidas 
como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administra -
ção.
13.5. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,  
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do li -
mite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado.
13.6. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato  
superveniente e aceito pelo pregoeiro.
13.7. Fica eleito o Foro da Comarca de Itaqui para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do con -
trato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

Itaqui, 05 de maio de 2011.

Gil Marques Filho
Prefeito Municipal

Este edital se encontra examinado e aprovado por 
esta Assessoria Jurídica.
Em ___-___-______.
  ________________________
Assessor(a) Jurídico(a)       
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Anexo I – Memorial Descritivo

Memorial Descritivo
Projeto de Pavimentação Asfáltica com CBUQ 

(Concreto Betuminoso Usinado a Quente)
CT 0315.257-61

Este Memorial tem por objetivo descrever os materiais e serviços a serem utilizados nos serviços  
de capeamento asfáltico com CBUQ;
Serão capeadas as seguintes ruas:

 Rua D. Pedro II; trecho compreendido entre as Ruas Euclides Aranha e XX de Setembro;
 Rua D. Pedro II; trecho compreendido entre a Avenida América e a Rua Borges de Medeiros;
 Rua Domingos Martins, trecho compreendido entre as Ruas Dom Pedro II e Nápoles Massa;
 Rua Sepé Tiarajú, trecho compreendido entre a Rua Borges de Medeiros e Avenida América;
 Rua Nápoles Massa, trecho compreendido entre as Ruas Borges de Medeiros e Domingos Martins;
 Rua São Francisco, trecho compreendido entre as Ruas Coronel Fernandes e Borges de Medeiros;

Todos os serviços serão executados mediante estrita observância a este memorial descritivo, proje-
tos, especificações técnicas e orçamentos; 

Qualquer serviço ou detalhe que porventura não for especificado neste Memorial 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 deverá apresentar profissional responsável técnico pela execução 
da pavimentação com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica recolhida) da obra.

Especificações Técnicas
1.) Preparo do Sub Leito
 1.1.- No sub leito será feita uma decapagem com motoniveladora para retirada de solo orgânico e 
material de pouca capacidade de suporte;   

1.2.- No local será colocado cascalho de boa qualidade;
1.3.- O sub-leito de cascalho deverá ter uma espessura mínima de 30 cm; 
1.4.- A compactação do material do sub-leito será feita em camadas de no máximo 15 cm com rolo 

vibratório;
1.5.- Antes da compactação do material do sub-leito o mesmo deverá ser molhado até a umidade  

ótima de modo a facilitar as condições de compactação;
1.6.- Após concluídos os serviços de compactação do sub-leito, será realizada uma vistoria pela Se-

cretaria de Obras através dos Setores de Engenharia e de Topografia para liberação da continuidade dos 
serviços.

1.7. – O sub leito deverá apresentar solo com CBR> 8% (mínimo) e expansão < 2%;
Estes serviços serão realizados pela Prefeitura Municipal de Itaqui como contrapartida necessária 
para o investimento;

2.) Sub Base
A sub base será uma camada de rachão (pedras irregulares de basalto de diferentes diâmetros com-

pactadas com rolo compactador auto-propelido com no mínimo 10 toneladas) com espessura de 20,0 cm.
No orçamento foi utilizada a composição “base de rachão” para este item;

Estes serviços serão realizados pela Prefeitura Municipal de Itaqui como contrapartida necessária 
para o investimento;

3.) Colocação de Meio-fio
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3.1.- Concluída a sub-base e emitida a Ordem de Serviço pela Secretaria de Obras, através dos Se-
tores de Engenharia e Topografia, para o assentamento do meio-fio, deverá ser iniciada a colocação dos 
mesmos;

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

3.3.- A demarcação, alinhamentos e níveis, serão fornecidos pela Secretaria de Obras através do 
Setor de Topografia;

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

3.5.- 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 largura e com altura do passeio, serviços estes que  
deverão ficar a cargo do Empreiteiro;   

3.6.- Os cordões laterais de contenção serão assentados no fundo da vala, devidamente regularizada 
e apiloada e sobre um lastro de pedra britada com espessura de 5 cm, as arestas superiores dos meio-fio de -
verão ser rigorosamente alinhadas;

3.7.- Os topos do cordões deverão fica 15 cm acima da superfície na borda do revestimento conclu-
ído;

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

3.9.- 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);
Estes serviços serão realizados pela Prefeitura Municipal de Itaqui como contrapartida necessária 
para o investimento;

4.) Base
A base será uma camada de brita graduada com espessura de 15,0 cm compactada com rolo vibra-

tório.
No orçamento foi utilizada a composição “base de brita graduada” para este item;

5.) Pavimentação
Após base será feita uma pintura de ligação com RR-1C uma pista de rolamento com CBUQ de es -

pessura 6,00 cm; 
No orçamento foi utilizada a composição de “pista de rolamento CBUQ 6,00 cm” para este item;

5.1) Limpeza
Toda a área a ser pavimentada deverá ser varrida mecanicamente, ficando livre de pó e demais im-

purezas; 

5.2) Execução
A massa produzida deverá ser transportada da usina ao local de aplicação em caminhões basculan-

tes. A fim de evitar aderência as superfícies internas das caçambas deverão ser untadas com óleo queimado.  
Todas as cargas serão cobertas com lonas ou encerados de modo a evitar o resfriamento da massa, bem 
como a proteção contra a umidade e poeira;

