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EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018

A Comissão Permanente de Licitação do Governo Municipal de ARAÇU– GO,
torna público que realizar-se-á no dia 17/05/2018, às 14h, no endereço sede desta
prefeitura, na modalidade de Tomada de Preços, tipo: Empreitada por Menor Preço
Global, tendo por objeto a Contratação de empresa especializada para realizar
Recapeamento e Reconstrução de vias e avenidas urbanas com pavimento asfáltico tipo
CBUQ, no município de Araçu-GO, conforme especificações contidas nos anexos,
posteriores e pelas disposições deste Edital. Os interessados poderão obter o Edital e
maiores informações nesta Prefeitura, situada à Praça XIV de Novembro, nº. 01, Centro,
Araçu-GO,

durante

os

expedientes

administrativos,

ou

pelo

site

https://app.centi.com.br/aracu/portalcidadao/.

CLAÚSULA I – DO OBJETO DA LICITAÇÃO
O objeto da presente Licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para o Município
de Araçu - GO, visando a contratação de empresa especializada para realizar
Recapeamento e Reconstrução de vias e avenidas urbanas com pavimento asfáltico tipo
CBUQ, no município de Araçu-GO, conforme especificações contidas nos anexos.

1.2 – Os preços constantes das planilhas são os máximos estimativos, servindo como
orientação para efeito de elaboração das propostas, abrangendo todos os materiais e
serviços, taxas, impostos, enfim, todos os custos e encargos necessários à realização
completa do objeto licitado.

CLAÚSULA II – ORÇAMENTO BASE, PRAZO E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
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2.1- O Orçamento base e referencial para a execução do presente objeto é de R$.
1.009.109,93 (um milhão nove mil cento e nove reais e noventa e três centavos).
2.2. O prazo para execução das obras é de até 180 (cento e oitenta dias).
2.3. A Empresa proponente deverá comprovar que apresentou garantia da proposta no
valor de 3% (três por cento) do valor estimado do objeto desta licitação, conforme item
4.2.1 letra E até H.

2.4 – As obras a serem executadas deverão atender as Normas Técnicas, Especificações e
métodos de Ensaio da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), ou outras
normas similares indicadas pela Proponente e aceitas pelo CONTRATANTE que garantam,
no mínimo, qualidade análoga à exigida pelas normas da ABNT.

2.5 – Poderão participar desta licitação, empresas de capital nacional que comprovem
através de seu registro, estatuto ou contrato social serem militantes no ramo de
atividades pertinentes ao objeto deste edital e que possuam capital mínimo integralizado,
na data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitindo-se a atualização nos
termos do art. 31, § 3º, da Lei nº 8.666/93.

2.6– Não poderá participar, direta ou indiretamente, desta licitação ou da execução das
obras ou serviços e do fornecimento de bens:
a) Consórcio de empresas;
b) Autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
c) Empresa responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o
autor do projeto seja dirigente ou acionista, responsável técnico ou subcontratado;
d) Empresas declaradas inidôneas por ato do Poder Público;
e) Empresas em processo de liquidação ou falência;
f) Empresas impedidas de transacionar com a Administração Pública ou qualquer de
seus órgãos descentralizados;
g)

Empresas dentre as quais haja dirigentes, gerentes, sócios e responsáveis técnicos,

que seja servidor da Prefeitura Municipal licitante (Administração Direta ou Indireta).
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h) Empresas que tenham deixado de cumprir compromissos técnicos e financeiros
anteriores com a Prefeitura Municipal licitante, ou com outras entidades da
Administração Púbica, ou que ainda tenham incorrido nas sanções previstas no art. 87 da
Lei nº 8.666/93;
i) Empresas estrangeiras;
j) Empresas que tenham responsável técnico ou integrante da equipe técnica
pertencente à outra firma que esteja participando desta licitação;

CLAUSULA III – DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS
3.1 – No dia, hora e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, a Comissão de
Licitação, em ato público, receberá, dos interessados, a documentação e as propostas,
que deverão ser apresentadas em ENVELOPES distintos, devidamente fechados e
indevassáveis, nos quais deverá constar, na sua parte fronteira, além da razão social do
licitante e seu endereço completo, o título: MUNICÍPIO DE ARAÇU – GO.

TOMADA DE PREÇO– TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, SOB REGIME DE EMPREITADA
GLOBAL - EDITAL Nº 001/2018, com os subtítulos:
a)

ENVELOPE Nº 1
Prefeitura Municipal de Araçu - GO
Tomada de Preço n.º 001/2018
Processo nº. 001/2018
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
Razão Social
CNPJ
Endereço

b)

ENVELOPE Nº 2
Prefeitura Municipal de Araçu - GO
Tomada de Preço n.º 001/2018
Processo nº. 001/2018
DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO
Razão Social
CNPJ
Endereço
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3.2 – após o Presidente da Comissão de Licitação declarar encerrado o prazo para o
recebimento dos ENVELOPES, nenhum outro, sob qualquer hipótese, será aceito.

CLÁUSULA IV – DA HABILITAÇÃO
São documentos indispensáveis à participação na presente licitação, os quais deverão ser
apresentados dentro do ENVELOPE nº 1, devidamente lacrado:
4.1 – Relativamente à capacidade jurídica:
4.1.1 – cópia da cédula de identidade do representante legal autenticada ou procuração
do Licitante, acompanhada, neste último, do instrumento de mandato ou Carta de
Preposto, com firma reconhecida;

4.1.2 – registro comercial, no caso de empresa individual;

4.1.3 – ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores;

4.1.4 – inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;

4.1.5 – Relativamente à capacidade técnica
4.1.5.1 - Declaração fornecida pela empresa participante, de que o profissional
(especificar os dados pessoais), detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica
indicado, será o Responsável Técnico pela obra licitada em todas as fases de sua
execução, tanto do procedimento licitatório quanto da execução contratual, caso seja
vencedora desta licitação.

4.1.5.2 – Comprovação pela empresa licitante de aptidão para execução de obra com
características semelhantes à obra ora licitada, através de profissional de nível superior
ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, que pertença a seu
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, detentor de atestado
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compatível com tais características. A declaração da licitante, conforme Anexo VIII,
deverá indicar o nome do profissional e preencher os seguintes requisitos:
a) estar acompanhada de um ou mais atestados fornecidos por pessoa(s) jurídica(s) de
direito público ou privado, em nome do profissional, conforme o Anexo IX, devidamente
acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer
uma das regiões do CREA, comprovando a execução, pelo profissional indicado, de
serviços de características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional
equivalentes ou superiores;
b) estar acompanhada da demonstração da experiência do responsável técnico, com
declaração autorizando sua inclusão na equipe técnica, de acordo com o, constante do
Anexo IX, devidamente preenchido e assinado;

4.1.5.3 – Certidão de regularidade da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia do Estado do órgão licitante;

4.1.5.4 – Indicação das instalações, do aparelhamento, da equipe e do pessoal técnico
especializado, adequados e disponíveis para a realização do objeto ora licitado, bem
como a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará
pelos trabalhos (engenheiros e técnicos de nível médio). O profissional detentor de
atestado de responsabilidade técnica deverá integrar a equipe técnica.

4.1.5.5 – Declaração fornecida pela Prefeitura Municipal de Araçu, de que a licitante
procedeu à visita técnica ao local da obra, através de um de seu representante
devidamente credenciado, para conhecer as condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação, no dia indicado neste Edital. A visita técnica deverá ser
realizada no período de 24/04/2018 a 15/05/2018, devendo a empresa interessada em
realizar a visita agendar junto a Comissão Permanente de Licitação.

4.2 – Relativamente à idoneidade econômico-financeira:
4.2.1 – A boa situação financeira será comprovada através de:
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a) certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor judicial,
da Comarca da sede da empresa, onde consta o prazo de validade e não havendo
explicitação do prazo de validade, somente será aceita com data de emissão não
superior a 30 (trinta) dias;

b) certidão da Corregedoria Geral da Justiça ou documento equivalente, indicando
o número de cartórios de distribuidores de falência e concordata existentes na
comarca da sede da empresa, onde consta o prazo de validade e não havendo
explicitação do prazo de validade, somente será aceita com data de emissão não
superior a 30 (trinta) dias;

c)

balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social

(2017), já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios. No caso de sociedade anônima: observadas as exceções legais,
apresentar as publicações na Imprensa Oficial do balanço e demonstrações contábeis
e da ata de aprovação devidamente arquivada na Junta Comercial;
d)

a comprovação da boa situação econômico-financeira será através da análise

contábil, considerando-se o cálculo dos seguintes indicadores:
1)

d.1 Índice de Liquidez Corrente - ILC maior ou igual a 1,0 (um), aplicando a seguinte
fórmula:

ILC = AC ,

AC = Ativo Circulante
onde:

PC

PC = Passivo Circulante

Ou,

2)

Índice de Liquidez Geral - ILG maior ou igual a 1,0 (um), aplicando a seguinte
fórmula:
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onde:
ILG = AC + RLP

AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante

PC + ELP

RLP = Realizável a Longo Prazo
ELP = Exigível a Longo Prazo

Ou,

3)

Grau de Solvência - GS maior ou igual a 1,0 (um), aplicando a seguinte fórmula:

GS = ___AT

AT = Ativo Total

,

onde:

PC

PC = Passivo Circulante

ELP

ELP = Exigível a Longo Prazo

e)

comprovante de depósito da Garantia da Proposta, no valor total de R$

30.275,73 (trinta mil reais duzentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos), a
ser depositada na até o final do expediente (17h) do dia 15 de maio de 2018 que
poderá ser:
f)

cheque administrativo, a ser depositado na até o final do expediente (17h) do dia 15

de maio de 2018;
g)

Transferência bancária para a Conta nº. 9305 – X, Agência nº. 0496-0, Banco do

Brasil,

devendo

enviar

o

comprovante

de

depósito

para

o

e-mail:

financeiroaracu@hotmail.com a ser realizado até as 17h do dia 15 de maio de 2018.
h)

se o licitante optar pela modalidade de fiança bancária deverá a mesma estar

conforme o Modelo de Carta de Fiança Bancária para participação, constante do Anexo
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XII deste Edital, devendo ser fornecida por um Banco localizado no Brasil e apresentada
na Tesouraria da Prefeitura até o final do expediente (17h) do dia 15 de maio de 2018;
i)

a garantia prestada através de Carta de Fiança Bancária, e/ou Seguro Garantia

poderá, deve ser depositada na Tesouraria da PREFEITURA até o final do expediente
(17h) do dia 15 de maio de 2018, devendo ser apresentada com validade por um
período não inferior a 90 (noventa) dias contados a partir da data estabelecida para a
entrega das propostas. Caso seja solicitada a prorrogação da validade das propostas e
esta seja aceita pelas empresas licitantes, a garantia deverá, igualmente, ser
prorrogada por igual período;
j)

no caso da opção pelo seguro garantia o mesmo será feito mediante entrega da

competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome do
Município, cobrindo o risco de quebra do contrato;
k)

Comprovação de capital social registrado, na forma da lei, de valor igual ou superior

a 10% (dez por cento) do valor estimado do orçamento da Prefeitura, através da
apresentação de certidão da junta comercial, com emissão não superior a 30 (trinta) dias da
data da licitação, fazer-se-á pela apresentação da certidão simplificada da Junta Comercial
da sede da Licitante em conformidade com seus registros contábeis apurados no Balanço
Patrimonial ou no Contrato Social, Estatuto Social, se for o caso nas alterações posteriores
em vigor, a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na
forma da Lei (art. 31 § 3º da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores modificações).

4.3 – Relativamente à regularidade fiscal:
4.3.1 – prova de inscrição, respectivamente, nos Cadastros de Contribuintes da União, do
Estado e do Município em que estiver sediada, pertinente ao ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual, juntando as certidões negativas fiscais
correspondentes.

