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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
1ª RETIFICAÇÃO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO 037/2022

PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
O MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS, CNPJ nº 92.457.217/0001-43, com sede em Silveira Martins, Estado
do Rio Grande do Sul, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a abertura do Edital
acima citado, do tipo menor preço global, para o especificado no item 1, Objeto deste Edital, de acordo com
o que prescreve a Lei 8.666, de 21/06/93 e alterações posteriores e condições aqui descritas. As propostas
serão recebidas e abertas na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO da Prefeitura Municipal de Silveira Martins,
às 09h do dia 12 setembro de 2022, de acordo com o que segue:
1 – OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO EM UMA ÁREA DE 6.000,00M² (EXTENSÃO TOTAL DE 1.000
METROS), NA ESTRADA GERAL PARA LINHA QUARTA NORTE DO MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS –
RS.
2 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E LOCAIS:
2.1 – O prazo de execução do presente objeto deverá ser de no máximo 90 (noventa) dias, a contar da data
de emissão da ordem de início dos serviços.
2.2 - Qualquer alteração no prazo supra referido poderá ser prorrogado e dependerá da prévia aprovação,
por escrito, do Município de Silveira Martins.
2.3 – O local da pavimentação em concreto armado será na Estrada Geral para Linha Quarta Norte, no
município de Silveira Martins.
3 – DO PAGAMENTO:
3.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação da Nota Fiscal e Diário de Obra na
Secretaria de Finanças, devidamente visada pelo engenheiro civil do município.
3.2.1 – A empresa deve observar o Decreto Municipal 102/2021 que adota a IN RFB n.º 1.234/2012 para
fins de IRRF nas contratações de bens e na prestação de serviços realizadas pelo Município de Silveira
Martins, RS.
3.2 – Os pagamentos serão realizados em parcelas conforme os boletins de medição. A última parcela será
paga após a emissão do Termo de Recebimento Provisório da obra. Os valores serão liberados diretamente
a Licitante Vencedora, à ordem da Administração Municipal, desde que não ocorram problemas de execução
ou irregularidades na apresentação de documentos.
3.3 – A licitante vencedora receberá o pagamento conforme atividades já executadas devidamente descritas
no boletim de medição do engenheiro da prefeitura e no Diário de Obra.
3.4 – O pagamento somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas que lhe tenham sido
impostas em decorrência de inadimplência contratual.
3.5 – O Município reserva-se o direito de suspender o pagamento se o produto ou serviço for entregue em
desacordo com as especificações constantes deste instrumento.
3.6 - A ordem de início de serviço somente será emitida após a emissão da autorização para pavimentação
em concreto armado em uma área de 6.000,00m² (extensão total de 1.000 metros), na Estrada Geral para
Linha Quarta Norte do município de Silveira Martins – RS.
3.7 – Qualquer erro ou omissão na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção pela empresa
e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o mesmo seja definitivamente
regularizado.
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4 – DOS RECURSOS:
4.1 – As despesas decorrentes correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias:
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO
2033 – Manutenção Recuperação de Pontes e Bueiros e Estradas Municipais
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações (177) (874) (876)
RECURSO 001 - Livre
RECURSO 1014 – Alienação Intraorçamentária Livre
RECURSO 1584 – Cessão Onerosa Pré Sal
5 – CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES:
5.1 – Para se manifestar nas fases do procedimento licitatório o proponente deverá:
5.1.1 – Se o representante for o proprietário da instituição, deverá apresentar apenas o documento de
identificação com foto.
5.1.2 – Se a licitante credenciar um representante legal deverá apresentar:
5.1.2.1 – Documento de Identificação com foto;
5.1.2.2 – Apresentar Procuração, em original ou cópia autenticada, com poderes de decisão entre as questões
inerentes à Licitação.
6 – CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO - CADASTRO
6.1 – Poderão participar da presente licitação as empresas nacionais ou estrangeiras autorizadas a funcionar
no País, as quais satisfaçam as condições deste edital e que tenham ramo de atividade compatível com o
objeto desta licitação.
6.2 – Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
6.2.1 – Encontrem-se em processo de falência ou concordata.
6.2.2 – Estejam reunidas em consórcio.
6.3 – Os proponentes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital e seus anexos, sem poder
invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta, não
sendo aceitas reivindicações posteriores sob quaisquer alegações.
6.4 – A participação neste Edital importa ao proponente a IRRESTRITA ACEITAÇÃO das condições
estabelecidas no presente edital e seus anexos, bem como na observância dos regulamentos, normas e
técnicas aplicáveis.
6.5 – O proponente arcará com todos os custos diretos e indiretos para a preparação e apresentação de sua
proposta, independentemente do resultado do processo licitatório.
6.6 – A qualidade dos serviços será garantida pela empresa vencedora, conforme determina a legislação em
vigor.
6.7 – Somente poderão participar do presente Edital de Tomada de Preços, as empresas cadastradas ou que
se cadastrar junto a Seção de Cadastro, da Secretaria Municipal de Administração, na Prefeitura Municipal
de Silveira Martins ATÉ O TERCEIRO DIA ANTERIOR À DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, obtendo
então o Certificado de Registro Cadastral do Município (CRC), o qual deverá ser apresentado juntamente
com os documentos de Habilitação. Para efetuar o cadastro a empresa deverá apresentar os documentos
relacionados no item 7, subitens 7.1, 7.2 e 7.3.
6.7.1 – As empresas portadoras de CRC (Certificado de Registro Cadastral) expedido pela Comissão
Permanente de Licitações do Município de Silveira Martins e em vigor, poderão utilizá-lo em substituição
aos documentos exigidos no item 7, subitens 7.1, 7.2 e 7.3. O CRC não será considerado para efeito de
habilitação quando apresentar documentação com prazo de validade vencido, salvo se a empresa apresentar
junto ao CRC, os documentos atualizados.
7 – DA HABILITAÇÃO
7.1 – Para fins de HABILITAÇÃO JURÍDICA deverão ser apresentados:
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7.1.1 – Registro Comercial no caso de empresa individual;
7.1.2 – Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações acompanhadas de documentos da eleição de seus
administradores;
7.1.3 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
7.1.4 – Decreto de autorização, quando se tratar de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir;
7.2 – Para fins de REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA deverão ser apresentados:
7.2.1 – Cartão do CNPJ;
7.2.2 – Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, expedida pela Caixa Econômica Federal;
7.2.3 – Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Débitos
Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (INSS), expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil;
7.2.4 – Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria da Fazenda
Estadual;
7.2.5 – Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal da Sede da
licitante.
7.2.6 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.
10.3.7 – Declaração de que não possui no quadro funcional pessoas menores de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e, de menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos.
7.3 – RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
7.3.1 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, cujos índices serão apurados pela
aplicação da fórmula abaixo, podendo ser analisada pelo contador da administração, vedada a sua
substituição por balancete ou balanço provisório, podendo ser atualizado por índices oficiais quando
encerrado a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta
LIQUIDEZ CORRENTE:

AC = índice mínimo: 1,00
PC

LIQUIDEZ GERAL:

AC + ARLP = índice mínimo: 1,00
PC + PELP

SOLVÊNCIA GERAL:

AT

= índice mínimo: 1,00

PC+ PELP
ONDE: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponível; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; AP = Ativo
Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo; PL = Patrimônio
Líquido.
7.3.2 – Para empresas abertas neste exercício social e que não possuam Balanço Patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, será aceito Balanço Patrimonial de Abertura, devidamente registrado
ou autenticado na Junta Comercial ou órgão competente, sendo o índice considerado igual a 1(um).
7.3.3. Entende-se que a expressão “na forma da lei” constante no item 7.3.1 engloba, no mínimo: Balanço
patrimonial e DRE, registro na Junta Comercial ou órgão competente, termos de abertura e encerramento.
7.3.4. A empresa optante pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED poderá apresentá-lo na forma
da lei.
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7.3.4.1 - Entende-se que a expressão “na forma da lei” constante no item 7.3.4 engloba, no mínimo: Balanço
Patrimonial (Livro Diário), DRE - Demonstração do Resultado do Exercício (Livro Diário) e Recibo de entrega
de escrituração contábil digital (Livro Diário).
7.3.4.2 - As cópias deverão ser originárias do Livro Diário constante do SPED.
7.3.4.3 - A Escrituração Digital deverá estar de acordo com as Instruções Normativas (RFB n° 1774/2017 e
RFB n° 1856/2018) que tratam do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED. Para maiores informações,
verificar o site www.receita.gov.br , no link SPED.
7.3.5 – Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica.
Se os documentos não informarem data de validade, somente será aceito o que tenha sido expedido até 60
(sessenta) dias antes da abertura da licitação.
7.4 – RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.4.1 – Comprovação de registro e regularidade da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s)
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo – CAU.
7.4.1.1 – Caso a empresa seja de outro Estado da Federação e sagrar-se vencedora do certame, deverá
providenciar e apresentar visto das mesmas no CREA – RS ou CAU-RS, posteriormente para assinatura do
contrato.
7.4.2 – Comprovação que o(s) responsável(is) técnico(s) pertence(m) ao quadro permanente de empregados
da empresa na data da abertura da licitação, através da CTPS, de contrato trabalho e ou contrato de
prestação de serviço, devidamente registrado até a data anterior da abertura deste processo licitatório, se
sócio deverá provar o vínculo através do contrato social.
7.4.3 – Capacidade Técnico Operacional - Comprovação de aptidão para desempenho de atividades de
Pavimentação em concreto armado em estradas, vias ou ruas, em características semelhantes com o objeto
desta licitação, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado
contratante do serviço e devidamente registrado(s) na entidade profissional competente, expedidas em
nome da licitante;
7.4.4 – Como critério de características semelhantes será considerada uma capacidade de mínima de 500
metros de pavimento em concreto armado, do(s) atestado(s) em favor da licitante e do responsável técnico.
7.4.4.1- Não serão aceitos somatórios de atestados para alcançar a quantidade mínima exigida neste edital.
7.4.4.2 - O pedido de comprovação de capacidade operacional e técnica para o objeto desta licitação, visam
garantir ao município que a licitante e o(s) responsável(is) possui(em) conhecimento e experiência nessas
atividades, e a presença desse profissional para garantir a boa técnica na prestação dos serviços.