5.3) Aplicação
Antes da aplicação da massa asfáltica da pista de rolamento será feita imprimação com RR-1C. A 

secção transversal bem como as condições do greide longitudinal deverão estar de acordo com o projeto;

5.4) Distribuição da Massa
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A distribuição da massa na pista será feita por intermédio de máquina pavimentadora vibro acaba-
dora na espessura e largura indicada no projeto;

Deverá ser anotada a temperatura da massa ao chegar à pista, em todos os carregamentos. A tempe-
ratura mínima de espalhamento deverá ser 119° C;

5.5) Compactação
Após a conclusão do rejuntamento, será feita compactação com rolo liso vibratório pneumático;

6.) Sinalização da Obra
A sinalização da obra será obrigatória e a cargo da empreiteira vencedora da licitação, sem a qual  

serviço não poderá ser iniciado;

7.) Entrega da Obra
Concluídos todos os serviços descritos anteriormente, a obra será vistoriada pela Secretaria Muni-

cipal de Obras, através dos Setores de Engenharia e Topografia, que emitirão laudo, aceitando ou não a en -
trega dos serviços realizados pelo Empreiteiro. No caso de algum serviço estar em desacordo com este Me-
morial Descritivo 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; 

As Ruas Dom Pedro II, Domingos Martins, Sepé Tiarajú e Nápoles Massa são pavimentadas com 
pedras  irregulares.  Neste  trecho a  base  será  o  calçamento  existente  regularizada  com uma camada de 
CBUQ de 3,00 cm após a imprimação com RR-1C e, após a pista de rolamento com CBUQ 3,00 cm devi-
damente compactado.

Itaqui/RS, 03 de janeiro de 2011.

Augusto Becker Seckler                                                               Gil Marques Filho
Eng. Civil CREA 81784                                                              Prefeito Municipal

Projeto de Pavimentação Asfáltica 
Rede de Microdrenagem

Memorial Descritivo

1.) Confecção de caixas coletoras de águas pluviais com grelhas

As caixas coletoras com grelhas serão executadas com tijolos maciços cerâmicos, de dimensões 
mínimas 5,0 x 10,0 x 20,0 cm, assentadas com argamassa de traço 1:3, de cimento e areia, internamente a  
caixa será rebocada com argamassa de traço 1:4 de cimento e areia, o fundo da caixa será um lastro de con -
creto ciclópico magro, de espessura mínima 8,0 cm. O projeto esquemático das caixas, com suas dimensões  
e detalhes, bem como a disposição da mesma consta no projeto de microdrenagem. A grelha será pré-mol-
dada em concreto. As dimensões internas da caixa serão 80x80x150 cm. No respaldo das alvenarias da cai-
xa será executada uma cinta de concreto fck 15 MPa 10x15 cm , com 04 barras de aço 5/16” e estribos 4,2  
mm a cada 15,0 cm;
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Estes serviços serão realizados pela Prefeitura Municipal de Itaqui como contrapartida necessária 
para o investimento;
 
2.) Esgoto Pluvial

Em toda a extensão da obra nos trechos especificados em projeto será feita rede de drenagem com 
tubos de concreto simples 500 mm de diâmetro. As canalizações serão perfeitamente alinhadas e com decli -
vidade de acordo com o projeto. 

A escavação será mecânica com a utilização de retro-escavadeira, o fundo da vala será perfeita-
mente regularizado antes do assentamento da tubulação.
Nas interseções das canalizações serão feitas caixas cegas de alvenaria para interligar as tubulações. O re-
junte das tubulações será com argamassa de traço 1:4, de cimento e areia.
Estes serviços serão realizados pela Prefeitura Municipal de Itaqui como contrapartida necessária 
para o investimento;

Itaqui/RS, 11 de maio de 2008.

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

Data 26-Fev-11

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BDI 20,00% ###

Agente  Prom otor / Proponente PM DE ITAQUI

Em pree ndimento PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DIVERSAS RUAS

N° do contrato 0315.257-61 Program a GESTÃO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO - PRO-MUNICIPIOS

N° do Ite m Des cr ição Unid. Quant. Valores (R$) SINAPI/SICRO2Unitário s/BDI Unitário c/BDI Total c/BDI
1 Rua Dom Pedro II, entre as Ruas Euclides Aranha e XX de Setembro 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1 Varrição mecânica e limpeza m2 9.062,51 0,52 0,62 5.618,76 73859/002
1.2 Pintura de Ligação RR-1C m2 9.062,51 1,00 1,20 10.875,01 72.943,00
1.3 Pista de rolamento CBUQ T 1.305,00 159,09 190,91 249.137,82 72965
1.4 Faixas de sinalização v iária e f aixa de segurança 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.1 Faixa de Trav essia de Pedestres -FTP-1 m² 238,00 9,37 11,24 2.676,07 4 S 06 100 11
1.4.2 Linha de Bordo - LBO m² 161,94 9,37 11,24 1.820,85 4 S 06 100 11
1.4.3 Linha Simples Seccionada - LFO-2 m² 0,00 9,37 11,24 0,00 4 S 06 100 11
1.4.4 Linha de Retenção - LRE m² 23,80 9,37 11,24 267,61 4 S 06 100 11