4.3.2 – Certificado fornecido pela Caixa Econômica Federal, que comprove a regularidade
de situação junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
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4.3.3 – prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certidão Negativa de Débitos de
Tributos e Contribuições federais e Certidão Negativa) quanto:
à Dívida da União, Estadual, Municipal do domicílio ou sede do licitante.

4.3.4 – prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS).

4.3.5 – Prova de regularidade com a legislação trabalhista CNDT.

4.3.6 – os documentos exigidos nos subitens 4.3.2, 4.3.3 e 4.3.4, quando não contiverem
prazos de validade expressamente determinados, não poderão ter suas datas de
expedição anteriores a 30 (trinta) dias, contados da abertura da presente licitação.
4.4 – Os documentos exigidos neste Capítulo poderão ser apresentados por qualquer
processo de cópia, desde que perfeitamente legíveis e autenticados na forma da lei, e em
uma via, ou fazendo-se acompanhar do documento original, idôneo e aceitável, para que
a própria comissão o autentique.

4.5 – Para os licitantes que porventura não possuam cadastros junto à Administração
Municipal de Araçu - GO, poderá apresentar a do município da sede da empresa.

4.6 – O ENVELOPE Nº 1 deverá conter a declaração de que a Licitante cumpre o disposto
no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal quanto à proibição de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme Anexo
XIII.

4.7 – Declarar sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da
habilitação.

4.8 - Toda a documentação deverá ser apresentada para uma localidade: Sede ou filial.

CLÁUSULA V – DAS PROPOSTAS
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5.1 – As propostas deverão ser apresentadas dentro do ENVELOPE nº 2, devidamente
lacrado, em papel timbrado da licitante, com razão social, endereço, telefone, fax, e-mail
da proponente, digitadas em língua portuguesa, em linguagem clara, sem rasuras ou
entrelinhas, devidamente datadas, assinadas e rubricadas por quem de direito.

5.2 – A proposta financeira deverá ser feita em uma via datada e assinada pelo
proponente, não podendo conter falhas ou rasuras e, numeradas sequencialmente de
forma a não conter folhas soltas. Os preços deverão ser apresentados em algarismos
arábicos e por extenso, em moeda do país.

5.2.1 – A primeira folha da proposta deverá apresentar o índice dos documentos
constantes da respectiva pasta ou encadernação e deverá ser acompanhada de:
a) carta de apresentação da proposta, com indicação do seu valor global expresso em
algarismos e por extenso, mês de referência dos preços, prazo de sua validade (não
inferior a noventa dias corridos, contados de seu recebimento pela Comissão de Licitação)
e prazo de execução das obras e serviços de no máximo 180 (cento e oitenta) dias.
b) planilhas de orçamento, contendo quantitativos, preços unitários e totais para cada
anexo (proposta) em separado e total;
c) declaração expressa de que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas
necessárias à execução total das obras e serviços discriminados no projeto básico,
inclusive, leis sociais e todos os encargos incidentes, impostos, taxas e despesas com
instalações, materiais e equipamentos, mão-de-obra, transporte, ferramentas, seguros,
dentre outros;
d) prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias,
contados a partir da data de sua apresentação;
e)

Arquivo digital (CD ou Pen Drive) com as planilhas da proposta em formato (.xls)

(Excel ou compatível).

5.3 – A Prefeitura poderá exigir, se houver necessidade e a seu critério, a apresentação
por parte da licitante vencedora, da planilha de composição de seus preços unitários,
contendo insumos, mão-de-obra e equipamentos, impostos, taxas, leis sociais e BDI.
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5.4 – Não serão consideradas as propostas que não satisfaçam as características básicas
especificadas nesta Licitação;

5.5 – Não serão admitidos quaisquer acréscimos, supressões ou retificações em
propostas, depois de apresentadas;

5.6 – Não serão admitidas propostas com preços inexequíveis, na forma do art. 48, § 1º,
da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores modificações;

CLÁUSULA VI – DO JULGAMENTO

6.1 – A abertura do ENVELOPE nº 1 – Documentação de Habilitação - será realizada, em
primeiro lugar.
6.2 Do Recebimento da Documentação e Propostas -, da qual se lavrará ata
circunstanciada, para habilitação dos licitantes que participarão da fase seguinte, qual
seja a da abertura do ENVELOPE nº 2, contendo as propostas, e para os licitantes não
habilitados na primeira fase, antes mesmo do início da segunda fase, serão devolvidos
os envelopes propostas, intactos, sem sua abertura, e constará da ata de
encerramento da primeira fase, seguindo-se, se for possível, após a aferição do
envelope proposta, o julgamento do certame;

6.1.1 – A Comissão de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, suspender a reunião, a
fim de que tenha melhores condições para analisar a documentação apresentada,
marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a se reunir com os
interessados, ocasião em que será apresentado o resultado da habilitação;

6.1.2 – Os membros da Comissão de Licitação e participantes presentes rubricarão todos
os documentos apresentados, bem como os ENVELOPES fechados, contendo as
propostas, que ficarão em poder do Secretário da Comissão, até que seja julgada a
habilitação ou os recursos porventura interpostos, na mesma sessão, assegurando-se aos
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impugnantes e aos impugnados, isonomia de prazos e de condições, pelo período de 15
(quinze) minutos;

6.1.3 – Será devolvido à licitante inabilitada, mediante recibo, o ENVELOPE nº 2 –
Proposta Financeira -, fechado, desde que não tenha havido recurso ou após sua
denegação;

6.1.4 – Havendo inabilitação de licitantes, a abertura do ENVELOPE nº 2 – Propostas
Financeira, das licitantes habilitadas, somente ocorrerá após transcorrido o prazo
recursal, ou em caso de sua desistência expressa, ou após o julgamento dos mesmos com
relação à fase de habilitação, devendo tudo constar do registro da ata;

6.1.5 – O não comparecimento de qualquer licitante à nova reunião marcada não
impedirá que ela se realize, não cabendo à ausente direito a reclamação de qualquer
natureza;

6.2 – A comissão de Licitação, na mesma reunião em que divulgar o resultado da
habilitação, procederá à abertura do ENVELOPE nº 2 – Proposta Financeira -, das licitantes
habilitadas, sendo que todas as peças destes ENVELOPES serão rubricadas pelos
presentes, cabendo seu julgamento exclusivamente à comissão em reunião posterior;

6.3 – Os documentos retirados do ENVELOPE nº 2, contendo as propostas respectivas,
serão rubricados por todos os presentes, facultando-se aos interessados o exame dos
mesmos.

6.4 – Em nenhuma hipótese será recebida proposta fora do prazo estabelecido.

CLÁUSULA VII – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1 – Após aberta e examinada a documentação constante do ENVELOPE nº 1 e aberto o
ENVELOPE nº 2 e rubricadas todas as suas peças, a Comissão terá o prazo máximo de 10
(dez) dias úteis para fornecer o Laudo do Julgamento, nada impedindo que o possa fazer
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imediatamente, desde que haja condições legais para tanto, que será, em seguida,
homologado ou não pela autoridade competente.
7.2 – Para o julgamento, a Comissão utilizará o critério do menor preço ofertado.

7.3 – No caso de empate, entre duas ou mais propostas, o certame será decidido por
sorteio, de acordo com o § 2º, do art. 45, da Lei nº 8666/93.

7.4 – Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens ou propostas que não
constem deste Edital ou venham desvirtuá-lo.

7.5 – Não se admitirá proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, conforme art. 44, § 3º da Lei nº 8666/93.
CLÁUSULA VIII – DA ADJUDICAÇÃO

8.1 – A adjudicação das obras e serviços licitados, objeto do presente Edital, será feita,
compulsoriamente, à licitante considerada vencedora, nos termos do relatório final
elaborado pela Comissão de Licitação, após a necessária homologação do Prefeito.

8.2 – A empresa vencedora, após a homologação referida no item anterior, será
notificada para assinar o contrato de prestação de serviços ora licitado, de acordo com as
normas vigentes, nos termos da minuta do contrato, parte integrante do presente edital;

8.2.1 – O não comparecimento da licitante vencedora para assinar contrato, no prazo
estabelecido, facultará à Prefeitura Municipal de Araçu - GO convocar, sucessivamente, as
demais licitantes, segundo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços.

CLÁUSULA IX – DOS RECURSOS
9.1 – Os recursos, porventura existentes, deverão ser interpostos no prazo máximo de 5
(cinco) dias corridos, contados a partir da data de divulgação dos resultados e será
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dirigido ao Prefeito, por intermédio da Comissão de Licitação, nos termos deste Edital,
bem assim da Lei Federal nº 8666/93.
9.2 – O recurso deverá observar os seguintes requisitos:
a) ser digitado e devidamente fundamentado;
b) ser assinado por representante legal da licitante recorrente.

9.3 – É facultado a qualquer licitante formular impugnação por escrito, relativamente aos
termos deste Edital, até 05 (cinco) dias úteis anteriores a data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitação.

CLÁUSULA X – PRAZO E CONDIÇÕES DO CONTRATO
10.1 – O Contrato será regido pela Lei 8.666/93, sofrendo aplicação supletiva do Código
Civil Brasileiro e dos princípios da Teoria Geral dos Contratos, sendo obrigatória a
instrumentalização do pacto de vontades, quando, então, o adjudicatário será convocado
para assinar o respectivo instrumento, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a partir da data
de sua notificação, mediante as condições estabelecidas, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8666/93 e neste edital. Para a
execução do contrato, será observado o disposto no art. 64, da Lei nº 8666/93.

10.2 – O contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta dias), contados a partir da data de
assinatura da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes,
mediante Termo Aditivo próprio, nos termos do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

10.3 – A adjudicação das obras e serviços objeto desta licitação será feita mediante
contrato firmado entre o Município e a empresa vencedora da licitação.

10.4 – O contrato estabelecerá as condições que deverão regular as obrigações assumidas
neste edital, nos termos da Lei nº 8.666/93, inclusive, quanto às alterações que,
porventura, venha sofrer.
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10.5 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras e serviços, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor atualizado do contrato.

10.6 – As alterações serão efetuadas mediante Ordens de Serviços específicas ou
aditamentos contratuais, conforme o caso, nos termos da Lei nº 8.666/93.

10.7 – Qualquer alteração, modificação ou redução que impliquem em alterações do
projeto da obra ou das especificações deverá ser autorizada, por escrito, pela autoridade
competente.

10.8 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, as
possíveis alterações previstas no art. 65, da Lei nº 8.666/93.

10.9 – Caso venha a surgir no decorrer das obras, determinados serviços que não tenham
sido previstos na planilha de preços unitários do contrato, estes preços serão os das
tabelas em vigência dos competentes órgãos oficiais pertinentes, acrescidos da taxa de
B.D.I. contratado. Se algum serviço não estiver contemplado nessas tabelas, será
elaborada a sua composição de custo unitário, em comum acordo entre as partes, e
aprovada pelo CONTRATANTE, com a aplicação das Leis Sociais e taxa de B.D.I. do
Contrato.

10.10

–

O

CONTRATANTE

poderá

rescindir,

unilateralmente,

o

contrato

independentemente de interpelação judicial, nos seguintes casos:
a) Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) Falência, concordata ou dissolução da CONTRATADA;
c) Demais motivos previstos no contrato e no art. 78, da Lei nº 8.666/93.

10.11 – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
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10.12 – O contrato poderá ser também rescindido por mútuo acordo entre as partes
contratantes.

10.13 – Constituem obrigações contratuais do CONTRATANTE:
a)

Acompanhar e fiscalizar, por um representante da Prefeitura especialmente

designado, a execução dos serviços e, consequentemente, liberar as medições;
b) Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos serviços contratados, de
forma parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo dos serviços prestados;
c) Dar orientação técnica e demarcação dos serviços;
d) Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos no contrato;
f) Expedir a competente Ordem de Serviço.

