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TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 

TIPO: MENOR PREÇO - GLOBAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 585/2020 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, SOB REGIME DE 

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, TIPO MENOR PREÇO, DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM 

CBUQ PARA RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL, EM ATENDIMENTO AO 

CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 892991/2019, CONFORME ANEXOS DO EDITAL. 

 

REPARTIÇÕES INTERESSADAS: Secretaria Municipal de Obras e Serviços. 
 

LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 8.666/1993, alterações introduzidas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98 e a Lei 

Complementar nº 123/2006 e alterações, Lei Municipal nº 743/2015. 

 

DATA PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: Até o dia 30 de abril de 2020, às 08h45min. 

 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 30 de abril de 2020, às 09h00min. 

 

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Agudos do Sul, situada na 

Av. Brasil, 38, Centro – Agudos do Sul/PR. 

 

O edital completo estará à disposição dos interessados dos dias 13 de abril a 30 de abril de 2020, no 

Departamento de Compras e Licitações. 

 

 

Agudos do Sul/PR, 07 de abril de 2020. 

 

 

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA 

PREFEITA MUNICIPAL 
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1- INTRODUÇÃO 
 

1.1. O MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, 
inscrita no CNPJ sob nº 76.105.667/0001-10, através de sua Prefeita Sra. LUCIANE MAIRA TEIXEIRA, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que no dia DD de MÊS de 2020, às 00h00min, 
na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Agudos do Sul, situada na Av. Brasil, nº 38, Centro, 
nesta cidade, estará procedendo o PROCOCOLO para recebimento das documentações e propostas 
para a licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de 
execução de empreitada por Preço Global, cuja direção e julgamento serão realizados pela Comissão 
Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 01/2020, de acordo com as normas 
consubstanciadas pela Lei 8.666/93 e alterações introduzidas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98 e  a Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, Lei Municipal nº 743/2015, bem como as 
cláusulas e condições a seguir:  

 
1.2. A entrega dos envelopes documentação e proposta deverá ser feita até o dia 30 de abril de 
2020, às 08h45min, no Protocolo da Prefeitura do Município de Agudos do Sul – à Av. Brasil, 38 – 
CEP 83.850-000 – Agudos do Sul, Estado do Paraná, não se permitindo atraso, mesmo involuntário, 
considerando-se como horário de entrega, o protocolado no Setor de Protocolo.  

 
1.2.1. Serão aceitos os envelopes encaminhadas por via postal ou outro serviço de entrega, 

desde que sejam remetidos ao endereço indicado no preâmbulo deste Edital até o dia e hora 
estabelecidos para recebimento e abertura da proposta e documentação, não se admitindo a entrega 
em outro local. 

 
1.2.2. É de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da “Documentação” e 

“Proposta” enviadas por via postal ou outro serviço de entrega, de forma que, caso venham a ser 
entregues após o horário estabelecido no “preâmbulo” deste Edital, serão consideradas como não 
recebidas. 

 
1.3. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, a ser realizada na sala de reuniões da 
Prefeitura Municipal de Agudos do Sul, no dia 30 de abril de 2020, às 09h00min, de acordo com a 
legislação vigente mencionada no preâmbulo deste Edital. 
 
2 – DO OBJETO 
 
2.1. Para fins desta licitação o objeto se constitui em CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, TIPO 
MENOR PREÇO, DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ PARA RUAS URBANAS DO 
MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 
892991/2019, CONFORME ABAIXO E ANEXOS DO EDITAL: 
 

Local do objeto Objeto 
Quantidade e 
unidade de 

medida 

Prazo de 
Execução Valor máximo 

Rua Monteiro Lobato – Centro; 
Rua Tiradentes – Centro; 

Rua Carlos Gomes – Centro; 
Rua Tobias Alves da Rocha – 

Bairro Novo; 
Rua Odorico Caetano dos 
Santos – Bairro Novo. 

Pavimentação em 
CBUQ 

Área 
4.910,30m² 

 
Extensão 
802,34m 

06 meses R$ 1.016.850,00 
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2.2. Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior a: 
 
 

 

Pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ 

 
2.3. A presente Licitação reger-se-á pelo tipo: MENOR PREÇO - GLOBAL. 
 
3 – DO EDITAL  

 
3.1. O Edital completo poderá ser retirado no Departamento de Compras e Licitações, das 8:00 às 
11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, nos dias úteis, na sede da Licitante, na Av. Brasil, nº 38, 
Centro, Agudos do Sul, telefone (41) 3624-1808, no site www.agudosdosul.pr.gov.br, ou por solicitação 
no e-mail licitacao_agudos@hotmail.com.  
 
3.2. Informações e esclarecimentos relativos ao edital, seus modelos, adendos e anexos poderão ser 
solicitados, por escrito, por protocolo na Prefeitura, via postal, ou através do e-mail 
licitacao_agudos@hotmail.com endereçado à Comissão de Licitação, até 05 (cinco) dias úteis antes da 
data limite para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2), sendo que as respostas serão 
enviadas por escrito até 02 (dois) dias úteis antes do recebimento das propostas. 

3.3. A impugnação ao edital, se houver, poderá ser encaminhada através do e-mail 
licitacao_agudos@hotmail.com, atendendo o prazo estabelecido no Art. 41, da Lei no 8.666/93 e 
alterações.  

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Poderão participar desta TOMADA DE PREÇOS, todos os interessados do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da licitação, cadastrados, nas condições exigidas pela Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, na Prefeitura Municipal de Agudos do Sul, com certificado de 
cadastro em vigência na data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1, n° 
2 e nº 3), ou; 
 
4.2. Empresa do ramo cadastrada, nas condições exigidas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, em outros órgãos ou entidades da administração pública, com certificado de cadastro 
em vigência na data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1, n° 2 e nº 
3), ou; 
  
4.3. Empresas que preencham as condições exigidas para o cadastramento nos termos do art. 22, § 2º 
da Lei nº 8.666/93. 
 
4.4.  É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação conforme o art. 9º da Lei de Licitações 
8666/93: 

Art. 9º - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da 
execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: 

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 
projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 
com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 
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III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável 
pela licitação 

 
4.5. A participação na presente licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições 
estabelecidas no presente Edital, bem como na observância dos regulamentos, normas administrativas 
e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos.  

 
5 – DA CREDENCIAL 
 
5.1. Juntamente com o recebimento dos envelopes n° 1 e n° 2 o representante da proponente, se não 
for membro integrante da diretoria e querendo participar ativamente (com poderes legais para 
representar a proponente) da sessão, deverá apresentar à Comissão de Licitação a credencial (modelo 
do anexo II) com firma reconhecida, ou por meio de procuração passada em cartório. A credencial é 
documento avulso e não deve estar inserida em nenhum dos envelopes. 
 
5.1.1. A credencial poderá ser apresentado em original ou fotocópia autenticada por cartório 
competente. Em caso de apresentação sob a forma de fotocópia simples, a aceitação dos mesmos fica 
condicionada ao acompanhamento do respectivo original, para que a Comissão de Licitação possa fazer 
a devida autenticação.  
 
5.2. Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente. 
 
6 – DA DOCUMENTAÇÃO 
 
6.1. Serão admitidos na presente licitação os portadores dos documentos mencionados no item 6.3. 
que deverão ser apresentados em 02 (dois) envelopes fechados e lacrados, contendo os 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE nº 1) e as PROPOSTAS DE PREÇOS (ENVELOPE nº 2), 
bem como constar na parte externa e frontal dos mesmos o nome ou denominação da proponente, 
conforme a seguir: 
 
ENVELOPE Nº. 1 - HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL - PR. 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº.: 02/2020 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 
ABERTURA: DD/MM/2020 
HORA: HH:00 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA / CNPJ 
 
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL - PR. 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº.: 02/2020 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 
ABERTURA: DD/MM/2020 
HORA: HH:00 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA / CNPJ 
 
6.2. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia autenticada 
(em tabelião de notas ou pela Comissão de Licitação na sessão de recebimento das propostas em 
confronto com o original), ou publicação em órgão de imprensa e deverão estar com prazo de validade 
em vigor. As folhas deverão, preferencialmente, estar numeradas em ordem crescente e rubricadas 
pela proponente. 
 
6.3. Deverá estar inserido no envelope nº 01, os seguintes documentos:  
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6.3.1. Quanto à Habilitação Jurídica: 
 
a) Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Agudos do Sul ou Certificado de 

Registro Cadastral emitido por outro órgão ou entidade pública, em vigência; 
b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), com prazo de emissão não 

superior a 90 (noventa) dias, contados retroativamente da data de abertura da licitação; 
c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, inclusive a última alteração 

contratual, devidamente registrado, e acompanhado, no caso de sociedade por ações, dos 
documentos de eleição de seus atuais administradores;  

d) Alvará de localização e funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da jurisdição fiscal 
do estabelecimento licitante da Pessoa Jurídica; 
 

6.3.2. Declarações: 
 
a) Declaração, nos moldes do anexo III deste edital, sob as penas da Lei, que: 

1) não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de 
trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
2) nenhum dos sócios da proponente é servidor ou dirigente de órgão do Município de Agudos do 
Sul; 
3) não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
4) não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer e 
suas esferas; 
5) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e 
que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

b) Declaração expressa do seu regime de tributação e de enquadramento como Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, conforme o modelo constante no Anexo VII. 

c) OPCIONALMENTE a proponente poderá apresentar o Termo de Renúncia, que para tanto, 
poderá ser utilizado o modelo constante no Anexo VIII do presente Edital; 
 

6.3.3. Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 

a) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo 
as contribuições sociais, emitida pela Receita Federal, através do site www.receita.fazenda.gov.br. 

b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual mediante a apresentação de Certidão de 
Regularidade Fiscal emitida pela respectiva Secretaria de Estado da Fazenda do Estado da sede da 
empresa; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de 
Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede do 
proponente, ou outra equivalente, na forma da lei; 

d) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS – CFR, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; expedido pela Caixa Econômica Federal, 
através do site www.caixa.gov.br. 

e) Prova de Regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, através do site 
www.tst.jus.br. 
 

6.3.4. Quanto à Qualificação Técnica: 
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a) Declaração de responsabilidade técnica, indicando o(s) responsável(is) técnico(s) pela 
execução da obra até o seu recebimento definitivo pelo licitador, acompanhada de Certidão de 
Acervo Técnico Profissional - CAT, expedida pelo CREA/CAU da região pertinente, em nome 
do(s) responsável(is) técnico(s) que participarão da obra, relativa à execução de, no mínimo, uma 
obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional, equivalente ou superior à solicitada 
no item 2.2. 

b) Certidão de Registro de Pessoa Física no CREA - Conselho de Engenharia e Agronomia e/ou 
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, do(s) profissional (is) indicado(s) como 
responsável(is) técnico(s). 

c) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no CREA - Conselho de Engenharia e Agronomia ou 
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.  

d) Comprovação da capacitação técnico-operacional (em nome da proponente) de, no 
mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior 
às solicitadas no item 2.2, em quantidade igual ou superior conforme definido a seguir:  
 

DESCRIÇÃO SERVIÇO QUANTIDADE MÍNIMA 
Pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado a Quente - 
CBUQ 120m³ 

 
OBS: Para atendimento da quantidade mínima acima, será permitida a soma das 
quantidades do mesmo serviço, com apresentação de no máximo 3 (três) atestados ou 
declarações. 

 
e) Atestado de visita (conforme anexo V do edital), expedido pelo licitador.  A proponente, por 

meio de representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, quando da visita ao local da 
obra deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo 
de sua proposta. A visita ao local deverá ser agendada pelo telefone (41)3624-1775 data limite 
para o agendamento 29/04/2020, ou declaração formal (conforme anexo VI do edital) 
assinada pelo responsável técnico da proponente, sob as penalidades da lei, de que tem pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total 
responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos 
futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante. 
 

6.3.5. Quanto à Qualificação Econômica Financeira: 
 
a) Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, com prazo de emissão não superior a 90 (noventa) dias, contados 
retroativamente da data de abertura da licitação; 

b) Comprovação do patrimônio líquido de valor igual ou superior a 10% (dez por cento) 
do valor máximo do objeto licitado (R$ 1.016.850,00), relativamente à data da apresentação da 
proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais; 

c) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, assinado por 
profissional devidamente habilitado, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de três (03) meses da data da apresentação da 
proposta; 

d) Comprovação da boa situação financeira através de planilha, devidamente assinada por 
profissional habilitado, onde devem ser demonstrados os índices de liquidez geral (LG), liquidez 
corrente (LC) e endividamento (E), cujos valores limites são os a seguir estabelecidos: 

 
 
 
 



 

 
 

Prefeitura Municipal de Agudos do Sul 
Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 
      

 

Av. Brasil, 38 - Centro - Agudos do Sul - PR - Fone/Fax: (41) 3624.1244 

www.agudosdosul.pr.gov.br 

Página 7 de 58 

 
(LG) 

(valor mínimo) 
(LC) 

(valor mínimo) 
(E) 

(valor máximo) 
1,10 1,10 0,50 

 
Tais índices serão calculados como se segue: 
 

 
LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 

 
  

 
LC = (AC / PC) 

 
 

 
E = (PC + ELP) / (AC + RLP+ AP) 

 
 
Onde: 
 
AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente 
RLP - realizável a longo prazo ELP - exigível a longo prazo 
 
6.6. Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem os índices mínimos exigidos; 
 
6.7. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo SIMPLES, poderão apresentar a 
Declaração Simplificada do Imposto de Renda já exigível, ficando - desta forma - dispensadas da 
apresentação apenas do Balanço Patrimonial; 
 
6.8. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.  
  