1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1 Placa Sentido de circulação da via/pista - R-24a UNID. 6,00 88,70 106,44 638,66 4 S 06 200 02
1.5.2 Placa Velocidade máxima permitida - R 19 UNID. 6,00 88,70 106,44 638,66 4 S 06 200 02
1.5.3 Placa Duplo sentido de circulação - R 28 UNID. 0,00 88,70 106,44 0,00 4 S 06 200 02
1.5.4 Placa Parada obrigatória - R 1 UNID. 0,00 93,24 111,89 0,00 4 S 06 200 02
1.5.5 Placa Denominativ a de Logradouro UNID. 6,00 84,27 101,12 606,72 4 S 06 200 02

1.6 UNID. 12,00 69,06 82,87 994,44 PADRÃO 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Rua Dom Pedro II, entre a Av. América e a Rua Borges de Medeiros 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1 Varrição mecânica e limpeza m2 16.179,60 0,52 0,62 10.031,35 73859/002
2.2 Imprimação RR-1C m2 16.179,60 1,00 1,20 19.415,52 72.943,00
2.3 Pista de rolamento CBUQ T 2.329,86 159,09 190,91 444.794,03 72965
2.4 Faixas de sinalização v iária e f aixa de segurança 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1 Faixa de Trav essia de Pedestres -FTP-1 m² 972,00 9,37 11,24 10.929,17 4 S 06 100 11
2.4.2 Linha de Bordo - LBO m² 239,74 9,37 11,24 2.695,64 4 S 06 100 11
2.4.3 Linha Simples Seccionada - LFO-2 m² 39,96 9,37 11,24 449,27 4 S 06 100 11
2.4.4 Linha de Retenção - LRE m² 48,60 9,37 11,24 546,46 4 S 06 100 11

2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.1 Placa Sentido de circulação da via/pista - R-24a UNID. 0,00 88,70 106,44 0,00 4 S 06 200 02
2.5.2 Placa Velocidade máxima permitida - R 19 UNID. 18,00 88,70 106,44 1.915,97 4 S 06 200 02
2.5.3 Placa Duplo sentido de circulação - R 28 UNID. 18,00 88,70 106,44 1.915,97 4 S 06 200 02
2.5.4 Placa Parada obrigatória - R 1 UNID. 0,00 93,24 111,89 0,00 4 S 06 200 02
2.5.5 Placa Denominativ a de Logradouro UNID. 9,00 84,27 101,12 910,08 4 S 06 200 02

2.6 UNID. 36,00 69,06 82,87 2.983,32 PADRÃO 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Rua Domingos Martins, entre as Ruas Dom Pedro II e Nápoles Massa 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1 Varrição mecânica e limpeza m2 10.230,78 0,52 0,62 6.343,08 73859/002
3.2 Imprimação RR-1C m2 10.230,78 1,00 1,20 12.276,94 72.943,00
3.3 Pista de rolamento CBUQ T 1.473,23 159,09 190,91 281.254,78 72965
3.4 Faixas de sinalização v iária e f aixa de segurança 678,49 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1 Faixa de Trav essia de Pedestres -FTP-1 m² 463,20 9,37 11,24 5.208,22 4 S 06 100 11
3.4.2 Linha de Bordo - LBO m² 164,68 9,37 11,24 1.851,66 4 S 06 100 11
3.4.3 Linha Simples Seccionada - LFO-2 m² 27,45 9,37 11,24 308,61 4 S 06 100 11
3.4.4 Linha de Retenção - LRE m² 23,16 9,37 11,24 260,41 4 S 06 100 11
3.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.1 Placa Sentido de circulação da via/pista - R-24a UNID. 0,00 88,70 106,44 0,00 4 S 06 200 02
3.5.2 Placa Velocidade máxima permitida - R 19 UNID. 12,00 88,70 106,44 1.277,31 4 S 06 200 02
3.5.3 Placa Duplo sentido de circulação - R 28 UNID. 12,00 88,70 106,44 1.277,31 4 S 06 200 02
3.5.4 Placa Parada obrigatória - R 1 UNID. 12,00 93,24 111,89 1.342,64 4 S 06 200 02
3.5.5 Placa Denominativ a de Logradouro UNID. 6,00 84,27 101,12 606,72 4 S 06 200 02

3.6 UNID. 24,00 69,06 82,87 1.988,88 PADRÃO 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Rua Sepé Tiarajú, entre a Rua Borges de Medeiros e Av . América 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1 Varrição mecânica e limpeza m2 14.786,20 0,52 0,62 9.167,44 73859/002
4.2 Imprimação RR-1C m2 14.786,20 1,00 1,20 17.743,44 72.943,00
4.3 Pista de rolamento CBUQ T 2.129,21 159,09 190,91 406.488,02 72965
4.4 Faixas de sinalização v iária e f aixa de segurança 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.1 Faixa de Trav essia de Pedestres -FTP-1 m² 704,00 9,37 11,24 7.915,78 4 S 06 100 11
4.4.2 Linha de Bordo - LBO m² 223,00 9,37 11,24 2.507,41 4 S 06 100 11
4.4.3 Linha Simples Seccionada - LFO-2 m² 37,17 9,37 11,24 417,90 4 S 06 100 11
4.4.4 Linha de Retenção - LRE m² 35,20 9,37 11,24 395,79 4 S 06 100 11