10.14 – Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar os serviços ao CONTRATANTE de conformidade com os projetos,
especificações;
b)

Conduzir os trabalhos dentro da melhor técnica, observando rigorosamente a

legislação;
c) Fornecer mão-de-obra especializada, materiais e equipamentos;
d) Arcar com a remuneração e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais
e outros resultantes da execução do contrato, inclusive impostos e taxas devidos sobre os
serviços objeto da contratação, respondendo com os danos eventuais que venha causar a
pessoas,

bens

de

terceiros,

ficando

afastada

qualquer

responsabilidade

do

CONTRATANTE, podendo esta, reter quantias e pagamentos para o fim de garantir o
referido ressarcimento;
e) Cumprir todas as normas de segurança do trabalho, fornecer inclusive os respectivos
equipamentos de proteção aos seus empregados e manter na obra equipe especializada
em segurança e medicina do trabalho, de acordo com o número exigido em lei.
f) Assumir integralmente as responsabilidades pelos danos que causar ao CONTRATANTE
e a terceiros, por si e seus representantes legais, no atendimento ao objeto deste edital,
isentando a CONTRATADA de todas e quaisquer reclamações que possam surgir em
decorrência dos mesmos;
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10.15 – A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

10.16 – Fica a CONTRATADA obrigada a manter, durante toda a execução do contrato,
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

10.17 – A CONTRATADA fica sujeita às demais obrigações estabelecidas no contrato e na
Lei nº 8.666/93;

10.18 – Mediante anuência do CONTRATANTE é permitida a subcontratação de partes do
objeto contratual até o limite por ela autorizado, devendo a (s) empresa (s), em qualquer
caso, cumprir todos os aspectos e exigências jurídicas, técnicas e econômicas, na forma
prevista na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores modificações.

10.19 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas em lei.

10.20 – Farão parte integrante do presente processo, todos os documentos apresentados
pelo licitante vencedora.

10.21 – A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obras e/ou serviços de
engenharia executados em desacordo com o estabelecido no Contrato e em ordem de
serviço.

CLÁUSULA XI – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
11.1 – O contrato poderá ser alterado:

11.2 – por acordo entre as partes, quando:
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a) for necessário a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstância
superveniente, mantidos o valor e as condições de pagamento iniciais;
b)

for necessário restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente, entre os

encargos do contrato e a retribuição da Administração, para a justa remuneração da
Contratada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico inicial (margem de lucro)
e financeiro do contrato;
c)

nos demais casos previstos no art. 65, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA XII – DAS SANÇÕES
13.1 – A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA, garantindo-se
lhe prévia defesa, às seguintes sanções:
a) advertência;
b) suspensão temporária do direito de participar de licitações promovidas pelo
Município de Araçu - GO e impedimento de com este contratar por um prazo de 3 (três)
meses a 2 (dois) anos;
c) rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei;
d) demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA XIV – DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO
14.1 – Os valores das Notas Fiscais ou faturas serão quitados pelo Tesouro Municipal, ou
ordem bancária própria.

14.2 – O prazo de pagamento é aquele fixado através do cronograma físico-financeiro,
depois de devidamente atestada à medição pela área de engenharia da Prefeitura
Municipal de Araçu.

14.3 – O prazo de pagamento será de até 15 (quinze) dias úteis, contados da data do
protocolo da nota fiscal/fatura na Prefeitura Municipal, e após devidamente atestada
pelo setor competente responsável pelo recebimento da obra e/ou serviços de
engenharia.
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14.4 – O pagamento somente será efetuado, em moeda nacional, após a aferição de cada
medição pela área de engenharia e o recolhimento pela CONTRATADA de qualquer multa
que lhe tenha sido imposta, em decorrência de atraso na execução do Contrato ou
inexecução Contratual, nos termos do subitem 14.3;

CLÁUSULA XV – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1 – As despesas decorrentes da execução do contrato a ser pactuado, correrão à conta
das dotações citadas, segundo o Plano de Classificação Funcional Programática, nos
termos da Lei Federal nº 4320/64, de 17/03/64 e modificações posteriores, para todos os
efeitos em direito admitidos, sendo complementadas por recursos provenientes do
Tesouro Municipal e eventuais convênios firmados com o Governo Estadual e Federal, e
nos exercícios futuros, à conta de dotações orçamentárias previstas para tal fim no Plano
Plurianual, conforme, a saber:

15.1.1

O Orçamento base e referencial para a execução do presente objeto é de no

máximo R$ 1.009.190,93 (um milhão nove mil cento e noventa reais e noventa e três
centavos). Os pagamentos serão concretizados, por meio da dotação orçamentária:
26.451.0051.1.046 – 4.4.90.51.00 – Pavimentação das vias urbanas.

CLÁUSULA XVI – DA RESCISÃO E DA MULTA
16.1 – O contrato que for firmado, decorrente desta licitação, poderá ser rescindido a
qualquer momento, por inadimplência de qualquer das partes CONTRATANTES,
recebendo a CONTRATADA os serviços executados ate a data da rescisão, ou em virtude
de ocorrência de alguns dos motivos elencados no art. 78, da Lei nº 8666/93.

16.2 – Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente,
constar de justificativa protocolada na Prefeitura, até o 5º (quinto) dia útil anterior à data
prevista para a execução do serviço e, em não sendo acolhida as justificativas
apresentadas ou não tendo sido apresentada, a CONTRATADA sujeitar-se-á a multa nos
seguintes termos:
16.2.1 – 0,03% ao dia, até o trigésimo dia, incidente sobre o valor da etapa;
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16.2.2 – 0,06% ao dia a partir do 31º dia de atraso na execução do Contrato, sem prejuízo
da sanção prevista no item anterior, conforme o caso. Ultrapassando o sexagésimo dia de
atraso, será o Contrato rescindido ou a Nota de Empenho cancelada, conforme o caso;
16.2.3 – se o serviço não comportar etapas o atraso implicará das multas previstas nos
itens “16.2.1” e “16.2.2” sobre o valor do Contrato.

16.3 – por infração a quaisquer cláusulas contratuais, será aplicada multa de 2% sobre o
valor total do Contrato/Nota de Empenho;

16.4 – pela inexecução total do Contrato/Nota de Empenho a Administração poderá,
garantida a prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação, aplicar à
CONTRATADA, concomitantemente, as seguintes sanções:
16.4.1 – advertências;
16.4.2 – multa de 5% sob o valor total do Contrato/Nota de Empenho;
16.4.3 – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
16.4.4 – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois
de decorridos o prazo da sanção aplicada, com base no item 1.4.3;

16.4.5 – Se o valor da multa não for recolhido pela CONTRATADA, será automaticamente
descontado da primeira parcela do pagamento a que fizer jus. Em caso de inexistência ou
insuficiência

de

credito

da

CONTRATADA,

o

valor

devido

será

cobrado

administrativamente e /ou inscrito como Dívida Ativa e cobrado judicialmente.

16.4.6 – O licitante vencedor que se recusar, injustificadamente a assinar o Contrato/
receber a Nota de Empenho, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da
notificação será considerado desistente, podendo a Administração convidar a aceitar o
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Contrato/Nota de Empenho dos demais licitantes, na sua ordem de classificação final,
mantendo-se o prazo e as mesmas condições da vencedora.

CLÁUSULA XVII – DA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS OBRAS OU SERVIÇOS
17.1 – A Prefeitura Municipal exercerá a fiscalização da obra através de técnico por ela
designado.

17.2 – As exigências da fiscalização se basearão nos projetos, especificações e nas regras
de boas técnicas. A CONTRATADA se comprometerá a fornecer à fiscalização, no
cumprimento de suas funções, livre acesso aos locais dos serviços.

7.3 – Cabe a fiscalização:
17.3.1 – acompanhar a execução de todos os serviços;
17.3.2 – examinar todos os materiais recebidos na obra antes de sua aplicação, decidindo
sobre sua aceitação ou não;
17.3.3 – solicitar diário de obras, devidamente preenchido diariamente pelo engenheiro
residente;
17.3.4 – solicitar que o engenheiro, mestre ou qualquer outro operário que não
corresponda técnica ou disciplinarmente às exigências, seja retirado imediatamente da
obra. A efetivação dessa medida não implicará em modificação do prazo ou condições
deste edital;
17.3.5 – exigir o cumprimento de todos os itens do projeto;
17.3.6 – verificar e informar se o custo e o andamento da obra se desenvolvem de acordo
com a Ordem de Serviço, o Cronograma Físico-Financeiro, os termos do Contrato;
17.3.7 – solicitar, ao chefe imediato, sempre que necessário parecer de especialista,
relativo ao objeto do Contrato;
17.3.8 – atestar a conclusão das etapas ajustadas.

17.4 – A presença da fiscalização não diminuirá a responsabilidade da CONTRATADA.
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17.5 – Todas as Ordens de Serviços ou quaisquer comunicações da fiscalização à
CONTRATADA ou vice-versa, serão transmitidas por escrito, devidamente numeradas em
duas vias, uma das quais ficará em poder da CONTRATADA e outra com a Prefeitura e
transcritas, obrigatoriamente, no Diário de Obras;

17.6 – cabe à CONTRATADA:
17.6.1 – indicar para a direção da obra e/ou serviço de engenharia, um profissional
diplomado

legalmente

habilitado,

que

credenciará

auxiliares

de

comprovada

competência;
17.6.2 – dispor de pessoal especializado para a obtenção do acabamento desejado nos
serviços, bem como para perfeita vigilância nos locais de execução dos serviços até a
entrega final;
17.6.3 – providenciar todas as instalações preliminares;
17.6.4 – manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas nesta licitação.

17.7 – Além das técnicas estatuídas por lei, a CONTRATADA se responsabilizará por:
17.7.1 – falta de perfeição ou resistência nos trabalhos realizados;
17.7.2 – demolição e reconstrução dos trabalhos rejeitados pela fiscalização, em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços
prestados;
17.7.3 – danos causados direta ou indiretamente à Prefeitura ou a terceiros, decorrentes
da execução das obras ou serviços;
17.7.4 – infração ou multas ocorridas pela inobservância de qualquer regulamento ou
legislação vigente referentes aos serviços executados;
17.7.5 – providenciar todo pessoal operário e cumprimento das prescrições referentes às
Leis Trabalhistas e Previdência Social, correndo por conta exclusiva da mesma todas as
despesas correspondentes;
17.7.6 – todos os acidentes de trabalho, ocorridos durante o período de duração da obra;
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17.8 – Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento das taxas relativas
ao período de execução da obra.

CLÁUSULA XVIII – DO RECEBIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO
18.1 O recebimento da obra ou serviço dar-se-á da seguinte forma:

18.2 provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicação escrita da CONTRATADA devidamente protocolada na Prefeitura, e
mediante a entrega dos seguintes documentos:

18.2.1 um jogo de cópias dos projetos (contendo todas as modificações havidas no
projeto executivo) devidamente registrado no CREA, aprovado pelos órgãos competentes,
com as respectivas modificações, caso tenha havido;

18.2.2 originais de todos os projetos complementares;

18.3 definitivamente, por comissão designada pelo Prefeito, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes até 30 (trinta) dias corridos do recebimento
provisório, observado o disposto no Art. 69 da Lei nº 8666/93, republicada no DOU em
06/07/94;

18.4 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela
solidez e segurança da obra ou do serviço, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou
pelo Contrato.
CLÁUSULA XIX – SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
19.1 A CONTRATADA deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de
equipamento de proteção individual – EPI.

19.2 A CONTRATADA deverá treinar e tornar obrigatória o uso do EPI.
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19.3 O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá
obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.

19.4 A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade
culposa quanto as legislações trabalhista e previdenciária, bem como suas Portarias e
Normas, nem quanto a segurança individual e coletiva de seus trabalhadores.