6.8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado 
às mesmas o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública para providenciar regularização, conforme os preceitos do art. 42 e 43, § 1º e 2º da Lei 
Complementar nº 123/2006. 
 
6.8.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.8.1, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93.  
 
6.9. Para as certidões que não apresentarem prazo de validade, considerar-se-á 90 (noventa) dias a 
partir da data de emissão. 
 
6.10. Tendo em vista tratar-se de execução de serviços de engenharia no âmbito do Estado do Paraná, 
os registros no CREA exigidos neste Edital deverão ser vistados pelo CREA/PR caso a licitante tenha 
sua inscrição no CREA de outro Estado. Esta exigência somente deverá ser atendida pela 
proponente vencedora da licitação para fins de assinatura do contrato. 

 
7 – DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS 
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7.1. Os interessados em participar da presente licitação, deverão entregar a documentação no horário 
e endereço citados no preâmbulo do edital. 
 
7.2. A proponente que deixar de preencher quaisquer dos requisitos exigidos para o Envelope nº 1 - 
HABILITAÇÃO será inabilitada, não podendo participar das fases posteriores, com a consequente 
devolução do Envelope nº 02 (PROPOSTAS DE PREÇOS).  
 
7.3. A falta de qualquer dos documentos solicitados ou a apresentação de documentos e/ou proposta 
que contenham emendas, rasuras, entrelinhas, ressalvas ou modificações de qualquer item deste 
Edital, implicará na inabilitação ou desclassificação da empresa participante. 
 
7.4. Não será aceita remessa de documentação que não o determinado por este edital.   
 
7.5. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia, à exceção de fotocópias em papel termo sensível (fac-símile), devendo ser 
autenticadas por tabelião de notas ou por funcionário da unidade que participa da licitação, ou ainda 
apresentada prova da publicação em órgão de imprensa oficial. 
 
7.6. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da proponente e redigida em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou 
entrelinhas. 
 
7.7. A proposta deverá conter os seguintes elementos: 
 
a) Razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail), se 
houver, para contato; 
b) Número da licitação; 
c) Especificações de forma clara e detalhada do objeto cotado, que deverão estar de acordo com as 
exigências constantes neste EDITAL, não se admitindo propostas alternativas; 
d) Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data para o 
recebimento e abertura dos envelopes desta licitação, sendo que a omissão do prazo de validade na 
proposta de preços da licitante, importará no cumprimento da validade mínima de 60 (sessenta) dias; 
e) Valor da oferta, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso. No caso de divergência 
entre esses valores, será considerado válido aquele grafado por extenso; 
f) Prazo de execução dos serviços; 
g) conter a declaração expressa de que a proponente se enquadra no regime tributário de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP), desde que atenda aos preceitos do art. 3º da 
Lei Complementar nº 123/2006, podendo para tanto utilizar o modelo no anexo deste edital; 
h) Conter anexo a planilha de serviços; 
i) Conter anexo o cronograma físico-financeiro; 
j) Conter anexo o termo de compromisso de garantia da obra, conforme modelo no anexo XII do 
edital. 
 
7.8. Nos preços cotados deverão estar incluídos, transporte, estadia, alimentação, deslocamentos, mão 
de obra de toda a equipe necessária para a execução dos serviços e todos os tributos, impostos, taxas, 
garantia e demais encargos que incidam ou que venham a incidir sobre o objeto da presente TOMADA 
DE PREÇOS. 
 
7.9. As propostas deverão ter prazo de validade de 60 (sessenta) dias a contar da abertura do 
envelope proposta (envelope nº 2). O prazo de validade das propostas ficará suspenso no caso de 
recurso administrativo ou judicial interposto na presente licitação, até o prazo máximo de 30 (trinta) 
dias. 
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7.10. As propostas deverão ser assinadas pelo representante legal da empresa ou por procurador 
devidamente constituído, através de instrumento particular com firma reconhecida, ou público, em 01 
(uma) via, preferencialmente digitadas, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em envelope fechado, 
devidamente identificado e fazendo menção à presente licitação. 
 
7.11. A Razão Social completa de licitante deverá ser a mesma das notas fiscais apresentadas por 
ocasião dos pagamentos, caso seja vencedora do certame. 
 
7.12. Será de inteira responsabilidade da empresa vencedora do certame a omissão de valor 
necessário à perfeita e completa execução do objeto da licitação. 
 
7.13. A apresentação da proposta será considerada com evidência de que a empresa proponente: 
 
a) Examinou criteriosamente os documentos deste Edital, que os comparou entre si e obteve 

informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la. 
 
b) Considerou que os elementos desta licitação lhe permitiram a elaboração de uma proposta 

totalmente satisfatória. 
 

7.14. A Comissão de Licitação poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a 
qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora da 
empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43, parágrafo 5º da Lei nº 8.666/93. 
 
7.15. O Município de Agudos do Sul reserva-se o direito de revogar por interesse público, ou anular de 
ofício ou mediante provocação de terceiros, por ilegalidade, no todo ou em parte esta licitação, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa (artigo 49 e parágrafos) da Lei nº 8.666/93. 
 
8 – DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E CREDENCIAL 
 
8.1. No local, dia e hora fixados neste edital, a Comissão de Licitação receberá os envelopes n° 1 e n° 
2, fechados e inviolados, de cada proponente e rubricará, juntamente com os representantes que 
assim o desejarem.  
 
8.2. Juntamente com o recebimento dos envelopes n° 1 e n° 2 o representante da proponente, se não 
for membro integrante da diretoria e querendo participar ativamente da sessão, deverá apresentar à 
Comissão de Licitação a credencial com firma reconhecida, ou por meio de procuração passada em 
cartório. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou substituição de documentos 
exigidos e não inseridos nos envelopes nº 1 e n° 2, ressalvados os erros e omissões sanáveis.  
 
9 – DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS 
 
9.1. A Comissão de Licitação, de posse dos envelopes contendo os documentos para habilitação e as 
propostas de preços, processará à abertura dos envelopes nº 1 que contém a documentação de 
habilitação que será submetida ao exame da Comissão de Licitação e das proponentes interessadas. 
 
9.2. Caso os responsáveis pela licitação julguem necessário, poderão suspender a reunião para analisar 
os documentos e julgar a habilitação. 
 
9.3. Como condição complementar ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão 
verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 
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existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 
consulta aos seguintes cadastros: 
 

a) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; 
 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
 

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria Geral 
da União (www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); 

 
d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

 
e) Lista de impedidos de licitar, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – 

TCE/PR (http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/licitacoes-municipais-impedidos-de-
licitar/54/area/49); 

 
9.3.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei Federal n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
 
9.3.2. Constatada a existência de sanção, a Comissão de Licitação reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 
 
9.4. No caso de decisão sobre a habilitação ou inabilitação das proponentes, na mesma sessão e desde 
que ocorra a desistência da interposição de recursos pela unanimidade das proponentes, poderá a 
Comissão de Licitação proceder à abertura do Envelope nº 2 - PROPOSTAS DE PREÇOS.  
 
9.5. Não ocorrendo a desistência do prazo de recurso sobre as habilitações ou inabilitações, a 
Comissão de Licitação marcará nova data, hora e local, para a abertura dos Envelopes nº 02 - 
PROPOSTAS DE PREÇOS, que será, obrigatoriamente, após decorrido o prazo legal para apresentação 
de recursos ou o julgamento dos mesmos.  
 
9.6. Após o julgamento dos recursos interpostos, os Envelopes nº 2 (PROPOSTAS DE PREÇOS) serão 
devolvidos, inviolados, às proponentes inabilitadas.  
 
9.7. A Comissão de Licitação procederá à abertura dos envelopes n° 2 das proponentes habilitadas, 
examinará a documentação apresentada, lendo em voz alta o nome da proponente, o objeto, o preço 
global, o prazo de execução e o prazo de validade de cada proposta. Os documentos serão rubricados 
pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes presentes. 
 
9.8. O critério a ser utilizado no julgamento das propostas será o menor preço global analisado, desde 
que cumprido o exigido no edital. A Comissão de Licitação poderá relevar, numa proposta, qualquer 
informalidade, não harmonização ou irregularidade de natureza secundária, formal que não constituam 
um desvio significativo, desde que não prejudique ou afete a classificação relativa de qualquer outra 
proponente 
 
9.9. A ausência de assinatura na proposta, planilha ou cronograma físico-financeiro poderá ser suprida 
se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato 
ser registrado em ata. 
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9.10. A Comissão de Licitação fará a conferência da proposta de preços, planilha de serviços e 
cronograma físico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotação no preenchimento serão 
efetuadas as devidas correções. 
 
9.11. No caso de haver divergência entre o preço grafado em algarismos e o grafado por extenso, 
prevalecerá o último, a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro grosseiro e 
óbvio, ou, ainda, na omissão de um desses valores (algarismo ou extenso) a proposta será válida 
desde que não haja dúvidas sobre o preço apresentado. 
 
9.12. Se existir diferença entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecerá esta. 
 
9.13. Se existir erro aritmético na multiplicação da quantidade pelo preço unitário, o preço unitário 
prevalecerá, a não ser que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro grosseiro e óbvio no 
preço unitário. Neste caso, o preço parcial cotado prevalecerá e o preço unitário será corrigido. 
 
9.14. Nos casos em que houver diferença entre o preço global indicado na planilha de serviços e o 
preço global analisado, prevalecerá este. 
 
9.15. A Comissão de Licitação fará a conferência do cronograma físico-financeiro e procederá a 
correção se constatado erro ou desequilíbrio físico-financeiro. A simples correção de erro e/ou 
desequilíbrio físico-financeiro não acarretará a desclassificação da mesma. 
 
9.16. O cronograma físico-financeiro corrigido deverá ser aceito expressamente pela proponente. Caso 
rejeite a correção, a sua proposta será desclassificada 
 
9.17. Será desclassificada a proposta: 
 
a) elaborada em desacordo com o presente edital; 
b) cujo valor global analisado for superior ao estabelecido pela Administração; 
c) que proponha qualquer oferta de vantagens não previstas no edital; 
d) que apresentar preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes; 
e) que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; 
f) Que tenha seus preços cotados em qualquer padrão monetário diferente do nacional;  
g) que não aceite correção do cronograma físico-financeiro; 
h) que venha a ser considerada inexequível pela Comissão de Licitação, após procedimento para 
apurar a viabilidade técnica e econômica do preço global proposto, quando for razoável concluir que a 
proponente não é capaz de executar o Contrato ao preço de sua oferta. 
 
9.18. Consideram-se inexequíveis as propostas cujos preços globais analisados sejam inferiores a 70% 
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
 
a) média aritmética dos preços globais analisados, das propostas superiores a 50% (cinquenta por 
cento) do preço orçado pela Administração, ou 
b) preço global orçado pela Administração. 
 
9.19. A proponente deverá estar apta, quando solicitada pela Comissão de Licitação, a apresentar uma 
detalhada composição de preços unitários que demonstrem a viabilidade técnica e econômica do preço 
global proposto para a obra. A composição de preço deverá ser entregue por escrito ao presidente da 
Comissão de Licitação, no prazo a ser fixado pela mesma, após o recebimento da solicitação. A não 
apresentação da composição detalhada dos preços unitários será considerada como prova da 
inexequibilidade da proposta de preço. 
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9.20. Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá fixar o 
prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova proposta de preços. 
 
9.21. Ocorrendo empate no preço global analisado entre duas ou mais propostas de preços, a 
Comissão de Licitação procederá ao sorteio em sessão pública, para se conhecer a ordem de 
classificação, desde que não ocorra o disposto no item 10.  
 
9.22. O julgamento e a classificação das propostas são atos exclusivos da Comissão de Licitação que, 
em consequência, reserva-se o direito de desclassificar as propostas em desacordo com este Edital, e 
do artigo 44 da lei nº. 8.666/93, ou ainda as que se revelarem manifestamente inexequíveis ou 
inconvenientes, por fatos comprovados durante o processo de seleção.  
 
9.23. A classificação das propostas será comunicada às proponentes através dos meios usuais de 
comunicação. A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Art. 
nº 109 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações 
 
9.24. A Comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas, registrando todos os fatos praticados no 
decorrer do processo licitatório. Quaisquer observações somente serão registradas em ata quando 
forem formuladas por escrito, das quais a Comissão de Licitação fará a leitura para conhecimento 
geral.  
 
9.25. Em qualquer fase da licitação, é facultado à Comissão de Licitação realizar diligências destinadas 
a esclarecer a instrução do processo licitatório, solicitar informações ou esclarecimentos 
complementares que julgar necessários, bem como, solicitar o original de documento da proponente, 
devendo a mesma apresentá-lo num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do 
recebimento da solicitação. 
 