4.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5.1 Placa Sentido de circulação da via/pista - R-24a UNID. 0,00 88,70 106,44 0,00 4 S 06 200 02
4.5.2 Placa Velocidade máxima permitida - R 19 UNID. 18,00 88,70 106,44 1.915,97 4 S 06 200 02
4.5.3 Placa Duplo sentido de circulação - R 28 UNID. 18,00 88,70 106,44 1.915,97 4 S 06 200 02
4.5.4 Placa Parada obrigatória - R 1 UNID. 0,00 93,24 111,89 0,00 4 S 06 200 02
4.5.5 Placa Denominativ a de Logradouro UNID. 9,00 84,27 101,12 910,08 4 S 06 200 02
4.6 UNID. 36,00 69,06 82,87 2.983,32 PADRÃO 
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1 Varrição mecânica e limpeza m2 12.789,50 0,52 0,62 7.929,49 73859/002
5.2 Imprimação RR-1C m2 12.789,50 1,00 1,20 15.347,40 72.943,00
5.3 Pista de rolamento CBUQ T 1.841,69 159,09 190,91 351.596,66 72965
5.4 Faixas de sinalização v iária e f aixa de segurança 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Faixa de Trav essia de Pedestres -FTP-1 m² 684,80 9,37 11,24 7.699,89 4 S 06 100 11
5.4.2 Linha de Bordo - LBO m² 166,48 9,37 11,24 1.871,90 4 S 06 100 11
5.4.3 Linha Simples Seccionada - LFO-2 m² 27,75 9,37 11,24 311,98 4 S 06 100 11
5.4.4 Linha de Retenção - LRE m² 34,24 9,37 11,24 384,99 4 S 06 100 11
5.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Placa Sentido de circulação da via/pista - R-24a UNID. 0,00 88,70 106,44 0,00 4 S 06 200 02
5.5.2 Placa Velocidade máxima permitida - R 19 UNID. 12,00 88,70 106,44 1.277,31 4 S 06 200 02
5.5.3 Placa Duplo sentido de circulação - R 28 UNID. 12,00 88,70 106,44 1.277,31 4 S 06 200 02
5.5.4 Placa Parada obrigatória - R 1 UNID. 0,00 93,24 111,89 0,00 4 S 06 200 02
5.5.5 Placa Denominativ a de Logradouro UNID. 6,00 84,27 101,12 606,72 4 S 06 200 02

5.6 UNID. 24,00 69,06 82,87 1.988,88 PADRÃO 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Rua São Francisco, entre as Ruas Coronel Fernandes e Borges de Medeiros 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.1 Meio f io de concreto pré-moldado (fornecimento e assentamento) m 808,10 14,58 17,50 14.141,75 74223/001
6.1.2 Leito com cascalho compactado m³ 1.079,16 14,16 16,99 18.334,93 4746
6.1.3 Sub-base de rachão 20 cm m³ 719,44 49,94 59,93 43.116,04 73711
6.1.4 Base de brita graduada 15 cm m³ 539,58 49,94 59,93 32.337,03 73710
6.1.5 Imprimação CM-30 m² 3.597,20 1,61 1,93 6.949,15 72945
6.1.6 Pista de rolamento CBUQ t 518,00 159,09 190,91 98.890,77 72965
6.1.7 Faixas de sinalização v iária e f aixa de segurança 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.7.1 Faixa de Trav essia de Pedestres -FTP-1 m² 364,80 9,37 11,24 4.101,81 4 S 06 100 11
6.1.7.2 Linha de Bordo - LBO m² 80,81 9,37 11,24 908,63 4 S 06 100 11
6.1.7.3 Linha Simples Seccionada - LFO-2 m² 174,63 9,37 11,24 1.963,58 4 S 06 100 11
6.1.7.4 Linha de Retenção - LRE m² 18,24 9,37 11,24 205,09 4 S 06 100 11

6.1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.8.1 Placa Sentido de circulação da via/pista - R-24a UNID. 0,00 88,70 106,44 0,00 4 S 06 200 02
6.1.8.2 Placa Velocidade máxima permitida - R 19 UNID. 4,00 88,70 106,44 425,77 4 S 06 200 02
6.1.8.3 Placa Duplo sentido de circulação - R 28 UNID. 4,00 88,70 106,44 425,77 4 S 06 200 02
6.1.8.4 Placa Parada obrigatória - R 1 UNID. 0,00 93,24 111,89 0,00 4 S 06 200 02
6.1.8.5 Placa Denominativ a de Logradouro UNID. 2,00 84,27 101,12 202,24 4 S 06 200 02

6.1.9 UNID. 8,00 69,06 82,87 662,96 PADRÃO 

6.2 Drenagem Pluv ial 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Escav ação mecânica m³ 1.304,85 2,50 2,50 3.262,13 73962/013
6.2.2 Tubo concreto simples C-2 500 mm (fornecimento e assentamento) m 869,90 54,93 54,93 47.783,61 73723+7795
6.2.3 Caixas coletoras com grelha 800x800x1500 cm UNID. 18,00 140,00 140,00 2.520,00 73950/001
6.2.4 Reaterro e compactação mecânica de v ala c/reaprov eitamento m³ 1.174,37 4,35 4,35 5.108,51 72920

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

TOTAL 2.207.851,36

26-Fev-11
Responsável técnico                      Gil Marques Filho Data
pelos itens: A ugusto Becker Seckler          Prefeito Municipal

Eng. Civil - CREA 81.784

Placa sinalização totalmente ref letiva em chapa galv anizada n° 18 c/poste 
tubo industrial redondo 2" (pronta)

Rampa acessibilidade(remoção piso existente, niv el./compac, retirada meio-
f io, pav. conc, sinaliz.)

