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ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 
 
CNPJ: Nº. 83.102.350/0001-96 
Rua João Morelli, 66 – Centro 
CEP-88370-000 – BOTUVERÁ – SC. 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 42/2013 
EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA P/ OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA N° 03/2013 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 
O Município de Botuverá torna público e leva ao conhecimento dos interessados que se acha aberta 
o EDITAL DE CONCORRÊNCIA, No 03/2013, do tipo Menor Preço Global, regime de empreitada, 
regida pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações introduzidas pelas Leis nº. 8.883, de 08 
de junho de 1994, e nº. 9.648, de 27 de maio de 1998, cujo objeto é a “ELABORAÇÃO E 
EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE PROJETO EXECUTIVO, TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM, MEIO AMBIENTE, OBRAS DE ARTE CORRENTE E 
SINALIZAÇÃO DA RODOVIA SC-486, TRECHO ENTRE OS MUNICIPIOS DE BOTUVERÁ E VIDAL 
RAMOS, COM EXTENSÃO DE 11.257,08 m” CONFORME PROJETO EXECUTIVO. O recebimento 
da documentação e das propostas dar-se-á no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Botuverá, à Rua João Morelli, no 66, em Botuverá, até às 09:00 horas do dia 28 de Janeiro de 2014, 
com início da abertura dos envelopes 30 (trinta) minutos após, na Sala de Licitações da Prefeitura 
endereço acima mencionado.. 
 
1 - SUPORTE LEGAL 
 
1.1 A presente Licitação tem fundamento legal na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, em 
alterações introduzidas pela Lei n.º 9.648 de 27 de maio de 1998, e na Lei Complementar Nº 123 de 
14 de dezembro de 2006. 
 
1.2  O procedimento licitatório pode ser previamente realizado conforme Decreto Estadual nº 1.476 de 
09 de Abril de 2013, Artigo 49, § 3º. 
 

2 - OBJETO DA LICITAÇÃO 

2.1 O objeto da licitação é a ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE PROJETO 
EXECUTIVO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM, MEIO AMBIENTE, 
OBRAS DE ARTE CORRENTE E SINALIZAÇÃO DA RODOVIA SC-486, TRECHO ENTRE OS 
MUNICIPIOS DE BOTUVERÁ E VIDAL RAMOS, COM EXTENSÃO DE 11.257,08m”, conforme 
relacionado no QUADRO Nº 01, adiante, cujos quantitativos estão indicados no ANEXO 01 
PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS: a) DO ITEM 1 Serviços Preliminares os itens1.1, 1.2, 1.3 e 
1.5: b) ITEM 2 Terraplenagem os itens 2.1 a 2.12: c) ITEM 3 Pavimentação os itens 3.1 a 3.16: d) 
ITEM 4 Drenagem, Obras de Arte corrente e Meio Ambiente os itens 4.1 a 4.23: e) ITEM 5 
Sinalização os itens 5.1 a 5.6: ITEM 6 Mobilização e Desmobilização item 6.1, CRONOGRAMA 
FISICO FINANCEIRO (DESEMBOLSO)  e Projeto Executivo EM REGIME DE EMPREITADA POR 
PREÇO GLOBAL. 

2.2 OBSERVAÇÃO: O valor máximo de desembolso da presente concorrência da planilha estimativa 
de custos é: Item 1 valor R$332.033,14, Item 2 valor R$1.677.271,04, Item 3 valor R$7.103.659,57, 
Item 4 valor R$2.130.494,96, Item 5 valor R$438.597,01 e Item 6 valor R$123.240,00, perfazendo 
valor total de R$11.805.195,72 (onze milhões, oitocentos e cinco mil, cento e noventa e cinco reais e 
setenta e dois centavos). 

3 - ENTREGA DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
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3.1 As propostas e a documentação exigida deverão ser entregues no Setor de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Botuverá, localizado na Rua João Morelli, nº 66, em Botuverá, até as 09:00 
horas do dia 28  de Janeiro 2014, em 2 (dois) envelopes fechados, contendo o primeiro a 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e o segundo a PROPOSTA DE PREÇOS, com as seguintes 
inscrições na parte frontal de cada um deles: 

a) Nome e endereço da empresa proponente; 

b) Os dizeres: “PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ” – EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 
03/2013; Local, Data e Hora da Abertura; 

c) Os dizeres no 1o envelope: “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e no 2o envelope: 
“PROPOSTA DE PREÇOS” 

3.2 Às 9:30 (nove horas e trinta minutos), na sala de Licitações da Prefeitura, localizada no endereço 
acima mencionado, a Comissão encarregada da Licitação dará início à abertura dos envelopes. 

4 - PRAZOS 

 4.1 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. 

4.2 A Empresa vencedora do processo licitatório fica desde já convocada para comparecer a 
Prefeitura, à Rua João Morelli, nº 66, Centro, em BOTUVERÁ/SC, para assinatura do contrato, no 
prazo máximo de 10 dias após a publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, da 
homologação do resultado da licitação, procedido pelo Prefeito Municipal, atendido o disposto no § 3º 
do artigo 64 da Lei n.º 8.666/93. Caso contrário estará sujeita à multa pecuniária de 10% sobre o 
valor da proposta. 

4.2.1 Para assinatura do contrato será exigida comprovação de regularidade com a Fazenda do 
Estado de Santa Catarina, mediante apresentação de Certidão emitida pela Secretaria de Estado da 
Fazenda do Estado de Santa Catarina.  

4.2.2 Por ocasião da assinatura do contrato a empresa adjudicada deverá entregar, em meio digital 
(CD/informatizado) a planilha de preços (orçamento detalhado), os cronogramas e a composição dos 
preços unitários. 

4.3 O prazo contratual para a execução dos serviços está indicado no QUADRO Nº 01 deste Edital e 
será contado em dias corridos a partir da expedição da Ordem de Serviço, que será emitida pelo 
Prefeito a partir da assinatura do Contrato, até 10 (dez) dias após a publicação do contrato no Diário 
Oficial do Estado de Santa Catarina. Desde que comprovado o efetivo ingresso dos recursos 
financeiros e a realização do devido empenho global (Art. 7º, § 2º, III, da Lei 8.666/93). 

4.3.1 O prazo contratual para a conclusão dos serviços poderá ser prorrogado, com fundamento no § 
1º do Art. 57, da Lei 8.666/93. 

4.3.1.1 O pedido de prorrogação de prazo deverá ser solicitado, no mínimo 60 (sessenta) dias, antes 
de expirar o prazo contratual. 

4.3.1.2 Na data de vencimento do prazo contratual, que é a data limite para assinatura do termo 
aditivo, a empresa deverá comprovar estar em dia com todas as obrigações fiscais. 
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5 - LOCAL PARA INFORMAÇÕES SOBRE O OBJETO DA LICITAÇÃO 

5.1 Todas as informações relativas aos serviços e projeto executivo serão prestadas pela Secretaria 
de Obras, através do Departamento de Engenharia da Prefeitura ou equipe contratada, estabelecido, 
à Rua João Morelli, 66 em Botuverá SC, CEP 88370-000 ou pelo telefone (0**47) 3359-1170 

5.2 A Prefeitura Municipal através do Departamento de engenharia responderá todas as solicitações 
consideradas procedentes, por e-mail, a todas as empresas que tiverem adquirido este Edital. (As 
respostas serão também colocadas no “site” da PREFEITURA – www.prefeitura.sc.gov.br, e-mail-
licitacao@botuvera.sc.gov.br . 

5.3 Os pedidos de informações por escrito podem ser feitas também por “fac-símile” (fax) 47.3359-
1170 ou através dos seguintes e-mail’s: licitacao@botuvera.sc.gov.br, vilimar@botuvera.sc.gov.br . 

5.4 O horário de expediente da Prefeitura Municipal é das 08:00 às 11:30 horas e das 14:00 as 17:00 
horas de segunda à sexta-feira. 

6 - PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.1 Poderão participar da presente licitação Empresas CONSTRUTORAS regularmente estabelecidas 
no país, desde que satisfaçam as condições do presente Edital. 