19.5 Deverão ser observadas pela CONTRATADA 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 nas obras e ou
serviços.

19.6 O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas, conforme
contido no item 19.4, acima, estando autorizada a interditar serviços ou parte destes em
caso do não cumprimento das exigências da Lei. Se houver paralisações, estas não serão
caracterizadas como justificadas por atraso nas obras e/ou serviços.

19.7 A CONTRATADA deverá, de imediato, providenciar o atendimento das exigências do
CONTRATANTE. Para casos específicos em que a fiscalização conceder prazo de 48
(quarenta e oito) horas para atendimento das exigências, as prorrogações dos referidos
prazos não poderão ultrapassar 15 (quinze) dias para ao atendimento completo.

19.8 Esgotado o prazo descrito no item anterior, o CONTRATANTE poderá promover as
medidas que forem necessárias, cobrando da CONTRATADA as despesas daí decorrentes,
sem prejuízos de outras penalidades previstas no termo de Contrato de empreitada,
inclusive a sua rescisão.
19.9 Cabe á CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável
pela fiscalização em caso de acidentes nas obras e/ou nos serviços e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA XX – MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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20.1 Todos os materiais, máquinas e equipamentos a serem utilizados nas obras e ou
serviços serão fornecidos pela CONTRATADA.

21.2 Todos os materiais que forem utilizados nas obras e/ou serviços deverão ser da
melhor qualidade, obedecer ás especificações e serem aprovados pela fiscalização, antes
de sua aquisição ou confecção.

20.3 A responsabilidade pelo fornecimento, em tempo hábil, dos materiais, máquinas e
equipamentos será, exclusivamente da CONTRATADA. Ela não poderá solicitar
prorrogação do prazo de execução, nem justificar retardamento na conclusão das obras
e/ou serviços em decorrência do fornecimento deficiente dos mesmos.

CLÁUSULA XXI – DAS GENERALIDADES
21.1 - Do contrato deverá constar:
a) sua vinculação aos dispositivos da Lei nº 8666, de 21.06.93 e suas posteriores
modificações e ao Edital;
b) que, no caso de rescisão administrativa a CONTRATADA reconhecerá, em favor do
CONTRATANTE, de forma integral, os direitos previstos no art. 75 da Lei nº 8666/93 e suas
posteriores alterações.

21.2 – A CONTRATADA deverá se mobilizar e desmobilizar em função da Ordem de
Serviço emitida e dos recursos disponíveis, não justificando o pagamento de qualquer
indenização a título de paralisações, andamento anormal da obra ou nos casos não
previstos no contrato.
21.3 – Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

21.4 – A falta de assinatura da licitante nas respectivas atas implicará na aceitação das
decisões da Comissão.
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21.5 – A Comissão poderá solicitar a qualquer licitante esclarecimento adicionais
referentes à documentação apresentada, sob pena de desconsideração dos dados
constantes de tais documentos, caso não sejam prestados os referidos esclarecimentos.

21.6 – Informações e esclarecimentos relativos à presente licitação serão prestados,
mediante solicitação por escrito, endereçada à Comissão Permanente de Licitação, na
sede da Prefeitura Municipal, das 07h às 11h e das 13h às 17h de segunda a sexta, antes
da data fixada para o recebimento da documentação e proposta.

21.7 – Não serão levadas em consideração, tanto na fase de habilitação e classificação,
como na fase anterior à adjudicação, quaisquer consultas, pleitos ou reclamações que não
tenham sido formulados por escrito e dirigidos à Comissão.

21.8 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente edital por
irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 05
(cinco) dias úteis antes da data ficada para a abertura dos envelopes de habilitação.

21.9 – Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital perante a
Administração Municipal o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a
abertura dos envelopes de habilitação, nos termos do art. 41, § 2º, da Lei nº 8.666/93.

21.10 – A inabilitação de qualquer licitante importa na preclusão de seu direito de
participar das fases subsequentes do presente certame.

21.11 – A Comissão poderá introduzir alterações ou modificações do edital, a qualquer
tempo e por razões de interesses justificados, antes da data de entrega das propostas.
Caso isso ocorra, será notificado a todos os interessados através de e-mail, carta, fax,
circular ou, ainda, publicado, se necessário.
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21.12 – Caso não haja expediente na data prevista para a realização desta licitação, e não
havendo retificação de nova convocação, esta será realizada no primeiro dia útil
subsequente, no mesmo local e horário antes estipulados.

21.13 – A Administração Municipal, em razão de fato superveniente devidamente
comprovado, poderá revogar a presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou
por provocação de terceiros, bem como revogá-la por interesse público, sem que tal
decisão resulte em indenização de qualquer espécie.

21.14 – Para todas as referências de tempo contidas neste Edital será observado o horário
de Brasília – DF.

21.15 – Todos os documentos exigidos deverão ser da sede da pessoa jurídica.

21.16 – Qualquer majoração do valor contratual a depositar, nas mesmas modalidades
dos itens anteriores, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da alteração
ou alterar o valor do titulo da garantia de cumprimento do mesmo montante da
majoração do Contrato, que fará parte integrante da caução de garantia de execução. No
caso de redução do valor contratual poderá a CONTRATADA ajustar o valor de caução de
garantia de execução, se assim o desejar.

21.17 – No caso de inadimplência das obrigações e/ou rescisão do termo de Contrato de
empreitada, não será devolvida a caução de garantia de execução à CONTRATADA.

21.18 – A devolução da caução de garantia de execução, ou o valor que dela restar, darse-á mediante a apresentação de:
a) termo de recebimento definitivo;
b) certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente às obras e/ou serviços
concluídos.
c) Imediato aos licitantes não adjudicados após a homologação do certame.
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CLÁUSULA XXII – CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
22.1 – Deverá ser apresentada pela Licitante declaração de que cumpre o disposto no
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal quanto à proibição de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme Anexo
XIII.

CLÁUSULA XXIII – DOS CASOS OMISSOS
23.1 – Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão de Licitação,
podendo para tanto valer-se de assessorias técnicas e jurídicas, promover diligências e
adotar quaisquer outras providências julgadas necessárias, no âmbito de sua
competência, requisitar documentos e informações, encomendar pareceres, nos termos
do presente edital, bem assim da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA XXIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
24.1 – A Administração reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, nos
casos previstos, sem que com isso caiba às licitantes direito a indenização ou reclamação
de qualquer natureza.

Araçu, 20 de abril de 2018.

SIRLEY COSTA
Presidente da Comissão de Licitação
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ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE INFRAESTRUTURA
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO e RECONSTRUÇÃO DE VIAS

Projeto: Reconstrução e Recapeamento asfáltico tipo CBUQ em várias ruas do
Município de Araçu-Go
Objeto: Obra de infraestrutura – Recapeamento e Reconstrução de vias urbanas.
Município: Araçu-Goiás.
Projeto: Engª Civil Fabiana Faria Gonçalves
CREA/GO: 10.156/D-GO.
ART nº: 1020170104144

Araçu-Goiás
2017
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MEMORIAL DESCRITIVO.E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

“Os serviços quantificados na planilha orçamentária retratam a necessidade do objeto
apresentado”.
1 – APRESENTAÇÃO, DEFINIÇÕES DE ESCOPO E SERVIÇOS

1.1 MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

Este relatório apresenta o PROJETO BÁSICO DE RECAPEAMENTO E RECONSTRUÇÃO DE DIVERSAS
RUAS DO MUNICÍPIO DE ARAÇU-GOIÁS.
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Os trabalhos foram desenvolvidos em conformidade com os critérios e orientações necessárias ao
empreendimento desde sua concepção, obviamente atendendo às normas, manuais e instruções
disponíveis e necessárias para a elaboração e execução destes serviços.
O objetivo principal desse projeto foi atender as necessidades de conformação geométrica e de
pavimentação das ruas de diversos bairros no município de ARAÇU/GO. Além disso, tem-se neste
projeto os dados suficientes para subsidiar a implantação das obras de recapeamento e reconstrução
viária, bem como quantitativos e custos da obra.

Duas soluções foram adotadas:
Solução 01 – Reconstrução de vias urbanas completamente deterioradas, onde será feita a remoção
total do revestimento asfáltico existente (ver memorial fotográfico dos locais de intervenção) e
recomposição da camada de base, executando-se novamente esta camada e aplicado-se uma nova
camada de CBUQ com espessura de 3,00 cm.
Solução 02 – Recapeamento: nas demais ruas e avenidas onde haverá correção das imperfeições
existentes e aplicação de uma camada de 3,00 cm de CBUQ. (ver memorial fotográfico dos locais de
intervenção)

Para isso tem-se a seguir os itens desenvolvidos neste projeto:
fis Longitudinais);

É apresentado abaixo o escopo de serviços que serão executados com os recursos pleiteados junto
a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Goiás, no tocante serão:


Recapeamento e Reconstrução de vias com pavimento asfáltico tipo CBUQ;

A definição dos seus eixos, bem como sua extensão estão apresentados no Projeto Geométrico
Pranchas 01/04; 02/04; 03/04 e 04/04

f)

1.2. OBJETIVO: constitui objeto do presente memorial, a realização de Recapeamento e
Reconstrução de vias com pavimento asfáltico tipo CBUQ, totalizando 29.561,06m² de
Recapeamento Asfáltico e 3.752,50m² de Reconstrução de vias urbanas, conforme projeto.

g)
h)
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i)

1.3. GENERALIDADES: se houverem divergências nos documentos contratuais, deverá ser
consultada a Fiscalização para defini-las. Todas as ordens de serviços, comunicação, etc., da
Fiscalização ao Empreiteiro, ou vice-versa, serão sempre efetivadas por escrito. A obra deverá ser
entregue totalmente concluída, em plena capacidade de funcionamento e completamente limpa.

j)

1.4. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA: Deverão ser obedecidas todas as recomendações com
relação à Segurança do Trabalho. Serão de uso obrigatório os seguintes equipamentos de segurança:
capacete de segurança, luvas, botinas e cintos de segurança quando necessários.

k)
l)
m)
n)

1.5. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS:
Os materiais e serviços deverão satisfazer às Normas Brasileiras da ABNT. A substituição de
algum material por outro, só poderá ser realizada mediante autorização, por escrito, da Fiscalização.
A Fiscalização tem plenos poderes para exigir que seja retirado da obra, qualquer empregado que
venha demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica ou mantiver atitude hostil para com os
fiscais. O empreiteiro deverá colocar sua placa de obra que atenderá às exigências do CREA e da
municipalidade. As plantas originais ficarão a disposição dos interessados para serem reproduzidas e
as despesas das cópias correrão por conta dos interessados.

o) 1.6 APRESENTAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DO TRÁFEGO E DO NÚMERO “N” E
DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO
p)

De acordo com levantamentos realizados “in loco” foram detectadas que as diversas ruas que

sofrerão intervenções são vias já implantadas que possuem tráfego muito leve em sua maioria e
tráfego leve nas duas principais avenidas.
q)

De acordo com os dados coletados quanto ao tráfego e plano de expansão, as vias classificadas

com de tráfego muito leve, sendo N = 10², são todas as vias de todos os setores indicados neste
memorial, com exceção das Avenidas João de Faria e José Jacinto da Silva, que são duas vias
classificadas como tráfego leve, sendo N= 105.
r)

De acordo com essa classificação e de acordo com as intervenções que serão realizadas, a

maioria das vias receberão obras de restauração/reabilitação do pavimento existente, baseando-se na
observação das ocorrências de defeitos aparentes em suas superfícies asfálticas (avaliação funcional).
Os defeitos mais visivelmente notados estão relacionados no memorial fotográfico.
s)

Como não haverá vias que serão completamente refeitas, sendo as intervenções apenas no

revestimento asfáltico existente e na camada de base, sendo a primeira totalmente retirada e a
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segunda será feita a recomposição da referida camada, o critério utilizado para a definição do
dimensionamento do pavimento foi a utilização da Tabela do Manual de Instrução Técnica da
AGETOP, sendo mantida a espessura original de 12cm para a camada de base das ruas que serão
reconstruídas e tendo sido definido espessura de 3cm para a camada asfáltica e a utilização de CBUQ
em todas as vias.