Placa sinalização totalmente ref letiva em chapa galv anizada n° 18 c/poste 
tubo industrial redondo 2" (pronta)

Rampa acessibilidade(remoção piso existente, niv el./compac, retirada meio-
f io, pav. conc, sinaliz.)

Placa sinalização em chapa galv anizada n° 18 c/poste tubo industrial 
redondo 2" (pronta)

Rampa acessibilidade(remoção piso existente, niv el./compac, retirada meio-
f io, pav. conc, sinaliz.)

Placa sinalização em chapa galv anizada n° 18 c/poste tubo industrial 
redondo 2" (pronta)

Rampa acessibilidade(remoção piso existente, niv el./compac, retirada meio-
f io, pav. conc, sinaliz.)

Rua Nápoles Massa, entre as Ruas Borges de Medeiros e Domingos Martins 

Placa sinalização em chapa galv anizada n° 18 c/poste tubo industrial 
redondo 2" (pronta)

Rampa acessibilidade(remoção piso existente, niv el./compac, retirada meio-
f io, pav. conc, sinaliz.)

Placa sinalização em chapa galv anizada n° 18 c/poste tubo industrial 
redondo 2" (pronta)

Rampa acessibilidade(remoção piso existente, niv el./compac, retirada meio-
f io, pav. conc, sinaliz.)
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Anexo IV – Quadro de Composição do Investimento

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO N° do contrato #NOME?

Agente Prom otor / Proponente #NOME? Em preendimento #NOME?

Descrição Unid. Quant. Repasse Contrapartida Outras Fontes Total INC.
Financeira Física %

1 ###

1.1 Varrição mecânica e limpeza m2 9.062,51 5.618,76 5.618,76 0,25
1.2 Pintura de Ligação RR-1C m2 9.062,51 8.717,77 2.157,24 10.875,01 0,49
1.3 Pista de rolamento CBUQ T 1.305,00 249.137,82 249.137,82 11,28
1.4 Faixas de sinalização viária e faixa de segurança 0 0,00 0,00 0,00
1.4.1 Faixa de Travessia de Pedestres -FTP-1 m² 238,00 2.676,07 2.676,07 0,12
1.4.2 Linha de Bordo - LBO m² 161,94 1.820,85 1.820,85 0,08
1.4.3 Linha Simples Seccionada - LFO-2 m² 0,00 0,00 0,00
1.4.4 Linha de Retenção - LRE m² 23,80 267,61 267,61 0,01
1.5 0 0,00 0,00 0,00
1.5.1 Placa Sentido de circulação da via/pista - R-24a UNID. 6,00 638,66 638,66 0,03
1.5.2 Placa Velocidade máxima permitida - R 19 UNID. 6,00 638,66 638,66 0,03
1.5.3 Placa Duplo sentido de circulação - R 28 UNID. 0,00 0,00 0,00
1.5.4 Placa Parada obrigatória - R 1 UNID. 0,00 0,00 0,00
1.5.5 Placa Denominativa de Logradouro UNID. 6,00 606,72 606,72 0,03
1.6 UNID. 12,00 994,44 994,44 0,05
0 0 0 0,00 0,00 0,00

2 0 0,00 0,00 0,00

2.1 Varrição mecânica e limpeza m2 16.179,60 10.031,35 10.031,35 0,45
2.2 Imprimação RR-1C m2 16.179,60 19.415,52 19.415,52 0,88
2.3 Pista de rolamento CBUQ T 2.329,86 444.794,03 444.794,03 20,15
2.4 Faixas de sinalização viária e faixa de segurança 0 0,00 0,00 0,00
2.4.1 Faixa de Travessia de Pedestres -FTP-1 m² 972,00 10.929,17 10.929,17 0,50
2.4.2 Linha de Bordo - LBO m² 239,74 2.695,64 2.695,64 0,12
2.4.3 Linha Simples Seccionada - LFO-2 m² 39,96 449,27 449,27 0,02
2.4.4 Linha de Retenção - LRE m² 48,60 546,46 546,46 0,02
2.5 0 0,00 0,00 0,00
2.5.1 Placa Sentido de circulação da via/pista - R-24a UNID. 0,00 0,00 0,00
2.5.2 Placa Velocidade máxima permitida - R 19 UNID. 18,00 1.915,97 1.915,97 0,09
2.5.3 Placa Duplo sentido de circulação - R 28 UNID. 18,00 1.915,97 1.915,97 0,09
2.5.4 Placa Parada obrigatória - R 1 UNID. 0,00 0,00 0,00
2.5.5 Placa Denominativa de Logradouro UNID. 9,00 910,08 910,08 0,04
2.6 UNID. 36,00 2.983,32 2.983,32 0,14
0 0 0 0,00 0,00 0,00