6.2 Será admitida a participação de consórcio, devendo ser atendido, nesse caso, ao previsto no item 
7.8 deste edital. 

7 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO – DOCUMENTAÇÃO 

7.1 QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

7.1.1 Registro Comercial no caso de empresa individual, ou 

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

7.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício, ou 

7.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando for o caso. 

7.2 - QUANTO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 
7.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
7.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, da sede da empresa proponente, 
pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação; 
 
7.2.3 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão Conjunta 
de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 
02, de 31/08/2005). 
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7.2.4 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual mediante certidão emitida pela Fazenda do 
Estado onde está sediada a empresa; 

7.2.5 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal mediante certidão emitida pela Fazenda do 
Município onde está sediada a empresa; 

7.2.6 Prova de situação regular no cumprimento dos encargos sociais, mediante: 

7.2.6.1 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

7.2.6.2 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) 

7.2.7 Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho mediante Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Resolução Administrativa nº 1470/2011 do 
TST, de 24/08/2011). 

7.2.8 A licitante deverá apresentar declaração expressa atestando que não possui em seu quadro 
societário servidor público da ativa ou empregada de Empresa Pública ou Sociedade de Economia 
Mista.  

OBS.:  Todas as Certidões e Provas devem ter validade na data prevista para o recebimento da 
documentação e das propostas. 
 

7.3 - QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.3.1 Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA, com 
jurisdição no Estado onde está sediada a empresa, com validade na data limite de entrega da 
documentação e das propostas. 

7.3.2 Comprovação de aptidão da empresa proponente para execução de obras ou serviços de 
características semelhantes aos do objeto desta licitação, mediante a apresentação de Atestado(s) ou 
Certidão(ões) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) 
pelo CREA, que comprove(m) que a licitante tenha executado, para órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda 
para empresa privada, obras/serviços de características técnicas similares as do objeto da presente 
licitação, não se admitindo atestados(s) de fiscalização da execução de obras/serviços, cujas 
parcelas de maior relevância técnica e de valores significativos são às quantidades mínimas 
especificadas no ANEXO Nº 21, e de acordo com as Características Técnicas contidas nesse mesmo 
ANEXO Nº 21. 

7.3.3 Declaração formal de disponibilidade, sob as penas da Lei, dos equipamentos que atendam o 
mínimo exigido, conforme o disposto no ANEXO Nº 02, e apresentada conforme modelo do ANEXO 
Nº 06. 

OBS.: Os equipamentos poderão ser substituídos, no decorrer das obras, desde que atendam 
as mesmas especificações ou as tenham superiores, com a devida aprovação por parte do 
Departamento de Engenharia da Prefeitura ou Equipe Contratada. O Departamento de 
Engenharia da Prefeitura ou Equipe Contratada poderá também pedir substituição de 
equipamentos que não atendam as especificações mínimas exigidas, ou em mau estado de 
conservação e operação. 

7.3.4 Demonstração de capacitação técnico-profissional através Engenheiro Civil, o qual será 
obrigatoriamente o engenheiro preposto (residente na Obra),  detentor de Certidão de Acervo Técnico 
(CAT) expedido pelo CREA, por execução de obras ou serviços de características semelhantes às do 
objeto deste Edital, cujas parcelas de “Maior Relevância” são, Terraplenagem, Sub Base, Base, 
CAUQ, devendo juntar para tais comprovações os seguintes documentos:  
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a) Certidão de Acervo Técnico (CAT) Profissional emitido pelo CREA, deste mesmo engenheiro 
civil que comprove ter o mesmo se responsabilizado por serviços relativos às parcelas de Maior 
Relevância indicadas no item 7.3.4. 

OBS.: Será exigida a permanência, na obra, deste engenheiro civil, indicado pela empresa, o qual 
será o Engenheiro Preposto da Obra, e que não poderá estar vinculado a qualquer outra obra.  

7.3.5 Nominata do pessoal técnico disponível para a obra, conforme exigência constante no ANEXO 
Nº 03, sendo que o engenheiro civil deverá ser aquele indicado no item 7.3.4, anexando-se também 
os “ curriculum vitae ” desses profissionais conforme modelo constante do ANEXO Nº 04. 

7.3.6 Atestado de visita ao local dos serviços fornecido a um Engenheiro Civil, Responsável Técnico 
da licitante interessada, registrado no CREA, com validade na data limite de entrega da 
documentação e das propostas, expedido pela Prefeitura de Botuverá, Rua João Morelli, 66,  
Botuverá/SC, telefone (0**47) 3359-1170, conforme modelo do ANEXO Nº 20.  

7.3.6.1 Caso a licitante não queira participar da visita técnica, deverá apresentar, em substituição ao 
atestado de visita, DECLARAÇÃO FORMAL assinada pelo responsável técnico,  sob as penalidades 
da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 
trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de 
Botuverá. 

7.3.7 Comprovação, assinada pelo engenheiro responsável da Prefeitura e recebida obrigatoriamente 
por Engenheiro dos quadros da empresa interessada, de que o proponente recebeu o presente Edital 
e todos os seus ANEXOS, bem como tomou conhecimento do projeto, das especificações e normas 
pertinentes à execução dos serviços (conforme modelo constante do ANEXO Nº 05). 

7.3.8 Declaração do Proponente de que conhece a legislação brasileira sobre meio ambiente, que irá 
cumpri-la e que assume a responsabilidade, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Botuverá SC, 
por danos motivados pelo não cumprimento da legislação pertinente, nos termos do modelo do 
ANEXO Nº 12. 

7.3.9 Declaração do Proponente, conforme modelo do ANEXO Nº 22, de que apresentará novo Plano 
de Trabalho, ao Departamento de Engenharia da Prefeitura, no prazo de 15 (quinze) dias corridos 
após a assinatura do contrato, se esse Departamento de Engenharia solicitar adequações e ajustes 
no Plano apresentado em atenção ao item 8.4. 

7.3.10 Declaração do Proponente que entregará ao Departamento de Engenharia da Prefeitura 
Municipal, no prazo de 15 (quinze) dias corridos após a assinatura do contrato, o Plano de Garantia 
do Controle de Qualidade, de acordo com os termos do ANEXO Nº 24. 

7.4 - QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

7.4.1 Prova de Qualificação Econômico-Financeira da empresa licitante, mediante apresentação dos 
seguintes documentos:  

7.4.1.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. O balanço das 
Sociedades Anônimas ou por Ações, deverá ser apresentado em publicação no “Diário Oficial”, as 
demais empresas deverão apresentar fotocópia autenticado das folhas do livro “Diário” onde o 
balanço se acha regularmente transcrito, (com fotocópias autenticadas da página de abertura e da 
página de fechamento desse Livro Diário). 
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7.4.1.2 Apresentação dos cálculos dos seguintes índices, provenientes de dados do balanço do 
último exercício financeiro: 

7.4.1.2.1 “ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL” (ILG), aplicando a seguinte fórmula: 

 

ILG = 
 AC + RLP  
 PC + ELP 

Resultado      ILG  1 

Onde: ILG  - Índice de Liquidez Geral; 
AC   - Ativo Circulante; 
RLP - Realizável a Longo Prazo; 
PC   - Passivo Circulante; 
ELP - Exigível a Longo Prazo. 
 

OBS.: Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Liquidez Geral” for 
inferior a 1 (um). 

 
7.4.1.2.2 “ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL” (ISG), aplicando-se a seguinte fórmula: 
 

ISG  =       AT      . 
PC  +  ELP   Resultado        ISG  1 

Onde: ISG   =  Índice de Solvência Geral 
AT    =  Ativo Total 
PC    =  Passivo Circulante 
ELP  = Exigível a Longo Prazo 

OBS.:  Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Solvência Geral” for 
inferior a 1 (um). 

 
7.4.1.2.3 “ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE” (ILC), aplicando-se a seguinte fórmula: 

 

ILC   = 
   AC  .  
   PC 

              Resultado      ILC  1 

Onde:  ILC = Índice de Liquidez Corrente; 
AC  = Ativo Circulante; 
PC  = Passivo Circulante. 

OBS.:  Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Liquidez Corrente” for 
inferior a 1 (um) 

7.4.1.3 Comprovação, com dados de Balanço Patrimonial, de que possui patrimônio líquido mínimo 
conforme o indicado no QUADRO Nº 01. 