7.4.5 – Capacitação técnico – profissional: Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por Empresas
Públicas ou privadas, em favor de profissional pertencente ao quadro técnico do licitante, devidamente
registrado(s) no órgão competente acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, que
comprove(m) a execução de obras/serviços compatíveis em características com o objeto da licitação.
7.4.6 – O pedido de compatibilidade de atestado de capacidade técnica para o objeto desta licitação, visam
garantir ao município que a licitante e o(s) responsável(is) possui(em) conhecimento e experiência nessas
atividades, e a presença desse profissional para garantir a boa técnica na prestação dos serviços.
7.4.7 - Termo de Vistoria ou Visita Técnica(Facultativa), realizada pelo responsável técnico da proponente
ou seu representante legal, emitido por servidor designado pela Prefeitura de Silveira Martins – RS, até o dia
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da abertura dos envelopes às 08h, mediante agendamento, em dias de expediente pelo fone (55) 3224-4800
no horário das 07:45 às 11:00h e das 13h às 15h. A licitante poderá optar em renunciar a visita técnica
apresentando a declaração (MODELO ANEXO).
7.4.6 – É obrigatório apresentar o termo de Vistoria ou visita técnica ou a Declaração de Dispensa de visita
técnica junto com os documentos de Habilitação para fins habilitatórios.
7.4.8 - Declaração de disponibilidade de recursos materiais, humanos para a execução dos serviços licitados,
até assinatura do contrato.
7.5 – PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EPP
7.5.1 – A empresa que pretender utilizar os benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123,
de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação ou no cadastro de fornecedores,
declaração firmada por Técnico Contábil, Contador, ou Sócio Proprietário ou Certidão emitida por órgão
competente de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os
documentos previstos nesta licitação, mesmo que apresentem alguma restrição.(MODELO ANEXO).
7.6 – DA DOCUMENTAÇÃO a ser apresentada:
7.6.1 – Toda a documentação (Propostas/Habilitação) deverá ser em original ou cópias autenticadas em
Cartório ou por servidor da Administração Municipal.
8 – DA FASE DE PROPOSTA – ENVELOPE Nº 02

8.1 – A proposta deverá ser redigida em idioma nacional, com valores em reais, apresentada em original,
rubricada em todas as suas páginas, sem emendas, entrelinhas ou rasuras, carimbada e assinada por
representante legal da empresa, constando orçamento por unidade e total para atendimento do objeto da
presente licitação, conforme quantitativos do Projeto.
8.2 – No preço deverão estar incluídos todos os custos e despesas decorrentes da execução do contrato, tais
como: responsabilidade técnica total, garantia da obra, pessoal, encargos sociais, materiais, sinalizações,
transporte, seguros, ferramental e equipamentos necessários, incluindo material de proteção individual,
uniformes e tributos de qualquer natureza.
8.3 – Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor
zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos (Art. 44 §3º).
8.4 – Composições analíticas das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI); na proposta o percentual
de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) deverá incidir sobre o valor global. Os valores deverão ser
apresentados discriminadamente: – Valor da Obra (com BDI). (MODELO ANEXO).
8.5 – Juntamente com a proposta deverá ser entregue as Planilhas Orçamentárias discriminada em preços
unitários e total expresso em moeda corrente nacional, devendo estes preços incluir todas as despesas com
encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas e outros pertinentes ao objeto licitado, firmado pelo
licitante ou por técnico legalmente habilitado (MODELO ANEXO).
8.6 – A execução dos serviços previstos nesta licitação deverá ser concluída conforme o cronograma físico
financeiro, sob pena de penalização nos termos do contrato a ser celebrado entre as partes. Todos os
documentos de caráter técnico que integram este processo licitatório (planilha orçamentária, cronograma
físico financeiro e afins), deverão estar assinados por profissionais habilitados, acompanhado da menção
do título profissional e nº da carteira do CREA/CAU (Resolução nº 282 de 24/08/83, art. 1º, inc. VIII).
8.7 – Os quantitativos e itens apresentados no Projeto Executivo e demais anexos deste Edital são estimados,
ficando a encargo do licitante sua conferência, bem como seu complemento para integral execução do objeto
licitado. O valor da proposta não poderá sofrer nenhuma correção/atualização no preço originalmente
proposto, para execução integral da obra desta licitação.
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8.8 – Na proposta deverá constar prazo de validade, não inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados da
data fixada para o seu recebimento e abertura.
8.8.1 – Caso a proposta não apresentar data de validade, esta será considerada de 90 (noventa) dias;
8.9 – Não serão aceitas propostas cujo valor global ultrapasse o total de R$1.461.454,19 (hum milhão
quatrocentos e sessenta e um mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos).
8.9.1 – Não serão aceita propostas cujo valor unitário dos itens, ultrapassem o valor de referência da
planilha orçamentária.
8.10 – Nos valores da proposta a licitantes deverá considerar toda a prestação do serviço e o fornecimento
de todo o equipamento, deslocamento, remoção, material, mão de obra e pessoal e todas as demais despesas
necessárias a plena e total execução do objeto e demais atribuições, obrigações e responsabilidades
constantes desta licitação e seus anexos. Não se admitirão pedidos de recomposição, revisão e/ou reajuste
embasados na ausência de previsão de quaisquer elementos necessários a conclusão da obra. Eventual
paralização ou suspensão dos serviços com base em tais argumentos será considerada inadimplemento e
manejará a adoção das medidas cabíveis pela PMSM, com a eventual aplicação das sanções consignadas
neste instrumento e seus anexos.
9 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
9.1 – Os licitantes deverão entregar até o dia, hora e local indicados no preâmbulo os envelopes Nº 01 –
HABILITAÇÃO e Nº 02 – PROPOSTA FINANCEIRA, fechados, indevassáveis e perfeitamente identificados,
contendo a seguinte inscrição para cada envelope, respectivamente:
AO MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 – ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO
NOME DO LICITANTE:
CNPJ:

FONE:

E-MAIL:
AO MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022– ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA FINANCEIRA
NOME DO LICITANTE:
CNPJ:

FONE:

E-MAIL:
9.2 - A documentação de habilitação e propostas enviada via Correio ou qualquer outro meio, é de inteira
responsabilidade do licitante, quanto a sua chegada no dia e hora prevista no Edital.
10 – DA ENTREGA DO OBJETO:
10.1 – O objeto será recebido pelo engenheiro civil do município, através do Termo de Recebimento
Provisório da obra. O Termo de Recebimento Definitivo da obra será apresentado somente 90 (noventa) dias
após a conclusão da mesma.
11 – DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS
11.1 – Iniciada a sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes na data, horário e local
determinados no preâmbulo, não serão recebidos pela Comissão quaisquer envelopes retardatários.
11.2 – A abertura dos envelopes contendo documentos e propostas será realizada sempre em ato público,
previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos membros da Comissão de
Licitação e pelos representantes das empresas licitantes presentes.
11.3 – Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e pelos
licitantes presentes.
11.4 – Para fins de autenticidade, os documentos emitidos pela internet ficarão condicionados à verificação
no mesmo veículo eletrônico.
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11.5 – Os procedimentos de julgamento da documentação e das propostas serão feitos nos termos dos art.
43, 44, 45 e 48 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.
11.6 – Serão inabilitados os licitantes que na fase de habilitação não atenderem as disposições do item 7.
11.7 – Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender qualquer uma das condições do
presente edital, ou que cotarem preços acima do estabelecido.
11.8 – Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas exigidos
no edital, os quais não foram apresentados na sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes,
salvo a ocorrência do disposto no parágrafo 3º do art. 48 da Lei nº 8.666/93.
11.9 – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, após observado o § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93,
será realizado sorteio em ato público, se possível na mesma sessão, com a convocação dos representantes
das empresas licitantes interessadas, conforme alude o parágrafo 2º do art. 45 da mesma Lei (observar o
item 11.10).
11.10 – Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e
empresas de pequeno porte, conforme a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
11.11 – Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta melhor classificada.
11.12 – Não ocorrerá o empate se a proposta melhor classificada já for de microempresa ou de empresa de
pequeno porte.
11.13 – Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado.
11.14 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 11.11, será realizado sorteio entre elas para que
se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
11.15 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o item
11.13, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 11.11, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
11.16 – Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o objeto licitado será adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame, ou seja, da empresa que não se enquadra como
microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentou a melhor proposta.
11.17 – Não serão considerados vantagens ou serviços não solicitados neste edital.
12 – DA GARANTIA
12.1 – A licitante vencedora será integral responsável pela obra em seus fatores de execução pelo prazo de
05 (cinco) anos, a contar da data de entrega definitiva da obra.
13 – DAS PENALIDADES
13.1 – Havendo descumprimento de qualquer uma das condições estabelecidas neste edital, poderão ser
aplicadas as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93:
13.2 – Advertência formal, por intermédio do setor competente, quando ocorrer o descumprimento de
cláusulas contratuais que não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave (A advertência e a anotação
restritiva no Cadastro de Fornecedores poderão ser aplicadas quando ocorrer descumprimento das
obrigações deste edital ou das obrigações assumidas no contrato, quanto, especialmente, àquelas relativas
às características dos bens, qualidade, quantidade, prazo ou recusa de fornecimento ou entrega, ressalvados
os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados, desde que sua gravidade
não recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade).
13.3 – Multa equivalente a 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega
do objeto:
13.3.1 – O atraso na entrega dos produtos/serviços sujeitará o fornecedor ao pagamento de multa no
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percentual acima relativamente ao valor da pendência, por dia de atraso, até o limite de 10% do valor devido,
sem prejuízo das demais sanções previstas neste edital e no contrato;
13.3.2 – A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter
compensatório, e a sua cobrança não isentará o fornecedor da obrigação de indenizar eventuais perdas e
danos;
13.3.3 – A multa aplicada ao fornecedor e os prejuízos causados à Prefeitura Municipal de Silveira Martins
serão deduzidos de qualquer crédito a que tenha direito o fornecedor, cobrados diretamente ou
judicialmente.
13.4 – Multa de até 1% (um por cento) do valor do contrato no caso de inobservância de qualquer obrigação
assumida no presente instrumento.
13.5 – Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, por período a ser definido na
oportunidade, de acordo com a natureza e a gravidade da falta, respeitado o limite legal de 24 (vinte e
quatro) meses, sem prejuízo da aplicação de multa, podendo ser aplicada quando:
13.5.1 – Apresentação de documentos falsos ou falsificados;
17.5.2 – Recusa injustificada em entregar o produto dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal
de Silveira Martins;
13.5.3 – Reincidência de descumprimento das obrigações assumidas no contrato acarretando prejuízos para
a Prefeitura de Silveira Martins, especialmente aquelas relativas às características dos bens, qualidade,
quantidade, prazo ou recusa de fornecimento ou entrega, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior,
devidamente justificados e comprovados;
13.5.4 – Reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
13.5.5 – Irregularidades que acarretem prejuízo à Prefeitura de Silveira Martins, ensejando frustração do
Registro de Preços ou impedindo a realização de ato administrativo por parte do Município de Silveira
Martins;
13.5.6 – Ações com intuito de levar à inexecução do contrato;
13.5.7 – Prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para licitar e contratar com a
Prefeitura Municipal de Silveira Martins;
13.5.8 – Condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.
13.6 – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em função da
natureza ou gravidade da falta cometida, sem prejuízo de multas incidentes (A declaração de inidoneidade
poderá ser proposta pelo Secretário de Município das Finanças quando constatada a má-fé, ação maliciosa
e premeditada em prejuízo do Município de Silveira Martins, evidência de atuação com interesses escusos
ou reincidência de faltas que acarretem prejuízo à Prefeitura Municipal de Silveira Martins ou aplicações
sucessivas de outras penalidades).
14 – DA IMPUGNAÇÃO E DA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
14.1 – Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do edital até 05(cinco) dias úteis que antecederem a
sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes de habilitação.
14.2 – Decairá do direito de impugnar os termos do edital o licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia
útil que anteceder a sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes de habilitação.
14.3 – Em todas as fases de presente licitação serão observadas as normas previstas no art. 109 da Lei
8.666/93.
14.4 – Os pedidos de impugnação serão aceitos via correios ou quando protocolados no setor de Protocolos
da Prefeitura ou quando encaminhado via –mail licitacao@silveiramartins.rs.gov.br desde que acusado o
recebimento. Não serão aceitos pedidos de impugnação de outra forma.
14.5 – Após a data de abertura das habilitações, os recursos administrativos, caso houverem, serão aceitos
dentro dos prazos legais, somente quando protocolados no setor de protocolos do Município.
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14.6 – Caso a empresa licitante não deseje interpor recursos à habilitação ou propostas, de outras empresas
concorrentes, a mesma poderá apresentar documento assinado pelo representante legal, informando da
desistência do mesmo, juntamente com a documentação de habilitação ou no momento da sessão pública.
15 – DO CONTRATO
15.1 – Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará o representante legal da licitante
vencedora para assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 05(cinco) dias
úteis contados da data da convocação, sob pena de decair do direito a contratação, nos termos do art. 64,
da Lei nº 8.666/93 e sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da mesma Lei.
15.1.1 – Para assinatura deste contrato, a licitante vencedora deverá apresentar:
15.1.1.1 – Declaração de que na qualidade de licitante, não foi declarada inidônea e nem está suspensa do
direito de licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e que comunicará a esta
Administração a superveniência de fato impeditivo.
15.2 – O prazo referido no item anterior poderá ser prorrogado por igual período desde que haja solicitação
expressa do fornecedor, e motivo justificado.
15.3 – Não assinando o contrato no prazo anteriormente estipulado, a Administração convocará as licitantes
remanescentes na ordem de classificação das propostas, para a assinatura deste, em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou então revogará a
licitação, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
15.4 – A partir da assinatura do contrato, a licitante vencedora se obriga a cumprir, na sua íntegra, todas as
condições estabelecidas, ficando sujeita, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de
suas cláusulas.
16 – GARANTIA DO CONTRATO, DA CAUÇÃO
16.1 - Deverá o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor deste, a preços iniciais, sob pena
de decair o direito à contratação, conforme prevê o § 4º do art. 56 da Lei 8666/93. A garantia poderá ser
realizada em uma das seguintes modalidades:
a) caução em dinheiro ou título da dívida pública;
b) seguro garantia;
c) carta de fiança bancária.
16.2 - No caso de fiança bancária, a licitante vencedora deverá utilizar modelo, fornecida por um banco
localizado no Brasil, pelo prazo da duração do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogação,
por toda a duração do contrato, independente de notificação do Município, sob pena de rescisão contratual.
16.3 - No caso da opção pelo seguro garantia o mesmo será feito mediante entrega da competente apólice
emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome do Município, cobrindo o risco de quebra do
contrato, pelo prazo de duração do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogação, por toda
a duração do contrato, independente de notificação do Município, sob pena de rescisão contratual.
16.4 - No caso de opção pelo Título da Dívida Pública, este deverá estar acompanhado de laudo de avaliação
da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual está informará sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate,
taxa de atualização, condições de resgate.
16.5 - O depósito da garantia referente à caução em dinheiro deverá ser depositado no Banco do Brasil S/A.
16.6 - O depósito da garantia de execução contratual deverá ser entregue conforme instruções da Entidade
de Licitação.
16.7 - A Garantia de execução deverá ser efetuada em até 5 (cinco) dias úteis, após a assinatura do contrato
numa das modalidades descritas no subitem 16.1.
16.8 - A garantia prestada pelo licitante vencedor lhe será restituída ou liberada 15(quinze) dias
consecutivos após o Recebimento Definitivo da Obra pela contratante.
16.9 - A Caução Garantia quando prestada em dinheiro, deverá ser devolvida atualizada monetariamente,
conforme prevê o § 4º do art. 56 do citado diploma legal.
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16.10 - O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, na
forma do art. 70, da Lei 8.666/93. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
17 – DAS OBRIGAÇÕES
17.1 – DA CONTRATADA:
17.1.1 – Prestar ao CONTRATANTE os serviços descritos no objeto deste contrato.
17.1.2 – Assume a inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus
empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do
contrato, atendidas as condições previstas no Edital.
17.1.3 – Obriga-se a executar as obras atendendo às normas técnicas e legais vigentes, bem como condições
e garantias técnicas atinentes à matéria de modo a resguardar, sob qualquer aspecto, a segurança e o
interesse das contratantes observando especialmente, o estabelecido no referido Edital.
17.1.4 – Obter expressa autorização da Administração antes de qualquer atividade que não esteja prevista
no Projeto Básico e de qualquer gasto que não esteja expresso na planilha de quantitativos e custo unitário.
17.1.5 – O representante legal supramencionado manterá um livro próprio para registro de todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando à Contratada o que for necessário a
regularização das faltas ou defeitos observados, e estipulando prazo para que sejam sanados.
17.1.6 – A CONTRATADA deverá elaborar Diário de Obra, devendo ser o mesmo apresentado quando
solicitado pela contratante ou nos casos previstos neste contrato.
17.1.6.1 - O DIÁRIO DE OBRA deverá conter:
17.1.6.1.1 - Data;
17.1.6.1.2 - Levantamento fotográfico do serviço executado;
17.1.6.1.3 - Qual a situação climática;
17.1.6.1.4 - Quantos trabalhadores estão em campo e quais suas funções;
17.1.6.1.5 - Quais foram os trabalhos realizados;
17.1.6.1.6 - Que materiais foram empregados;
17.1.6.1.7 - Todos os dados administrativos relevantes.
17.1.7 – Facultar o livre acesso do representante e/ou peritos a suas fábricas depósitos e instalações, bem
como a todos os registros e documentos pertinentes à execução ora contratada, sem que tal fiscalização
importe, a qualquer título, em responsabilidade por parte da Contratante, na forma do estipulado no item
do Edital.
17.1.8 – Responsabilizar-se civil, criminal e por toda e qualquer indenização ou reparação que surgir em
virtude de dano causado ao CONTRATANTE e a qualquer terceiro, decorrentes de ação ou omissão,
negligência, imperícia e imprudência ou por dolo praticado, inclusive por seus empregados, profissional ou
preposto, ficando assegurado o direito de regresso;
17.1.9 – Fornecer pessoal habilitado para a execução do objeto, ARTs e demais atribuições constantes deste
instrumento;
17.1.10 – A CONTRATADA, sem prejuízo de sua responsabilidade, comunicará por escrito, qualquer
anormalidade que eventualmente apure ter ocorrido na execução das obras, que possam comprometer a
sua qualidade.
17.1.11 – A CONTRATADA obriga-se a manter/continuar a obra após o pagamento dos primeiros 50%
(cinquenta por cento) concluídos para fins de liberação dos valores restantes.
17.1.12 - Efetuar o pagamento nos termos estipulados na Cláusula Terceira;
18 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1 – Toda a documentação de habilitação deverá ser em original ou cópias autenticadas em cartório ou
por servidor da Administração Pública.
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18.2 – Serão feitas autenticações somente até 30 minutos antes da abertura dos envelopes, em horário de
expediente.
18.3 – Pede-se que os documentos de HABILITAÇÃO sejam entregues na mesma ordem que estão dispostos
no item 7 deste Edital.
18.4 – As cópias deverão estar perfeitamente legíveis. Não serão aceitas cópias mal reproduzidas que
ponham em dúvida suas análises.
18.5 – Qualquer documento que coloque em dúvida o julgamento da Comissão ensejará a desclassificação
do(s) item(ns) ao(s) qual(is) o documento esteja relacionado.
18.6 – Após a assinatura do contrato, o licitante deverá manter sua condição de habilitação e propostas
durante o período de vigência da mesma, apresentando para a comissão de licitação as certidões que
vencerem no decurso dos 12 meses, ou em sua prorrogação, caso solicitado.
18.7 – Quaisquer dúvidas em relação aos itens, suas quantidades ou ditames do edital poderão ser
esclarecidas através de solicitação por escrito, que deverá ser remetida à Comissão de Licitação pelo e-mail
licitacao@silveiramartins.rs.gov.br, telefone nº(55)3224-4800, nos horários de 08h às 11:45h e das 13h às
16:30h.
18.8 – O solicitante deverá informar junto com o pedido de esclarecimento seu e-mail para receber a
resposta.
19 – DOS ANEXOS INTEGRANTES DESTE EDITAL
19.1 – ANEXO I – Memorial Descritivo;
19.2 – ANEXO II – Cronograma Físico Financeiro;
19.3 – ANEXO III – Planilha Orçamentária;
19.4 – ANEXO IV – Composição BDI;
19.5 – ANEXO V – Memória de Cálculo;
19.6 – ANEXO VI – Prancha 1 - Detalhes e armadura;
19.7 – ANEXO VII – Prancha 2 - projeto Geométrico;
19.8 – ANEXO VIII – Declaração de não vínculo ao poder público;
19.9 – ANEXO IX – Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP.
19.10 – ANEXO X - Declaração de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII da CF.
19.11 – ANEXO XI – Modelo de declaração de disponibilidade de materiais e mão de obra;
19.12 – ANEXO XII – Declaração de dispensa de visita técnica.
19.13 – ANEXO XIII – Modelo de Desistência de Recursos Habilitação;
19.14 – ANEXO XIV – Modelo de Desistência de Recursos Propostas;
19.15 – ANEXO XV – Minuta de contrato.
Silveira Martins, 25 de agosto de 2022.
Comissão de Licitação

Este procedimento licitatório foi juridicamente analisado e formalmente
aprovado, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93.
Em ____ /____ /_____.
__________________________
Anderson Martins Medina
OAB 71.594
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ANEXO I

Memorial Descritivo da Pavimentação em Concreto de trecho da
Estrada Geral para Linha Quarta Norte

Silveira Martins, 01 de agosto de 2022.
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1 INFORMAÇÕES GERAIS
O empreendimento corresponde à pavimentação do trecho da Estrada Geral para
Linha Quarta Norte em concreto, o qual inicia no trecho já pavimentado e estende-se por
1.000 metros em direção a Três Mártires.
Dados do Proprietário:
Nome: Prefeitura Municipal de Silveira Martins;
Endereço: Rua Vinte e Um de Abril, nº 163, bairro Centro;
Município: Silveira Martins – RS, CEP 97195-000;
Telefone: (55) 3224-4800;
CNPJ: 92.457.217/0001-43.
Dados da Área:
Endereço: Estrada Geral para Linha Quarta Norte – Silveira Martins – RS;
Extensão total: 1.000 metros;
Área total: 6.000 metros quadrados.
Responsável Técnica:
Nome: Talita Resmin Colaço;
Cargo: Engenheira Civil;
CREA/RS: 229668.
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2 LOCALIZAÇÃO

Imagem 01: Imagem de satélite do trecho de 1.000 metros a ser pavimentado.