10 - DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS 
MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EQUIPARADAS 
 
10.1. As Microempresas, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparadas deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista (item 
6.3.3), mesmo que apresente alguma restrição. 
 
10.2. Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as ME, EPP ou 
EQUIPARADAS. 
 
10.3. Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresa, empresas de 
pequeno porte ou equiparadas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta de 
menor preço classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra ME, EPP ou 
EQUIPARADAS. 
 
10.4. Ocorrendo o empate acima descrito, a ME, EPP ou EQUIPARADAS melhor classificada poderá 
apresentar nova proposta de preço inferior à menor proposta classificada, na própria sessão se 
presente o representante com poder para ofertar nova proposta ou no prazo de 24 horas se não 
estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior será considerada vencedora do 
certame e adjudicado o objeto em seu favor. 
 
10.5. No caso de ME, EPP ou EQUIPARADAS ser declarada vencedora do certame e havendo alguma 
restrição na comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-á concedido prazo de 05 
(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério do licitador, para a regularização da 
restrição e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa. 
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10.6. As certidões deverão ser entregues à Comissão de Licitação dentro do prazo acima, para efeito 
de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o direito à contratação da proponente e 
aplicação das sanções previstas no Art. 81 c/c Art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/1993. 
 
10.7. Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal e trabalhista da proponente, 
a Comissão de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será comunicada às 
proponentes por meio dos meios usuais de comunicação (edital, e-mail e publicação na imprensa 
oficial). A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Art. 109 da 
Lei Federal n. º 8.666/1993. 
 
10.8. Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos no item 10.5, ou não 
ocorrendo a contratação ou a apresentação de nova proposta de preços pela ME, EPP ou 
EQUIPARADAS melhor classificada, serão convocadas as ME, EPP ou EQUIPARADAS remanescentes 
que se enquadrem na hipótese do item 10.4, segundo a ordem de classificação. 
 
10.9. Na hipótese de não contratação de ME, EPP ou EQUIPARADAS, nos termos dos itens anteriores, 
o objeto será adjudicado em favor da proposta de menor preço originalmente vencedora do certame. 
 
11 - DO CONTRATO 
 
11.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, o Município de Agudos do Sul firmará 
contrato específico com a licitante vencedora, visando a execução do objeto desta licitação nos termos 
da minuta que integra este Edital; 
 
11.2. A licitante vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação, para 
assinar o Contrato, quando deverá comparecer ao Departamento de Compras e Licitações, localizada no 
Município de Agudos do Sul, Estado do Paraná, junto ao prédio da Prefeitura. Este prazo poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu 
transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo Município de Agudos do Sul; 
 
11.3. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido 
no presente Instrumento, o sujeitará à aplicação das penalidades previstas neste Edital, podendo a 
CONTRATANTE convidar, sucessivamente por ordem de classificação as demais licitantes, após 
comprovação da sua compatibilidade de proposta e habilitação, com esta licitação, para celebração do 
Contrato; 
 
11.4. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o “Termo de Contrato” no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de classificação 
estabelecida pela Comissão para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro colocado, ou revogar a licitação consoante prevê a Lei nº 8.666/93; 
 
11.5. No ato da contratação, a licitante vencedora deverá apresentar documento de procuração 
devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o contrato em nome 
da empresa; 
 
11.6. Por ocasião da assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá apresentar: 

 
a) quitação de débito junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, ou visto, quando a empresa não tiver sede no 
Estado do Paraná.  

b) garantia de execução da obra conforme item 12 do presente edital. 
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11.7. Por ocasião da contratação o CONTRATADO deverá apresentar, no prazo de 03 (três) 
dias, a partir da assinatura do contrato, a seguinte documentação individual relativa aos 
funcionários que prestarão os serviços nas dependências da CONTRATANTE, bem como, do 
do(s) responsável(is) técnico(s) pela obra: 
 
11.7.1. dos funcionários: 
 

a) cópia da CTPS; 
b) cópia da Ficha de Registro;  
c) relação Anual de Informações Sociais – RAIS (Último Ano-base). 
 

11.7.2. do(s) responsável(is) técnico(s): 
 
a) cópia da carteira do CREA/CAU;  
b) prova de vínculo empregatício com a Contratada.  
 

11.7.2.1.  A comprovação do vínculo empregatício com a empresa a ser contratada, poderá ser 
procedida da seguinte forma:  
 

a) Nos casos em que o profissional/engenheiro é o próprio sócio da empresa, o Contrato Social 
suprirá a comprovação do vínculo empregatício;  

 
b) No caso em que o profissional/engenheiro for funcionário contratado, deverá apresentar cópia 

autenticada da Carteira de Trabalho ou da Ficha de Registro da empresa, ou de outro 
documento que comprove a relação de emprego entre o profissional e a proponente.  

 
c) No caso em que o profissional/engenheiro for autônomo contratado, deverá apresentar cópia 

autenticada do contrato, ou de outro documento que comprove a relação de trabalho entre o 
profissional e a proponente.  

 
11.8. O CONTRATADO deverá fornecer a todos os trabalhadores os equipamentos de proteção 
individuais, adequados ao tipo de serviço a ser executado, devendo ainda: 
 

a) Treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs; 
b) Certificar-se de que o equipamento de proteção individual fornecido ao empregado 
obrigatoriamente contém a identificação do fabricante; 
c) Observar todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade 
física de seus empregados, ao patrimônio do Contratante e de outrem, e aos materiais 
envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela portaria 
3.214 de 08/06/1978, lei federal no 6.514 de 22/12/1977; 
d) Solicitar ao contratante a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de 
acidente na obra e/ou nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a 
necessária perícia. 

 
11.9. Havendo troca de funcionários na prestação dos serviços deverá o contratado reapresentar a 
documentação nos subitens 11.7.1. e 11.7.2. 
 
12 – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
12.1. A empresa deverá apresentar, no ato da assinatura do Contrato, a título de garantia de execução 
dos serviços, a quantia correspondente a 5% (cinco por cento), do valor do pactuado entre as partes, 
pelo que garantirá a fiel observância dos termos do contrato. 
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12.2. Ficará a critério da empresa escolher uma das seguintes modalidades de Garantia: 
 

� Caução em dinheiro 
� Títulos da Dívida Ativa; 
� Fiança bancária; 
� Seguro Garantia. 

 
12.2.1. Caso a empresa optar pela Garantia na modalidade “Caução em dinheiro” esta deverá ser 
depositada com antecedência, através do Banco do Brasil, Agência 2266-7, Conta Corrente 
31.220-7. 
 
OBSERVAÇÃO: APÓS O DEPÓSITO, A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR JUNTO AO SETOR 
FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, O 
COMPROVANTE DE DEPÓSITO JUNTAMENTE COM OS DADOS DA EMPRESA E INDICAÇÃO 
DO PROCESSO LICITATÓRIO A QUE SE REFERE, SENDO QUE ESTE SETOR EMITIRÁ À 
EMPRESA DECLARAÇÃO COMPROVANDO A GARANTIA. 
 
12.3. No que se refere à validade da garantia, esta deverá ter condições legais necessárias durante 
toda a vigência do Contrato. 
 
13 - DO FISCAL DO CONTRATO 
 
13.1. A Administração indicará como fiscal do contrato o  
servidor Marcelo de Lima Ferreira, dentro dos padrões determinados pela Lei de Licitações e 
Contratos nº 8.666/93, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, 
procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel 
cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato. Entre suas atribuições está a 
de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias que incidam especificamente no art. 78 e 88 da Lei 
8666/93 que trata das Sanções Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e 
cometimento de outros atos ilícitos.  
 
13.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes, deverão ser solicitadas a 
autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 
 
14 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
14.1. Os pagamentos serão efetuados pelo Município de Agudos do Sul, e correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária: 
 
07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 
07.02 Departamento de Serviços Urbanos  
07.02.15 Urbanismo  
07.02.15.452 Serviços Urbanos  
07.02.15.452.0023 Programa de Eficiência e Mobilidade na Gestão Urbana 
07.02.15.452.0024.1.013 Pavimentação e paisagismo urbano 

377-4.4.90.51.00.00.00.00.100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 
379-4.4.90.51.00.00.00.00.176120 OBRAS E INSTALAÇÕES 

 
14.2. O pagamento será efetuado da seguinte forma: 
 
1. Após a prestação de serviço será efetuada medições, conforme cronograma físico-financeiro 

(anexo X). 
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2. Feita a medição a licitante vencedora deverá emitir a Nota Fiscal da Obra correspondente ao 
percentual atestado; e entregar à Tesouraria, que efetuará o pagamento até 10 (dez) dias úteis, 
após recepção do recurso financeiro pelo município. 

3. O contratado deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal a Certidão Negativa de Débitos 
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que abrange inclusive as contribuições 
sociais) relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço, do Certificado de 
Regularidade do FGTS – CRF e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 
14.3. a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação: 
 
1. da ART pela CONTRATADA; 
2. comprovação de abertura da matrícula CEI/CNO junto à Receita Federal, com os dados 

conforme contrato; 
3. da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS. 
 
14.4. a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação: 
 
1. da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado 

concluído; 
2. do Termo de Recebimento Provisório; 
 
14.5. Em observância ao art. 32 da Instrução Normativa nº 45/2010, do Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná, o pagamento será efetuado mediante transferência eletrônica diretamente na conta 
bancária da contratada.  
 
14.6. Caso a conta bancária informada não seja do Banco Oficial do Município, será descontado do 
respectivo pagamento a taxa de transferência eletrônica. 
 
14.7. Caso ocorra atraso no pagamento o mesmo sofrerá atualização monetária através da variação do 
INPC, entre a data prevista e a do efetivo pagamento. 
 
14.8. O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da 
data da apresentação da proposta, mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV, sobre o saldo 
remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir: 
 
SR = S ( I12 / I0 ) 
R = SR – S 
 
I12 = índice INCC-DI/FGV do 12º mês após proposta. 
I0 = índice INCC-DI/FGV do mês da proposta. 
S = saldo de contrato após medição referente ao 12º mês da proposta. 
SR = saldo reajustado 
R = valor do reajuste 
 
15 – DOS PRAZOS 
 
15.1. O Contrato, objeto desta Tomada de Preços, terá prazo de vigência de 12 (doze) meses a contar 
de sua assinatura, com prazo de execução de 06 (seis) meses, a contar da assinatura da Ordem de 
Serviço. 
 
15.2. Os prazos de vigência e de execução do contrato poderão ser prorrogados de acordo com a Lei 
nº. 8666/93, caso haja necessidade e conveniência do Município. 
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16 – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
 
16.1. Observar e fazer observar, em toda a gestão do Sistema Municipal de Administração, o mais alto 
padrão de ética, durante todo o processo de execução dos recursos do incentivo evitando práticas 
corruptas e fraudulentas. 
 
16.2. Impor sansões sobre uma empresa ou pessoa física, sob pena de inelegibilidade na forma da Lei, 
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pela gestão 
municipal se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa ou pessoa física, 
diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou 
obstrutivas ao participar de licitação ou da execução de contratos administrativos. 
 
16.3. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
 
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 
com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no desempenho de suas atividades; 
 
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar a execução 
dos recursos; 
 
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem 
o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em 
níveis artificiais e não competitivos; 
 
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 
sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução 
de um contrato; 
 
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a fiscalização da execução do recurso. 
 
17 – RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
17.1. É facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso da sessão da licitação, 
devendo constar em ata dos trabalhos. 
 
17.2. Das decisões proferidas pela Comissão de Licitação, caberá recurso por parte dos participantes 
desta TOMADA DE PREÇOS, nos termos do artigo 109 da Lei nº 8.666/93.  
 
17.3. O recurso a que se refere este item deverá ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data de divulgação da decisão da Comissão de Licitação. A interposição de recurso será 
comunicada às demais participantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  
 
17.4. O recurso recebido na fase de habilitação e de julgamento das propostas terá efeito suspensivo. 
Os demais serão recebidos sem efeito suspensivo, porém a autoridade competente poderá, por razões 
de interesse público, atribuir eficácia suspensiva ao mesmo.  
  
17.5. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
 
18 – DAS PENALIDADES 
 



 

 
 

Prefeitura Municipal de Agudos do Sul 
Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 
      

 

Av. Brasil, 38 - Centro - Agudos do Sul - PR - Fone/Fax: (41) 3624.1244 

www.agudosdosul.pr.gov.br 

Página 18 de 58 

18.1. A recusa imotivada da empresa vencedora do certame em cumprir, total ou parcialmente 
compromissos assumidos em função desta Licitação, sujeitá-la-á, sem prejuízo da aplicação das demais 
penalidades previstas na Lei 8.666/93: 
 
18.1.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, e, 
multa de 5% (Cinco por cento) sobre o valor total do contrato.  
 
18.1.2. A interposição de recursos protelatórios e impugnações ao Edital por pessoas físicas ou 
jurídicas que visem tumultuar e/ou retardar o processo licitatório, incidirá nas penalidades do artigo 93 
da Lei Federal nº 8.666/93, com consequente responsabilidade civil e criminal que o ato ensejar. 
 