2

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

2.1.

SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1. Condições iniciais
Ficarão a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providências e despesas correspondentes
pela obtenção do alvará de execução da obra e a regularização da obra junto ao CREA com o
recolhimento das devidas ART's, matrícula da obra junto ao INSS e outros.
2.1.2. Placa de Obra
Será de 3,0 metros de largura por 2,0 metros de altura.

2.1.3. Implantação do canteiro de obras
Ficará a cargo da contratante (Prefeitura Municipal) disponibilizar a empresa contratada área/local
destinado para instalações de estruturas provisórias, como: escritório, almoxarifado e outros com a
finalidade de garantir a exequibilidade da obra.

2.1.4. Condições para execução dos serviços
Preliminarmente à execução dos serviços, as áreas de interferência deverão estar devidamente
sinalizadas e o trânsito impedido;
2.2 – RECONSTRUÇÃO DE VIAS – 3.752,50m²
A reconstrução da via consiste em restabelecer as características funcionais, estruturais e originais
da sua construção, podendo promover melhorias no pavimento com a adição de materiais
granulares (cascalhos, brita ou areias).
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O Quadro 01 apresenta as áreas do investimento contempladas no projeto de reconstrução de
vias.

QUADRO 01 – Avenidas e Ruas contempladas.

ITEM

DESCRIÇÃO/TRECHOS
SETOR WILSON REZENDE

1
2
3
4
5
6

RUA 07
RUA 08
RUA JOÃO INÁCIO CORREIA
RUA GERALDINO CESÁRIO CAMARGO
RUA ALCIDES P. FERREIRA
RUA JOAQUIM MARIA CORREIA
SUB-TOTAL

ITEM

LARG

m

m

m²

150,00

5,00

750,00

100,00

5,00

500,00

142,00

5,00

710,00

50,00

5,00

250,00

173,00

5,00

865,00

39,50

5,00

197,50

654,50

DESCRIÇÃO/TRECHOS
SETOR VILA KENNEDY

1

COMP.

RUA MACEIÓ
SUB-TOTAL

ÁREA

3.272,50

COMP.

LARG

m

m

m²

80,00

6,00

480,00

80,00

TOTAL RECONSTRUÇÃO

ÁREA

480,00
3.752,50

Os serviços básicos relativos a este tipo de intervenção são:


Escarificação/remoção de 15cm do pavimento existente, sendo 3cm da camada asfáltica e 12cm
da camada de base, com recomposição da mesma. Efetuar a gradeação promovendo a
homogeneização do material, umidificação e/ou aeração até a umidade ótima de compactação;



Compactação do material na energia intermediária, utilizando rolos compactadores adequados;
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NOTA: O material a compactar dessa nova estrutura (BASE NOVA) deve apresentar
um Índice de Suporte Califórnia superior ou igual a 40%, caso contrário deve-se fazer
adição de outros materiais para atender essa capacidade de carga;



Regularização da superfície conforme controle geométrico de eixo e bordas;



Controle geotécnico da camada compactada com grau de compactação (GC)≥100% da energia
intermediária, observando pelo menos um furo a cada 50 metros de via;

NOTA: Para cada “pano de 100mm” será coletada uma amostra do material solto e
homogeneizado que será submetida aos seguintes ensaios:
a)

Análise
granulométrica por peneiramento – DNER-ME 80/94;

b) Limite de liquidez e Limite de Plasticidade – DNER-ME 122/94 e DNER-ME 82/94;
c) Compactação na energia intermediária – DNER-ME 129/94;
d) Índice de Suporte Califórnia (ISC) – DNER-ME 049/94.



Imprimação;

2.3 – RECAPEAMENTO DE VIAS COM CBUQ–29.561,06m²
O recapeamento da via com CBUQ (Figura 1) consiste em recuperar as condições superficiais do
revestimento com desprendimento de parte dos agregados, reforçando-o com o acréscimo de uma
camada de massa asfáltica, proporcionando melhores condições de conforto ao rolamento por parte
dos usuários e ao mesmo tempo protegendo e melhorando a estrutura do pavimento.
Os serviços básicos relativos a este tipo de intervenção são:


Execução dos reparos localizados superficiais ou profundos, podendo-se fazer selagem de
trincas e/ou operações de tapa-buracos;



Pintura de ligação;



Recapeamento com 3,0 cm de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ)
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Figura 1 – Seção tipo de recapeamento com CBUQ

NOTA: São indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução dos reparos
localizados:
a) Caminhões equipados com caçambas;
b) Compressor de ar;
c) Perfuratrizes pneumáticas com implemento de corte;
d) Ferramentas manuais diversas;
e) Retroescavadeira;
f) Soquetes mecânicos portáteis e/ou vibratórios portáteis;
g) Distribuidor de produtos asfálticos autopropulsionado ou rebocável, equipado com espargidor

manual;
h) Rolo pneumático autopropulsionado de pressão variável (35 psi a 120 psi);
i) Rolo vibratório liso.

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução do recapeamento:
j) Usina para pré-misturado montada no local ou na região próxima dos serviços
k) a serem executados;
l) Caminhões para transporte da mistura;
m) Para a varredura da superfície do pavimento existente ou do local de reparo localizado, usam-se

de preferência vassouras mecânicas rotativas, podendo, entretanto, a operação ser executada
manualmente;
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n) Carros distribuidores de ligante asfáltico;
o) Equipamento para espalhamento do pré-misturado à frio – VIBRO ACABADORA;
p) O equipamento de compressão deve ser constituído de rolo liso vibratório ou rolo pneumático e

rolo metálico liso, tipo tandem.
Contemplam os serviços necessários para execução do Recapeamento Asfáltico previstos nas ruas e
avenidas contempladas no projeto de recapeamento asfáltico. O revestimento a ser executado
será do tipo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), com espessura mínima de 3,0 cm.

O Quadro 02 apresenta as áreas do investimento comtempladas no projeto de recapeamento
asfáltico.

QUADRO 02 – Avenidas e Ruas contempladas.
ITEM

DESCRIÇÃO/TRECHOS
SETOR WILSON REZENDE

1
2
3
4
5
6
7

RUA EDMAR JOSÉ MOTA
RUA GERALDA MARIA DE OLIVEIRA
RUA GERALDINO CESÁRIO CAMARGO
RUA ALCINO FRANCISCO BARBOSA
RUA FRANCISCO DIOLINO DA SILVA
RUA JOÃO CASSIANO DE SOUZA
RUA ADOLFINA G. DA CUNHA
SUB-TOTAL

SETOR JOÃO PEDRO
1

RUA 14 (trecho entre a Rua 04 e a Rua 11)

COMP.

LARG

m

m

ÁREA

m²

539,50

6,00

3.237,00

71,50

5,00

357,50

172,00

5,00

860,00

127,00

5,00

635,00

127,00

5,00

635,00

142,20

5,00

711,00

101,50

5,00

507,50

1.280,70

m
229,00

6.943,00

m
5,25

m²
1.202,25
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2
3
4
5
6

RUA 07 (trecho entre a Rua 04 e a Rua 10)
RUA 09
RUA 10
RUA 11 (trecho entre a Go-222 e a Rua 08)
RUA 12 (trecho entre a Go-222 e a Rua 07)
SUB-TOTAL

SETOR AMANHECER JOVEM
1
2
3
4
5
6

RUA 02

RUA 04 (trecho entre a Rua 08 e a Rua 07)
RUA 06 (trecho entre a Rua 02 e a Rua 04)
RUA 07 (trecho entre a Rua 03 e a Rua 04)
RUA 08 (trecho entre a Rua 03 e a Rua 04)

VILA SÃO JOSE

4

RUA ARCO - ÍRIS
RUA ISRAEL G. DOS SANTOS (trecho
conforme indicado no projeto – Prancha
03/04))
SUB-TOTAL

VILA KENNEDY
1

5,25

540,75

84,00

5,25

441,00

100,00

5,25

525,00

55,00

5,25

288,75

40,00

5,25

210,00

611,00

m

RUA RECIFE (trecho entre a Rua Vitória e a
Rua Curitiba)

3.207,75

m

m²

82,90

5,25

435,22

114,00

5,25

598,50

80,70

5,25

423,68

194,84

5,25

1.022,91

128,00

5,25

672,00

138,00

5,25

724,50

RUA 03

SUB-TOTAL

1

103,00

738,44

m

3.876,81

m

m²

203,50

5,50

1.017,50

47,00

5,50

258,50

250,50

m
30,00

1.276,00

m
6,00

m²
180,00
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2

AV. BELO HORIZONTE(trecho entre a Av.
José Jacinto e a Rua Curitiba)
SUB-TOTAL

SETOR CENTRAL – AV. JOSÉ JACINTO DA SILVA

1
2

TRECHO 1-2

SETOR CENTRAL – AV. JOÃO DE FARIA
TRECHO CONFORME PROJETO – PRANCHA
03/04
SUB-TOTAL

SETOR CENTRAL – AVENIDA SEBASTIANA
MARCELINA PIRES
TRECHO CONFORME PROJETO – PRANCHA
1
04/04
SUB-TOTAL

SETOR CENTRAL – RUA MINAS GERAIS
1

TRECHO CONFORME PROJETO – PRANCHA
04/04
SUB-TOTAL

SETOR CENTRAL – RUA SÃO PAULO
1

TRECHO CONFORME PROJETO – PRANCHA
04/04
SUB-TOTAL

7,00

114,50

m

591,50
771,50

m

m²

120,00

7,00

840,00

338,00

7,00

2.366,00

TRECHO 3-4
SUB-TOTAL

1

84,50

458,00

m
650,00

3.206,00

m
7,00

650,00

m
260,00

347,00

m
6,00

348,00
347,00

m²
1.560,00
1.560,00

m
6,00

347,00

m

4.550,00
4.550,00

260,00

m

m²

m²
2.082,00
2.082,00

m
6,00

m²
2.088,00
2.088,00
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TOTAL RECAPEAMENTO

29.561,06

2.3.1. – Limpeza de superfícies e leitos carroçáveis
Antes dos serviços de recapeamento, deverá ser realizada a limpeza superficial dos revestimentos
existentes, nas áreas do investimento. A empresa contratada deverá proceder com a varrição
manual ou mecânica, caso seja necessário, se executará a lavagem das superfícies, utilizando
caminhões pipa.
Os serviços de varrição deverão ser de boa qualidade, não serão admitidos vestígios de materiais
sólidos ou graxos, que ao término deverá passar por aprovação do fiscal da obra.

2.3.2. Condições para execução dos serviços


Preliminarmente a execução dos serviços, as áreas de interferência deverão estar

devidamente sinalizadas e o transito impedido;


Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva;



As superfícies limpas não deverão ser liberadas ao transito, em momento algum, sendo as

etapas subjacentes (imprimações) executadas imediatamente aos serviços de limpeza.

2.3.3. - Imprimação betuminosa ligante – pintura de ligação
Consiste na aplicação de ligante asfáltico subjacente à superfície, de modo a promover condições de
aderência entre o revestimento existente e o revestimento a ser executado.

2.3.4. - Material
Deverá ser empregado o ligante do tipo RR-1C, como pintura de ligação, em conformidade com a
Norma DNER-EM 369/97.

2.3.5. - Taxa de aplicação
A empresa contratada deverá utilizar taxa de aplicação de emulsão diluída, na proporção de 1:1, na
ordem de 0,8 l/m² a 1,0 l/m².