3 ETAPAS DA EXECUÇÃO
3.1 Regularização e compactação do subleito
O subleito da via deve ser regularizado, este processo será executado prévia e
isoladamente da execução das outras camadas do pavimento.
3.1.1 Materiais
Na regularização do subleito serão utilizados os materiais já existentes na estrada.
No caso da necessidade da substituição ou adição de material, estes deverão ser
materiais indicados pelo projeto, ter diâmetro máximo de partícula igual ou inferior a
76mm, expansão inferior a 2% e um índice de suporte Califórnia determinado com a
energia do Método DNER-ME 47-64, atualizada DNIT-164/2013-ME, ou outro método
equivalente, igual ou superior ao do material considerado para o pavimento.
3.1.2 Equipamentos
São indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução da
regularização:




Patrola Motoniveladora com escarificador;
Rolo Compactador Vibratório;
Caminhão pipa.
3.1.3 Execução
Primeiramente deverão ser removidos toda a vegetação e todo o solo orgânico que
venham a existir na área a ser regularizada. Após a limpeza da área deverão ser feitos
os cortes e aterros necessários para atingir o greide de projeto, então, será feita a
escarificação geral do terreno na profundidade de 20 cm, seguida do umedecimento ou
secagem, compactação e acabamento.
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Os aterros, maiores do que os 20 cm máximos previstos, serão executados de
acordo com as especificações de terraplanagem, o grau de compactação deverá ser no
mínimo de 100% em relação à massa específica aparente seca máxima obtida no ensaio
DNER-ME 47-64 (atualizada DNIT-164/2013-ME), ou outro método equivalente, e o teor
de umidade deverá ser a umidade ótima do ensaio citado +/-2%.
Estas atividades, exceto os ensaios supracitados, serão realizadas com
maquinários e operadores da Prefeitura Municipal, sendo responsabilidade da empresa
contratada a orientação e supervisão das atividades e a execução dos ensaios.
3.1.4 Ensaios
Será de inteira responsabilidade da empresa contratada para a execução da obra
a realização de todos os ensaios descritos a seguir.
Serão decorridos:
i)
ii)
iii)

iv)

v)

vi)

Determinação de massa específica aparente “in situ” nos pontos onde foram coletadas
as amostras para os ensaios de compactação;
Determinação do teor de umidade imediatamente antes da compactação.
Ensaios de caracterização (limite de liquidez, limite de plasticidade e granulometria)
respectivamente, pelos métodos DNER-ME 44-64 (atualizada DNER-ME 122/1994), ME
82-63(atualizada DNER-ME 082/1994) e ME 80-64(atualizada DNER-ME 080/1994), ou
outro método equivalente, a ser realizado a cada 200 metros;
Ensaio de índice de suporte Califórnia com energia de compactação pelo método DNERME 47-64(atualizada DNIT-164/2013-ME), ou outro método equivalente, a ser realizado
a cada 400 metros;
Ensaio de compactação, segundo método do DNER-ME 47-64(atualizada DNIT164/2013-ME), ou outro método equivalente, para determinação da massa específica
aparente seca máxima, com amostras coletadas em pontos obedecendo sempre a
ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo direito e assim sucessivamente,
a 60cm do bordo, a serem coletados a cada 200 metros longitudinais da estrada.
Sondagem SPT para determinação do nível de compactação ao longo da estrada.
3.1.5 Aceitação
Os valores máximos e mínimos decorrentes da amostragem a serem comparados
com os especificados, serão calculados pelas seguintes fórmulas:
1
𝑋𝑚á𝑥 = 𝑋 + 1,29𝜇 + (0,68𝜇 /𝑁 )
2
1
𝑋𝑚á𝑥 = 𝑋 + 1,29𝜇 − (0,68𝜇 /𝑁 )
2
Para o caso do índice suporte Califórnia, o valor µ calculado de acordo com a
fórmula abaixo, deverá ser igual ou superior ao valor mínimo especificado.
1
𝜇 = 𝑋 − (1,29𝜇 /𝑁 )
2
𝑋 = 𝑋/𝑁
𝜇 + 𝑣 ((𝑥 − 𝑥)2 /(𝑛 − 1))
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3.1.6 Controle Geométrico
Após a execução da regularização, deverá ser feita a revisão e a remarcação dos
níveis do eixo e dos dois bordos da estrada, sendo tolerado as seguintes variações:
i)
ii)
iii)

Até +20% para a flecha de abaulamento;
+ ou – 3cm em relação as cotas do projeto;
+ ou – 10cm quanto a largura da plataforma.
3.2 Serviços da base e brita graduada
Na etapa de preparação da base os equipamentos serão fornecidos pela Prefeitura
Municipal, que realizará os serviços das camadas base, sub-base e de brita graduada
sob a orientação e responsabilidade da equipe de engenharia da empresa contratada
para a execução do pavimento. Inclusive a empresa contratada será a responsável pela
execução e controle de todos os ensaios que devem ser realizados para garantir a
qualidade e a resistência do pavimento e responsável pela compra e entrega dos
materiais no local da obra.
3.3 Pedra rachão
Pedra rachão é a camada granular composta por agregados graúdos, que deverão
ter seus vazios preenchidos a seco por agregados miúdos, cuja estabilidade é obtida
com a compactação dos materiais utilizando o Rolo Compactador Vibratório.
3.3.1 Materiais
O material deverá ser comprado e entregue no local da obra pela empresa
contratada, todos os materiais utilizados devem satisfazer às especificações aprovadas
pelo DNER ou pelo DNIT. A camada de sub-base será executada com materiais que
atendam aos seguintes requisitos:
3.3.1.1 Agregado Graúdo (Pedra Rachão)
O rachão, constituído por pedra britada resultante da britagem primária de rocha
sã, deve apresentar fragmentos duros, limpos e duráveis, livres de excessos de
partículas lamelares ou alongadas, macias ou de fácil desintegração e, de outras
substâncias ou contaminações prejudiciais.
O diâmetro máximo do agregado graúdo deve estar compreendido entre 1/2 e 2/3 da
espessura final de cada camada executada, não devendo ser superior a 6” (152mm) e
nem inferior a 3” (88,9mm).
3.3.1.2 Agregado para preenchimento dos vazios
O agregado para o preenchimento dos vazios deve ser constituído por finos de
britagem deve apresentar fragmentos duros, limpos e duráveis, livres de excessos de
partículas lamelares ou alongadas, macias ou de fácil desintegração e, de outras
substâncias ou contaminações prejudiciais.
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Devendo atender a uma das seguintes faixas granulométricas.
Peneiras
Abertura
ASTM
(mm)
1"
25,4
3/4"
19,1
3/8"
9,5
N° 4
4,8
N° 10
2,0
N° 40
0,42
N° 200
0,074

Porcentagem passante, em peso
Faixa I

Faixa II

Faixa III

100
69 - 100

100

Faixa IV

Faixa V

55 - 100

100
70 - 100

100
60 - 80

20 - 50
6 - 20

30 - 60
8 - 25

15 - 25
0 - 12

100
50 - 85
25 - 50

40 - 70

5 - 15

5 - 20

Tabela 01: Faixas granulométricas

O equivalente de areia, pelo método DNER-ME 54/97, ou outro método
equivalente, para o agregado miúdo deve ser igual ou maior que 40%.
3.3.2 Equipamentos
O início dos serviços só será autorizado pela fiscalização após a inspeção e a
aprovação de todo o equipamento. O conjunto de equipamentos básicos para a
execução da pedra rachão compreende as seguintes unidades:
i)
ii)
iii)
iv)

Retroescavadeira;
Patrola motoniveladora;
Rolo compactador vibratório;
Ferramentas manuais diversas.
Estas atividades serão realizadas com maquinários e operadores da Prefeitura
municipal, sendo responsabilidade da empresa contratada a orientação e supervisão das
atividades.
3.3.3 Execução
O acompanhamento da execução da obra deverá ser realizado por responsável
técnico durante todo e qualquer serviço realizado pela equipe de execução. Nenhum
serviço será realizado sem a presença de responsável técnico.
3.3.3.1 Preparo da superfície
A superfície que for receber a camada de pedra rachão deve apresentar-se limpa,
isenta de quaisquer substâncias prejudiciais ou obstáculos que possam obstruir a
perfeita distribuição da camada de pedra rachão.
3.3.3.2 Camada de agregado graúdo
A execução desta etapa inicia-se pelo carregamento do material onde deve ser
observado para que não seja entregue para utilização de agregados graúdos lamelares
ou com excesso de finos.
Após a operação de carregamento e o transporte por caminhões basculantes, fazse o espalhamento em uma camada de espessura uniforme e homogênea,
uniformemente solta. O espalhamento é feito com motoniveladora pesada.
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Após o espalhamento do agregado graúdo, pode ser obtida uma melhor
acomodação do agregado graúdo através de uma única passada de rolo liso sem
vibração.

3.3.3.3 Operação de enchimento e de travamento
O material de preenchimento, obedecendo a uma das faixas granulométricas
especificadas, o mais seco possível, será espalhado com motoniveladora, em
quantidade suficiente para preencher os vazios do agregado graúdo.
A colocação do material deve ser feita até obter o um bom preenchimento, evitando
o excesso superficial.
Logo após deve ser feita a compactação com o rolo vibratório, a compactação deve
sempre ser feita do bordo para o eixo nos trechos de retas e do bordo interno para o
bordo externo nos trechos em curva, e em cada passada o rolo vibratório deve passar
sobre a metade da faixa anteriormente comprimida.
3.4 Brita graduada
Brita Graduada é a camada da base composta por agregados miúdos,
apresentando granulometria contínua, cuja estabilidade é obtida com a compactação dos
materiais utilizando o Rolo Compactador Vibratório.
3.4.1 Materiais
O material deverá ser comprado e entregue no local da obra pela empresa
contratada, todos os materiais utilizados devem satisfazer às especificações aprovadas
pelo DNER ou pelo DNIT. A camada de base ou sub-base será executada com materiais
que atendam aos seguintes requisitos:
i)

O agregado, constituído por pedra britada resultante da britagem e classificação de rocha
sã, deve apresentar fragmentos duros, limpos e duráveis, livres de excessos de
partículas lamelares ou alongadas, macias ou de fácil desintegração e, de outras
substâncias ou contaminações prejudiciais.
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Devendo atender a uma das seguintes faixas granulométricas.
Peneira de malha quadrada Porcentagem passando em peso
Abertura em
ABNT
Faixa I
Faixa II
Faixa III
(mm)
2"
50,8
100
1.1/2"
38,1
90 - 100
100
100
1"
25,4
77 - 100
3/4"
19,1
50 - 85
60 - 95
66 - 88
3/8"
9,5
35 - 65
40 - 75
46 - 71
N° 4
4,8
25 - 45
25 - 60
30 - 56
N° 10
2,0
18 - 35
15 - 45
20 - 44
N° 40
0,42
8 - 22
8 - 25
8 - 25
N° 200
0,074
3-9
2 - 10
5 - 10
Tabela 02: Faixas granulométricas 2

ii)

iii)
iv)
v)
vi)

vii)
viii)
ix)