18.1.3. Poderão ser aplicadas, cumulativamente, as penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e 
legislação complementar. 
 
18.1.4. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa, somente serão aplicadas penalidades após regular processo 
administrativo apuratório conforme IN 001/2018. 
 
19 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1. Se no dia previsto para a abertura das propostas, não houver expediente na sede da Prefeitura 
Municipal de Agudos do Sul, as mesmas serão abertas no primeiro dia útil de funcionamento que se 
seguir, obedecendo ao horário. 
 
19.2. Para dar agilidade aos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, as empresas 
farão constar em sua documentação endereço, e-mail, telefone e CNPJ, bem como o nome da pessoa 
indicada para contatos. 
 
19.3. Cabe à empresa vencedora a responsabilidade por todos os encargos fiscais e trabalhistas 
resultantes da execução do objeto da presente licitação. O seu inadimplemento não transfere a ora 
licitante a responsabilidade por seu pagamento. 
 
19.4. A empresa vencedora do certame deverá manter contato contínuo com o Município de Agudos do 
Sul, objetivando desta forma sanar qualquer irregularidade verificada. 
 
19.5. Fica estabelecido que toda e qualquer informação, esclarecimento ou dado fornecidos 
verbalmente por servidores/empregados do licitador não serão considerados como argumento para 
impugnações, reclamações ou reivindicações por parte das proponentes. 
 
19.6. Este Edital e seu(s) anexo(s) integrarão o contrato firmado, independente de transcrição. 
 
19.7. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitação, encarregada do 
recebimento, análise e julgamento das propostas.  
 
19.8. Fica eleito o foro da Comarca de Fazenda Rio Grande – Paraná, para dirimir questões oriundas 
desta licitação. 
 
19. RELAÇÃO DE ANEXOS  
 
19.1. Integram o presente Edital: 
 
Anexo I: Minuta do contrato; 
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Anexo II: Modelo de carta credencial; 
Anexo III: Modelo de declarações; 
Anexo IV: Modelo de proposta; 
Anexo V: Modelo de atestado de visita técnica; 
Anexo VI: Modelo de declaração de dispensa de visita; 
Anexo VII: Modelo de declaração de ME/EPP; 
Anexo VIII: Modelo de termo de renúncia; 
Anexo IX: Planilha de serviços; 
Anexo X: Cronograma físico-financeiro; 
Anexo XI: Memorial descritivo; 
Anexo XII: Termo de compromisso de garantia da obra.  
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ANEXO I – MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR 
PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL E A 
EMPRESA _____________________ NA 
FORMA ABAIXO: 

 
O MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro no 
Estado do Paraná, na Avenida Brasil, n° 38, inscrito no CNPJ sob n° 76.105.667/0001-10, neste ato 
representado por sua Prefeita, Sra. Luciane Maira Teixeira, CPF nº........, RG nº.........., doravante 
denominado CONTRATANTE, e a empresa......................., pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente inscrita no CNPJ sob nº ......., estabelecida na Rua ............., neste ato por seu 
representante legal, CPF nº............., RG nº............, doravante denominada CONTRATADA, 
vencedora do certame licitatório Nº. 02/2020 na Modalidade de TOMADA DE PREÇOS, resolvem 
firmar o presente contrato, obedecidas as condições estabelecidas na Lei Federal n.º 8.666/93, com as 
alterações introduzidas através da Lei nº. 8.883/94 e 9.648/98, e mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
1.1. O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, TIPO MENOR PREÇO, DA 
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ PARA RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AGUDOS DO 
SUL, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 892991/2019, conforme 
especificações dos anexos do edital supracitado.   
 
1.2. Integram e completam o presente Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em 
todos os seus termos, a proposta da CONTRATADA, anexos e pareceres que formam o processo. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
2.1. Os serviços prestados serão supervisionados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços. 
 
2.2. A obra deverá ser executada de acordo com as especificações que seguem na planilha de serviços 
e no cronograma físico financeiro, e em conformidade com as Normas Técnicas da ABNT pertinentes, 
demais legislações afetas, de acordo com as planilhas orçamentárias, vinculadas ao procedimento 
licitatório Tomada de Preços nº 02/2020, com acompanhamento e supervisão do engenheiro civil 
contratado pela Administração. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATADO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
3.1. O valor global do presente contrato corresponde a R$ .................. (valor por extenso). 
 
3.2. O pagamento será efetuado da seguinte forma: 
 
1. Após a prestação de serviço será efetuada medições, conforme cronograma físico-financeiro. 
2. Feita a medição a licitante vencedora deverá emitir a Nota Fiscal da Obra correspondente ao 

percentual atestado; e entregar à Tesouraria, que efetuará o pagamento até 10 (dez) dias úteis, 
após recepção do recurso financeiro pelo município. 

3. O contratado deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal a Certidão Negativa de Débitos 
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Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que abrange inclusive as contribuições 
sociais) relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço, do Certificado de 
Regularidade do FGTS – CRF e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 
3.3. a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação: 
 
1. da ART pela CONTRATADA; 
2. comprovação de abertura da matrícula CEI/CNO junto à Receita Federal, com os dados 

conforme contrato; 
3. da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS. 
 
3.4. a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação: 
 
1. da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado 

concluído; 
2. do Termo de Recebimento Provisório; 
 
3.5. Em observância ao art. 32 da Instrução Normativa nº 45/2010, do Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná, o pagamento será efetuado mediante transferência eletrônica diretamente na conta 
bancária da contratada.  
 
3.6. Caso a conta bancária informada não seja do Banco Oficial do Município, será descontado do 
respectivo pagamento a taxa de transferência eletrônica. 
 
3.7. Caso ocorra atraso no pagamento o mesmo sofrerá atualização monetária através da variação do 
INPC, entre a data prevista e a do efetivo pagamento. 
 
3.8. O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da 
data da apresentação da proposta, mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV, sobre o saldo 
remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir: 
 
SR = S ( I12 / I0 ) 
R = SR – S 
 
I12 = índice INCC-DI/FGV do 12º mês após proposta. 
I0 = índice INCC-DI/FGV do mês da proposta. 
S = saldo de contrato após medição referente ao 12º mês da proposta. 
SR = saldo reajustado 
R = valor do reajuste 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  
 
4.1. A CONTRATADA deverá apresentar, no ato da assinatura do Contrato, a título de garantia de 
execução dos serviços, a quantia correspondente a 5% (cinco por cento), do valor do pactuado entre 
as partes, pelo que garantirá a fiel observância dos termos do contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
5.1. As despesas dos serviços realizados por força deste contrato correrão por conta da dotação 
orçamentária abaixo: 
 
07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 
07.02 Departamento de Serviços Urbanos  
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07.02.15 Urbanismo  
07.02.15.452 Serviços Urbanos  
07.02.15.452.0023 Programa de Eficiência e Mobilidade na Gestão Urbana 
07.02.15.452.0024.1.013 Pavimentação e paisagismo urbano 

377-4.4.90.51.00.00.00.00.100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 
379-4.4.90.51.00.00.00.00.176120 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO FISCAL DO CONTRATO 
 
6.1. A Administração indicará como fiscal do contrato o servidor Marcelo de Lima Ferreira, dentro 
dos padrões determinados pela Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93, que será responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando 
as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no 
contrato. Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias que incidam 
especificamente no art. 78 e 88 da Lei 8666/93 que trata das Sanções Administrativas para o caso de 
inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos.  
 
6.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes, deverão ser solicitadas a 
autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1. A CONTRATADA deverá assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que diz 
respeito ao recolhimento de todos os impostos, taxas, contribuições previdenciárias, trabalhistas, que 
são inerentes e advierem da execução do presente contrato, bem como será responsável por todos os 
demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto contratual. 
 
7.1.1 A CONTRATADA deverá ainda, apresentar sempre que solicitado, durante toda a execução do 
Contrato, documentos que comprovem cumprir as legislações em vigor quanto às obrigações 
assumidas, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;  
 
7.3. A CONTRATADA assumirá total responsabilidade por seus empregados e/ou prepostos que 
venham a executar os serviços decorrentes do presente Contrato, sendo que o CONTRATANTE não 
terá nenhuma relação ou vínculo contratual de natureza trabalhista, cuja responsabilidade será tão 
somente da CONTRATADA, sendo esta titular e responsável pelos direitos, obrigações e ações 
decorrentes, pagamento de salários e demais ônus, recolhimento de todos os encargos sociais e 
tributos pertinentes, indenização por quaisquer acidentes que seus empregados possam ser vítimas ou 
derem causa, quando da execução do serviço; 
 
7.4. A CONTRATADA não deverá manter em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 
(dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não manter 
ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, 
começando esta a partir dos 14 (quatorze) anos; 
 
7.5. A CONTRATADA deverá desvincular, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da ciência 
pelo CONTRATANTE, qualquer funcionário ou preposto, cuja permanência nos serviços venha a ser 
inconveniente, quando for anotado pela fiscalização do Município; 
 
7.6. A CONTRATADA deverá assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a 
conservação dos serviços executados, bem como, na forma da Lei, respeitar rigorosamente as 
recomendações da ABNT; 
 
7.7. A CONTRATADA deverá manter durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as 
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obrigações por ela assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
assinatura do mesmo; 
 
7.8. A CONTRATADA deverá dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição 
que possa atrasar ou impedir a conclusão do objeto deste Contrato no todo ou em parte; 
 
7.9. A CONTRATADA deverá manter no(s) local(is) do objeto deste Contrato, devidamente 
atualizado(s), Livro(s) Diário(s) de Ocorrências; 
 
7.10. A CONTRATADA ficará obrigada a cumprir a proposta que apresentou, não podendo em 
hipótese alguma durante o prazo de vigência das propostas, recusar-se a realizar os serviços. 
 
7.11. A CONTRATADA ficará obrigada a realizar abertura da matrícula CEI/CNO junto à Receita 
Federal, com os dados conforme contrato, bem como documentação exigida pelo CREA/CAU (ART). 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
8.1. O CONTRATANTE obriga-se a fornecer à CONTRATADA as diretrizes dos trabalhos a serem 
executados dentro dos prazos convenientes, prestar o máximo de colaboração à CONTRATADA nas 
suas necessidades, a fim de que a execução dos seus trabalhos não sofra interrupções, e permitir que 
a CONTRATADA utilize, quando necessário, seus equipamentos e materiais. 
 
8.1.1. Efetuar o pagamento na forma ajustada;  
 
8.1.2. Dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do Contrato;  
 
8.1.3.  Fiscalizar os serviços ora contratados e tomar as devidas providências quando for o caso. 
 
CLÁUSULA NONA - DA SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO 
 
9.1. A CONTRATADA deverá fornecer a todos os trabalhadores os equipamentos de proteção 
individuais, adequados ao tipo de serviço a ser executado, devendo ainda: 
 

a) Treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs; 
b) Certificar-se de que o equipamento de proteção individual fornecido ao empregado 

obrigatoriamente contém a identificação do fabricante; 
c) Observar todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade 

física de seus empregados, ao patrimônio do Contratante e de outrem, e aos materiais 
envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela 
portaria 3.214 de 08/06/1978, lei federal no 6.514 de 22/12/1977; 

d) Solicitar ao contratante a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de 
acidente na obra e/ou nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a 
necessária perícia. 

 
9.2. A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à 
negligência ou descumprimento da Lei federal no 6.514 de 22/12/1977, portaria 3.214 de 08/06/1978, 
Normas Regulamentares. 
 
9.3. A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e 
coletiva de seus trabalhadores. 
 
9.4. A CONTRATADA somente está autorizada a executar a obra para o Contratante, a Contratada 
que possuir profissionais qualificados e que estejam instruídos quanto às precauções relativas ao seu 
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trabalho e apresentarem estado de saúde compatível com as atividades desenvolvidas; portanto, os 
trabalhos nunca deverão ser executados sem que sejam analisados os riscos previstos, os sistemas de 
proteção individual e coletivo e estado geral das ferramentas e equipamentos utilizados. 
 
9.5. A CONTRATADA atuará, objetivando o total cumprimento das normas, conforme contido no 
edital de Tomada de Preços nº 02/2020, estando autorizado a interditar serviços ou partes destes em 
caso de não cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações por essa razão, estas não 
serão caracterizadas como justificativa por atraso na obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
 
10.1. Observar e fazer observar, em toda a gestão do Sistema Municipal de Administração, o mais alto 
padrão de ética, durante todo o processo de execução dos recursos do incentivo evitando práticas 
corruptas e fraudulentas. 
 
10.2. Impor sansões sobre uma empresa ou pessoa física, sob pena de inelegibilidade na forma da Lei, 
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pela gestão 
municipal se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa ou pessoa física, 
diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou 
obstrutivas ao participar de licitação ou da execução de contratos administrativos. 
 