2.3.6. - Condições para execução dos serviços
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Antes da execução dos serviços, a área deve ser isolada e devidamente sinalizada, visando à
segurança do tráfego no segmento do leito carroçável;
A pintura de ligação deverá estar finalizada e visivelmente em condições de receber a camada
subjacente.
A água a ser utilizada para emulsão deve ser limpa, isenta de matéria orgânica, óleos e
outras substâncias prejudiciais à ruptura da emulsão asfáltica. Deve ser empregada na quantidade
necessária para promover a consistência adequada, na ordem de 1:1.
O ligante asfáltico não deverá ser distribuído quando a temperatura ambiente for inferior a 10ºC,
ou em dias de chuva, quando a superfície a ser pintada apresentar qualquer tipo de umidade.
Todo o carregamento de asfalto diluído que chegar à obra deve apresentar por parte do
fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de análise dos ensaios de caracterização
exigidos pela especificação, correspondente à data de fabricação, ou ao dia de carregamento para
transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período entre os dois eventos ultrapassar 10
dias;
Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva;
É de responsabilidade da empresa contratada a proteção dos serviços e materiais contra as
ações destrutivas das águas pluviais, do trafego e outros que possam danificá-los.

2.3.7. - Execução dos serviços
Aplicar-se-á o ligante asfáltico na temperatura compatível, na quantidade (taxa) recomendada e de
maneira uniforme. A temperatura da aplicação do ligante asfáltico deve ser fixada em função da
relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor
viscosidade para espalhamento. A viscosidade recomendada para o espalhamento da emulsão deve
estar entre 20 e 100 segundos “Saybolt-Furol”;

Após aplicação do ligante deve-se aguardar o escoamento da água e a evaporação em
decorrência da ruptura;

A tolerância admitida para a taxa de aplicação “T” da emulsão diluída é de +/- 0,2 l/m²;
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Deve ser executada a pintura de ligação na pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deve
ser deixada, sempre que possível, fechada ao tráfego. Quando isto não for possível, trabalhar em
meia pista, executando a pintura de ligação da adjacente, assim que a primeira for permitida ao
tráfego;
A fim de evitar a superposição ou excesso, nos pontos iniciais e finais das aplicações, devem ser
colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e o termino da aplicação
do ligante asfáltico estejam sobre essas faixas, as quais devem ser, a seguir, retiradas. Qualquer
falha na aplicação do ligante asfáltico deve ser imediatamente corrigida.
2.3.8. - Capa de Rolamento tipo CBUQ
Consiste na aplicação do revestimento a ser executado nas áreas do investimento, de forma a
melhor as condições de rolamento, conforto e segurança aos usuários. Conforme o projeto de
recapeamento asfáltico, será utilizado Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com
espessura mínima de 3,0cm. O mesmo será assentado sobrejacente ao revestimento existente e, ou
recuperado.
2.3.8.1. - Especificações Técnicas
Será utilizado o cimento asfáltico tipo, CAP-50/70.
2.3.8.2. - Condições para execução dos serviços
Antes da execução dos serviços, as áreas devem ser isoladas e devidamente sinalizadas,
visando à segurança do tráfego no segmento do leito carroçável;
Não será permitida a execução dos serviços, em dias de chuva;
O concreto asfáltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a
temperatura ambiente for superior a 10ºC;
Todo carregamento que chegar à obra deve apresentar, por parte da empresa contratada,
certificado de resultados de análises dos ensaios de caracterização exigidos pela Norma DNIT
145/2012-ES.
É de responsabilidade da empresa contratada a proteção dos serviços e materiais contra as
ações destrutivas das águas pluviais, do trafego e outros que possam danificá-los.
2.3.8.3. - Execução dos serviços
A empresa contratada deverá levar em consideração os dispositivos da Norma DNIT 031/2006,
quanto à execução de capa de rolamento com concreto usinado a quente (CBUQ);
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Logo

após

a imprimação ligante, deverá ser lançada a mistura asfáltica. Sendo decorridos mais de sete dias
entre a execução da imprimação e a do revestimento, ou no caso de ter havido trânsito sobre a
superfície imprimada, ou, ainda ter sido a imprimação recoberta com areia, pó-de-pedra, etc.,
deverá ser feita uma pintura de ligação, a cargo da empresa contratada;

A temperatura do cimento asfáltico empregado na mistura deverá ser aquela na qual o cimento
asfáltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol”, DNERME 004, indicando-se preferencialmente a viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante não
deve ser inferior a 107°C nem exceder a 177°C;

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da temperatura do
ligante asfáltico, sem ultrapassar 177°C;

O concreto asfáltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicação, nos
veículos especificados a cima (caminhão basculante) quando necessário, para que a mistura seja
colocada na pista à temperatura especificada. Cada carregamento deve ser coberto com lona ou
outro material aceitável, com tamanho suficiente para proteger a mistura;

A distribuição do concreto asfáltico deve ser feita por equipamentos adequados, conforme
especificado acima. Após a distribuição do concreto asfáltico, tem início a rolagem. Como norma
geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asfáltica possa suportar;
A compactação deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção ao
eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compactação deve começar sempre do
ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte
de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até
o momento em que seja atingida a compactação especificada;

Durante a rolagem não são permitidas mudanças de direção e inversões bruscas da marcha,
nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém – rolado. As rodas do rolo devem
ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura;
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Os revestimentos recém–acabados devem ser mantidos sem tráfego, até o seu completo
resfriamento.

Araçu, setembro de 2017

________________________________
Fabiana Faria Gonçalves
Engenheira Civil
CREA: 10.156/D-GO
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ANEXO II

MEMORIAL DE CALCULO ORÇAMENTÁRIO

PLANILHA DE CUSTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: RECAPEAMENTO E RECONSTRUÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ
LOCAL: DIVERSAS RUAS
MUNICÍPIO: ARAÇU - GOIÁS
DATA: Setembro/2017
BDI - 31,13 %

TABELA 33 AGETOP MATERIAIS BETUMINOSOS
BDI reduzido = 17,77%

Item
1

Discriminação
RECONSTRUÇÃO

40.315

REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO
TRANSPORTE)
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA

40.320

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA

40.360

ESTABILIZAÇÃO(BASE) DE BRITA GRADUADA - esp=12cm

44.201

PINTURA DE LIGAÇÃO

44.204

CBUQ - espessura 3cm

40.425

TABELA AGETOP DATA BASE: ABRIL/2017
Custo total
Preço
Unid.
Quant.
D.T
com BDI
Unitário sem BDI
31,13%

m³
m³
m³Km
m³
m²
m³

562,88

6,28

3.534,86

4.635,26

450,30

4,15

1.868,75

2.450,49

1,42

27.303,49

35.803,07

DT

61,20

27.558,36

36.137,28

0,12 ESPESS.

19.227,81 42,7
450,30
3.752,50

0,31

1.163,28

1.525,40

112,58

282,99

31.857,60

41.774,87

93.286,32

122.326,36

SUB-TOTAL ÍTEM 1
R$ / m² - Total

Item
3

Discriminação

PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)

44204

CONCRETO BETUM.USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV.URB.)

40450

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

40455

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

40460

TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA

3752,5 ÁREA
0,12 PROFUND.

0,03 espess

32,60

Custo total
Unid.

Quant.

D.T

RECAPEAMENTO

44201

0,3113 BDI

m²
m³
tKm
m³Km
tKm

Preço
Unitário

sem BDI

com BDI
31,13%

0,3113

28.186,06

0,31

8.737,68

11.457,72

845,58

282,99

239.291,19

313.782,54

0,03 espessura 3cm
0,04 densidade t/m³

1.014,70

30

0,44

446,47

585,45

48.198,16

30

0,68

32.774,75

42.977,53

20.293,96

10

0,45

9.132,28

11.975,16

1,9 taxa de agregado do CBUQ
2,4 densidade t/m³

Tabela 33
AGETO P

FORNECIMENTO DE CAP-50/70

t

121,76

2.623,59

319.458,23

319.458,23

0,06

Tabela 33
AGETO P

FORNECIMENTO DE CM-30

t

33,82

3.922,46

132.670,43

132.670,43

0,0012

Tabela 33
AGETO P

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C

t

14,09

2.122,80

29.916,68

29.916,68

0,0005

tKm

502,50
50,25

40435

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Tabela 33
AGETO P

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

t

42300,

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

42100

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

42200

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

%
%
%

10

1,66

834,15

1.093,82

62,47

3.139,12

3.139,12

2,0

5.192,51

6.808,94

3,0

6.641,58

8.709,10

1,0

3.271,44

4.289,84

791.506,52

886.864,58

SUB-TOTAL ÍTEM 3
R$ / m² - Total

28186,06

31,46

TOTAL DO ORÇAMENTO 884.792,84 1.009.190,93
Araçu, 27 de Setembro de 2017.

_________________________________________

______________________________________

Fabiana Faria Gonçalves
Engenheira Civil
CREA: 10.156/D-GO

Joelton Bernardo da Costa
Prefeito Municipal
Araçu-Go
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28,08149

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Governo Municipal de Araçu - GO

Data :27/09/2017

OBRA : RECAPEAMENTO E RECONSTRUÇÃO ASFALTICA EM CBUQ

Responsável :

LOCAL: DIVERSOS RUAS DA CIDADE

Fabiana Faria Gonçalves
Engenheira Civil - CREA 10.156/D - Go

BDI : 31,13%

ITEM

VALOR
EM R$

DISCRIMINAÇÃO

1

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ

2

RECONSTRUÇÃO DE VIAS

%

886.864,58

87,88%

122.326,36

12,12%

1.009.190,93

100%

DIAS 30
%

10,00%
10,00%
R$ DO PERÍODO
R$ ACUMULADO
% DO PERÍODO
% ACUMULADA

R$

DIAS 60
%

88.686,46

20,00%

12.232,64

20,00%

100.919,09
100.919,09
10,00%
10,00%

R$

DIAS 90
%

177.372,92

20,00%

24.465,27

20,00%

201.838,19
302.757,28
20,00%
30,00%

DIAS 120
%

R$

177.372,92

20,00%

24.465,27

20,00%

201.838,19
504.595,47
20,00%
50,00%

DIAS 150
%

R$

177.372,92

20,00%

24.465,27

20,00%

201.838,19
706.433,65
20,00%
70,00%

DIAS 180
R$

%

177.372,92

10,00%

24.465,27

10,00%

201.838,19
908.271,84
20,00%
90,00%

______________________________________

Fabiana Faria Gonçalves
Engenheira Civil
CREA: 10.156/D-GO

Joelton Bernardo da Costa
Prefeito Municipal
Araçu-Go

%

10,00%
100,00%
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R$

886.86

88.686,46

122.32

12.232,64
100.919,09
1.009.190,93

Araçu,Setembro de 2017.

_________________________________________

R$

1.009.190
100%

ANEXO IV
PROPOSTA DE PREÇOS

(razão social, endereço, telefone, fax e-mail e CNPJ/MF)

Local,

de

de 2018.

Á Comissão de Licitação
Ref.: Edital Tomada de Preço nº 001/2018.

Prezados Senhores,

Apresentados e submetemos à apreciação de V. Sas. nossa proposta de preço Global
relativos a execução das obras e serviços, objeto da licitação em epígrafe, tendo como referência o
dia, mês e ano acima consignados

Os valores Globais propostos para execução do objeto seguem assim especificados:
Valor total da proposta R$........(.................).
O prazo de execução do objeto é de ___ (___) meses ou ___ (______) dias corridos a contar do 5º
(quinto) dia útil da emissão da “Ordem de Serviço”.
O prazo de validade da proposta de preços é de 90 (noventa) dias corridos a partir da data do
recebimento das propostas pela Comissão Per manente de Licitação.
(Anexar planilha orçamentária)

Atenciosamente.

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal)
(Carteira de identidade número e órgão emissor).
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA AOS TERMOS DO EDITAL

Á Comissão de Licitações

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 001/2018.