As composições granulométricas das amostras de brita graduada ensaiadas deverão
estar enquadradas na faixa selecionada de projeto, sendo que a porcentagem de
material que passa na peneira n° 200 não deverá ultrapassar a 2/3 da porcentagem que
passa na peneira n° 40;
Os valores mínimos calculados para o grau de compactação deverão ser superiores a
100%;
Para camadas de base, a porcentagem passante na peneira n° 40 não deverá ser menor
que 12%;
A diferença entre as porcentagens passantes nas peneiras n° 4 e n° 40 deverá estar
compreendida entre 20 e 30%;
A fração passante na peneira n° 4 deverá apresentar o equivalente de areia, determinado
pelo método DNER-ME 54 – 63 (atualizada DNER-ME 054/1997) ou outro método
equivalente, superior a 40%;
A porcentagem de grãos de forma defeituosa, obtida no ensaio de lamelaridade não
deverá ser maior que a 20%;
O índice de suporte Califórnia, obtido através do ensaio DNER-ME 49-74
(atualizada DNIT-172/2016-ME) ou outro método equivalente, com a energia modificada,
não deverá ser menor que a 100%.
3.4.2 Equipamentos
O início dos serviços só será autorizado pela fiscalização após a inspeção e a
aprovação de todo o equipamento. O conjunto de equipamentos básicos para a
execução da base de brita graduada compreende as seguintes unidades:

i)
ii)
iii)
iv)
v)

Pá-carregadeira;
Caminhão tanque irrigador;
Patrola motoniveladora;
Rolo compactador vibratório;
Compactador portátil, manual ou mecânico.
Estas atividades serão realizadas com maquinários e operadores da Prefeitura
municipal, sendo responsabilidade da empresa contratada a orientação e supervisão das
atividades.
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3.4.3 Execução
A superfície a receber a camada de base de brita graduada deverá estar
perfeitamente limpa e regularizada, devendo ter recebido a aprovação da Fiscalização.
Eventuais defeitos existentes deverão ser corrigidos antes da distribuição do material.
3.4.3.1 Distribuição do material
A definição da espessura do colchão de material solto que, após a compressão,
permita a obtenção da espessura de projeto e sua conformação adequada, deverá ser
obtida a partir da observação de panos experimentais previamente executados.
A distribuição do material, sobre a camada anterior, após aprovada pela
Fiscalização, será realizada de maneira uniforme sem produzir segregação.
3.4.3.2 Compressão
Tendo em vista ser muito importante que a camada de brita graduada fique bem
densa, recomenda-se a execução de panos experimentais, com a finalidade de definir
quais os melhores tipos de equipamentos e a sequência executiva mais apropriada para
atingir o grau de compactação desejado.
O teor da Umidade da mistura, por ocasião da compactação, deverá estar
compreendido no intervalo de ± 2%, em relação à umidade ótima obtida no ensaio de
compactação DNER-ME 48-64, ou outro método equivalente, executado com a energia
especificada.
A compactação da brita graduada será executada com o rolo vibratório, a
compactação deve sempre ser feita do bordo para o eixo nos trechos de retas e do bordo
interno para o bordo externo nos trechos em curva, e em cada passada o rolo vibratório
deve passar sobre a metade da faixa anteriormente comprimida.
Durante a compactação, se for necessário, poderá ser feito o umedecimento da
superfície da camada, mediante o uso do caminhão tanque irrigador.
As manobras com o rolo compactador vibratório deverão ser feitas fora da área de
compressão, evitando prejudicar o acabamento da camada.
A compactação deverá evoluir até que se obtenha o grau de compactação mínimo
de 100%, em relação à massa específica aparente seca máxima obtida no ensaio,
executado com a energia especificada. O número de passadas do rolo compactador
vibratório, será definido em função dos panos experimentais executados.
Em lugares em que o rolo compactador vibratório não tem acesso ou seu uso não
seja recomendável, compactação deverá ser feita com o compactador portátil manual ou
mecânico.
3.4.3.3 Generalidades
A base de brita graduada não deverá ser submetida à ação direta do tráfego. Em
caráter excepcional, a Fiscalização poderá autorizar a liberação do tráfego, por curto
espaço de tempo e desde que tal fato não prejudique a qualidade do serviço.
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3.4.4 Controle de Qualidade
3.4.4.1 Controle tecnológico
Serão exigidos os seguintes ensaios:
i)

ii)

iii)
iv)
v)

vi)

vii)

viii)
ix)

Um ensaio de abrasão Los Angeles (método DNER-ME 35-74 ou outro método
equivalente), por mês, e sempre que houver variação nas características da pedreira em
exploração;
Um ensaio de durabilidade com sulfato de sódio (método DNER-ME 89-64 ou outro
método equivalente), por mês, e sempre que houver variação nas características da
pedreira em exploração;
Controle das características da mistura na usina, com amostras coletadas na saída do
misturador;
Uma determinação do teor de umidade na pista, pelo método expedito da frigideira, a
cada 200 metros de pista, imediatamente antes das operações de compactação;
Uma determinação da massa específica aparente seca “in situ” (DNER-ME 92064 ou por
outro método equivalente) imediatamente após a conclusão das operações de
compactação, a cada 60 metros de pista e no mínimo um ensaio por dia de trabalho;
Um ensaio do índice de suporte Califórnia (método DNER-ME 49-74 ou outro método
equivalente), por mês ou sempre que houver variação nas características do agregado
utilizado;
Um ensaio de granulometria por via lavada (método DNER-ME 83-63 ou outro método
equivalente) a cada 120 metros de pista, com amostras coletadas em locais da
determinação de massa específica aparente seca “in situ”;
Em ensaio de equivalente de areia (método DNER-ME 54-63 ou outro método
equivalente), por dia de trabalho, ou no mínimo, um ensaio a cada 600 metros de pista;
Um ensaio de lameralidade, por mês, ou sempre que houver variação nas características
do agregado utilizado.
3.4.4.2 Controle de espessura
Após a execução da camada, proceder-se-á a relocação e ao nivelamento do eixo
e dos bordos, a cada 20 metros, pelo menos, envolvendo no mínimo cinco pontos da
seção transversal.
3.4.4.3 Controle de largura
Será determinada a largura da plataforma acabada, por medidas à trena a pelo
menos cada 20 metros.
3.4.4.4 Controle de acabamento da superfície
As condições de acabamento da superfície serão apreciadas pela Fiscalização, em
bases visuais. Maior atenção deverá ser conferida à verificação da presença de
segregação superficial.
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3.5 Pavimento rígido de concreto
3.5.1 Generalidade
Não será permitida a execução dos serviços, relativos ao pavimento de concreto:
i)
ii)
iii)

Sem o preparo prévio da superfície, caracterizado por sua limpeza e reparação
preliminar;
Sem a aprovação prévia pela fiscalização da Prefeitura do projeto de dosagem;
Em dias de chuva.
3.5.2 Materiais
3.5.2.1 Cimento Portland
São apropriados à pavimentos de concreto simples os Cimentos Portland dos tipos
CP-I (Portland comum), CP-II (Portland Composto), CP-III (Portland de alto forno) e CPIV (Portland Pozolânico), conforme ABNT NBR 16697/2018.
3.5.2.2 Agregados
Os agregados graúdos e miúdos devem atender a norma ABNT NBR 7211/09.
3.5.3.3 Água
A água destinada ao amassamento do concreto deve atender aos limites máximos
indicados a seguir, determinados de acordo com o procedimento apresentado na norma
DNIT 036/2004-ME.
pH

Entre 5 e 8

Matéria orgânica, expressa em oxigênio
consumido

3 mg/l

Resíduo sólido

5000 mg/l

Sulfatos, expressos em íons SO4

600 mg/l

Cloretos, expressos em íons CI

1000 mg/l

Açúcar

5 mg/l
Tabela 03: Limites máximos pH.

Nos casos dúbios para verificar se a água a utilizar é prejudicial ao concreto, devem
ser feitos ensaios comparativos de tempo de pega e de resistência à compressão,
realizados, respectivamente, em pasta de argamassa de cimento.
Para que a água examinada seja considerada satisfatória a pasta deve apresentar
tempo de início de pega diferindo de 30 minutos para menos ou para mais em relação à
da pasta preparada com uma água de referência, em ensaio realizado de acordo com as
normas NBR 13069/12 e NBR NM 9/03. E também obter resistência à compressão maior
ou igual a 85% em relação à da argamassa preparada com a água de referência, em
ensaio realizado de acordo com a norma DNIT 037/2004 – ME.
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3.5.3.4 Aditivos
Todos os aditivos que forem utilizados no concreto devem sempre atender à norma
ABNT NBR 11768/19, podendo ser utilizado, se necessário, aditivos do tipo plastificante
redutor de água, superplastificante e retardador de pega.
3.5.3.5 Aço
As barras de transferência devem ser obrigatoriamente lisas e retas, do tipo CA-25,
o aço deve obedecer à norma ABNT NBR 7480/07, todas as barras precisam ter uma
das pontas engraxadas, sempre na mesma direção, para que as mesmas fiquem fixadas
em uma das placas de concreto e soltas na placa seguinte.
3.5.3.6 Material selante de juntas
O material selante de juntas pode ser moldado a quente, moldado a frio ou prémoldado, e deve ser de produção industrial, atendendo a norma DNIT 046/2004– ME.
3.5.3.7 Material para enchimento das juntas de dilatação
Para promover uma camada não muito profunda de material selante das juntas e
para evitar desperdício de material, deverá ser inserido material para enchimento da
parte inferior das juntas, este material poderá ser cortiça, borracha esponjosa ou
poliestireno.
3.5.3.8 Película isolante
A placa de concreto precisa ficar isolada da camada inferior de base, para promover
este isolamento poderá ser usada membrana plástica, flexível, com espessura entre
2mm e 3mm ou poderá também ser utilizado papel do tipo “kraft” betumado, com
gramatura mínima igual a 200g/cm², contendo uma quantidade de cimento asfáltico de
petróleo ou alcatrão não inferior a 60g/cm².
3.5.4 Cura do concreto
O processo de cura do concreto é uma etapa fundamental para garantir a qualidade
do produto final, devendo ser feita com muita atenção, o processo de cura do concreto
deverá ser feito com utilização de compostos químicos líquidos capazes de formar
película plástica, e poderá ser utilizado como adicional ao cuidado com a cura tecidos de
juta molhados com água caso necessário.
Os tecidos devem ser limpos, absorventes, sem furos e quando secos pesar no
mínimo 200g/m².
3.5.5 Características do concreto
O concreto deverá atender a todas as características abaixo:
a) Resistência característica à tração na flexão (fctM,k) de 4,5 Mpa ou então, a resistência
à compressão axial equivalente (fck) de 30 Mpa no mínimo, desde que seja determinada
em ensaio de correlação entre as resistências, utilizando os materiais de amostras
retiradas na obra. É de fundamental importância que a resistência característica à tração
na flexão (fctM,k) tenha no mínimo o valor de 4,5 Mpa, devido ao trânsito de caminhões
que a via vai receber.
Rua 21 de abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP 97.195-000
E-mail: licitacao@silveiramartins.rs.gov.br - FONE/FAX: (55)3224-4800

Página 25 de 52
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

b)
c)
d)
e)
f)
g)