7.4.2 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; (Art. 31, II da Lei n. 
8666/93). 
 
7.5 As Microempresas e/ou Empresas de Pequeno Porte que pretendam usufruir os benefícios 
previstos no Capítulo V da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, poderão 
apresentar declaração de que se enquadram nesta categoria jurídica empresarial, e de que não se 
enquadram nas exceções do § 4º do art. 3º da referida Lei Complementar, conforme modelo do 
ANEXO Nº 25. 
7.5.1 A não apresentação da declaração de que trata o ANEXO Nº 25 será considerada como 
manifestação de que a empresa proponente não tem interesse nos benefícios previstos na Lei 
Complementar nº 123/2006 ou não se enquadra nessa categoria jurídica. 

7.5.2 A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, caracterizará crime de fraude à licitação, conforme 
previsto no art. 90 da Lei Federal nº 8.666/93 e, ainda, implicará a aplicação da penalidade de 
suspensão de até 24 meses, garantido o direito ao contraditório e ampla defesa. 
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7.6.   Declaração expressa de que a empresa cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, de acordo com o que estabelece o Decreto n.º 4.358, de 05/09/2002, conforme 
modelo constante do ANEXO Nº 19. 

7.7.  Atestar por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), a 
regularidade da empresa participante do processo de licitação, conforme disposto na portaria CGU n. 
516 de 15/03/2010. 

7.8 - CONSÓRCIOS  

7.8.1 Será admitida a participação de consórcios na presente licitação, atendidas as condições 
previstas no art. 33 da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, e aquelas estabelecidas neste Edital. 

7.8.2 Os consorciados deverão apresentar juntamente com a documentação de habilitação requerida 
para cada uma das integrantes do consórcio o compromisso de constituição do consórcio, por 
escritura pública ou documento particular registrado em Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos, discriminando a empresa líder, bem como a participação, as obrigações e a 
responsabilidade solidária de cada consorciado pelos atos praticados por qualquer deles, tanto na 
fase da licitação quanto na de execução do contrato dela eventualmente decorrente. Este documento 
deverá ser apresentado juntamente com o restante da documentação referente à habilitação, no 
Envelope nº 01. 

7.8.3 Os documentos referentes à apresentação da Documentação de Habilitação e da Proposta 
deverão ser assinados pelo representante legal da empresa líder, que o fará em nome do consórcio. 

7.8.4 O prazo de duração de consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do 
objeto licitado, até sua aceitação definitiva. 

7.8.5 No curso do processo licitatório, e também durante a fase de execução do contrato 
eventualmente firmado com o consórcio, todas as comunicações, notificações e intimações mantidas 
entre o consórcio e a  Prefeitura Municipal de Botuverá serão feitos na pessoa do representante legal 
da empresa líder. 

7.8.6 Não será admitida a participação de empresa consorciada, na licitação, através de mais de um 
consórcio ou isoladamente.  

7.8.7 Os Documentos de habilitação para Consórcios deverão ser entregues por cada consorciada, 
admitindo-se, para efeitos de: 

   Qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciada; 

   Qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na  
proporção de sua respectiva participação no consórcio. 

8 - PROPOSTAS DE PREÇO 

8.1 Carta de apresentação da proposta conforme o modelo constante do ANEXO Nº 13, 
preferencialmente em papel timbrado da empresa, indicando em algarismos e por extenso, de forma 
clara e visível, devendo referir-se à data do orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BOTUVERÁ, constando o Valor Global Proposto, que não poderá ultrapassar o Valor Orçado pela 
PREFEITURA. 

8.2 Orçamento detalhado da obra indicando as quantidades de serviços a executar, constantes do 
ANEXO Nº 01, com seus respectivos preços unitários propostos, que deverão ser grafados em 
algarismo e por extenso, tudo na forma de apresentação constante do ANEXO Nº 07, assinado por 
engenheiro com carimbo onde consta o nome da firma, o título do profissional e o número da carteira 
do CREA,  com obrigatoriedade de indicação das distâncias de transporte dos insumos componentes 
dos preços unitários (como, por exemplo, areia, cimento, brita tubos, madeiras, etc.), desde que 
diferentes daquelas indicadas no orçamento da Prefeitura de Botuverá. 

OBS.: 01: As indicações contidas no Projeto Final de Engenharia para origem de materiais, são 
meramente indicativas. Aos proponentes é facultada a obtenção desses materiais em outros locais,  
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desde que atendidas às especificações próprias de cada material. No decorrer da obra somente 
serão considerados pedidos de mudança de preço de serviços em função de alteração de distâncias 
de transporte nos casos previstos no artigo 65, Inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93 e nos materiais 
oriundos de terraplenagem.  

02: Recomenda-se, nas multiplicações, desprezar a 3ª casa decimal depois da virgula. [(usar, 
no Excel, a função: =TRUNCAR (X*Y; 2)]. 

8.2.1 Os preços unitários propostos não poderão ultrapassar os preços unitários constantes do 
orçamento acrescidos de 5% (cinco por cento). 

8.2.1.1 Para cálculo desse acréscimo deverá ser desprezada a 3ª casa decimal, para não ultrapassar 
o acréscimo de 5%, que poderá acontecer no caso de arredondamento para cima. 

OBS.: Para o preço unitário máximo permitido, usar, no Excel, a função: =TRUNCAR (preço 
unitário orçado*1,05; 2). 

8.2.2 Deverá ser atendido também, para os preços unitários propostos, o disposto no § 1º do Art. 48 
da Lei n.º 8.666, com a redação dada pela Lei n.º 9.648, de 27 de maio de 1988. [Isto é, os preços 
unitários não poderão ser inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: média 
aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela 
administração, ou valor orçado pela administração]. 

 

DEVERÁ SER APRESENTADA POR TODAS AS EMPRESAS PROPONENTES JUNTO COM SUA 
PROPOSTA: 

8.3 Na composição dos preços unitários devem estar incluídas a taxa de bonificação e despesas 
indiretas (BDI) e sua composição deverá ser discriminada conforme modelo constante do ANEXO Nº 
18, que deverá ser entregue na proposta. 

8.4 Descrição do plano detalhado de execução da obra (Plano de Trabalho), de acordo com os 
respectivos cronogramas apresentados (ANEXOS Nos 08 e 09), e também de acordo com o 
cronograma de desembolso no ANEXO Nº 10, definindo os locais da instalação, e de acordo com 
termos do ANEXO Nº 23. 

8.5 Cronogramas físicos e financeiros (em dias consecutivos), conforme ANEXOS Nos 08 e 09 deste 
Edital, permitindo-se um prazo máximo de execução dos serviços de 1 ano (365) dias, contados após 
a emissão da Ordem de Serviço. Deverá, também, ser apresentado o Cronograma de utilização de 
equipamentos, conforme modelo do ANEXO Nº 11. 

8.6 Apresentação da DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, conforme modelo do 
ANEXO Nº 12. 

8.7 Para verificação do disposto no item 8.2.1 deverá ser apresentado comparativo de custos, 
conforme modelo do ANEXO Nº 17. 

8.8 A empresa vencedora contratada deverá apresentar, em duas vias, para receber a Ordem de 
Serviço referida no item 4.3, a composição de custos de todos os preços unitários propostos, de 
conformidade com o modelo do ANEXO Nº 16 do presente Edital. 

8.8.1 Na composição dos preços unitários devem estar incluídos a aquisição e os transportes de 
todos os materiais necessários à execução dos serviços. Os transportes deverão ser discriminados 
com suas distâncias. 

8.8.1.1 A proponente poderá apropriar os custos de transporte com distâncias diferentes daquelas 
citadas no orçamento da Prefeitura Municipal. Essas distâncias deverão ser as mesmas que foram 
consideradas nas composições de seus preços unitários. 

9 - APRESENTAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES E DAS PROPOSTAS 
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9.1 A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (envelope nº 01) deverá ser apresentada em 2 (duas) 
vias (em dois volumes), sendo a 1ª via composta de documentos originais ou fotocópias autenticadas, 
e a 2ª via composta de cópias simples dos documentos constantes da 1ª via. 

9.2 A PROPOSTA DE PREÇOS (envelope nº 02) deverá ser apresentada em 2 (duas) vias (em dois 
volumes), devidamente assinada por representante legal da empresa. 