10.3. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
 
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 
com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no desempenho de suas atividades; 
 
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar a execução 
dos recursos; 
 
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem 
o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em 
níveis artificiais e não competitivos; 
 
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 
sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução 
de um contrato; 
 
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a fiscalização da execução do recurso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E DE RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO E DEFINITIVOS DA OBRA 
 
111. O prazo para a execução e a conclusão do objeto da presente licitação é de 06 (seis) meses, a 
partir da data da ordem de serviço. 
 
11.2. O prazo para recebimento provisório dos serviços será de até 10 (dez) dias, a contar da 
comunicação escrita do Contratado da conclusão dos serviços.  
 
11.3. O prazo para recebimento definitivo dos serviços será de até 15 (quinze) dias, a contar do 
recebimento provisório.  
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11.4. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de 
assinatura do contrato, podendo ser renovado mediante termo aditivo, em comum acordo entre as 
partes, nos termos do artigo 57 e incisos da Lei 8.666/93. 
 
11.5. O contrato poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo, desde que haja interesse por parte da 
CONTRATANTE e/ou mediante justificativa aceita pela mesma, observadas as condições previstas na 
Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 
DO CONTRATO. 
 
12.1. O Contrato Administrativo decorrente desta licitação poderá ser rescindido:  
 
a) Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei Federal nº 
8.666/93.  
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que 
haja conveniência para a Administração.  
c) Judicialmente, nos termos da legislação processual. 
d) O contrato regular-se-á, no que concerne a sua execução, alteração, inexecução ou rescisão pelas 
disposições da Lei nº. 8.666/93, suas posteriores alterações e pelos preceitos de direito público. 
 
12.2. Constituem motivos para a rescisão do presente contrato o não cumprimento de quaisquer de 
suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente à licitação e 
contratos administrativos, sem prejuízos das multas previstas na cláusula décima primeira. 
 
12.3. No caso de rescisão contratual, devidamente justificada nos autos do processo, terá o 
CONTRATADO no prazo de 05 (cinco dias) úteis contados da notificação, assegurado o direito ao 
contraditório e ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 
 
13.1. A recusa imotivada da CONTRATADA em cumprir, total ou parcialmente compromissos assumidos 
em função desta Licitação, sujeitá-la-á, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas na 
Lei 8.666/93: 
 
13.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar ao contratado as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, e, multa de 
5% (Cinco por cento) sobre o valor total do contrato.  
 
13.3. A interposição de recursos protelatórios e impugnações ao Edital por pessoas físicas ou jurídicas 
que visem tumultuar e/ou retardar o processo licitatório, incidirá nas penalidades do artigo 93 da Lei 
Federal nº 8.666/93, com consequente responsabilidade civil e criminal que o ato ensejar. 
 
13.4. Poderão ser aplicadas, cumulativamente, as penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e legislação 
complementar. 
 
13.5. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à CONTRATADA o contraditório e 
ampla defesa, somente serão aplicadas penalidades após regular processo administrativo apuratório 
conforme IN 001/2018. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS PROCESSUAIS 
 
14.1. Dos atos da aplicação da penalidade prevista neste contrato, ou de sua rescisão, praticados pelo 
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CONTRATANTE, cabe recursos no prazo de cinco (5) dias úteis, a contar da intimação do ato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 
 
15.1. O presente contrato está vinculado à Tomada de Preços nº 02/2020. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
 
16.1. O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.883/94 e pelos preceitos de 
Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos, as disposições 
de Direito Privado, a Lei Orgânica e demais normas aplicáveis à espécie do Município de Agudos do 
Sul/PR 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 
 
17.1. O presente contrato será publicado, por extrato, no órgão de divulgação do Município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
18.1. O presente contrato não gera vínculo empregatício entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS 
 
19.1. Os casos omissos, assim como as dúvidas serão resolvidas com base na Lei nº. 8.666/93, cujas 
normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que nelas não faça aqui menção expressa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 
 
20.1. Fica eleito o foro da Comarca de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer 
dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja.  
 
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por seus 
representantes legais, em 03 vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na 
presença das testemunhas abaixo. 
 

 
Agudos do Sul, _____ de ________________ de 2020. 

 
 

________________________________ 
LUCIANE MAIRA TEIXEIRA 

Prefeita Municipal 
Contratante 

 

 
_______________________________ 

DIEGO LUIS TEIXEIRA BISCAIA 
Secretário Municipal de Obras e Serviços 

 
_______________________________ 

Contratada 
 
Testemunhas: 

________________________________ 
1. Nome: 
RG.: 

________________________________ 
2. Nome: 
RG.: 
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ANEXO II - MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

 

 
 
 

CARTA CREDENCIAL 
 
 
À Comissão de Licitação 

Ref.: Tomada de Preços nº. 02/2020 

 

 

Prezados Senhores, 

 

O abaixo assinado, (inserir o nome completo), carteira de identidade (inserir o número 

e órgão emissor), na qualidade de responsável legal pela proponente (inserir nome da 

proponente), vem, pela presente, informar a V. Sas. que o senhor (inserir o nome completo), 

carteira de identidade (inserir o número e órgão emissor), é a pessoa designada por nós para 

acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de 

preços, para assinar as atas e demais documentos, com poderes para renunciar prazos recursais a que 

se referir a licitação em epígrafe. 

 
 

_______________, _____ de ____________ de 2020. 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
(Nome, RG e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente). 
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ANEXO III - MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

(Este documento deverá estar dentro do Envelope nº 01). 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÕES 

 

 

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 

  

 

A empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ nº ___________________ e 
Inscrição Estadual nº _______________________, sediada na Rua ___________________________, 
nº _______, bairro _________________________, CEP: _________________________, na cidade de 
_____________________________, estado de _______________________, DECLARA, para os fins de 
direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório em epígrafe, instaurado por este 
município, que: 
 

a) Não possui, no seu Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n.º 
9854, de 27.10.99, que altera a Lei n.º 8666/93; 

b) Nenhum dos sócios é servidor(a) ou dirigente de órgão do Município de Agudos do Sul; 
c) Não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer 

e suas esferas; 
e) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
_______________, _____ de ____________ de 2020. 
 
 
_____________________________________________________ 
(Nome, RG e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente). 
 
 
 
 
OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com 
o número do CNPJ. 
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ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

(Este documento deverá estar dentro do Envelope nº 02). 

 
 
 
À Comissão de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Agudos do Sul – Pr. 
 
Ref. Edital de Licitação nº. 02/2020 
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 
 
 
Senhor (a) Presidente (a) 
 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa nossa proposta de preços, relativa à licitação 
em epígrafe, cujo objeto é ...................... 

 
(Juntar anexo a planilha: Planilha de serviços, cronograma físico-financeiro e termo 

de garantia da obra) 
 

1. Valor da proposta: 
2. Validade da proposta:  
3. Forma de pagamento: 
4. Dados bancários: 
5. Prazo de execução: 
6. Informamos que, se vencedor (es), desta licitação e convocados a firmarmos o respectivo 

CONTRATO, deverá assiná-lo o nosso representante legal, nos termos do que dispõe os atos 
constitutivos desta empresa o(s) Senhor (es)............... (qualificação, identidade, CPF e 
endereço residencial).  

7. Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e 
empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da lei complementar nº 123/2006.  
[somente na hipótese de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte 
(ME/EPP.)] 

8. Finalizando aproveitamos para comunicar que estamos de pleno acordo com todas as cláusulas 
estabelecidas neste Edital. 

 
 

____________, ____ de ____________ de 2020. 

 

_____________________________________________________ 
(nome legível, n° RG e CPF e assinatura do responsável legal) 

Razão Social:  

 

 



 

 
 

Prefeitura Municipal de Agudos do Sul 
Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 
      

 

Av. Brasil, 38 - Centro - Agudos do Sul - PR - Fone/Fax: (41) 3624.1244 

www.agudosdosul.pr.gov.br 

Página 30 de 58 

 

 

ANEXO V – ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

(Este documento deverá estar dentro do Envelope nº 01). 

 
 

 

 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

 

Ref.: 

Edital de Tomada de Preços nº 02/2020 

 

 

 

Nesta data, a empresa ____________________, através de seu Responsável Técnico 

Engenheiro/Arquiteto ____________________________________________, CREA/CAU no 

____________realizou a visita ao local onde serão realizados os serviços objeto da licitação em 

epígrafe, tomando plena ciência das condições locais e dos elementos técnicos fornecidos pela 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços, necessários ao cumprimento do objeto da licitação. 

 

 

_____________, _____ de _____________ de 2020 

 

 

___________________________________________ 

Responsável pelo Município 

 

 

___________________________________________ 

Responsável pela Empresa 
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ANEXO VI – MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

(Este documento deverá estar dentro do Envelope nº 01). 

 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA 

  
  
  
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL / PR 
 
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 02/2020 
 
 
  
 
 

O representante técnico da __________________________________________ Sr.  

________________________, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia à 

Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das 

condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por 

esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem 

avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.  

  
_____________, _____ de _____________ de 2020 

  
  
  

__________________________________________ 
(Nome, nº CREA/CAU, e assinatura do Responsável Técnico) 
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ANEXO VII - MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

(Este documento deverá estar dentro do Envelope nº 01). 

 

 

DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP 
PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/2006 

 
 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL / PR 
 
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 02/2020 
 
 

 

A empresa __________________, com sede em ______________, Estado _______, na 

Rua ______________, nº ___, Bairro _______, inscrita no CNPJ/MF, através de seu representante 

legal, Sr. _________________, inscrito no CPF/MF nº __________, RG nº _________/___ (órgão 

expedidor), e de seu contador, Sr. ___________________, CRC nº ______, inscrito no CPF/MF nº 

________, DECLARA, para os fins da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e sob as penas do art. 

299 do Código Penal, que esta empresa enquadra-se na presente data como: 

(    ) MICROEMPRESA, conforme art. 3º, I, da LC nº 123/2006; ou 

(    ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme art. 3º, II, da LC nº 123/2006. 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações do § 4º do art. 3º da LC nº 
123/2006. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.  

 

_______________, _____ de _____________de 2020. 

 

 

_____________________________________________________ 
(nome legível, n° RG e CPF e assinatura do responsável legal) 

Razão Social: 
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ANEXO VIII - MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL / PR 
 
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 02/2020 
 

 

 

TERMO DE RENÚNCIA 

 

       

Por este Termo, e na melhor forma de direito e em especial diante do que dispõe o artigo 

186 do Código de Processo Civil, e o artigo 109 da Lei 8.666/93, esta empresa abaixo assinada 

participante da licitação número 02/2020, na modalidade de Tomada de Preços, “RENUNCIA”, 

como renunciado tem, ao direito de recurso administrativo e ao prazo respectivo, pela sua inabilitação 

ou habilitação de outros proponentes quanto à documentação/proposta de preços, e concordando, em 

consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se a abertura dos envelopes 

seguintes dos proponentes habilitados. 

O representante da empresa, ainda declara que tem conhecimento das consequências da 

renúncia e assina abaixo para que surta todos os efeitos legais. 

 

 

_________________, _____ de _____________de 2020. 
 

   

 

_____________________________________________________ 

(nome legível, n° RG e CPF e assinatura do responsável legal) 

Razão Social:
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ANEXO IX – PLANILHA DE SERVIÇOS  
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X – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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XI – MEMORIAL DESCRITIVO 

 

DADOS GERAIS DA OBRA 
 

OBRA Execução Pavimentação Asfáltica 
LOCAL Centro e Bairro Novo – Agudos do Sul 
SERVIÇO  Execução de pavimentação asfáltica 

 
DADOS FÍSICOS DA OBRA 

 

 

DESCRIÇÃO AREA EXTENSÃO 

RUA MONTEIRO LOBATO (Centro) 1.055,21 m² 167,33 m 

RUA TIRADENTES (Centro) 1.706,91 m² 285,57 m 

RUA CARLOS GOMES (Centro) 604,97 m² 105,08 m 

RUA TOBIAS ALVES DA ROCHA (Bairro novo) 558,57 m² 86,83 m 

RUA DORICO CAETANO DOS SANTOS (Bairro novo) 984,64 m² 157,53 m 

TOTAL 4.910,30m² 802,34 m 

 

GENERALIDADES 
 

O presente memorial tem por objetivo apresentar as recomendações básicas para a 

Pavimentação asfáltica de 05 ruas do município de Agudos do Sul. 

O presente memorial tem também por objetivo discriminar os serviços e materiais a 

empregar, justificando o projeto executado e orientando a execução dos serviços da obra. 

Todos os materiais e serviços aplicados na obra serão comprovadamente de primeira 

qualidade, satisfazendo as condições estipuladas neste memorial, os códigos, normas e 

especificações brasileiras. 

A execução de todos os serviços deverá obedecer rigorosamente, materiais e 

procedimentos, especificados no memorial descritivo de modo a conseguir, com segurança, a 

obtenção de um produto final acabado de características ótimas durante o período de vida útil 

da obra a que se refere. 

Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverão ser solicitados ao 

responsável técnico da obra e nenhuma modificação poderá ser feita sem  consentimento por 



 

 
 

Prefeitura Municipal de Agudos do Sul 
Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 
      

 

Av. Brasil, 38 - Centro - Agudos do Sul - PR - Fone/Fax: (41) 3624.1244 

www.agudosdosul.pr.gov.br 

Página 39 de 58 

escrito do mesmo, entretanto, em caso de divergência deverá ser seguida a hierarquia 

conforme segue, devendo, entretanto, ser ouvidos os respectivos autores e fiscalização: 

1º. Projeto de Pavimentação; 

2º. Memorial descritivo; 

3º. Demais projetos complementares 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as normas e especificações a 

seguir: 

• ES 278/97 – Terraplenagem - serviços preliminares; 

• ES 280/97 – Terraplenagem - cortes; 

• ES 281/97 – Terraplenagem - empréstimos; 

• ES 282/97 – Terraplenagem - aterros. 

• ES 299/97 – Pavimentação - regularização do subleito. 

• ES 300/97 – Pavimentação - reforço do subleito. 

• ES 301/97 – Pavimentação - sub-base estabilizada granulometricamente. 

• ES 303/97 – Pavimentação - base estabilizada granulometricamente. 

• ES 306/97 – Pavimentação - imprimação. 

• ES 307/97 – Pavimentação - pintura de ligação. 

• DNIT 031/04 – Pavimentos flexíveis - concreto asfáltico. 
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

 

1.0 LOCAÇÃO DA OBRA 
 

A locação da obra será executada com instrumentos, de acordo com a planta de 

geometria aprovada pelo órgão público competente, neste caso a prefeitura municipal. 

Caberá ao Engenheiro Responsável pela execução da obra proceder à aferição das 

dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes no 

projeto, com as reais condições encontradas no local. A precisão da locação deverá estar dentro 

dos limites aceitáveis pelas normas usuais. 
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2.0 SERVIÇOS INICIAIS 
 

2.1 - CORTES 
 

De acordo com as especificações do DNER-ES-T 03-70, preceder-se-á escavação 

dos materiais constituintes do terreno natural, revestimento primário existente, alargamento da 

plataforma, solos de elevada expansão e baixa capacidade de suporte. 

Escavação, sempre que houver necessidade, será precedido da execução dos 

serviços de desmatamento, deslocamentos e limpeza dos locais indicados, previamente, pela 

fiscalização. 

O material gerado na escavação do revestimento primário será utilizado na 

confecção de aterros para alargamento e os materiais obtidos na escavação dos alargamentos 

serão utilizados nos preenchimentos dos espaços e dos passeios. 

 

2.2 - ATERROS 
 

De acordo com a especificação DNER-ES-T 05-70, os materiais para execução 

dos aterros de alargamento da plataforma, provirão de cortes efetuados no revestimento 

primário existente nos leitos da plataforma existente nos leitos da plataforma de rolamento. As 

camadas finais dos aterros deverão ser constituídas de solos selecionados, não sendo permitido 

o uso de solos de expansão maior que 1% e com ISC menor que 2%. 

O aterro deverá ser executado em camadas sucessivas, em toda largura da 

seção transversal do alargamento e em extensão que permitam o seu umedecimento e 

compactação, a espessura da camada não deverá ser maior que 30cm. 

 

3.0 - DRENAGEM PLUVIAL 
 

3.1 ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS 

 

As valas, para receberem as galerias de águas pluviais, serão escavadas respeitando o 

alinhamento e cotas pré estabelecidas no projeto e eventuais modificações introduzidas pela 

fiscalização. 

A quantidade de escavação é dada em função da seguinte tabela: 

 

 

 VALA Área Área 
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BUEIRO  
Larg. 

 
Altura 

Vala 
[m²] 

Reaterro 
[m²] 

Ø30 90 120 1,09 1,02 
Ø40 100 100 1,00 0,87 
Ø60 120 120 1,44 1,16 

 

A largura da vala poderá ser aumentada ou diminuída de acordo com as condições do 

terreno ou em face de outros fatores que se apresentem na ocasião. Tal modificação só poderá 

ser processada desde que previamente aprovada pela fiscalização do Município. 

Será utilizada declividade mínima de 1%, com o objetivo de não permitir o acúmulo de 

material no interior dos condutores. Se, em algum trecho, não for possível obedecer a 

profundidade mínima de escavação ou a declividade mínima da galeria, o técnico responsável 

pela obra e o fiscal da Prefeitura deverão encontrar a solução mais conveniente. 

As cavas para as caixas coletoras deverão ter as dimensões estabelecidas no projeto, 

com acréscimo indispensável à colocação do escoramento, quando este for necessário. 

Qualquer excesso de escavação deverá estar prevista no projeto e o seu preenchimento 

para as seções longitudinais será com o próprio material escavado e para as seções 

transversais será com material de boa qualidade (saibro). 

 

3.2 ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO 
 

O assentamento da tubulação deverá seguir rigorosamente a abertura da vala, 

observando o afastamento da parede da vala com o tubo, sentido da jusante para a montante, 

com bolsa voltada para a montante. 

No assentamento, a contratada deverá utilizar o processo da cruzeta ou topográfica, 

para o perfeito alinhamento, de acordo com as cotas indicadas no projeto. 

A tubulação transversal de transposição de córregos terá os mesmos procedimentos 

estabelecidos nas galerias de águas pluviais. Deverão ser executadas bocas de bueiro, de 

acordo com os projetos. 

 

3.3 REJUNTAMENTO 
 

Antes da execução de qualquer junta, deverá ser promovida a limpeza das 

extremidades dos tubos. 

As juntas de argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 (em volume), devem ser 

empregadas nas tubulações de ponta e bolsa. 
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3.4 REATERRO DAS VALAS 
 

Após o assentamento do coletor pluvial, a vala será preenchida com camadas de 25,0 

cm de aterro, sendo efetuada a compactação adequada com apiloador mecânico (sapo 

mecânico). 

O material do reaterro, para os trechos sob a área de pavimentação, será de 2ª 

categoria (saibro) e para os trechos sob o passeio poderá ser argila (soque). 

A contratada só poderá reaterrar as valas após o assentamento da tubulação ter sido 

vistoriado e liberado pela fiscalização. 

 

3.5 CAIXAS COLETORAS 
 

São dispositivos destinados a captar as águas superficiais e conduzi-las para os 

coletores. 

Na sua implantação a contratada deverá atentar para as dimensões estabelecidas nos 

projetos. 

O concreto de embasamento deverá ter traço de 1:3:6 em volume, espessura de 

conforme projeto. 

Quando as caixas se localizarem no passeio a captação se dará por bocas de 

lobo e quando estiver na via se dará com grelha. 

 

3.6 CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS COM BOCAS DE LOBO SIMPLES 
 

As bocas de lobo deverão ser confeccionadas com as dimensões e detalhes 

especificados nos projetos. 

Para estas caixas será confeccionada uma tampa de concreto com espessura e 

dimensões conforme projeto. 

 

3.7 CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS COM BOCAS DE LOBO COM GRELHA 

 

Na superfície da pista, junto ao meio-fio, será instalada uma grelha de concreto com 

dimensões de 50x80cm. 

A maior dimensão da grelha deverá ser posicionada paralelamente ao meio-fio. 
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3.8 DRENAGEM SUPERFICIAL 
 

A drenagem superficial será executada conforme cada caso, como indicado em projeto. 

Poderá ser realizada através de meio-fio e sarjetas de concreto. 

O meio-fio será executado em concreto pré-moldado ou concreto extrusado, conforme 

estabelecido em projeto. 

O meio-fio deverá ser colocado e rejuntado em toda a extensão da rua, nos dois lados, 

delimitando a pavimentação e o passeio. 

Nas entradas de veículos o meio-fio deverá ser rebaixado. 

 

4.00 – PAVIMENTAÇÃO 

4.1 – INTRODUÇÃO 
 

Define-se como pavimento a estrutura construída após a terraplanagem que terá como objetivo 

a: 

• Resistir e distribuir ao subleito os esforços verticais oriundos dos tráfegos. 

• Resistir aos esforços horizontais, tornando mais durável a superfície da pista de 

rolamento. 

• Melhorar as condições de rolamento, quanto ao conforto e segurança. 
 

4.2 – DEFINIÇÃO DO TIPO DE PAVIMENTO 
 

O projeto de pavimentação da obra em questão tem como objetivo definir a secção 

transversal do pavimento, definindo geometricamente as diferentes camadas componentes, 

estabelecendo os materiais constituintes, especificando valores mínimos e ou máximas das 

características físicas e mecânicas destes materiais. 

O dimensionamento da Pavimentação Asfáltica com concreto betuminoso usinado a 

quente (CBUQ), bem como os Ensaios Específicos e Projetos Complementares para a 

perfeita execução da obra, deverão ser elaborados pela empresa vencedora da 

licitação sem custos adicionais para a Prefeitura de Agudos do Sul e submetidos à 

aprovação da fiscalização da obra. Devendo estar de acordo com as especificações 

do DNER. 

A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e segurança da obra 

ou do serviço é do executante. Foi estimada uma camada de pavimento que atende as 

necessidades deste projeto composta das seguintes etapas: 
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4.2.1 – REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 
 

De acordo com a especificação DER-SC-ES-P-01/92. 

É o conjunto de operações que destina a conformar o subleito estradal mediante 

pequenos cortes e aterros, nas cotas do greide de terraplanagem, conferindo-lhe condições 

adequadas de geometria e compactação no sentido transversal e longitudinal de acordo com os 

perfis e cotas indicadas. 

A regularização é uma operação que será executada previa e isoladamente da 

construção de outra camada do pavimento. Os materiais empregados na sua execução deverão 

ter propriedades iguais ou superiores às camadas da terraplanagem. 

Aplicar Índice de Suporte Califórnia – ISC (método DNER – ME049 – 94). A energia de 

compactação seguirá as normas do DNER-ME 129 – 94). Não poderá ter índice de expansão 

superior a 2%. O controle geométrico segue as especificações do DNER, não se tolerando 

valores individuais de cotas superiores a + ou – 2 cm da cota do projeto. Para as larguras a 

tolerância individual limita-se em + ou – 10 cm das definidas pelo projeto. 

A plataforma construída não poderá perder as suas características geométricas, no que 

diz respeito à declividade e abaulamento. O grau de compactação deverá ser no mínimo de 

100% do Proctor Normal. O teor de umidade deverá ser de + ou – 2% da umidade ótima em 

relação ao ensaio. 

O material (macadame seco) necessário à execução do subleito bem como a 

regularização e execução da compactação ficará a cargo da Empresa Contratada. 

 

4.2.2. - SUB-BASE – Pedra 4A 

A camada de sub-base com espessura definida para cada rua, conforme memorial de 

dimensionamento e será executada por uma camada de brita 4A. Sendo que deverá ser 

respeitada a espessura indicada no Projeto de Pavimentação pois cada  rua terá espessura 

diferente de compactação. 

O material necessário à execução da sub-base bem como a regularização e execução da 

compactação ficará a cargo da Empresa Contratada. 

Brita 4A é a camada granular composta por agregados graúdos, naturais ou britados, 

preenchidos a seco por agregados miúdos, cuja estabilidade é obtida pela ação mecânica 

enérgica de compactação. 

Os equipamentos básicos empregados durante a execução são: Pa carregadeira, 

Escavadeira hidráulica, caminhão basculante, moto-niveladora, trator de esteriras, rolo 

compactador do tipo liso vibratório. 
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4.2.3 – BASE (MATERIAL TIPO BRITA GRADUADA) 
 

De acordo com a especificação do DER-SC-ES-P-02/92 a camada de sub-base e base 

será constituída de seixo classificado, britado parcialmente ou rachão. 

A camada estimada 15 cm de espessura para as 05 ruas em projeto, estão indicadas 

em projeto nas devidas seções transversais, composta por mistura de produtos de britagem em 

brita graduada, com granulométrica continua, cuja estabilização  e obtida através de 

compactação mecânica. 

Os materiais empregados terão suas características técnicas definidas conforme secção 

do projeto, sendo espalhada em uma única camada através de equipamentos adequados, 

obedecendo às demarcações topográficas e normas do DNER. 

A composição granulométrica da base deverá estar enquadrada dentro das 

especificações do DNER para este tipo de material. 

O índice de suporte Califórnia, obtido através de ensaio (DNER-ME 49-74) com a 

energia modificada não deverá ser inferior a 100%. 

Os equipamentos básicos empregados durante a execução são: Pa carregadeira, 

caminhão basculante, moto-niveladora, rolo compactado do tipo liso vibratório e rolo 

compactado pneumático de pressão regulável. 

A camada de base será medida por metro cúbico do material compactado na pista 

dentro das dimensões do projeto. 

Durante o controle geométrico não será permitido os seguintes fatores: Para 

as larguras as tolerâncias individuais são de + ou - 10cm Para as 

espessuras as tolerâncias individuais são de + ou - 2cm 

Na verificação do desempenho longitudinal da superfície contida entre duas estacas (20 

metros) não será permitida flecha superior a 1,5cm. 

No resultado final a camada media executada deverá ser igual à espessura projetada. 

No caso de a espessura media executada for inferior ao projeto, a diferença deve ser 

acrescida à camada de revestimento sem nenhum ônus para o órgão contratante. 