A resistência à tração na flexão é determinada em corpos de prova prismáticos, conforme
os procedimentos constantes nas normas NBR 5738/15 e NBR 12142/10.
A resistência à compressão axial é determinada em corpos de prova cilíndricos,
conforme os procedimentos constantes nas normas NBR 5738/15 e NBR 5739/18.
O consumo mínimo de cimento (Cmin) tem que ser igual a 320 Kg/m³.
Relação água cimento (A/C) deve ser igual a 0,50 l/Kg.
Abatimento determinado conforme a norma DNER-ME 404/00 que deve ser igual a
70mm ± 10mm.
Teor de ar, determinado conforme a norma NBR NM 47/02 deve ser menor ou igual a
5%.
A dimensão máxima característica do agregado no concreto não deve ultrapassar 1/3 da
espessura da placa do pavimento ou 50mm, adotando sempre o menor valor.
Exsudação, medida conforme a norma NBR NM 102/96, deve ser menor ou igual a 1,5%.
3.5.6 Equipamentos
O início dos serviços só será autorizado pela fiscalização após a inspeção e a
aprovação de todo o equipamento. O conjunto de equipamentos básicos para a
execução das placas de concreto compreende as seguintes unidades:

a) Formas de madeira, para conter o concreto fresco e, ao mesmo tempo, servir como guias
para a movimentação das unidades de distribuição e adensamento do concreto;
b) Vibrador de imersão, com diâmetro externo de no máximo 40mm, e régua vibratória, com
frequência igual ou superior a 60Hz;
c) Régua alisadora ou acabadora vibratória;
d) Máquinas de serrar juntas com disco diamantado, com diâmetro e espessura
apropriados, que possibilitem fazer a ranhura e o reservatório do selante;
e) Desempenadeira de madeira ou de metal;
f) Régua para nivelamento, de madeira, de 3 metros de comprimento e com rigidez
suficiente para não fletir;
g) Vassoura de fio metálico para fazer as ranhuras na superfície do pavimento, ara
acabamento superficial das placas;
h) Ferramentas com pontas em cinzel que penetrem nas juntas e vassoura de fios duros
para fazer a limpeza das juntas;
i) Compressor de ar comprimido para fazer a limpeza das juntas.
3.5.7 Execução
A responsabilidade civil e ética profissional pela qualidade, solidez e segurança da
obra ou dos serviços são da executante.
3.5.7.1 Assentamento de fôrmas e preparo para a concretagem
As formas devem ser colocadas na camada subjacente e ficar firmes, com base no
alinhamento da pista. Devem ser fixadas com ponteiros de aço, a cada metro, no
máximo, de modo a suportar, sem deslocamentos e deformações, os esforços inerentes
ao trabalho, estes ponteiros de aço deverão ter as pontas protegidas para evitar
acidentes de trabalho por perfuração. Para o perfeito assentamento das fôrmas deve-se
calçá-las em toda a sua extensão, não se permitindo apoios isolados.
O topo das fôrmas deve coincidir com a superfície de rolamento prevista, fazendose necessária a verificação do alinhamento.
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Deve ser feita a verificação do fundo de caixa, não se admitindo espessura, ao
longo de toda a seção transversal, inferior à especificação do projeto.
Deve-se verificar se a lona sobre a superfície da base está adequadamente
esticada e se as emendas são feitas com recobrimento de no mínimo 20 cm.
As formas deverão ser untadas para facilitar a desmoldagem.
3.5.7.2 Concreto (mistura, transporte, lançamento e espalhamento)
O concreto deve ser produzido e fornecido por usina comercial e deve atender às
condições estipuladas na norma NBR 7212/12.
O transporte deve ser feito em caminhão betoneira para evitar a segregação dos
materiais componentes da mistura, o período máximo entre a mistura, a partir do
momento da adição da água, quando é usado caminhão betoneira e é feita a agitação
do concreto durante o transporte e a sua descarga, este período pode ser ampliado para
90 minutos.
O espalhamento do concreto pode ser feito com ferramentas manuais ou executado
eventualmente a máquina, qualquer processo utilizado deve garantir a distribuição
homogênea do material de modo a regularizar a camada na espessura a ser adensada.
3.5.7.3 Adensamento do concreto
O adensamento do concreto deve ser feito por vibradores de imersão e pela régua
vibratória. A verificação da regularidade longitudinal da superfície deve ser feita por meio
de uma régua de 3 metros de comprimento, quando o concreto estiver ainda plástico, é
feita a verificação de toda a largura da superfície com a régua disposta paralelamente
ao eixo longitudinal do pavimento com movimento de vaivém e avançando no máximo,
de cada vez, a metade do seu comprimento, qualquer depressão encontrada deverá ser
imediatamente preenchida com concreto fresco, rasada, compactada e devidamente
acabada, e qualquer saliência deverá ser cortada e igualmente acabada. Após as
correções, e logo que a água superficial desaparecer é feito o acabamento final.
3.5.7.4 Acabamento do concreto
Para o acabamento final são feitas as ranhuras na superfície do pavimento,
aumentando sua aderência com os pneus dos veículos e também aumentando a
velocidade com que a água da chuva é expelida para as laterais da pista. Para
proporcionar o acabamento final deverá ser usado vassouras de fios metálicos, pois as
ranhuras devem ser contínuas e uniformes ao longo da largura da placa.
3.5.7.5 Juntas
i) Juntas longitudinais: todas as juntas devem estar em conformidade com as
posições indicadas no projeto, sendo permitido desvios de alinhamento não maiores que
5mm;
ii) Juntas transversais: as juntas transversais devem ser retilíneas em toda a sua
extensão, perpendiculares ao eixo longitudinal do pavimento, salvo em situações
particulares.
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iii) Juntas transversais de construção: ao fim de cada jornada de trabalho, ou
sempre que a concretagem tiver de ser interrompida por mais de 30 minutos, deve ser
executada uma junta de construção, cuja posição deve coincidir com a de uma junta
transversal. Nos casos em que não for possível o prosseguimento da concretagem até
uma junta transversal projetada deverá ser executada obrigatoriamente uma junta
transversal de emergência com as mesmas características e materiais das juntas
projetadas.
3.5.7.6 Cura do concreto
As faces laterais das placas, ao serem expostas após a retirada da forma devem
ser protegidas de maneira que garanta o processo de cura do concreto nesta face.
O tempo total de cura do concreto deve ser de 7 dias, contados períodos de 24
horas, iniciando tão logo seja terminado o acabamento do pavimento.
No período inicial de cura não deve ser permitido nenhum tipo de trânsito sobre o
pavimento, caso contrário pode causar danos ao acabamento da superfície. Neste
período inicial deve ser empregada a cura química, aplicando-se em toda a superfície do
pavimento um composto líquido que forma película plástica, na razão de 0,35l/m² a
0,5l/m².
Após o período inicial de cura, a superfície do pavimento deve ser coberta com
qualquer dos produtos mencionados no item 6.2.9, ou combinações apropriadas desses
materiais ou outro tipo de proteção, para impedir que o concreto sofra perda brusca da
umidade.
3.5.7.7 Desmoldagem
As formas só podem ser retiradas quando decorrerem pelo menos 12 horas da
concretagem, não podendo ultrapassar 24 horas. Durante a desmoldagem devem ser
tomados cuidados para evitar a danificação dos cantos das placas.
3.5.7.8 Serragem e selagem das juntas
As juntas devem ser serradas com máquina específica para corte de concreto e
com uso de disco diamantado.
O material de selagem só pode ser aplicado quando os sulcos das juntas estiverem
totalmente secos e limpos, para fazer a limpeza deve-se utilizar ferramentas com ponta
de cinzel que penetrem na ranhura das juntas sem danificá-las, vassouras de fios duros
e jato de ar comprimido.
O material selante deve ser colocado no interior dos sulcos, sem respingar na
superfície, e em quantidade suficiente para encher a juta sem transbordamento, qualquer
excesso deve ser prontamente removido e a superfície limpa de todo material excedente.
A profundidade mínima de penetração do material selante deve ser 12mm.
3.6 Controle de qualidade
É responsabilidade da empresa contratada a realização dos testes e ensaios que
demonstrem a seleção dos materiais e a realização dos serviços de boa qualidade e em
conformidade com as normas técnicas e com este Memorial Descritivo.
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O controle de qualidade consta, no mínimo, dos ensaios apresentados no quadro
1 apresentado abaixo.
Quadro 1 - Controle de Produção
Quantidade
Descrição do Ensaio
Para cada amassada (ou betonada):
01
Determinação do abatimento do concreto.
Para todo corpo de prova prismático moldado:
01
Ensaio de resistência à tração na flexão.
Para todo corpo de prova cilíndrico moldado:
01
Ensaio de resistência à compressão axial.
Nota 1: nos ensaios de resitência do concreto, dos dois resultados obtidos,
será escolhido o de maior valor como sendo a resistência do exemplar.
Quadro 1: Controle de produção

Na inspeção do concreto deve ser determinada a resistência à tração na flexão, ou
então a resistência à compressão axial, desde que tenha sido estabelecida, através de
ensaios para o concreto em questão, uma correlação confiável entre a resistência à
tração na flexão e a resistência à compressão axial.
A cada trecho de no máximo 2.500 m² (416 metros lineares) de pavimento, devem
ser moldados aleatoriamente e de amassadas diferentes, no mínimo seis exemplares de
corpos de prova, sendo cada exemplar constituído no mínimo por dois corpos de prova
prismático ou cilíndrico de uma mesma amassada, cujas dimensões, preparo e cura
devem estar de acordo com a norma ABNT NBR 5738/15.
O concreto utilizado deve atender a ABNT NBR 12655/2015.
Quanto à largura da placa a variação admitida do tamanho é de até no máximo
10% em relação à definida no projeto por camada.
Quanto à espessura média da camada acabada:
i) a espessura média da camada acabada é determinada pela expressão
𝑢 = 𝑋 − 1,29 ÷ √𝑁, onde 𝑁 ≥ 9 (nº de determinações efetuadas).
ii) a espessura média determinada estatisticamente deve situar-se no intervalo de
±5% em relação à espessura prevista em projeto;
iii) não são tolerados valores individuais de espessura fora do intervalo de ±10%,
em relação à espessura prevista no projeto;
Caso seja identificado algum local com deficiência de espessura as áreas
deficientes devem ser reconstruídas as custas de responsabilidade da empresa
contratada.
Todos os ensaios de controle e determinações devem cumprir condições gerais e
específicas deste memorial, e estar de acordo com os critérios a seguir descritos:
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a) Quando especificada uma faixa de valores mínimos e máximos devem ser verificadas as
seguintes condições:
𝑋 − 𝑘. 𝑠 < valor mínimo especificado ou 𝑋 + 𝑘. 𝑠 > valor máximo de projeto: NÃO
CONFORMIDADE.
𝑋 − 𝑘. 𝑠 ≥ valor mínimo especificado ou 𝑋 + 𝑘. 𝑠 ≤ valor máximo de projeto:
CONFORMIDADE.
Sendo:

𝑋 = ∑𝑥𝑖 ÷ 𝑛
𝑠 = ( ∑(𝑥𝑖 − 𝑋)^ 2 ÷ 𝑛 − 1)^1/2

Onde: xi → valores individuais;
X → média da amostra;
s → desvio padrão;
k → adotado o valor de 1,25;
n → número de determinações, no mínimo 9.
b) Quando especificado um valor mínimo a ser atingido, devem ser verificadas as seguintes
condições:
Se 𝑋 − 𝑘. 𝑠 < valor mínimo especificado: NÃO CONFORMIDADE
Se 𝑋 − 𝑘. 𝑠 ≥ valor mínimo especificado: CONFORMIDADE
c) Quando especificado um valor máximo a ser atingido, devem ser verificadas as seguintes
condições:
Se 𝑋 + 𝑘. 𝑠 > valor máximo especificado: NÃO CONFORMIDADE;
Se 𝑋 + 𝑘. 𝑠 ≤ valor máximo especificado: CONFORMIDADE.
Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às prescrições desta
especificação.
3.7 Execução de esperas hidrossanitárias
A cada 100 metros lineares serão fornecidos e instalados tubos de PVC com
diâmetro nominal de 50mm, transversalmente ao eixo da estrada, com a finalidade de
servir de esperas para futuras instalações hidrossanitárias ao longo do trecho. Para
proteção, será executado envelopamento de 15x15 cm em concreto com resistência
mínima de Fck= 20MPa.
3.8 Sinalização
Serão utilizadas tachas refletivas bidirecionais na separação de faixas de sentidos
opostos de tráfego, devem ser usadas as tachas refletivas bidirecionais na cor amarela,
e o espaçamento de aplicação entre uma e outra deverá ser de 10 m.
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Previamente à implantação das tachas, deve ser feito o preparo e limpeza da
superfície do pavimento, deixando-o livre de quaisquer resíduos, manchas de óleo ou
graxa.
A perfuração do pavimento deverá ser feita com equipamento adequado de
maneira a garantir que o orifício tenha profundidade suficiente em relação ao
comprimento do pino.
Posteriormente é feita a limpeza dos orifícios, bem como do local de assentamento,
com utilização de ar comprimido para evitar a contaminação de material de fixação.
A aplicação da cola sobre o pavimento, no local de colocação do corpo da tacha,
sendo que o adesivo deve preencher totalmente as cavidades do orifício.

Silveira Martins, 01 de agosto de 2022.

_________________________________
Talita Resmin Colaço
Engenharia Civil
CREA/RS 229668

Rua 21 de abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP 97.195-000
E-mail: licitacao@silveiramartins.rs.gov.br - FONE/FAX: (55)3224-4800

Página 31 de 52
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO II

Rua 21 de abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP 97.195-000
E-mail: licitacao@silveiramartins.rs.gov.br - FONE/FAX: (55)3224-4800

Página 32 de 52
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO III

Rua 21 de abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP 97.195-000
E-mail: licitacao@silveiramartins.rs.gov.br - FONE/FAX: (55)3224-4800

Página 33 de 52
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Rua 21 de abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP 97.195-000
E-mail: licitacao@silveiramartins.rs.gov.br - FONE/FAX: (55)3224-4800

Página 34 de 52
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Rua 21 de abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP 97.195-000
E-mail: licitacao@silveiramartins.rs.gov.br - FONE/FAX: (55)3224-4800

Página 35 de 52
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO IV

Rua 21 de abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP 97.195-000
E-mail: licitacao@silveiramartins.rs.gov.br - FONE/FAX: (55)3224-4800

Página 36 de 52
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO V

Rua 21 de abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP 97.195-000
E-mail: licitacao@silveiramartins.rs.gov.br - FONE/FAX: (55)3224-4800

Página 37 de 52
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Rua 21 de abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP 97.195-000
E-mail: licitacao@silveiramartins.rs.gov.br - FONE/FAX: (55)3224-4800

Página 38 de 52
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Rua 21 de abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP 97.195-000
E-mail: licitacao@silveiramartins.rs.gov.br - FONE/FAX: (55)3224-4800

Página 39 de 52
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO VI

Rua 21 de abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP 97.195-000
E-mail: licitacao@silveiramartins.rs.gov.br - FONE/FAX: (55)3224-4800

Página 40 de 52
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO VII

Rua 21 de abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP 97.195-000
E-mail: licitacao@silveiramartins.rs.gov.br - FONE/FAX: (55)3224-4800

Página 41 de 52
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO VIII
À Comissão de Licitação:

DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO AO PODER PÚBLICO
(Modelo)

(Razão Social da licitante), através de seu Diretor ou Responsável Legal, declara, sob as penas da lei,
que a empresa não possui em seu quadro societário servidores públicos ativos, ou empregado de
empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

________________, em ______ de __________________ de _____.

_______________________________________________
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(Modelo)

A ____________ (nome da empresa) ______________, CNPJ nº___________, sediada em _________
(endereço

completo)

__________,

por

intermédio

de

seu

representante

legal

Sr(a)

_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ e do CPF
nº________________, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº
123/06, que se enquadra na situação de ( )microempresa ou

( )empresa de pequeno porte,

conforme o caso) e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art.
3º da referida lei.

____________________, de ___________ de 2022.

Responsável: _______________________________
Assinatura:__________________________________
Carimbo
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ART. 7º, INCISO XXXIII – CF
(Modelo)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do presente processo licitatório, sob a
modalidade TOMADA DE PREÇO 009/2022 – PMSM, instaurado pela Prefeitura Municipal de Silveira
Martins, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal combinado ao inciso
V do artigo 27 da Lei 8.666/93, não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_________________________, em _____ de ___________________de _____.
Razão Social: _________________________________________________
___________________________________________________
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO XI

MODELO DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A
EXECUÇÃO DO OBJETO
A Empresa (razão social), inscrita no CNPJ sob o nº (informar), com sede à (endereço), declara ao
município:
1. Disporá até o ato da assinatura do contrato de toda a estrutura e recursos necessários para
execução do objeto especificado no certame licitatório TOMADA DE PREÇO 009/2022, em especial os
seguintes itens:
1.1. Dos equipamentos e materiais necessários para execução do objeto;
1.2. Mão de obra qualificada;
1.3. Responsável Técnico pertencente ao quadro permanente de empregados da empresa.
2. Dessa

forma, encontra-se

apta

à

perfeita

execução das atividades especificadas

contratualmente.
_________________, ______ de xxxxxxxxx de 2022.

Empresa:__________________________________
CNPJ:_____________________________________
Responsável Legal: __________________________
Assinatura:__________________________________
Carimbo
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ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

A

empresa

____________________________________________________,

_____________________________,

por

intermédio

do(a)

CNPJ
Senhor(a)

_________________________________________, indicado expressamente como seu representante, declara
ter conhecimento do serviço a ser prestado através do Edital de TOMADA DE PREÇO 009/2022 e seus
Anexos, dispensando a necessidade da vistoria “in loco” prevista no Edital. Declara, ainda, que se
responsabiliza pela dispensa e por situações supervenientes, não recaindo em nenhuma hipótese
qualquer responsabilidade sobre o Município ou argumento futuro quanto à não visitação antecipada.
Declaro que me foi dado acesso aos locais, através de cláusula expressa no Edital e anexos, ao qual
dispensei.

_______, __, ________ de ____________ de ______.

________________________________
Responsável legal
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ANEXO XIII
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Desistência do Prazo Recursal Habilitações

A empresa abaixo assinada, participante deste certame, por seu representante legal ou credenciado,
vem através do presente, renunciar expressamente ao prazo recursal de habilitação, conf. Art 109 da
Lei federal 8.666/93 e posteriores alterações, do processo licitatório na modalidade TOMADA DE
PREÇO 009/2022, desde que considerados HABILITADOS, passando para a fase de recebimento das
propostas.

____________________, de ___________ de 2022.

Empresa:__________________________________
CNPJ:_____________________________________
Responsável Legal: __________________________
Assinatura:__________________________________
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ANEXO XIV

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Desistência do Prazo Recursal Propostas
A empresa abaixo assinada, participante deste certame, por seu representante legal e/ou credenciado,
declara, na forma e sob as penas da Lei 8.666/93, que não pretende recorrer do resultado do
julgamento das propostas de preços referente a TOMADA DE PREÇO 009/2022, renunciando
expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o
curso do procedimento licitatório.

____________________, de ___________ de 2022.

Empresa:__________________________________
CNPJ:_____________________________________
Responsável Legal: __________________________
Assinatura:__________________________________
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ANEXO XV
MINUTA DE CONTRATO NºXXX/20XX
Pelo presente instrumento de Contrato, as partes, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA
MARTINS, CNPJ 92.457.217/0001-43, neste ato representado por seu Prefeito Fernando Luiz Cordero,
denominado CONTRATANTE, e de outro a Empresa............................................., CNPJ......................................,
localizada à Rua ....................................., nº......., bairro.............,