9.2.1 A PLANILHA DE PREÇOS da proponente deverá ser apresentada também em meio magnético 
(CD), em planilha Excel, não bloqueada, dentro do envelope nº 02. 

9.3 As folhas da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços deverão ser devidamente 
rubricadas por elemento credenciado da proponente, recomendando-se a numeração das mesmas. 

9.4 Cada via, da Documentação e da Proposta de Preços, deverá ser devidamente encapada e 
encadernada, numeradas, podendo ser utilizado o sistema de garras plásticas ou outro dispositivo de 
fixação dos documentos que permita seu fácil manuseio, sem risco de desprendimento ou perda, 
recomendando-se a colocação de índice das peças juntadas. 

9.5 A documentação das empresas nacionais e estrangeiras estabelecidas no Brasil deverá ser 
apresentada em língua portuguesa, que é a língua oficial da licitação e do subseqüente contrato. 

10 - GARANTIA CONTRATUAL 

10.1 A proponente, à qual for adjudicado o objeto da presente licitação, será notificada a comparecer 
para assinatura do contrato, devendo para isso efetuar na Tesouraria da Prefeitura Municipal de 
Botuvera, a título de Garantia Contratual, o recolhimento da importância de 5% (cinco por cento) do 
valor do Contrato. 

10.2 A Garantia Contratual poderá ser feita em uma das seguintes modalidades: 

a) em dinheiro ou em títulos da dívida pública; 

b) em seguro garantia; 

c) em fiança bancária. 

10.3 A Garantia Contratual somente será levantada, na mesma modalidade em que foi feita, 60 
(sessenta) dias após o Termo de Recebimento Definitivo da Obra, e depois de cumpridas todas as 
obrigações contratuais. No caso de rescisão do contrato não será devolvida a Garantia Contratual, 
que será apropriada pela Prefeitura Municipal de Botuverá, exceto se a rescisão e/ou paralisação se 
der em decorrência de acordo com a Prefeitura Municipal de Botuverá ou hipóteses previstas no § 2° 
do inciso I do Art. 79 da Lei 8.666/93. 

10.3 O pedido de devolução da Garantia Contratual deverá ser protocolado e estar acompanhado da 
Guia de Recolhimento original, emitida pela Prefeitura Municipal de Botuverá por ocasião do seu 
recolhimento. 
 
11 - PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS 
 
11.1 Os pagamentos dos serviços serão efetuados por ordem bancária, mediante faturas com entrada 
no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, observadas as seguintes condições: 
 
11.1.1 Medições provisórias, cumulativas, e medição final dos serviços procedidos de acordo com as 
instruções para os serviços de medição de obras vigentes na Prefeitura; 
 
11.1.2 Entre duas medições não poderão decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto a inicial e final 
que poderão abranger períodos inferiores a 30 (trinta) dias; 
 
11.1.3 De cada valor, proveniente de medição, será feito o pagamento, mediante fatura, em moeda 
corrente do País; 
 
11.1.4 Conforme determina o artigo 31 da Lei 8212 de 24/07/1991, com a redação dada pela Lei 9711 
de 20/11/1998 e artigo 140 da Instrução Normativa nº 03/2005 do INSS, serão retidos 11% (onze por 
cento) do valor bruto da Nota Fiscal/Fatura, que serão recolhidos a Previdência Social. 
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11.1.5 Os quantitativos dos serviços relacionados no Orçamento da Prefeitura, constantes do ANEXO 
Nº 01, para efeito de pagamento, deverão ser considerados apenas como previstos, não importando 
em obrigação a Prefeitura Municipal de autorizar sua execução integral. 

10.1.5.1 A contratada fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme prevê o disposto no § 1º do 
art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

11.1.6 Os resultados das medições dos serviços serão lançados em formulários apropriados, de 
acordo com as normas adotadas pela Prefeitura; 

11.1.7 As Medições dos serviços serão obrigatoriamente assinadas com identificação pelo 
Engenheiro Fiscal da Prefeitura e da Supervisora, quando houver, e pelo responsável técnico da 
Empresa detentora do Contrato (Engenheiro Preposto da Obra); 

11.1.8 Cada medição provisória será, obrigatoriamente, acompanhada do Diário de Obras, do resumo 
dos ensaios de controle tecnológico, dos serviços de engenharia sujeitos a controle laboratorial 
executado pela contratada durante o período abrangido na medição; os ensaios deverão estar à 
disposição da fiscalização no laboratório da contratada, para qualquer verificação que a Prefeitura de 
Botuverá julgar necessária; 

11.1.9 Para dar encaminhamento das medições, estas deverão estar acompanhadas pelo certificado 
de conformidade ambiental, elaborado pelo supervisor ambiental, atestando que todos os serviços 
referentes à proteção ambiental, acordados para a realização no período referente àquela Medição, 
foram executados a contento; 

11.1.10 Os serviços serão aferidos mensalmente e a data da medição será a do último dia do mês de 
execução dos serviços. 

11.2 Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o término do período 
correspondente aos serviços executados, e serão efetuados mediante Ordem Bancária na conta da 
contratada, em moeda corrente do país. 

11.3 O pagamento somente será liberado mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débito 
para com a Fazenda Estadual de Santa Catarina (Decreto n.º 3.650 de 27/05/93) e também, quando 
a empresa não for catarinense, da CND do Estado de origem (Decreto n.º 3884/93, de 26/08/93), bem 
como cumprir a determinação contida na Lei nº 11283 de 21/12/1999, relativo a comprovação de 
débitos tributários municipais. 

11.4 Não serão admitidos adiantamentos e os pagamentos não realizados no prazo previsto no item 
11.2 serão atualizados e compensados financeiramente conforme o disposto no art. 117 da 
Constituição do Estado de Santa Catarina, a partir da data prevista para pagamento até a data do 
efetivo pagamento. 

11.5 No caso de Consórcio de Empresas, será admitida a medição e emissão das notas fiscais 
individuais de cada empresa consorciada, na proporção da participação percentual do consórcio, nas 
condições descritas acima. 
 

12 - REAJUSTAMENTOS 

12.1 – Não haverá reajustamento em função de não haver previsão de reajuste no convênio com 
FUNDAN, a ser firmado pela Secretaria Estadual da Fazenda de SC, bem como diante da prazo de 
conclusão da obra ser  de 1 (um) ano. 

12.2 – Em havendo acréscimo no valor do convênio firmado entre a prefeitura e Secretaria de Estado 
da Fazenda de SC, será firmado termo de aditivo com a Contratada, para reajustamento dos valores 
dos serviços constantes no orçamento físico-finaceiro.  

13 - CONTRATO / RESCISÃO / MULTAS / SANÇÕES 

13.1 A adjudicação dos serviços será efetuada mediante contrato de empreitada por preço unitário,  
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observadas as condições estipuladas neste Edital e as constantes da respectiva minuta anexa ao 
presente Edital. 

13.2 Os preços unitários que regerão o Contrato serão os constantes da Proposta de Preços 
apresentada pela empresa vencedora. 

13.3 Constará do contrato a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições da 
habilitação e qualificação exigidas por esta licitação. 

13.4 O contrato conterá cláusula segundo a qual o mesmo poderá ser rescindido unilateralmente pela 
Prefeitura Municipal de Botuverá, nos termos do art. 79, I da Lei nº 8.666/93, cabendo à 
CONTRATADA o que preceitua o art. 79, §2º da Lei nº 8.666/93. 

13.5 Constará, também, no contrato, cláusula segundo a qual a Prefeitura Municipal de Botuverá 
promoverá a rescisão do mesmo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, quando 
a empreiteira: 

a) Não cumprir qualquer uma de suas obrigações contratuais; 

b) Transferir os serviços, no todo ou em parte ou 

c) Incidir em quaisquer das demais hipóteses previstas no art. 78, da Lei de Licitações. 