No caso de a espessura media executada for superior no projeto a diferença não será 

deduzida da espessura do revestimento. 

 

4.2.4 – IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 
 

De acordo com especificação DER-SC-ES-P-04/92. 
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Consiste em uma pintura com aplicação de material betuminoso sobre a superfície da 

base concluída, antes da execução do revestimento betuminoso, objetivando: 

Aumentar a coesão da superfície da base pela penetração do material betuminoso 

empregado, no mínimo 0,05cm. 

Promover condições de aderência entre a base e o revestimento. 

Impermeabilizar a base. 

Deverá ser aplicado na execução asfalto diluído de cura media do tipo CM-30 (P-EB- 651 

da ABNT). A taxa de aplicação do ligante deverá ser em média de 1,2 litros/m² considerando-se 

absorção máxima da camada em 24 horas sem deixar excesso na pista. 

Os equipamentos necessários à execução são: Vassoura mecânica rotativa/ distribuidor 

de material asfáltico, equipado com bomba reguladora de pressão e sistema completo de 

aquecimento (caminhão espargidor)/ tacômetros/ termômetros e espargidor manual. 

Para aplicação, a pista deverá ser limpa por processo de varredura, ausentando de 

qualquer partícula de pó ou material estranho na superfície a ser pintada. 

 

4.2.5 – PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C 
 

De acordo com a especificação do DER-SC-ES-P-04/92. 

A taxa média de aplicação e de 0,80 litros por metro quadrado. 

Os sistemas de aplicação, medição e controle tecnológico têm características 

semelhantes à imprimação. Tendo todos os seus métodos definidos no manual de pavimentação 

do DNER, 1996. 

 

4.2.6 – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 
 

Compreende a mistura asfáltica executada em usina apropriada, composta de 

agregados minerais e cimento asfáltico de petróleo, espalhada e comprimida a quente. 

A camada estimada tem espessura de 5 cm, compactada, e será aplicada ao longo de 

toda a extensão do projeto. 

O cimento asfáltico a ser empregado e o CAP Araucária, especificado na EB-78 da 

ABNT. 
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A distribuição do CBUQ será efetuada por acabadora automotriz, capaz de espalhar e 

confrontar a mistura ao alinhamento, cotas e abaulamento requeridos pelo projeto. 

O traço do material deverá ser desenvolvido por técnicos devidamente habilitados com 

o devido acompanhamento da equipe de fiscalização. 

A compressão da mistura asfáltica será efetuada por rolos pneumáticos e rolos 

compressores de rodas metálicas lisas tipo Tandem. As demais especificações seguem as 

normas do manual de pavimentação do DNER. 

As medições serão calculadas em toneladas, tendo como base às espessuras e larguras 

do projeto, considerando-se a densidade do material empregado, em média 2,40 ton/m3. 

 

4.2.7 – FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS 
 

As quantidades e qualidades técnicas destes materiais devem atender as especificações 

contidas no projeto. 

OBS: O controle tecnológico durante o período de execução será exercido por uma 

equipe de fiscalização, para que exerça rigoroso controle de liberação dentro das especificações 

deste projeto, sendo que para as dúvidas decorrentes de execução e os casos omissos neste 

memorial sejam sanados pelas normas vigentes no DNIT – DNER e ABNT. 

 

4.2.8 – PAVIMENTO EM CONCRETO ARMADO 
 

O início da Rua Monteiro Lobato deverá tem pavimento em concreto em função de 

obstáculo não transponível para terraplenagem. Será um trecho de apenas 12,72m, incluso a 

gola de ligação. Deverá ser executado em concreto usinado, fck 20 MPA,  traço 1:2,3:2,7 ( 

Cimento, areia, brita 1). 

Deverá possuir junta de dilatação de 1cm, no eixo da pista de rolamento cortada com 

serra de disco e deverá ser aplicado selante para impermeabilização. 

Deverá ter 02 telas de retração com armação (positiva e negativa) em tela soldada, 

malha 15x15cm, diâmetro 4,2mm. 

 

4.3 – MEIO FIO DE CONCRETO 
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Sua finalidade é proteger e definir as calcadas do restante da pista de rolamento, 

oferecendo maior segurança aos usuários. 

Será executado em blocos pré-moldados em concretos FCK 20 Mpa nas dimensões 

projetadas. 

Se pré-moldado após assentamento deverão ser rejuntados com argamassa de cimento 

e areia na proporção de 1:3. Para alinhamento deve ser tomado como referência a aresta 

superior do lado interno da pista de rolamento, permitindo assim maior qualidade no que se 

refere a retilinidade dos mesmos. Ainda se pré moldado terá as seguintes dimensões: base = 12 

cm , altura = 25 cm ,comprimento = 100 cm para guia normal e : base = 12 cm , altura = 14 

cm ,comprimento = 100 cm para  guias  rebaixadas. 

 

5.0 - SINALIZAÇÃO 
 

5.1 – SINALIZACAO VERTICAL 
 

A Sinalização destas vias constitui-se de um sistema que objetiva principalmente, em 

favor da segurança dos usuários, despertando e estimulando a acuidade sensorial, aumentando 

principalmente, a capacidade visual do usuário, com a finalidade de captar a tempo de discernir, 

os elementos que compõem as situações de cada instante durante o uso da via. 

As placas de sinalização são constituídas pelo emprego de símbolos e palavras 

colocadas na vertical nas bordas ou pórticos sobre a via, dentro do ângulo visual do motorista, 

com a finalidade de regulamentar o uso desta via, prevenir ou advertir a respeito das condições 

e informar o usuário a respeito da orientação direcional e dos serviços disponíveis ao longo do 

trajeto. 

Quanto à altura de todos os elementos (placas) verticais, é aconselhável, que fiquem na 

mesma altura em relação à pista. 

As placas de regulamentação, advertência e orientação deverão ser confeccionadas em 

chapas galvanizadas. 

Todas as placas serão refletidas e deverá possuir uma demão de WASH PRIMER a base 

de cromato de zinco. O verso da placa deve receber demão de tinta esmalte sintético na cor 

preta semifosca. A face principal da placa deverá ser executada
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em película refletiva FLAT TOP grau técnico, não podendo apresentar rugas, cortes, bolhas ou 

quaisquer defeitos. 

Para as placas de identificação de ruas, os suportes de fixação serão de tubo 

galvanizado 2” ½, com 3,00 metros de altura com trava anti-giro, vedação na parte superior e 

demais acessórios também galvanizados. 

Para as placas de sinalização o suporte será em madeira 3x3``. 

As faixas de sinalização horizontal serão constituídas de tintas acrílicas apropriadas 

dentro das especificações do DER-ES-OC-03/92. 

 

5.2- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

As faixas de sinalização horizontal serão constituídas de tintas acrílicas apropriadas 

dentro das especificações do DER-ES-OC-03/92. 

Tinta BRANCA e AMARELA para demarcação do pavimento, conforme indicado no 

projeto, à base de resina acrílica, aplicada por processo “spray” com equipamento apropriado, 

com observância dos seguintes requisitos mínimos: 

As características qualitativas e quantitativas das tintas branca e amarela estão 

adequadas aos limites de tolerância especificados na norma EB-2162 da ABNT. 

A refletorização das faixas será devida a uma aspersão de micro-esferas de vidro 

(processo “DROP-ON”) espalhadas homogeneamente logo após a aplicação da tinta, 

respeitando a seguinte proporção: mínimo de 200(duzentas) micro-esferas para cada m2 de 

tinta aplicada. 

As micro-esferas devem ser limpas, claras, redondas, incolores e isentas de defeitos e 

de matérias estranhas. No máximo 3% podem ser quebradas ou conterem partículas de vidro 

não fundido e elementos estranhos, e, no máximo, 30% podem ser fragmentados ovóides, 

deformados, geminados ou com bolhas gasosas. 

As esferas apresentarão teor mínimo de sílica igual a 65%, massa específica 

compreendida entre 2,3 e 2,6 g/cm³ e índice de refração não inferior a 1,50. 

As características, bem como a composição granulométrica das micro-esferas utilizadas 

na refletorização, estarão adequadas aos limites previstos na norma EB-1241 da ABNT. 

A tinta aplicada deverá recobrir perfeitamente o pavimento e apresentar, após a 

secagem, aspecto uniforme, acabamento fosco, características antiderrapantes (tipo casca de 

ovo), sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de 
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vida útil. Deve, ainda, manter integralmente a sua coesão e cor após sua aplicação ao 

pavimento. 

A aplicação de tinta branca e amarela deverá se processar através de equipamentos 

mecânicos pneumáticos apropriados e em perfeitas condições de operação. A tinta pode ser 

aplicada em espessuras, quando úmida, variável de 0,4mm a 0,6mm. 

As demarcações deverão ser precedidas de rigorosa limpeza e secagem das superfícies 

a serem sinalizadas. Não serão aceitos serviços de demarcação executados sobre superfícies 

que não estejam perfeitamente limpas, secas e livres de óleo. 

Os serviços de demarcação e aplicação de tinta serão aceitos se a tinta utilizada estiver 

apta a ser aplicada nas seguintes condições: 

Temperatura entre 10ºC e 40ºC; 

Umidade relativa do ar até 90%. 

O tempo de secagem das demarcações que permitam a abertura do tráfego não deverá 

ser superior a 30 (trinta) minutos após sua aplicação. 

Os serviços referentes à pré-marcação serão executados pela empresa contratada sem 

ônus complementares para o contratante. 

A medição da quantidade contratada deverá obedecer aos seguintes critérios: 

Faixa de Pedestres e Retenções – área efetivamente executada. 

Balizamentos (linhas de faixas contínuas – simples ou duplas linhas de faixas 

interrompidas, aproximações, etc.) área efetivamente executada. 

De acordo com as especificações do DER-ES-OC-03/92 

 

6.0 – SINALIZAÇÃO DA OBRA E DE TRÂNSITO 

 

A sinalização indicativa de obra é de responsabilidade da contratada e deverá estar de 

acordo com a Lei nº 9.503/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro e de acordo com suas 

resoluções. 

A sinalização indicativa deverá ser aprovada preliminarmente pela Secretaria de 

Planejamento. 

A sinalização de trânsito será projetada pela equipe de engenharia da prefeitura e o autor 

do projeto DECLARA de que este foi elaborado de acordo com os manuais da ABNT e do 

CONTRAN/DENATRAN. 
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Além das placas de sinalização, haverá também as placas com informação do nome da rua, 

bairro, CEP e numeração, conforme tamanho, material e detalhes constantes em projetos. 

 

7.0 - PASSEIOS MULTIUSO E PAISAGISMO 

 

Os acessos às entradas dos veículos será serão executados em pavimentação asfáltica, 

com revestimento asfáltico em CBUQ com espessura de 5,0 cm, base em brita graduada com 

espessura de 10,0 cm e macadame seco proveniente da escavação da base existente da pista 

de rolamento, conforme dimensões de projeto, não adentrando às residências, ficando limitada 

à largura da calçada (2m) e seguindo rigorosamente todas as orientações acima descritas para 

pavimentação asfáltica em conformidade dos projetos e planilhas parte integrante deste 

memorial. 

O passeio multiuso será aplicado em blocos intertravados (paver) de 6cm de espessura, 

assentado sobre colchão de areia espessura 7cm, apoiado sobre regularização de solo existente. 

No caso de passeios existentes estes serão aproveitados, (blocos sextavados, Rua 

Monteiro Lobato), recebendo pequenos ajustes para adequação da pista de rolamento. 

Ao final da faixa do passeio multiuso será aplicada grama em leiva como forma de 

paisagismo na largura de 0,50m. A aplicação até o alinhamento predial, ficará a cargo do 

proprietário do imóvel. 

 

8.0 - LIMPEZA 

Durante a execução e após a conclusão das obras e serviços, seus acessos e 

complementos deverão ser reparados, repintados, reconstruídos ou repostos itens, materiais, 

equipamentos, etc., sem ônus para a Prefeitura Municipal danificados por culpa da 

CONTRATADA, danos estes eventualmente causados às obras existentes, vizinhos ou trabalhos 

adjacentes ou a itens já executados da própria obra. 

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e de seus 

complementos removendo os entulhos resultantes no canteiro de obras e adjacências, para 

bota fora apropriado, sem causar poeiras ou transtornos ao tráfego de veículos e pessoas no 

local. 
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9.0 - ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES 

9.1- PROJETO GEOMÉTRICO 

 

LARGURA DA VIA RUA MONTEIRO LOBATO 
 

GRAMA 
(respons. 
Propriet.) 

GRAMA PASSEIO 
MULTIUSO 
ESQUERDO 

PISTA DE 
ROLAMENTO 
+ESTACION. 

PASSEIO 
MULTIUSO 

DIREITO 

GRAMA GRAMA 
(respons. 
Propriet.) 

 
 

Variável 

 
 

0,50 m 

 
 

1,40 m 
+0,10m meio 

fio 

7,00m até 
cruzamento e 
6m restante 
Conforme 
projeto 

Existente 
até   

cruzamento 
e 1,40 m + 
0,10m meio 

fio 

Não 
aplicável 

até   
cruzamento 

e 0,50 m 

 
 
Variável 

 

LARGURA DA VIA RUA TIRADENTES 
 

GRAMA 
(respons. 
Propriet.) 