O signatário da presente, em nome da proponente declara, expressamente, que se submete às
condições estabelecidas no Edital de Tomada de Preço em pauta, nos respectivos anexos e
documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão
licitador quanto à qualificação, apenas, das proponentes que hajam atendido às condições
estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar as obras e/ou serviços.

O signatário da presente declara, também, total concordância com a decisão que venha a ser
tomada quanto à adjudicação objeto do presente Edital.

Local,

de

de 2018.

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal)

(carteira de identidade, numero e órgão emissor).
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Ref.: Tomada de Preço nº 001/2018

Objeto: (nome das obras e/ou serviços)

Pela presente, o Senhor-----------------------------------------,

Representante

legalmente

constituído

da

empresa........................,declara

haver

tomado

conhecimento dos termos e condições estabelecidas no Edital e seus respectivos anexos da
Tomada de Preço supra mencionada a ser realizada por este Órgão Licitador e que se responsabiliza
integralmente pela documentação e proposta apresentadas, respeitadas as condições previstas no
Aviso de Licitação do referido Edital.

(local),

de

de 2018.

________________________________

(carimbo, nome e assinatura)
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ANEXO VII

ATESTADO DE VISITA

Ref.: Tomada de Preço nº 001/2018

Objeto: (nome das obras e/ou serviços)

Atestamos, para os devidos fins, nos termos do EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº001/2018, que a
Empresa ___________ CNPJ __________ visitou o local das obras e serviços, na cidade de Araçu – GO,
no dia ___/____/___. Nessa visita a empresa, por meio de seu Responsável Técnico, o (a) Sr. (a)
________________________. inscrito no CREA sob o nº. ______ tomou ciência das condições atuais
do terreno, suas instalações, das obras e serviços a serem realizados.

_____________________________________
Assinatura do Engº Responsável
da Empresa Licitante

_____________________________________
Assinatura do representante da Prefeitura
Fabiana Faria Gonçalves
CREA 10.156/D-Go
Obs.:
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

(Local),

de

de 2018.

Á Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 001/2018

Declaramos, para efeito da licitação, em epígrafe, conforme disposto em seu respectivo Edital e
seus anexos que indicamos, de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/1973 e nº 317, de
31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o (s)
profissional (s) responsável (is) técnico(s) caso venhamos a vencer a referida licitação:
1Engenheiro Responsável
Nome:
Assinatura:
Especialidade:
*) CREA Nº
Data de registro
Declaramos, outrossim, que o(s) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico
de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas
vigentes.

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal)

(carteira de identidade, numero e órgão emissor)
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ANEXO IX
EXPERIÊNCIA E DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

LOCAL E DATA
À Comissão Permanente de Licitação
REF.: Tomada de Preço nº 001/2018
Prezados Senhores,
Tendo em vista o Edital de Tomada de Preço nº 001/2018, eu ________, portador da
carteira e registro no CREA nº ___, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela
empresa _____________, como responsável técnico pelos trabalhos objeto da licitação em
referência.
Nos termos do edital, informo abaixo a minha experiência:
Nº DE REGISTRO DAS
EMPRESA
ITEM

DESCRIÇÃO DA OBRA

OBRAS NO CREA
EXECUTORA
(ART)

_____________________
Profissional
(nome e assinatura)
_____________________
Empresa Licitante
(responsável – nome, cargo e assinatura)

Praça XIV de Novembro, nº 1 – Centro – CEP 75.410-000 – Fone/Fax: (62) 3527-1263 – Araçu – GO.

ANEXO X

COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA

A qualificação técnica da Empresa e do(s) RT(s) deverá ser demonstrada pela
apresentação dos seguintes documentos:

1 - A Licitante deverá apresentar atestado(s) emiti do(s) por entidade pública ou
privada, comprovando que a empresa licitante e responsável técnico (RT) do quadro permanente
executou obras de características semelhantes ao objeto da licitação, definindo-se como parcela de
maior relevância e valor significativo a execução de, conforme abaixo:

1.1 - Os atestados deverão vir acompanhados das respectivas certidões de Acervo
Técnico, emitidas pelo CREA. Quando o atestado ou certidão referir-se a obras públicas, qualquer
que seja a natureza do contrato, o documento deverá ser emitido pelo órgão público fiscalizador
em nome da empresa proponente. Os itens e suas respectivas quantidades da capacidade técnicaoperacional pertinente à empresa deverão ser comprovados através de no máximo dois a testados
(CAT). A capacitação técnico-profissional do(s) o(s) profissional (is) da licitante deverá (ão) atender
os itens descritos acima, não observando as quantidades dos mesmos.
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ANEXO XI
CARTA DE FIANÇA - GARANTIA DE PROPOSTA
À Comissão Permanente de Licitação Ref.: Tomada de Preço nº 001/2018
Considerando que a empresa _________, doravante denominada “Licitante” submeteu sua proposta
datada de ___ para contratar a obra _______, conforme Edital de Tomada de Preços nº 001/2018.
Saibam todos que, pela presente, o Banco ______, com sede em _____, declara constituir-se fiador
solidário, da empresa ________ , sem benefício de ordem, em conformidade com o disposto nos arts.
1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil e dos arts. 261 e 262 do Código Comercial, junto à Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Araçu – GO, pela quantia de R$ ___ (___). O
Banco _____ compromete-se, pela presente, a indenizar a Prefeitura Municipal de Araçu – GO até o
limite do valor acima, caso a empresa _____ descumpra as obrigações de sua proposta nos termos do
edital de licitação.
As condições de execução desta garantia são:
1. Se a Licitante retirar sua proposta durante o período de validade da mesma; ou
2.
Se a Licitante for notificada da aceitação de sua proposta pela Comissão de Licitação durante o
período de validade da mesma, e:
a)
deixar de assinar o Contrato de acordo com o Edital;
b)
deixar de fornecer a Garantia de Execução Contratual, de acordo com o Edital.
Esta garantia permanecerá em vigor até 120 (cento e vinte) dias após o prazo de vigência da proposta
mencionado no Edital, podendo ser solicitada a prorrogação por meio de comunicação da Comissão
de Licitação à Licitante, que deverá obter a concordância do Banco.
Data___________________
(assinatura do Banco)
___________________
(assinatura das testemunhas
__________________
(chancela)
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ANEXO XII
CARTA DE FIANÇA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DE CONTRA TO
À
Comissão Permanente de Licitação
Ref.: Tomada de Preço nº 001/2018

(empresa) com sede ........................, CGC/MF nº ..........................., por si diretamente e seus
sucessores, se obriga perante à PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇU - GO, CNPJ/MF nº
_______________ em caráter irrevogável e irretratável como fiador solidário e principal pagando,
com expressa renúncia ao benefício estatuído no art. 1.481 do Código Civil Brasileiro, da firma
_______, com sede _______, CNPJ ________, da importância de R$ ___ (-----), correspondente a
3% (três por cento) do valor do contrato, a qual será reajustada a partir da data da proposta, na
mesma periodicidade e fórmula de reajuste constante do Contrato.
A presente Fiança é prestada para o fim específico de garantir o cumprimento, por parte de
nossa afiançada, das obrigações estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa
afiançada e a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇU - GO.
Por força da presente Fiança e em consonância com o Contrato acima indicado, obriga se
este Banco a pagar à PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇU - GO, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite do valor fixado acima,
quaisquer importâncias cobertas por esta fiança.
Esta Fiança vigorará pelo prazo de ____ (___) dias corridos ou até a extinção de todas as
obrigações assumidas por nossa afiançada através do referido Contrato.
Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por este
Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este
Instrumento perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇU - GO.
Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honor rios advocatícios, na hipótese da PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇU - GO se ver compelida a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a
que se refere a presente Fiança.
Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente Fiança está devidamente contabilizada e
que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária
aplicáveis e, que, os signatários deste Instrumento estão autorizados a prestar a presente Fiança.
Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e
que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida
entidade federal.
A presente Fiança foi emitida em 01 (uma) única via.
.................................... (.......), ....... de ....................de 2018
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ANEXO XIII

DECLARAÇÃO DE QUE TRATA O ART. 7º, XXXIII, CF

Ref: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018

............., (empresa) ..........inscrita no CNPJ nº ............, por intermédio de seu representante legal o
(a) Sr. (a)............, portador(a) da Carteira de Identidade nº ............. e do CPF nº ........... ., DECLARA,
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (*).

_________________________________________

Local e data

________________________________________________

Assinatura do representante legal ou procurador da licitante

(*) em caso afirmativo, assinalar a ressalva
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ANEXO XIV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, para fins de habilitação na Tomada de Preço Nº 001/2018, em
cumprimento à exigência contida no artigo 32, parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93, que a Empresa
......................., da qual sou ..... (citar se é representante legal ou procurador), não apresenta fato
superveniente impeditivo à sua habilitação.

_________________________________________

Local e data

Assinatura do representante legal ou procurador da licitante
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ANEXO XV

Minuta do Contrato nº

/2018

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

O MUNICÍPIO DE ARAÇU, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
administrativa na Praça XIV de Novembro, nº01, centro, fone (62) 3527-1263, inscrito no CNPJ nº
01.318.898/0001-03, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. JOELTON
BERNARDO DA COSTA, brasileiro, casado, portador da CI nº _________ , e do CPF nº ______,
residente e domiciliado à _________, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa Jurídica de direito privado devidamente inscrita
no CNPJ sob o nº. , situada à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, fone xxxxxxxxxx, neste ato
representada pelo Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RG nº, CPF sob o nº, denominada
simplesmente CONTRATADA, em decorrência do procedimento licitatório, na modalidade de
Tomada de Preço nº. 01/2018, tipo menor preço global, regido pela Lei Federal nº. 8.666 de 21 de
junho de 1993, e alterações posteriores, Edital nº. 01/2018 e demais disposições legais e
regulamentares aplicáveis, firmar o presente CONTRATO, mediante as cláusulas e condições a
seguir enumeradas, as quais mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para realizar Recapeamento e Reconstrução de vias e
avenidas urbanas com pavimento asfáltico tipo CBUQ, no município de Araçu-GO, conforme
projeto.

CLAUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO
O objeto deste Contrato será executado em regime de empreitada por preço global , obedecendo
as disposições da Lei nº 8.666/93 e do Edital de Tomada de Preço nº 001/2018 que integra o
presente instrumento.
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CLAUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O preço a ser pago pelos serviços objeto deste Contrato é da ordem de R$ ......(................) e, os
pagamento serão efetuados

conforme medição atestada pela CONTRATANTE.

Paragrafo primeiro – O prazo de pagamento é aquele fixado através do cronograma físicofinanceiro, depois de devidamente atestada à medição pela área de engenharia da Prefeitura
Municipal de Araçu-GO.
Paragrafo segundo – O prazo de pagamento é aquele fixado através do cronograma físicofinanceiro, depois de devidamente atestada à medição pela área de engenharia da Caixa
Econômica Federal. O pagamento será efetuado mediante deposito em conta corrente fornecido
pela contratada, após a autorizado pela Caixa Econômica Federal.
Parágrafo terceiro – O prazo de pagamento será de até 15 (quinze) dias, contados da data do
protocolo da nota fiscal/fatura na Prefeitura de Araçu - GO, devidamente atestada pelo setor
competente responsável pelo recebimento da obra e/ou serviços de engenharia.
Parágrafo quarto – O pagamento somente será efetuado, em moeda nacional, após a aferição de
cada etapa da obra e/ou serviço de engenharia e o recolhimento pela CONTRATADA de qualquer
multa que lhe tenha sido imposta, em decorrência de atraso na execução do Contrato ou
inexecução Contratual.
Parágrafo quinto – A liberação da última fatura somente será efetuada após o recebimento
provisório da obra e/ou serviço de engenharia e a apresentação do pagamento dos encargos da
Seguridade Social.