3 0 0,00 0,00 0,00

3.1 Varrição mecânica e limpeza m2 10.230,78 6.343,08 6.343,08 0,29
3.2 Imprimação RR-1C m2 10.230,78 12.276,94 12.276,94 0,56
3.3 Pista de rolamento CBUQ T 1.473,23 281.254,78 281.254,78 12,74
3.4 Faixas de sinalização viária e faixa de segurança 0 0,00 0,00
3.4.1 Faixa de Travessia de Pedestres -FTP-1 m² 463,20 5.208,22 5.208,22 0,24
3.4.2 Linha de Bordo - LBO m² 164,68 1.851,66 1.851,66 0,08
3.4.3 Linha Simples Seccionada - LFO-2 m² 27,45 308,61 308,61 0,01
3.4.4 Linha de Retenção - LRE m² 23,16 260,41 260,41 0,01
3.5 0 0,00 0,00 0,00
3.5.1 Placa Sentido de circulação da via/pista - R-24a UNID. 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Placa Velocidade máxima permitida - R 19 UNID. 12,00 1.277,31 1.277,31 0,06
3.5.3 Placa Duplo sentido de circulação - R 28 UNID. 12,00 1.277,31 1.277,31 0,06
3.5.4 Placa Parada obrigatória - R 1 UNID. 12,00 1.342,64 1.342,64 0,06
3.5.5 Placa Denominativa de Logradouro UNID. 6,00 606,72 606,72 0,03
3.6 UNID. 24,00 1.988,88 1.988,88 0,09
0 0 0 0,00 0,00 0,00

4 0 0,00 0,00 0,00

4.1 Varrição mecânica e limpeza m2 14.786,20 9.167,44 9.167,44 0,42
4.2 Imprimação RR-1C m2 14.786,20 17.743,44 17.743,44 0,80
4.3 Pista de rolamento CBUQ T 2.129,21 406.488,02 406.488,02 18,41
4.4 Faixas de sinalização viária e faixa de segurança 0 0,00 0,00 0,00
4.4.1 Faixa de Travessia de Pedestres -FTP-1 m² 704,00 7.915,78 7.915,78 0,36
4.4.2 Linha de Bordo - LBO m² 223,00 2.507,41 2.507,41 0,11
4.4.3 Linha Simples Seccionada - LFO-2 m² 37,17 417,90 417,90 0,02
4.4.4 Linha de Retenção - LRE m² 35,20 395,79 395,79 0,02
4.5 0 0,00 0,00 0,00
4.5.1 Placa Sentido de circulação da via/pista - R-24a UNID. 0,00 0,00 0,00
4.5.2 Placa Velocidade máxima permitida - R 19 UNID. 18,00 1.915,97 1.915,97 0,09
4.5.3 Placa Duplo sentido de circulação - R 28 UNID. 18,00 1.915,97 1.915,97 0,09
4.5.4 Placa Parada obrigatória - R 1 UNID. 0,00 0,00 0,00
4.5.5 Placa Denominativa de Logradouro UNID. 9,00 910,08 910,08 0,04
4.6 UNID. 36,00 2.983,32 2.983,32 0,14
0 0 0 0,00 0,00 0,00

5 0 0,00 0,00 0,00

5.1 Varrição mecânica e limpeza m2 12.789,50 7.929,49 7.929,49 0,36
5.2 Imprimação RR-1C m2 12.789,50 15.347,40 15.347,40 0,70
5.3 Pista de rolamento CBUQ T 1.841,69 351.596,66 351.596,66 15,92
5.4 Faixas de sinalização viária e faixa de segurança 0 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Faixa de Travessia de Pedestres -FTP-1 m² 684,80 7.699,89 7.699,89 0,35
5.4.2 Linha de Bordo - LBO m² 166,48 1.871,90 1.871,90 0,08
5.4.3 Linha Simples Seccionada - LFO-2 m² 27,75 311,98 311,98 0,01
5.4.4 Linha de Retenção - LRE m² 34,24 384,99 384,99 0,02
5.5 0 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Placa Sentido de circulação da via/pista - R-24a UNID. 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Placa Velocidade máxima permitida - R 19 UNID. 12,00 1.277,31 1.277,31 0,06
5.5.3 Placa Duplo sentido de circulação - R 28 UNID. 12,00 1.277,31 1.277,31 0,06
5.5.4 Placa Parada obrigatória - R 1 UNID. 0,00 0,00 0,00
5.5.5 Placa Denominativa de Logradouro UNID. 6,00 606,72 606,72 0,03
5.6 UNID. 24,00 1.988,88 1.988,88 0,09
0 0 0 0,00 0,00 0,00