13.6 A Prefeitura Municipal de Botuverá aplicará as seguintes multas de mora: 

a) Multa de 10% (dez por cento) do valor da fatura, relativa aos serviços executados em atraso, 
quando os serviços não tiveram o andamento previsto no cronograma. Caso haja recuperação no 
cronograma ou entrega dos serviços no prazo previsto, os valores dessas multas serão devolvidos à 
empresa mediante requerimento. 

b) Multa de 0,02% (dois centésimo por cento) do valor do contrato por dia que exceder o prazo para 
conclusão dos serviços. 

c) Multa de 5% (cinco por cento) do valor da fatura do mês em que ocorrer atraso na instalação e 
funcionamento dos equipamentos referidos no ANEXO Nº 11, com exceção do disposto na alínea “d” 
seguinte, necessários para execução dos serviços. 

d) Multa de 20% (vinte por cento) do valor da fatura do mês em ocorrer atraso na instalação e 
funcionamento dos equipamentos referidos no item 18.2.4, necessários para execução dos serviços. 

13.7 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Prefeitura Municipal de Botuverá poderá aplicar as 
seguintes sanções, com base em processo administrativo e garantindo-se o direito do contraditório e 
da ampla defesa: 

13.7.1 Advertência, verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisação não autorizada ou quando 
houver descumprimento de qualquer cláusula do Edital ou do Contrato, e/ou nas faltas leves que não  
acarretem prejuízos de monta à execução do contrato, não eximindo o advertido das demais sanções 
ou multas; 

Multas de: 

13.7.2.1 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, quando os serviços não forem executados 
perfeitamente de acordo com as Especificações Técnicas aplicáveis no caso, serviços esses que 
deverão ser refeitos, e quando a administração ou a fiscalização for erroneamente informada; 

13.7.2.2 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato não executado pela inexecução parcial e de 
5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato pela inexecução total. 

13.7.3 Suspensão, por até 2 (dois) anos, de participação em licitações da Prefeitura Municipal de  
Botuverá, no caso de inexecução parcial ou total do contrato, sendo aplicada segundo a gravidade e 
a inexecução decorrer de violação culposa da contratada; 

13.7.4 Declaração de inidoneidade para participar de licitação e contratar com o Estado de Santa 
Catarina, quando a inexecução do contrato decorrer de violação dolosa da contratada, enquanto 
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perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação, na 
forma da legislação em vigor. 

14 - VALOR DOTAÇÃO E RECURSOS 

14.1. As despesas provenientes do presente LICITAÇÃO correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias do exercício de 2014: 

 
        00006 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
        00001 - DIVISÃO DE OBRAS DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS 
        00026 - TRANSPORTE 
        00782 – TRANSPORTES RODOVIARIO 
        00125 - MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL 
     2.000035 – MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS 
 449051980000 - OBRAS CONTRATADAS 
        00124 – Transferência de Convênios 
 
14.2 – OBSERVAÇÃO. Os recursos serão disponibilizados pelo Programa FUNDAM - Fundo de 
Apoio aos Municípios criado pelo Governo do Estado de Santa Catarina, pela Lei 16.037/2013. 
Para que os recursos sejam transferidos efetivamente para o Município faz-se necessário a 
apresentação do Conjunto de Projetos de Engenharia ao BRDE para aprovação, com base na 
Lei 16.037/2013, Decreto nº 1.621/2013 e Decreto nº 127/2011 e posterior conveniamento com a 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. 
 
 
15 - ABERTURA DAS PROPOSTAS 
 
15.1 A Comissão encarregada pela licitação, nomeada por Portaria Municipal reunir-se-á conforme o 
previsto no item 3.2, e, na presença, ou não, de representantes das Empresas que apresentaram 
propostas, procederá como adiante indicado. 
 
15.2 A Comissão procederá inicialmente a abertura dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO“, rubricando os documentos neles contidos, e submetendo-os à rubrica e ao exame 
dos representantes legais presentes, devidamente credenciados, das empresas proponentes. 
 
15.3 A Comissão e os representantes presentes rubricarão os envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS”, 
que serão mantidos fechados em poder da Comissão. 
 
15.4 O presidente comunicará que ao resultado da análise da documentação de habilitação será 
dada a devida publicidade e nessa oportunidade serão indicados o dia, a hora e o local da sessão de 
abertura das Propostas de Preços das empresas habilitadas. 
 
15.5 Será comunicado, também, que as Propostas de Preços das empresas não qualificadas na 
Habilitação serão devolvidas intactas, mediante solicitação protocolada. 
 
15.6 Lavrada, lida, posta em discussão e aprovada a ata circunstanciada da reunião, será a mesma 
assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes presentes, após o que o presidente da 
Comissão encerrará a reunião. 
 
15.7 Instalada a sessão para abertura dos envelopes contendo a “PROPOSTA DE PREÇOS”, 
conforme indicado no item 15.4, com a presença ou não dos representantes das empresas 
habilitadas, e após verificar se todos os envelopes encontram-se fechados e inviolados, serão os 
mesmos abertos e seu conteúdo será rubricado pelos membros da Comissão e pelos representantes 
presentes, dando-se, assim, conhecimento dos preços propostos, apresentados pelas empresas. 
Proceder-se-á, em seguida, conforme o descrito no item 15.6. 
 

16 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

16.1 As empresas poderão ser desqualificadas por falhas existentes na documentação apresentada; 
no entanto a Comissão poderá solicitar informações ou esclarecimentos complementares e permitir a 
regularização de falhas formais de documentos. 

16.1.1 A Comissão de Licitação da Prefeitura poderá aceitar propostas em que se verifiquem erros de 
cálculos no Quadro de Quantidades, mas reservando-se o direito de corrigi-los na forma seguinte: 
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I Erro na transcrição das quantidades da relação fornecida para a proposta: o produto será corrigido 
devidamente, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o total; 

II Erro da multiplicação de preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-
se o preço unitário e a quantidade, e corrigindo-se o produto; 

III Qualquer item do quadro de Quantidades não cotado será considerado com valor 0 (zero), 
implicando na automática rejeição da proposta;  

IV A Comissão de Licitação terá autoridade bastante para proceder a tais correções, com ressalva do 
Presidente da Comissão, ou de quem venha este a delegar tal encargo. 

V Qualquer valor de preços unitários discrepantes em sua grafia numérica e por extenso, será 
considerado como o correto o valor grafado por extenso, ressalvada a hipótese de a discrepância ter 
sido mero erro formal, comprovado pelo resultado da multiplicação do valor desse preço unitário pela 
respectiva quantidade. 

16.1.2 O preço total resultante da revisão, processada na forma do subitem anterior, será considerado 
como o VALOR GLOBAL PROPOSTO, para efeito da presente Licitação. 

16.2 O julgamento se fará entre as propostas aceitas e a classificação delas será feita levando-se em 
conta o menor valor global que é o somatório do preço total dos serviços com os custos de instalação 
e mobilização apresentados pelas empresas, classificando-se em 1º lugar a proposta de Menor Valor 
Global. 

16.2.1 Para efeito do disposto no item 16.2 entende-se como preço total dos serviços aquele obtido 
pelo somatório dos resultados da multiplicação dos preços unitários pelos quantitativos 
correspondentes. 

16.3 Serão desclassificadas as propostas que: 

 

a)  Tiverem Valor global superior ao Total geral constante do orçamento da PREFEITURA. 

b) Tiverem Preço(s) unitário(s) superior(es) ao(s) do orçamento da PREFEITURA 
acrescido(s) de 5% (cinco por cento); 

c) Tiverem Preço(s) unitário(s) inexeqüível (eis) calculado(s) de acordo com o disposto no 
disposto no § 1º do Art. 48 da Lei n.º 8.666, com a redação dada pela Lei n.º 9.648, de 27 
de maio de 1998; 

OBS.: Os preços unitários das propostas desclassificadas pelos critérios das alíneas “a” e “b” acima 
não serão considerados para o cálculo da média dos preços.  

d) Não cotarem algum serviço constante na planilha do Orçamento da PREFEITURA. 

e) Não apresentar o disposto do item 8 ao subitem 8.7. 

16.4 Os serviços serão adjudicados ao proponente que apresentar o menor preço resultante, 
conforme disposto no item 16.2. 