CLAUSULA QUARTA – PRAZO DE ENTREGA
O contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta dias), contados a partir da data de assinatura da
Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo
próprio, nos termos do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS
O Orçamento base e referencial para a execução do presente objeto é de R$____________. Os
pagamentos serão concretizados por meio da dotação orçamentária: 26.451.0051.1.046 –
4.4.90.51.00 – Pavimentação das vias urbanas, para todos os efeitos em direito admitidos.
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CLAUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADE S DAS PARTES.
I – CONTRATANTE
O CONTRATANTE obriga-se à:
a) designar profissional da área para fiscalizar e receber definitivamente as obras ora contratadas,
segundo os projetos, a quem compete também anotar no Diário de Obras todas as ocorrências
relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário para regularizar as
falhas ou defeitos observados, submetendo à autoridade competente da CONTRATANTE o que
ultrapassar a sua competência, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes;
b) efetuar os pagamentos na forma estabelecida neste instrumento;
c) permitir o livre acesso da CONTRATADA aos locais onde serão realizados os serviços.
d) cabe a fiscalização:
d.1)acompanhar a execução de todos os serviços;
d.2) examinar todos os materiais recebidos na obra antes de sua aplicação, decidindo sobre sua
aceitação ou não;
d.3) solicitar diário de obras, devidamente preenchido;
d.4) solicitar que o engenheiro, mestre ou qualquer outro operário que não corresponda
técnica ou disciplinarmente às exigências, seja retirado imediatamente da obra. A efetivação
dessa medida não implicará em modificação do prazo ou condições deste Contrato;
d.5) exigir o cumprimento de todos os itens dos projetos;
d.6) verificar e informar se o custo e o andamento da obra se desenvolvem de acordo com a
Ordem de Serviço, o Cronograma Físico-Financeiro, os Termos do Contrato;
d.7) solicitar, ao chefe imediato, sempre que necessário parecer de especialista, relativo ao
objeto do Contrato;
d.8) atestar a conclusão das etapas ajustadas;
d.9) a presença da fiscalização não diminuirá a responsabilidade da CONTRATADA;
d.10) todas as Ordens de Serviços ou quaisquer comunicações da fiscalização à CONTRATADA
ou vice-versa, serão transmitidas por escrito, devidamente numeradas em duas vias, uma das
quais ficará em poder da CONT RATADA e outra com a Prefeitura e transcritas,
obrigatoriamente, no Diário de Obra;

II – CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se à:
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a) assumir, às suas expensas e eximindo o CONTRATANTE, de todas e quaisquer obrigações,
despesas e encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e outros, relativo a seus ajudantes,
designados para a execução das tarefas contratadas, em nada se solidarizando quanto ao
cumprimento dessas obrigações (Art. 71, § 2º da Lei nº 8.666 e modificações posteriores);
b) cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, as obras e serviços
sejam entregues inteiramente concluídos e acabados, em perfeitas condições de uso e
funcionamento;
c) se, porventura, após sumária inspeção realizada pelos órgãos técnicos seja do Estado de Goiás
ou mesmo desta Prefeitura Municipal , ficar constando que a CONTRATADA desatendeu as
especificações exigidas, deverá, obrigatoriamente, reparar, corrigir, remover, reconstruir, ás suas
ex pensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados (art. 69, da Lei 8.666/93);
d) observar, na execução das obras e dos serviços, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive
de segurança e medicina do trabalho e de segurança pública, bem como as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
e) cabe ainda à CONTRATADA:
e.1) indicar para a direção da obra e/ou serviço de engenharia, um profissional diplomado
legalmente habilitado, que credenciará auxiliares de comprovada competência;
e.2) dispor de pessoal especializado para a obtenção do acabamento desejado nos serviços, bem
como para perfeita vigilância nos locais de execução dos serviços até a entrega final;
e.3) providenciar todas as instalações preliminares que sejam necessários para execução da obra,
bem como providenciar o eficaz isolamento da área;
e.4) manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
e.5) além das técnicas estatuídas por lei, a CONTRATADA se responsabilizará por:
e.5.1) falta de perfeição ou resistência nos trabalhos realizados;
e.5.2) demolição e reconstrução dos trabalhos rejeitados pela fiscalização, em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços prestados;
e.5.3) danos causados direta ou indiretamente à Prefeitura ou a terceiros, decorrentes da
execução das obras ou serviços;
e.5.4) infração ou multas ocorridas pela inobservância de qualquer regulamento ou
legislação vigente referentes aos serviços executados;
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e.5.5) providenciar todo pessoal operário e cumprimento das prescrições referentes às Leis
Trabalhistas e Previdência Social, correndo por conta exclusiva da mesma todas as despesas
correspondentes;
e.5.6) todos os acidentes de trabalho, ocorridos durante o período de duração da obra;
f) será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento das taxas relativas ao período
de execução da obra.

CLAUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO
O recebimento da obra ou serviço dar-se-á da seguinte forma:

I – provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da
CONTRATADA devidamente protocolada na Prefeitura, e mediante a entrega dos seguintes
documentos:
a) um jogo de cópias dos projetos (contendo todas as modificações havidas no projeto executivo)
devidamente registrados no CREA, aprovado pelos órgãos competentes, com as respectivas
modificações, caso tenha havido;
b) originais de todos os projetos complementares.

II – definitivamente, por comissão designada pelo Prefeito, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes até 30 (trinta) dias corridos do recebimento provisório, observado o disposto
no Art. 69 da Lei nº 8666/93, republicada no DOU em 06/07/94.

Parágrafo único – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela
solidez e segurança da obra ou do serviço, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo
Contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
A CONTRATADA deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de
proteção individual – EPI, a ela competindo treinar e tornar obrigatório o seu uso.
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Parágrafo primeiro – O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá
obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.
Parágrafo segundo – A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total
responsabilidade culposa quanto às legislações trabalhista e previdenciária, bem como suas
Portarias e Normas, nem quanto a segurança individual e coletiva de seus trabalhadores.
Parágrafo terceiro – Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e
segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados, ao patrimônio da
CONTRATANTE e de outrem, e aos materiais envolvidos nas obras e ou serviços.
Parágrafo quarto – A CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas
aplicáveis, estando autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento
das exigências da Lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificadas por
atraso nas obras e/ou serviços.

Parágrafo quinto – A CONTRATADA deverá, de imediato, providenciar o atendimento das
exigências da CONTRATANTE. Para casos específicos em que a fiscalização conceder prazo de 48
(quarenta e oito) horas para atendimento das exigências, as prorrogações dos referidos prazos não
poderão ultra passar 15 (quinze) dias para ao atendimento completo.
Parágrafo sexto – Esgotado o prazo descrito no item anterior, a CONTRATANTE poderá promover
as medidas que forem necessárias, cobrando da CONTRATADA as despesas daí decorrentes, sem
prejuízos de outras penalidades previstas no termo de Contrato de empreitada, inclusive a sua
rescisão.
Parágrafo sétimo – Cabe à CONTRATADA solicitar á CONTRATANTE a presença imediata do
responsável pela fiscalização em caso de acidentes nas obras e/ou nos serviços e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES, VALORES E MULTAS
Qualquer atraso na execução das obrigações assumida s deverá, obrigatoriamente, constar de
justificativa protocolada na Prefeitura, até o 5º (quinto) dia útil anterior à data prevista para a
execução do serviço.
Parágrafo primeiro – Não acolhida à justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o
Contrato sujeitar-se-á a multa nos seguintes termos:
a) 0,03% ao dia, até o trigésimo dia, incidente sobre o valor da etapa;
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b) 0,06% ao dia a partir do 31º dia de atraso na execução do Contrato, sem prejuízo da sanção
prevista no item anterior, conforme o caso. Ultrapassando o sexagésimo dia de atraso, será o
Contrato rescindido ou a Nota de Empenho cancelada, conforme o caso;
c) se o serviço não comportar etapas o atraso implicará das multas previstas nas alíneas “a” e “b”;

Parágrafo segundo – Por infração a quaisquer cláusulas contratuais será aplicada multa de 2%
sobre o valor total do Contrato/Nota de Empenho.
Parágrafo terceiro – Pela inexecução total do Contrato/Nota de Empenho a Administração poderá,
garantida a prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação, aplicar à CONTRATADA,
concomitantemente, as seguintes sanções:
a) advertências;
b) multa de 5% sob o valor total do Contrato/Nota de Empenho;
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazos não superior a 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorridos o prazo da
sanção aplicada, com base na alínea “c” do parágrafo terceiro desta cláusula;
e) se o valor da multa não for recolhido pela CONTRATADA, será automaticamente descontado da
primeira parcela do pagamento a que fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de credito
da CONTRATADA, o valor devido será cobrado administrativamente e /ou inscrito como Dívida
Ativa e cobrado judicialmente.
f) demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e su as posteriores modificações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL
A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ ___ (___), correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do Contrato, na modalidade de ______.

Parágrafo primeiro – A garantia será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que
apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
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Parágrafo segundo – A garantia será restituída, automaticamente, ou por solicitação, somente
após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas
e satisfação de eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e emissão do Termo de Recebimento
Definitivo da obra.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS MATERIAIS, MÁQUINAS
EQUIPAMENTOS
Todos os materiais, máquinas e equipamentos a serem utilizados nas obras

e ou

serviços serão fornecidos pela CONTRATADA;

Parágrafo primeiro – Todos os materiais que forem utilizados nas obras e/ou serviços deverão ser
da melhor qualidade, obedecer a ás especificações e serem aprovados pela fiscalização, antes de
sua aquisição ou confecção.
Parágrafo segundo – A responsabilidade pelo fornecimento, em tempo hábil, dos materiais,
máquinas e equipamentos será, exclusivamente da CONTRATADA. Ela não poderá solicitar
prorrogação do prazo de execução, nem justificar retardamento na conclusão das obras e/ou
serviços em decorrência do fornecimento deficiente dos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras e serviços de engenharia ora contratados, em até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ENSAIOS E TESTES
Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do
Contrato correrão por conta da CONTRATA DA e deverão ser apresentados, quando solicitados, no
prazo máximo d e 48 (quarenta e oito) horas;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO
O presente Contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no
Artigo 65 da Lei nº 8666/93, de 21 de junho de 1993 e suas modificações posteriores.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO
Nos termos do art. 72, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, com anuência da
CONTRATANTE a CONTRATADA, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá
subcontratar partes da obra ou ser viços, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração.

Parágrafo único – O limite mencionado neste artigo, em cada caso, será definido pela
Administração, quando sua anuência for solicitada p ela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO
O ajuste objeto deste instrumento poderá ser rescindido por acordo entre as partes ou pela
inobservância do aqui pactuado, inclusive, pelo desrespeito aos artigos 78 e seus incisos da Lei
8.666/93;

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
O CONTRATANTE providenciará a publicação em resumo, do presente Contrato, na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA OITAVA – DO FORO
O Foro para dirimir as questões inerentes a este Contrato é o desta Comarca de Araçu– GO,
excluindo qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias
de igual teor, na presença da testemunhas abaixo relacionadas.

Araçu, ___ de ____ de 2018.

JOELTON BERNARDO DA COSTA
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1ª_______________________________________ CPF:
2ª_______________________________________ CPF:
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COMPROVANTE DE CADASTRO

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2018
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO:

Constitui objeto do presente, a realização de Recapeamento e Reconstrução de
vias com pavimento asfáltico tipo CBUQ, totalizando 29.561,06m² de
Recapeamento Asfáltico e 3.752,50m² de Reconstrução de vias urbanas, conforme
projeto.

A Empresa _______________________________________________________ CNPJ

____________________________ retirou este Edital de licitação e deseja ser informada de

Qualquer alteração pelo e-mail

______________ _________ ou pelo fax:

_______________________.

(Local), aos _______ /______ / 2018

_________________________________________________

(Assinatura)
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