6 0 0,00 0,00 0,00

6.1.1 m 808,10 14.141,75 14.141,75 0,64
6.1.2 Leito com cascalho compactado m³ 1.079,16 18.334,93 18.334,93 0,83
6.1.3 Sub-base de rachão 20 cm m³ 719,44 43.116,04 43.116,04 1,95
6.1.4 Base de brita graduada 15 cm m³ 539,58 32.337,03 32.337,03 1,46
6.1.5 Imprimação CM-30 m² 3.597,20 6.949,15 6.949,15 0,31
6.1.6 Pista de rolamento CBUQ t 518,00 98.890,77 98.890,77 4,48
6.1.7 Faixas de sinalização viária e faixa de segurança 0 0,00 0,00 0,00
6.1.7.1 Faixa de Travessia de Pedestres -FTP-1 m² 364,80 4.101,81 4.101,81 0,19
6.1.7.2 Linha de Bordo - LBO m² 80,81 908,63 908,63 0,04
6.1.7.3 Linha Simples Seccionada - LFO-2 m² 174,63 1.963,58 1.963,58 0,09
6.1.7.4 Linha de Retenção - LRE m² 18,24 205,09 205,09 0,01
6.1.8 0 0,00 0,00 0,00
6.1.8.1 Placa Sentido de circulação da via/pista - R-24a UNID. 0,00 0,00 0,00
6.1.8.2 Placa Velocidade máxima permitida - R 19 UNID. 4,00 425,77 425,77 0,02
6.1.8.3 Placa Duplo sentido de circulação - R 28 UNID. 4,00 425,77 425,77 0,02
6.1.8.4 Placa Parada obrigatória - R 1 UNID. 0,00 0,00 0,00
6.1.8.5 Placa Denominativa de Logradouro UNID. 2,00 202,24 202,24 0,01
6.1.9 UNID. 8,00 662,96 662,96 0,03
6.2 Drenagem Pluvial 0 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Escavação mecânica m³ 1.304,85 3.262,13 3.262,13 0,15
6.2.2 m 869,90 47.783,61 47.783,61 2,16
6.2.3 Caixas coletoras com grelha 800x800x1500 cm UNID. 18,00 2.520,00 2.520,00 0,11
6.2.4 m³ 1.174,37 5.108,51 5.108,51 0,23
0 0 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAIS 2.000.000,00 41.247,36 166.604,00 0,00 2.207.851,36 100,00

Itaqui/RS, 26/02/2011 0,00 0,00
LOCAL E DATA Eng. Civil Augusto Becker Seckler - CREA 81.784 Gil Marques Filho - Prefeito Municipal

N° do 
Item

Rua Dom  Pedro II, entre as Ruas Euclides Aranha e XX 
de Setem bro

Placa sinalização totalmente ref letiva em chapa galvanizada 
n° 18 c/poste tubo industrial redondo 2" (pronta)

Rampa acessibilidade(remoção piso existente, nivel./compac, 
retirada meio-f io, pav. conc, sinaliz.)

Rua Dom  Pedro II, entre a Av. Am érica e a Rua Borges 
de Medeiros

Placa sinalização totalmente ref letiva em chapa galvanizada 
n° 18 c/poste tubo industrial redondo 2" (pronta)

Rampa acessibilidade(remoção piso existente, nivel./compac, 
retirada meio-f io, pav. conc, sinaliz.)

Rua Dom ingos Martins, entre as Ruas Dom  Pedro II e 
Nápoles Massa

Placa sinalização em chapa galvanizada n° 18 c/poste tubo 
industrial redondo 2" (pronta)

Rampa acessibilidade(remoção piso existente, nivel./compac, 
retirada meio-f io, pav. conc, sinaliz.)

Rua Sepé Tiarajú, entre a Rua Borges de Medeiros e 
Av. Am érica 

Placa sinalização em chapa galvanizada n° 18 c/poste tubo 
industrial redondo 2" (pronta)

Rampa acessibilidade(remoção piso existente, nivel./compac, 
retirada meio-f io, pav. conc, sinaliz.)

Rua Nápoles Massa, entre as Ruas Borges de 
Medeiros e Dom ingos Martins 

Placa sinalização em chapa galvanizada n° 18 c/poste tubo 
industrial redondo 2" (pronta)

Rampa acessibilidade(remoção piso existente, nivel./compac, 
retirada meio-f io, pav. conc, sinaliz.)

Rua São Francisco, entre as Ruas Coronel Fernandes 
e Borges de Medeiros
Meio fio de concreto pré-moldado (fornecimento e 
assentamento)

Placa sinalização em chapa galvanizada n° 18 c/poste tubo 
industrial redondo 2" (pronta)

Rampa acessibilidade(remoção piso existente, nivel./compac, 
retirada meio-f io, pav. conc, sinaliz.)

Tubo concreto simples C-2 500 mm (fornecimento e 
assentamento)

Reaterro e compactação mecânica de vala 
c/reaproveitamento



Anexo V – Cronograma Físico-financeiro

Grau de Sigilo

#00

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador Município/UF Empreendimento ( nome/apelido) Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)
#REF! #REF! ITAQUI/RS #REF! ITAQUI/RS

Programa/Modalidade/Ação Aprovação  (data) Parcela  (n.º) Fim vigência (data) Mês cronog Aprovação  (data) Mês cronog Fim vigência (data)
#REF! 21/12/10 6 04/11/11 6 21/12/10 6 ###

0 ###
Valor Peso Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6

Item Discriminação R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM
1 Rua Dom Pedro II, entre as Ruas Euclides Aranha e XX de Setembro 273.274,60 12,38% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
2 Rua Dom Pedro II, entre a Av. América e a Rua Borges de Medeiros 496.586,78 22,49% 20,00 20,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
3 Rua Domingos Martins, entre as Ruas Dom Pedro II e Nápoles Massa 313.996,57 14,22%  -  - 20,00 20,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
4 Rua Sepé Tiarajú, entre a Rua Borges de Medeiros e Av. América 452.361,12 20,49%  -  -  -  - 30,00 30,00 70,00 100,00 100,00 100,00 
5 Rua Nápoles Massa, entre as Ruas Borges de Medeiros e Domingos Martins 390.292,54 17,68%  -  -  -  -  - 20,00 20,00 80,00 100,00 100,00 
6 Rua São Francisco, entre as Ruas Coronel Fernandes e Borges de Medeiros 281.339,76 12,74%  -  -  -  -  -  - 20,00 20,00 80,00 100,00 