no Município de ............................., a seguir

denominada CONTRATADA, têm entre si, certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO EM UMA ÁREA DE 6.000,00M² (EXTENSÃO TOTAL DE 1.000
METROS), NA ESTRADA GERAL PARA LINHA QUARTA NORTE DO MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS –
RS.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO
2.1 – Este Contrato está vinculado ao Edital de Tomada de Preços 009/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E REAJUSTE DE PREÇOS
3.1 – A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela execução das obras ora contratadas o valor de R$
_________________ (_______________________).
3.2 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação da Nota Fiscal e Diário de Obra na
Secretaria de Finanças, devidamente visada pelo engenheiro civil, bem como da apresentação do diário de
obra.
3.2.1 – A empresa deve observar o Decreto Municipal 102/2021 que adota a IN RFB n.º 1.234/2012 para
fins de IRRF nas contratações de bens e na prestação de serviços realizadas pelo Município de Silveira
Martins, RS.
3.3 – Os pagamentos serão realizados em parcelas conforme os boletins de medição. A última parcela será
paga após a emissão do Termo de Recebimento Provisório da obra. Os valores serão liberados diretamente
a CONTRATADA, à ordem da Administração Municipal, desde que não ocorram problemas de execução ou
irregularidades na apresentação de documentos.
3.4 – A CONTRATADA receberá o pagamento conforme atividades já executadas devidamente descritas no
boletim de medição do engenheiro da prefeitura e no Diário de Obra.
3.5 – Qualquer erro ou omissão na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção pela
CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o mesmo seja
definitivamente regularizado.
3.6 – A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se o produto ou serviço for entregue
em desacordo com as especificações constantes deste instrumento.
3.7 – Não haverá reajuste do valor proposto durante a vigência do Contrato;
3.7.1 – Somente será concedido reajuste, se solicitado formalmente, em caso de prorrogação contratual
(após o primeiro ano) e para tal o indexador será o IPCA/IBGE do período.
3.8 – Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93, será concedido
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que suficientemente
comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES
4.1 – DA CONTRATADA:
4.1.1 – Prestar ao CONTRATANTE os serviços descritos no objeto deste contrato.
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4.1.2 – Assume a inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus
empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do
contrato, atendidas as condições previstas no Edital.
4.1.3 – Obriga-se a executar as obras atendendo às normas técnicas e legais vigentes, bem como condições
e garantias técnicas atinentes à matéria de modo a resguardar, sob qualquer aspecto, a segurança e o
interesse das contratantes observando especialmente, o estabelecido no referido Edital.
4.1.4 – Obter expressa autorização da Administração antes de qualquer atividade que não esteja prevista no
Projeto Básico e de qualquer gasto que não esteja expresso na planilha de quantitativos e custo unitário.
4.1.5 – O representante legal supramencionado manterá um livro próprio para registro de todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando à Contratada o que for necessário a
regularização das faltas ou defeitos observados, e estipulando prazo para que sejam sanados.
4.1.6 – A CONTRATADA deverá elaborar Diário de Obra, devendo ser o mesmo apresentado quando
solicitado pela contratante ou nos casos previstos neste contrato.
4.1.6.1 - O DIÁRIO DE OBRA deverá conter:
4.1.6.1.1 - Data;
4.1.6.1.2 - Levantamento fotográfico do serviço executado;
4.1.6.1.3 - Qual a situação climática;
4.1.6.1.4 - Quantos trabalhadores estão em campo e quais suas funções;
4.1.6.1.5 - Quais foram os trabalhos realizados;
4.1.6.1.6 - Que materiais foram empregados;
4.1.6.1.7 - Todos os dados administrativos relevantes.
4.1.7 – Facultar o livre acesso do representante e/ou peritos a suas fábricas depósitos e instalações, bem
como a todos os registros e documentos pertinentes à execução ora contratada, sem que tal fiscalização
importe, a qualquer título, em responsabilidade por parte da Contratante, na forma do estipulado no item
do Edital.
4.1.8 – Responsabilizar-se civil, criminal e por toda e qualquer indenização ou reparação que surgir em
virtude de dano causado ao CONTRATANTE e a qualquer terceiro, decorrentes de ação ou omissão,
negligência, imperícia e imprudência ou por dolo praticado, inclusive por seus empregados, profissional ou
preposto, ficando assegurado o direito de regresso;
4.1.9 – Fornecer pessoal habilitado para a execução do objeto, ARTs e demais atribuições constantes deste
instrumento;
4.1.10 – A CONTRATADA, sem prejuízo de sua responsabilidade, comunicará por escrito, qualquer
anormalidade que eventualmente apure ter ocorrido na execução das obras, que possam comprometer a
sua qualidade.
4.1.11 – A CONTRATADA obriga-se a manter/continuar a obra após o pagamento dos primeiros 50%
(cinquenta por cento) concluídos para fins de liberação dos valores restantes.
4.1.12 - Efetuar o pagamento nos termos estipulados na Cláusula Terceira;
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA
5.1 – O prazo para entrega da obra é de no máximo 90 (noventa) dias, a contar da data de emissão da
ordem de serviços.
5.1.1 – Qualquer alteração no prazo supra referido, poderá ser prorrogado e dependerá da prévia aprovação,
por escrito, do CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS
6.1 – O presente Contrato correrá à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO
2033 – Manutenção Recuperação de Pontes e Bueiros e Estradas Municipais
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações (177) (874) (876)
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RECURSO 001 - Livre
RECURSO 1014 – Alienação Intraorçamentária Livre
RECURSO 1584 – Cessão Onerosa Pré Sal
CLÁUSULA SÉTIMA – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
7.1 – A inexecução do presente Contrato ou a sua rescisão terá tratamento disposto na Lei nº 8.666/93
atualizada pela Lei nº 8.883/94.
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO
8.1 – Este contrato será gerido na pessoa do Gestor conforme Portaria xxx/20XX.
8.2 – A fiscalização será feita conforme Portaria xxx/20XX.
CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA DO CONTRATO – CAUÇÃO
9.1 - Deverá a CONTRATADA prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor deste, a preços iniciais, sob
pena de decair o direito à contratação, conforme prevê o § 4º do art. 56 da Lei 8666/93. A garantia poderá
ser realizada em uma das seguintes modalidades:
a) caução em dinheiro ou título da dívida pública;
b) seguro garantia;
c) carta de fiança bancária.
9.2 - No caso de fiança bancária, a CONTRATADA deverá utilizar o modelo fornecido por um banco
localizado no Brasil, pelo prazo da duração do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogação,
por toda a duração do contrato, independente de notificação da CONTRATANTE, sob pena de rescisão
contratual.
9.3 - No caso da opção pelo seguro garantia o mesmo será feito mediante entrega da competente apólice
emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome da CONTRATANTE, cobrindo o risco de quebra
do contrato, pelo prazo de duração do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogação,
por toda a duração do contrato, independente de notificação da CONTRATANTE, sob pena de rescisão
contratual.
9.4 - No caso de opção pelo Título da Dívida Pública, este deverá estar acompanhado de laudo de avaliação
da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual está informará sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate,
taxa de atualização, condições de resgate.
9.5 - O depósito da garantia referente à caução em dinheiro deverá ser depositado no BANRISUL (Banco do
estado do Rio Grande do Sul).
9.6 - O depósito da garantia de execução contratual deverá ser entregue conforme instruções da
CONTRATANTE.
9.7 - A Garantia de execução deverá ser efetuada em até 5 (cinco) dias úteis, após a assinatura do contrato
numa das modalidades descritas no subitem 9.1.
9.8 - A garantia prestada pela CONTRATADA lhe será restituída ou liberada (quinze) dias consecutivos após
o Recebimento Definitivo da Obra pela CONTRATANTE.
9.9 - A Caução Garantia quando prestada em dinheiro, deverá ser devolvida atualizada monetariamente,
conforme prevê o § 4º do art. 56 do citado diploma legal.
9.10 – A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
na forma do art. 70, da Lei 8.666/93. O CONTRATADO é responsável pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO
10.1 – Este Contrato poderá ser rescindido:
Por ato unilateral da Administração, nos casos previstos na Lei Federal nº 8.666/93;
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10.1.1 – Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência para a
Administração;
10.1.2 – Judicialmente, nos termos da legislação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES, MULTAS E INADIMPLEMENTO
11.1 – Havendo descumprimento de qualquer uma das condições estabelecidas neste contrato, poderão ser
aplicadas as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93:
11.2 – Advertência formal, por intermédio do setor competente, quando ocorrer o descumprimento de
cláusulas contratuais que não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave (A advertência e a anotação
restritiva no Cadastro de Fornecedores poderão ser aplicadas quando ocorrer descumprimento das
obrigações deste edital ou das obrigações assumidas no contrato, quanto, especialmente, àquelas relativas
às características dos bens, qualidade, quantidade, prazo ou recusa de fornecimento ou entrega, ressalvados
os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados, desde que sua gravidade
não recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade).
11.3 – Multa equivalente a 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega
do objeto:
11.3.1 – O atraso na entrega dos produtos/serviços sujeitará o fornecedor ao pagamento de multa no
percentual acima relativamente ao valor da pendência, por dia de atraso, até o limite de 10% do valor devido,
sem prejuízo das demais sanções previstas neste edital e no contrato;
11.3.2 – A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter
compensatório, e a sua cobrança não isentará o fornecedor da obrigação de indenizar eventuais perdas e
danos;
11.3.3 – A multa aplicada ao fornecedor e os prejuízos causados à Prefeitura Municipal de Silveira Martins
serão deduzidos de qualquer crédito a que tenha direito o fornecedor, cobrados diretamente ou
judicialmente.
11.4 – Multa de até 1% (um por cento) do valor do contrato no caso de inobservância de qualquer obrigação
assumida no presente instrumento.
11.5 – Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, por período a ser definido na
oportunidade, de acordo com a natureza e a gravidade da falta, respeitado o limite legal de 24 (vinte e
quatro) meses, sem prejuízo da aplicação de multa, podendo ser aplicada quando:
11.5.1 – Apresentação de documentos falsos ou falsificados;
11.5.2 – Recusa injustificada em entregar o produto dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal
de Silveira Martins;
11.5.3 – Reincidência de descumprimento das obrigações assumidas no contrato acarretando prejuízos para
a Prefeitura de Silveira Martins, especialmente aquelas relativas às características dos bens, qualidade,
quantidade, prazo ou recusa de fornecimento ou entrega, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior,
devidamente justificados e comprovados;
11.5.4 – Reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
11.5.5 – Irregularidades que acarretem prejuízo à Prefeitura de Silveira Martins, ensejando frustração do
Registro de Preços ou impedindo a realização de ato administrativo por parte do Município de Silveira
Martins;
11.5.6 – Ações com intuito de levar à inexecução do contrato;
11.5.7 – Prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para licitar e contratar com a
Prefeitura Municipal de Silveira Martins;
11.5.8 – Condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.
11.6 – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em função da
natureza ou gravidade da falta cometida, sem prejuízo de multas incidentes (A declaração de inidoneidade
poderá ser proposta pelo Secretário de Município das Finanças quando constatada a má-fé, ação maliciosa
e premeditada em prejuízo do Município de Silveira Martins, evidência de atuação com interesses escusos
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ou reincidência de faltas que acarretem prejuízo à Prefeitura Municipal de Silveira Martins ou aplicações
sucessivas de outras penalidades).
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 – A entrega de documentos e/ou missivas trocadas entre a CONTRATANTE e CONTRATADA será
efetivada, via de protocolo, única forma, aceita como prova de entrega, por ambas as partes, durante o
período de vigência de Contrato.
12.2 – Fica estabelecido que qualquer variação na forma da contraprestação ora ajustada será efetuada
mediante acordo escrito firmado por ambas as partes, o qual fará parte integrantes deste instrumento
observadas as condições legais estabelecidas, ressalvadas as alterações unilaterais permitidas a
Administração na forma do estipulado no inciso “I“ do artigo 65 da Lei 8666/93.
12.3 – As partes contratantes declaram-se, ainda, cientes e conforme com todas as disposições e regras
atinentes a contratos contidas na Lei 8666/93 com suas alterações posteriores, bem como, com todas
aquelas contidas na Licitação, ainda que não estejam expressamente transcritas neste instrumento.
12.4 – Os termos de recebimento provisório serão emitidos concomitantemente com os boletins de medição,
e o termo de recebimento definitivo somente após 90 dias da conclusão da obra.
12.5 – Não será permitida a subcontratação parcial ou total da obra, devendo a CONTRATADA realizar
TODOS os serviços constantes neste Edital.
12.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria – RS para solucionar todas as questões oriundas deste
ajuste, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem as partes assim, justas e contratadas assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual
teor e forma, perante 2 (duas) testemunhas estando de acordo com o estipulado.
Silveira Martins, ______ de _____________________ de 2022.

___________________________

____________________________________

Município de Silveira Martins
FERNANDO LUIZ CORDERO
Prefeito Municipal

EMPRESA
CNPJ

Este procedimento licitatório foi juridicamente
analisado e formalmente aprovado, nos termos do
art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93.
Em ____ /____ /_____.
__________________________
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
OAB/RS xxxxxx

TESTEMUNHAS
1- ________________________________
2- ________________________________
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