16.5 Ocorrendo empate proceder-se-á do seguinte modo: 

16.5.1 Quando participarem Microempresas e/ou Empresas de Pequeno Porte que atenderem o item 
7.5 deste edital e seu subitens, será assegurada, como critério de desempate, preferência de 
contratação para essas empresas, conforme disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006; 
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16.5.1.1 Entendem-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada, desde que de empresa não enquadrada como ME ou EPP; 

16.5.1.2 Nessa situação proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, cuja proposta for mais bem classificada, poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que 
será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

b) Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do inciso 
I do caput do artigo 45 da Lei Complementar nº 123/2006, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar 
n° 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. 

16.5.2 Quando não participarem Microempresas e/ou Empresas de Pequeno Porte, ou essas não 
atenderem o disposto no item 16.5.1, a classificação será feita por sorteio, observando-se, porém, o 
disposto no § 2º do art 3º da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

16.5.2.1 O sorteio poderá ser realizado na mesma sessão de abertura das propostas de preços, no 
caso de estarem presentes todos os representantes das proponentes; 

16.5.2.2 No caso de não estarem presentes todos os representantes das empresas será marcada 
data para a realização do sorteio, o qual será realizado estando presentes ou não os representantes 
das proponentes; 

16.5.2.3 O sorteio será efetuado mediante cédulas nominadas inseridas em uma urna. 

16.5.3 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 16.5.1, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

16.5.4 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta no prazo determinado pela Comissão de Licitação, sob pena de preclusão. 

17 – RECURSOS 

17.1 Das decisões da Comissão caberá recurso para o PREFEITO MUNICIPAL DE BOTUVERÁ, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data em que é dada a publicidade da decisão. 

17.2 Os recursos serão interpostos perante a Comissão, através do Protocolo da PREFEITURA 
MUNICIPAL. 

17.3 O recurso interposto será levado, pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO, ao conhecimento das 
demais proponentes, que poderão impugná-lo num prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

17.4 Impugnado ou não o recurso, a Comissão terá 5 (cinco) dias úteis para reconsiderar sua 
decisão ou para enviar o recurso, devidamente informado, ao PREFEITO MUNICIPAL, que proferirá a 
decisão final. 

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1 Será exigida a permanência, na obra, de engenheiro civil, indicado pela empresa, o qual será o 
ENGENHEIRO PREPOSTO da obra, e que não poderá estar vinculado a qualquer outra obra. 

18.1.1 A partir da expedição da Ordem de Serviço citada no subitem 4.3, será exigida a permanência 
na obra, da Equipe Técnica (Eng.º Civil, Eng.º Auxiliar, Topógrafo, Laboratorista e Encarregado 
Geral) indicada pela empresa, a qual deverá ser apresentada ao Eng.º Fiscal da PREFEITURA. 
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18.1.2 A obra não poderá iniciar sem a presença da Equipe Técnica citada no subitem anterior. 

18.1.3 Deverá ser entregue na PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERA pela empresa no ato do 
recebimento da Ordem de Serviço, as ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) de 
execução validada pelo C.R.E.A, do Engenheiro RESPONSÁVEL TÉCNICO e do Engenheiro 
PREPOSTO (residente da obra) constando  os principais itens relacionados no ANEXO Nº 01. 

PARÁGRAFO ÚNICO – A partir da expedição da Ordem de Serviço, a empresa vencedora deverá 
realizar matrícula CEI da obra junto à Receita Federal do Brasil, devendo comprovar em até 05 dias, 
perante a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 

18.1.4 A obra quando em andamento por nenhum período poderá ficar sem a Equipe Técnica citada 
no subitem 18.1.1, bem como sem o laboratório referido no subitem 18.4.2, necessários á execução 
dos serviços. 

18.1.5 A contratada deverá observar o Decreto Estadual 1.694/2013 cujo objeto seja a contratação de 
obras ou serviços que envolvam o fornecimento de mão de obra, bem como nos correspondentes 
contratos administrativos, cláusula de exigência de capacitação de todos os trabalhadores, conforme 
normas específicas sobre saúde e segurança do trabalho. 

18.1.6 A contratada deverá observar as exigências sobre acessibilidade conforme Lei Federal nº 
10.098/00 (e Decreto Federal n.º 5.296/04). 

18.2 A contratada se obriga a colocar, no canteiro da obra, em bom estado de conservação, os 
equipamentos requeridos para a obra, na época prevista no Cronograma de Utilização de 
Equipamento, constante do ANEXO Nº 11 e sujeito a aprovação posterior da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BOTUVERÁ. 

18.2.1 O equipamento somente poderá ser retirado do canteiro de obras após o término de sua 
utilização prevista, ou quando houver autorização escrita da Fiscalização. 

18.2.2 Quando houver interrupção da execução ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ, e no interesse da Administração, a empresa contratada 
está dispensada de manter os equipamentos na Obra, com prévia comunicação à fiscalização, até a 
retomada do ritmo normal dos serviços, tendo em vista que a ociosidade dos equipamentos não será 
objeto de qualquer indenização por parte da PREFEITURA. 

18.2.3 A Fiscalização poderá determinar à contratada um reforço do equipamento ou substituição de 
unidades defeituosas, caso venha a constatar que o mesmo é insuficiente para dar aos serviços o 
andamento previsto no plano de Execução. 

18.2.4 Especial atenção deverá ser dada, quando for o caso, à instalação e funcionamento das 
instalações industriais (Britagem, Usina de Solos e Asfalto), na época prevista pelo Cronograma 
Físico e de Utilização de equipamento aprovado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERA, 
sob pena de aplicação de Multa prevista no item 13.6 “d” deste Edital, enquanto as instalações 
industriais não estiverem instaladas e em funcionamento. 

OBS.: Tendo em vista as características físicas (quantitativos) da obra, as proponentes poderão, se 
assim o desejarem, contratar com terceiros as instalações industriais referidas no presente subitem, 
as quais deverão estar à disposição da obra nas condições previstas no presente Edital. 

18.3 Os concorrentes ficam cientes de que a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ reserva o 
direito de apresentar variantes ao projeto, podendo acarretar redução ou acréscimo no volume dos 
serviços, sem que caiba direito a qualquer indenização ou reclamação, além dos pagamentos dos 
serviços realizados. 

18.3.1 Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as ESPECIFICAÇÕES GERAIS 
PARA OBRAS RODOVIÁRIAS DO DEINFRA, complementadas pelas ESPECIFICAÇÕES GERAIS 
DO DNIT para serviços que não constarem daquelas.  

18.4 A responsabilidade pela qualidade das obras, matérias e serviços executados, bem como pelo 
controle de qualidade dos serviços e materiais e ambiental é integral da empresa executora, inclusive 
a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a 
consecução do objeto contratado. Reserva-se o direito da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
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BOTUVERÁ, quando julgar necessário, fazer suas verificações. A não execução dos serviços dentro 
dos padrões exigidos implicará na não aceitação dos mesmos. 

18.4.1 Cada Medição Provisória será obrigatoriamente acompanhada do diário de obras, de A.R.T. de 
Execução, do resumo dos ensaios de controle tecnológico, dos serviços de engenharia sujeitos a 
controle laboratorial, executados pela contratada durante o período abrangido na medição. Os 
ensaios deverão estar à disposição da fiscalização no laboratório da contratada, para quaisquer 
verificações que a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ julgar necessárias. 

18.4.2 Durante o período contratual, a empresa manterá um laboratório equipado com material e 
pessoal, para a utilização no controle da execução dos serviços de acordo com as normas e 
instruções do DEINFRA e DNIT. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ reserva-se o direito de usar o laboratório da 
empreiteira acima referida para a execução de ensaios complementares de controle de serviços, com 
pessoal próprio. 

18.4.3 A aceitação por parte da Fiscalização não isenta o Contratado de sua responsabilidade sobre 
a qualidade e comportamento dos serviços e produtos aplicados. 

18.5 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ reserva-se o direito de contratar, a qualquer 
tempo, empresa consultora para acompanhamento dos serviços. 

18.6 São também obrigações da empresa contratada: 

18.6.1 Garantir, durante a execução das obras, a continuidade e a segurança do tráfego; a proteção e 
a conservação, dos serviços executados; e sinalizar e manter a vigilância necessária à segurança do 
trânsito. Todas as frentes de serviço em obras ou não deverão ser ostensivamente sinalizadas com 
placas conforme ANEXO Nº 15. 