Total (%): 16,88 16,88 20,84 37,71 17,52 55,24 17,88 73,12 16,69 89,81 10,19 100,00 
Total (R$): 2.207.851,36 100,00% 372.591,95 372.591,95 460.068,73 832.660,69 386.905,59 1.219.566,28 394.711,29 1.614.277,57 368.501,98 1.982.779,55 225.071,81 2.207.851,36 

Itaqui/RS, 26/02/2011
Local/Data ###

Gil Marquers Filho - Prefeito Municipal Gil Marquers Filho - Prefeito Municipal
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ANEXO VI
Minuta de Contrato

Contrato nº _____/2011

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CA-
PEMANETO  ASFÁLTICO  QUE  FAZEM  O  MUNICÍ-
PIO  DE  ITAQUI  E  A  EMPRESA 
___________________________

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  cidade  e,  do  outro  lado 
____________________________ inscrita no CNPJ sob o nº. ______________________________, com 
sede  em  ____________________________________,   neste  ato  representada  por  seu 
________________________________ doravante denominada CONTRATADO, tendo em vista o Pregão 
Presencial nº 016/2011, o  Processo Administrativo nº. 91.789/2011, a Lei n º 10.520/2002, o Decreto Mu-
nicipal nº 4728/2005 e a Lei nº 8.666/93, perante as testemunhas nomeadas e firmadas, os quais firmam o 
presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira:

Constitui objeto da presente licitação a prestação dos serviços de  assentamento de tubos incluindo 
o carregamento e descarregamento dos materiais, a serem executados em regime de empreitada por preço 
global, conforme memorial descritivo Anexo I  deste edital.

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

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

Parágrafo Terceiro. O prazo para o início da execução dos serviços será de no máximo  30 (trinta) dias 
após a assinatura do contrato mediante ordem do serviço emitida pelo Secretário de Obras.

Parágrafo Quarto. O prazo para a execução do serviço é de 180 (cento e oitenta) dias a contar do iní-
cio do mesmo.
Parágrafo Quinto. O horário de trabalho fica a cargo da empresa empreiteira vencedora da licitação; bem 
como todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias;

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 convo-
catório.

Cláusula Terceira:
O preço global a ser pago pelo CONTRATANTE e discriminado na cláusula anterior, corresponde 

a mão-de-obra empregada bem como o fornecimento de todo o material necessário para a perfeita execução 
do serviço, encargos sociais, seguros, tributos, não cabendo mais nenhuma importância a ser saldada pelo  
CONTRATANTE à CONTRATADA.
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Cláusula Quarta:
O pagamento será efetuado mediante laudo técnico de medição da obra executada emitido pela  Se-

cretaria Competente, respeitando a previsão no cronograma físico-financeiro (anexo V).

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 con-
trato, 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 responsa-
bilidade 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 pronta 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 Legis-
lação Social, referentes à contratação de pessoal para a execução das obras, tais como: indenizações, 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, determi-
nando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, sem que isso importe na redu-
ção da responsabilidade da CONTRATADA pela boa execução do contrato.

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

sas, 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.

Cláusula Décima Quarta:
O presente contrato se vincula ao Edital de Pregão Presencial nº 016/2011.
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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

FUNÇÃO: 26 – Transporte

SUB-FUNÇÃO: 782 – Transporte Rodoviário

PROGRAMA: 32 - Transporte Rodoviário

PROJETO/ATIVIDADE: 2030 – Vias Públicas

ELEMENTO: 3.4.4.9.0.51.00.00.00 – Obras e Instalações

RECURSO: 1 - Livre
     REDUZIDO: 1100

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

UNIDADE: 3 – Departamento de Obras e Conservação

FUNÇÃO: 26 – Transporte

SUB-FUNÇÃO: 782 – Transporte Rodoviário

PROGRAMA: 32 - Transporte Rodoviário

PROJETO/ATIVIDADE: 2030 – Vias Públicas

ELEMENTO: 3.4.4.9.0.51.00.00.00 – Obras e Instalações

RECURSO: 1807 – Obra Viária e Pavimentação

             REDUZIDO: 2431

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 instrumen -
tárias.

Itaqui, ______de _________ de 2011.

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Gil Marques Filho
Prefeito Municipal

_______________________________________________
Contratada

Testemunhas:
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ANEXO VII

 DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

Local e Data

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
A/C Comissão Permanente de Licitações
Referência: Pregão Presencial nº 016/2011

Prezados (as) Senhores (as)

Declaro para os devidos fins e especialmente para a PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2011,  
que  a  proponente  .................................................................  (nome  completo),  inscrito  no  CPF/MF  sob 
n.º  ..............................................,  com  sede  na  cidade  de  ......................................, 
Estado ................................, à Rua/Av. ............................................................................................. (endere-
ço completo), não mantém em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em horá -
rio noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer traba -
lho, trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 
anos.

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