GRAMA PASSEIO 
MULTIUSO 
ESQUERDO 

PISTA DE 
ROLAMENTO 

PASSEIO 
MULTIUSO 

DIREITO 

GRAMA GRAMA 
(respons. 
Propriet.) 

 
Variável 

 
0,50 m 

1,40 m 
+0,10m meio 

fio 

6,0m 
Conforme 
projeto 

1,40 m + 
0,10m meio 

fio 

 
0,50 m 

 
Variável 

 

LARGURA DA VIA RUA CARLOS GOMES 
 

GRAMA 
(respons. 
Propriet.) 

GRAMA PASSEIO 
MULTIUSO 
ESQUERDO 

PISTA DE 
ROLAMENTO 

PASSEIO 
MULTIUSO 

DIREITO 

GRAMA GRAMA 
(respons. 
Propriet.) 

 
Variável 

 
0,50 m 

1,40 m 
+0,10m meio 

fio 

6,0m 
Conforme 
projeto 

1,40 m + 
0,10m meio 

fio 

 
0,50 m 

 
Variável 

 

LARGURA DA VIA RUA TOBIAS ALVES DA ROCHA 
 

GRAMA GRAMA PASSEIO PISTA DE PASSEIO GRAMA GRAMA 
(respons. 
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(respons. 
Propriet.) 

 MULTIUSO 
ESQUERDO 

ROLAMENTO MULTIUSO 
DIREITO 

 Propriet.) 

 
Variável 

 
0,50 m 

1,40 m 
+0,10m meio 

fio 

6,0m 
Conforme 
projeto 

1,40 m + 
0,10m meio 

fio 

 
0,50 m 

 
Variável 

 

LARGURA DA VIA RUA DORICO CAETANO DOS SANTOS 
 

GRAMA 
(respons. 
Propriet.) 

GRAMA PASSEIO 
MULTIUSO 
ESQUERDO 

PISTA DE 
ROLAMENTO 

PASSEIO 
MULTIUSO 

DIREITO 

GRAMA GRAMA 
(respons. 
Propriet.) 

 
Variável 

Não 
existente 

Não 
existente 

6,0m 
Conforme 
projeto 

1,40 m + 
0,10m meio 

fio 

 
0,50 m 

 
Variável 

 

9.2 - PROJETO DO PAVIMENTO 
 

9.2.1 – CONSIDERAÇÕES 
 

O desenvolvimento do pavimento foi desenvolvido de acordo com o Método de 

Projetos Flexíveis do DNER, de autoria do Engº Murilo Lopes de Souza. 

O número equivalente de operações do eixo padrão durante a vida do projeto 

foi adotado para a referida via ter no futuro médio fluxo de veículos, como N= 2,31 x 

105. 

Objetivando a minimização do custo executivo da solução de pavimentação, 

está se elaborando este projeto, sem alterar os conceitos da boa técnica. 

Por experiência de outras obras na região, optamos por utilizar um único 

valor de CBR para todos os trechos, sendo este o valor de ISC-9%. 

 

9.2.2 - DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO 
 

A estrutura do pavimento flexível da rua a que se refere este projeto decorre 

das seguintes inequações: 

 

R Kr + B Kb > H20 (1) 

R Kr + B Kb + h20 Ks > Hm (2) 
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Onde:   

R = espessura real da camada de 

rolamento 

B = espessura real da camada de 

base 

H20 = espessura real da camada de sub-base 

Kr = coeficiente estrutural da camada de 

rolamento 

Kb = coeficiente estrutural da camada de base 

Ks = coeficiente estrutural da camada de sub-base 

h20 = espessura estrutural do pavimento necessária acima da sub-

base 

Hm = espessura estrutural do pavimento necessária acima do sub-leito 

 

Desta forma, pelo dimensionamento das camadas temos os seguintes valores 

calculados: 

CAMADA ESPESSURA 

Revestimento 5,0 cm (todas as ruas) – CBUQ 

Revestimento 20,00cm (acesso R. Monteiro Lobato à R. Alcides Lima 

Maoski) – Trecho de 12,72m com pavimentação em concreto sobre rocha 

existente 

Base 15 cm (Todas as ruas) 

Sub-base 15,00 cm – Rua Monteiro Lobato 

Sub-base 10,00 cm – Rua Tiradentes 

Sub-base 10,00 cm – Rua Carlos Gomes 

Sub-base 13,00 cm – Rua Tobias Alves da 

Rocha Sub-base 36,00 cm – Rua Dorico Caetano dos 

Santos  

SEÇÃO TIPO – VER PROJETO DE CADA RUA 

 

10.0 - NORMAS GERAIS DE TRABALHO 
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10.1 - SEGURANÇA E CONVENIÊNCIA PÚBLICA 
 

O executante deverá tomar em todas as ocasiões o necessário cuidado em todas as 

operações e uso do seu equipamento, para proteger o público e facilitar o tráfego. 

A fim de facilitar o tráfego, nos locais onde os projetos exigirem que seja executada 

base, revestimento e/ou pavimento os trabalhos deverão ser realizados em meia pista de 

cada vez, ficando a faixa que não estiver em obras aberta ao tráfego público sob direção 

única alternadamente nos dois sentidos. 

Se o executante julgar conveniente, poderá, com aprovação prévia da fiscalização e 

sem remuneração extra, utilizar e conservar vias variantes para desviar o tráfego local do 

local dos serviços. Deverá também conservar em prefeitas condições de segurança pontes 

provisórias de desvios, acessos provisórios, cruzamento com ferrovias ou outras vias. 

Quando determinado pela fiscalização, o executante deverá fornecer sinalizadores, a 

fim de permitir a passagem de tráfego, sob os controles de direção única. Nenhum 

pagamento em separado será feito para os referidos sinalizadores. 

Os derramamentos resultantes da operação de transporte ao longo ou através de 

qualquer via pública deverão ser removidos imediatamente pelo executante, com ônus para 

o mesmo. 

As operações de construção deverão ser executadas de tal maneira que causem o 

mínimo transtorno possível a propriedades limítrofes. 

A empresa executora deverá prontamente instalar e manter as barreiras necessárias, 

sinais vermelhos, sinais de alerta e perigo, sinais de desvio e outros, em quantidade 

suficiente, bem como tomar todas precauções necessárias para a proteção do seu trabalho e 

segurança do público. 

Ainda deverá ser afixado sinal de aviso 200 metros antes e depois do local da obra 

ou serviço, onde as operações interfiram na via pública em uso. O pagamento para 

fornecimento de barreiras, sinais de perigo e de aviso não será feito diretamente, mas sim 

através da inclusão de seus custos nos preços propostos para os itens de serviço do 

contrato. Toda a sinalização deverá rigorosamente seguir os padrões da legislação vigente. 

Na eventualidade do uso de explosivos para a perfeita execução dos trabalhos, os 

cuidados deverão ser redobrados, afim de não por em perigo vidas ou propriedades, e a 

responsabilidade por quaisquer danos é de inteira responsabilidade da empresa executora. 

Previamente deverá fornecer e implantar sinais especiais para aviso ao público das 

operações de explosão. 

Essa sinalização especial também não gerará qualquer tipo de remuneração extra, 

deverá ser incluído nos preços propostos para os itens de serviços do contrato. 
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A empresa executora será RESPONSÁVEL pela proteção de toda a propriedade 

pública e privada, linhas de transmissão de energia, telefones, TV a cabo e outros 

serviços ao longo ou adjacentes ao trecho em serviço ou obra. O ônus será exclusivo da 

empresa executora. 

Quaisquer serviços de utilidade pública, avariados pela executante deverão ser 

executados imediatamente, com ônus para a mesma. 

À executante caberá todo o encargo imposto por lei por quaisquer danos ou morte 

de qualquer pessoa ou danos a propriedade pública e privada por elas causadas. 

 

10.2 - RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS E OBRAS 
 

A fiscalização deverá decidir, as questões que venham surgir quanto à qualidade e 

aceitabilidade dos materiais usados na obra/serviço, do andamento, da interpretação dos 

projetos e especificações e cumprimento satisfatório das cláusulas do contrato. 

É VEDADO o início de qualquer operação de relevância sem o CONSENTIMENTO POR 

ESCRITO da fiscalização ou sem a NOTIFICAÇÃO POR ESCRITO da empresa executora, 

apresentada com antecedência suficiente para que a fiscalização tome as providências de 

inspeção antes do início das operações. Os serviços/obras iniciados sem a observância 

destas exigências poderão ser rejeitados pela fiscalização. 

A fiscalização terá livre acesso aos trabalhos durante a execução da obra/serviço, e 

deverá ter todas as facilidades razoáveis para poder determinar se os materiais e mão- de-

obra empregados são compatíveis com as especificações de projeto. 

A inspeção dos serviços/obra não isentará a empresa executora de quaisquer das 

suas obrigações prescritas no contrato. 

Até que a fiscalização não seja NOTIFICADA POR ESCRITO sobre a aceitação e 

entrega final dos serviços/obra, a empresa executora será responsável pela conservação dos 

mesmos e deverá tomar as precauções contra prejuízos ou danos, que possam ser causados 

por qualquer tipo de ação proposital, e os danos deverão ser reparados ou restaurados pela 

empresa executora, exceto os involuntários e imprevisíveis fora do controle humano. 

A empresa executora SÓ PODERÁ USAR materiais previamente aprovados pela 

fiscalização, como determina este documento, e nem deverá executar qualquer serviço/obra 

antes que as COTAS E ALINHAMENTOS tenham sido satisfatoriamente estabelecidos. 

As mudanças, alterações, acréscimos ou reduções nos projetos/especificações, 

inclusive aumento/diminuição de quantitativos, segundo a necessidade julgados conveniente 

pela fiscalização, serão fixados em ORDENS DE SERVIÇO, que especificarão as alterações 

feitas e os quantitativos alterados. 
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Caso as mudanças afetem o valor global do contrato ou alterem o prazo contratual 

ou ainda, incluam preços novos não previstos anteriormente, a ORDEM DE SERVIÇO só 

poderá ser emitida com fundamento em apostila ou termo aditivo ao contrato lavrado entre 

a Prefeitura e a empresa executora. 

Os serviços/obras executados com MATERIAIS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES, 

NORMAS OU PROJETO, deverão ser removidos, substituídos ou reparados, obedecendo às 

instruções e da maneira que a fiscalização determinar, correndo todos os custos por com 

conta da empresa executora. 

A empresa executora não deverá realizar qualquer serviço/obra de REMOÇÃO, 

DESVIO OU RECONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA, antes de consultar a 

fiscalização, companhias de serviço público, autoridades e proprietários, a fim de determinar 

sua localização exata. A empresa executora deverá notificar por escrito as entidades acima 

mencionadas, da natureza de qualquer serviço que possa afetar as suas instalações, serviços 

ou propriedades. 

Quando o desvio ou substituição dos serviços de utilidade pública não forem 

essenciais para o prosseguimento dos serviços/obra como projetado, mas for feita por única 

conveniência da empresa executora, a mesma responderá por todos os custos incidentes no 

desvio ou substituição. 

Antes do recebimento final do serviço/obra, a via, as jazidas de empréstimo, 

pedreiras e todo o terreno ocupado pela empresa executora, deverão ser limpos de todo o 

lixo, excesso de materiais, estruturas temporárias e equipamento, deixando regularizados e 

paisagisticamente apresentáveis. Os serviços acima relacionados serão considerados como 

serviços necessários à conclusão do contrato e nenhum pagamento direto será feito pelos 

mesmos. 

 
AGUDOS DO SUL (PR), Fevereiro de 2020. 

 

 

FERNANDO CEZANOSKI 
ENGENHEIRO CIVIL CREA PR 141.369/D 
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ANEXO XII: MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL - PR 
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 02/2020 
 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE GARANTIA DE OBRA 

 

A empresa __________________, com sede em ______________, Estado _______, na 

Rua ______________, nº ___, Bairro _______, inscrita no CNPJ/MF 

_______________________________, através de seu representante legal, Sr. _________________, 

inscrito no CPF/MF nº __________, RG nº _________/___ (órgão expedidor), participante da licitação 

Tomada de Preços nº 02/2020, referente a obra abaixo descrita, DECLARA, sob as penas da Lei, que a 

Garantia da obra a ser executada, será de 05 (cinco) anos, contra defeitos na mão-de-obra, ou ainda 

de materiais utilizados na mesma, conforme Art. 618 do Código Civil. 

 
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DAS SEGUINTES RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE 
AGUDOS DO SUL: 

� Rua Monteiro Lobato – Centro; 
� Rua Tiradentes – Centro; 
� Rua Carlos Gomes – Centro; 
� Rua Tobias Alves da Rocha – Bairro Novo; 
� Rua Odorico Caetano dos Santos – Bairro Novo. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

_______________, ____ de ___________________ de 2020. 

 

_____________________________________________________ 

(nome legível, n° RG e CPF e assinatura do responsável legal) 

Razão Social: 

 

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro 
de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e 
segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo. 