18.6.2 Adquirir, e manter permanentemente no escritório da obra, um livro de ocorrências/diário da 
obra, autenticado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ, onde será anotado pelas partes 
contratantes todo e qualquer fato, que mereça registro, o qual será entregue a PREFEITURA após 
medição final da obra. 

18.6.3 Permitir e facilitar a inspeção das obras pela fiscalização, em qualquer dia e hora, devendo 
prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados pelos técnicos da PREFEITURA. 

18.6.4 Colocar, junto à obra, em locais apropriados e visíveis, (4) quatro placas de publicidade 
referentes à obra, de acordo com modelo constante do ANEXO Nº 14, devendo estas despesas 
indiretas estar contidas no BDI de sua Proposta de Preços. 

18.6.5 Conservar o trecho sob sua responsabilidade até o seu recebimento definitivo. 

18.6.6 A empresa contratada deverá GARANTIR A OBRA executada pelo prazo mínimo de 5 (cinco) 
anos, conforme determina o art. 618 do Código Civil.  

18.7 O proponente deverá arcar com todos os custos associados com a preparação e apresentação 
de sua proposta. A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ, em nenhuma hipótese, será 
responsável por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou os 
resultados desta. 

18.8 A empreiteira deverá levar em conta, no seu plano de trabalho, que o tráfego da obra não 
poderá passar sobre a camada de pavimento já executada, ou seja, as camadas do pavimento 
deverão convergir, durante sua execução, para o local da instalação de britagem (e das usinas) ou 
jazidas. 

18.9 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ, mediante Portaria do PREFEITO, designará 
Engenheiro Fiscal da Obra. Igualmente será designado pelo PREFEITO MUNICIPAL Comissão de 
Recebimento Definitivo da Obra que será preferencialmente composta por um ou mais engenheiros 
da PREFEITURA, conforme disposto no art. 73 e observado o disposto no art. 69 ambos da Lei N.º 
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subseqüentes, com as alterações das Leis N.º 8.883, de 
08 de junho de 1994, e N.º 9.648, de 27 de maio de 1998. 
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18.10 Fazem parte integrante e inseparável do presente edital: 
18.10.00 QUADRO Nº 01 
18.10.01 ANEXO Nº 01: ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ. 
18.10.02 ANEXO Nº 02: EQUIPAMENTO MÍNIMO 
18.10.03 ANEXO Nº 03: PESSOAL TÉCNICO MÍNIMO EXIGIDO 
18.10.04 ANEXO Nº 04: CURRICULUM VITAE 
18.10.05 ANEXO Nº 05: MODELO DE COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO EDITAL E DE 
CONHECIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS PERTINENTES À EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS 
18.10.06 ANEXO Nº 06: DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS 
PARA AS OBRAS 
18.10.07 ANEXO Nº 07: PLANILHA DE PREÇOS DA PROPONENTE 
18.10.08 ANEXO Nº 08: CRONOGRAMA FÍSICO 
18.10.09 ANEXO Nº 09: CRONOGRAMA FINANCEIRO 
18.10.10 ANEXO Nº 10: CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS PREVISTOS 
18.10.11 ANEXO Nº 11: CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
18.10.12 ANEXO Nº 12: DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 
18.10.13ANEXO Nº 13: MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
18.10.14 ANEXO Nº 14: MODELO DE PLACAS DE PUBLICIDADE DA OBRA 
18.10.15 ANEXO Nº 15: MODELO DE CAVALETE DE OBRA 
18.10.17 ANEXO Nº 16: MODELO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
18.10.18 ANEXO Nº 17: COMPARATIVO DE CUSTOS 
18.10.19 ANEXO N.º 18: QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO 
18.10.20 ANEXO Nº 19: MODELO DE DECLARAÇÃO 
18.10.21 ANEXO Nº 20: MODELO DE ATESTADO DE VISITA 
18.10.22 ANEXO Nº 21: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PROJETO 
18.10.23 ANEXO Nº 22: DECLARAÇÃO DE REAPRESENTAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO 
18.10.24 ANEXO Nº 23: TEMAS DO PLANO DE TRABALHO 
18.10.25 ANEXO Nº 24: PLANO DE GARANTIA DO CONTROLE DE QUALIDADE 
18.10.26 ANEXO Nº 25: MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 
18.10.27 ANEXO Nº 26: MINUTA DO CONTRATO 
 
18.11. A contratada está obrigada a permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou Entidades 
Públicas concedentes ou contratantes bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus 
documentos e registros contábeis. 
 

BOTUVERÁ-SC, 16 de Dezembro de 2013. 
 

____________________________ 
JOSÉ LUIZ COLOMBI  

PREFEITO MUNICIPAL 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 42/2013 

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 03/2013 
QUADRO N° 01 

 
 

EDITAL CONCORRENCIA Nº 03/2013 
 

“ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE PROJETO EXECUTIVO, TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM, MEIO AMBIENTE, OBRAS DE ARTE CORRENTE E 

SINALIZAÇÃO DA RODOVIA SC-486, TRECHO ENTRE OS MUNICIPIOS DE BOTUVERÁ E VIDAL 
RAMOS, COM EXTENSÃO DE 11.257,08 M” CONFORME PROJETO EXECUTIVO. 

 

LOTE TRECHO 
EXTENSÃ

O 
(Km) 

ORÇAMENTO 
PREFEITURA 

(R$) 

PATRIMÔNI
O 

LIQUIDO 
MÍNIMO (R$) 

GARANTIA 
CONTRATUAL 

(%) 

PRAZO DE 
EXECUÇÃ

O 
(dias) 

01 

“EXECUÇÃO DOS 
TRABALHOS DE  

TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO 

ASFALTICA, 
DRENAGEM, MEIO 
AMBIENTE, OBRAS 

DE ARTE 
CORRENTE E 

SINALIZAÇÃO DA 
RODOVIA SC-486, 
TRECHO ENTRE O 

MUNICIPIO DE 
BOTUVERÁ E 

LOCALIDADE DAS 
CAVERNAS, COM 

EXTENSÃO DE 
11.257,08 m”  

11.257 11.805.195,72 1.180.519,57 

5% do valor 
do Contrato 

365 

 TOTAL 11.257 11.805.195,72 1.180.519,57 365 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 42/2013 
EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 03/2013 
 
 

 

ANEXO Nº 01 

 

 

O R Ç A M E N T O  P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  B O T U V E R Á  
 

0 1  P L A N I L H A  D E  Q U A T I T A T I V O S  E  D E  E S T I V A T I V A  D E  C U S T O S  
–  ( R E R E F Ê N C I A  P L A N I L H A  A 1  E M  A R Q U I V O  D I G I T A L )  

 
0 2  P L A N I L H A S  D O  C R O N O G R A M A  F I S I C O  F I N A N C E I R O  

( D E S E M B O L S O )  –  ( R E R E F Ê N C I A  P L A N I L H A  A 2  E M  A R Q U I V O  
D I G I T A L )  

 
 

O B S E R V A Ç Ã O .  
A R E F E R E N C I A  D O S  C U S T O S  F O I  C A L C U L A D O  D E  A C O R D O  C O M  

A  T A B E L A  S I C R O .  
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 42/2013 

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 03/2013 
 

ANEXO Nº 02 
 

“ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE PROJETO EXECUTIVO, 
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM, MEIO AMBIENTE, OBRAS DE 

ARTE CORRENTE E SINALIZAÇÃO DA RODOVIA SC-486, TRECHO ENTRE OS MUNICIPIOS DE 
BOTUVERÁ E VIDAL RAMOS, COM EXTENSÃO DE 11.257,08 M” CONFORME PROJETO 

EXECUTIVO. 
 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
Nº de 

Ordem EQUIPAMENTO MÍNIMO MARCA/ CAPACIDADE QUANT 

1 Trator de Esteiras c/ Lâmina Angulável (170 hp) e 
Escarificador 170 hp 01 

2 Escavadeira Hidráulica com Caçamba de 1m3 140 hp 03 
3 Retro escavadeira 75 hp 02 
4 Moto niveladora 150 hp 02 
5  Carregadeira Frontal 170 hp 02 
6 Trator Agricola 100 hp 01 
7 Grade de Disco Rebocavel 24 discos 01 
8  Caminhão Pipa c/  moto Bomba e barra irrigadora 5.000 litros 02 
9 Vassoura Mecânica  01 
10 Caminhão Basculante 10,00 m3 10 
11 Caminhão Carroceria 8 toneladas 02 
12  Caminhão Espargi dor 4.000 litros 01 
13 Distribuidor de agregados autopropelido 125 hp 01 
14 Compactador Tipo Sapo  02 
15 Rolo Pé de Carneiro Autopropelido 125 hp 01 
16  Rolo Liso Vibratório Autopropelido 125 hp 02 
17 Rolo de Pneus 145 hp 02 
18 Vibro acabadora Esteira para Concreto Asfáltico 100 t/h 01 
19 Tanque para depósito de Asfalto 20.000 litros 03 
20 Betoneira 320 litros 02 

21 Vibra dor de concreto de imersão com motor 
elétrico  02 

22 Laboratório de Solos, Asfalto e Concreto 
Completo.  01 

23 Viga Benkelman  01 
24 Conjunto de Perfuração de Rocha  01 
25 Conjunto de Britagem  01 
26 Usina de Solos 170 t/h 01 
27 Usina de Asfalto 40 t/h 01 
28 Sonda Rotativa  01 
29 Caminhão de Abastecimento e Lubrificação 8 toneladas 01 

 
NOTA:  

1) As potências e/ou capacidades indicadas referem-se às mínimas exigidas, admitindo-se, portanto, 
variações para maior. 

 
2) Quantidade mínima de equipamento necessário para execução da obra (próprio, leasing, alugado 
ou a adquirir). 
 
Local e Data 
 
Assinatura do Responsável ou Representante Legal, RG nº. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 42/2013 

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 03/2013 
 

ANEXO Nº 03 

“ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE PROJETO EXECUTIVO, 
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM, MEIO AMBIENTE, OBRAS DE 

ARTE CORRENTE E SINALIZAÇÃO DA RODOVIA SC-486, TRECHO ENTRE OS MUNICIPIOS DE 
BOTUVERÁ E VIDAL RAMOS, COM EXTENSÃO DE 11.257,08 M” CONFORME PROJETO 

EXECUTIVO. 
 

 
PESSOAL TÉCNICO MÍNIMO EXIGIDO  

 

ENGENHEIRO CIVIL com experiência rodoviária e OAE 1 

ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR 1 

SUPERVISOR DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO e OAE 1 

SUPERVISOR DE OFICINA 1 

SUPERVISOR DE ESCRITÓRIO 1 

AUXILIAR DE ENGENHARIA 1 

ENCARREGADO DE TERRAPLENAGEM 1 

ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO 1 

ENCARREGADO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM 1 

ENCARREGADO DE TOPOGRAFIA 1 

ENCARREGADO DE LABORATÓRIO 1 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 1 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 42/2013 

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 03/2013 
 

ANEXO Nº 04 

C U R R I C U L U M V I T A E  

(MODELO) 
RODOVIA: SC - 486  

TRECHO: ENTRE O MUNICIPIO DE BOTUVERÁ E VIDAL RAMOS. 
 

 

EXTENSÃO: 11.257 km  
RAZÃO SOCIAL: 

 
C U R R I C U L U M      V I T AE  

Nome Completo: Data de Nascimento: 
 

Permanente: 
Eventual: 

Naturalidade: 
Nacionalidade: 

Posição na Empresa: 

INSTRUÇÃO (Indicar o Curso, Nome da Escola, Ano de Formatura, Cursos de Pós-Graduação e de 
Especialização) 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

ESPECIALIZAÇÃO 

QUALIFICAÇÃO e ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 42/2013 

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 03/2013 
 
 
                                                             

ANEXO Nº 05 
 

MODELO DE COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO EDITAL E DE CONHECIMENTO DAS 
ESPECIFICAÇÕES E NORMAS PERTINENTES À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 
 

A T E S T A D O 
 

“ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE PROJETO EXECUTIVO, 
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM, MEIO AMBIENTE, OBRAS DE 
ARTE CORRENTE E SINALIZAÇÃO DA RODOVIA SC-486, TRECHO ENTRE OS MUNICIPIOS DE 
BOTUVERÁ E VIDAL RAMOS, COM EXTENSÃO DE 11.257,08 M” CONFORME PROJETO 
EXECUTIVO. 

 

Atesto, para os devidos fins da Licitação referente ao Processo Licitatório nº 42/2013 e Edital de 
CONCORRÊNCIA Nº 03/2013, que a empresa 
________________________________________________, tendo adquirido regularmente o Edital na 
Comissão Permanente de Licitações, tomou conhecimento, junto a esta Diretoria, de todas as 
normas, especificações e informações necessárias e obrigatórias para a perfeita consecução do 
objeto do Edital supra. 

Botuverá-SC, __ de _________ de _________. 

___________________________________________ 
 
 

 
Recebi todas as informações necessárias à consecução do objeto do Edital em apreço. 

 
Eng.º. ______________________________________________________ 
Engenheiro representante da Empresa supracitada. 
 
Reg. C.R.E.A. N.º _____________________ 
 
 
 
                               _________________________ 

                                                                                       Assinatura 
 
OBS:  Para receber este ATESTADO, o representante da Empresa, deverá apresentar cópia do 

documento do CREA, que comprove ser o solicitante Engenheiro Civil, ser Responsável 
técnico da licitante interessada. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 42/2013 

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 03/2013 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 06 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS 
MÍNIMOS PARA AS OBRAS 

 
(MODELO) 

RODOVIA: SC – 486 
 

 

TRECHO: ENTRE O MUNICIPIO DE BOTUVERÁ E VIDAL RAMOS. 
 

 

EXTENSÃO: 11.257 km  
RAZÃO SOCIAL: 

Declaro para os devidos fins e efeitos, e sob as penas da lei, que os equipamentos mínimos 
relacionados no ANEXO Nº 02 do Edital DA CONCORRENCIA Nº 03/2013 estarão disponíveis para 
as obras. 
 
E, por ser verdade, firmo a presente. 
 
 
 

Local,___ de ______________ de 2013. 
 
 
 

_________________________________ 
Representante da Empresa  
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 42/2013 

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 03/2013 
 
 
 

ANEXO Nº 07  
 
 

ORÇAMENTO (PREÇOS) DA PROPONENTE 
(TABELA SICRO) 

 
(MODELO) 

RODOVIA: SC – 486 
 

 

TRECHO: ENTRE O MUNICIPIO DE BOTUVERÁ E VIDAL RAMOS 
 

 

EXTENSÃO: 11.257 km DATA BASE:  
RAZÃO SOCIAL: 

QUADRO DE QUANTIDADES E DE PREÇOS 
        P  R  E Ç O     U N I T Á R I O TOTAIS 
CÓDIGO S  E   R   V   I   Ç  O UNIDAD

E 
QUANTIDA
DE 

VALOR VALOR POR 
EXTENSO 

PARCIAI
S 

(SICRO)    (R$) (REAIS) (R$) 
       

       
PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS (1): 

 Importa o presente PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS em: 
____________________________________________________________ 
 INSTALAÇÃO/MOBILIZ

AÇÃO 
Instalação: 
............................... 
Mobilização 
............................ 
Desmobilização 
...................... 

     

CUSTO TOTAL DE INSTALAÇÃO/MOBILIZAÇÃO  (2): 
Importa o presente CUSTO DE INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO e DESMOBILIZAÇÃO em: 
___________________________________ 

VALOR GLOBAL PROPOSTO   (1)  +  (2) : 
Importa o presente VALOR GLOBAL PROPOSTO em: 
_______________________________________________________________ 
DATA : ____ / ____ / 
____ 

NOME DO RESPONSÁVEL: ASSINATURA: 
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OBS.: Distâncias de Transporte consideradas para os insumos: 
Cimento - DMT = 
Areia      - DMT = 
Tubos    -  DMT = 
etc. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 42/2013 

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 03/2013 
 
 

 
ANEXO Nº 08 

 
C R O N O G R A M A      F Í S I C O 

 
 
RODOVIA: SC-486 EDITAL Nº 03/2013 
TRECHO: ENTRE O MUNICIPIO DE BOTUVERÁ E VIDAL RAMOS  
EXTENSÃO: 11.257 km  
RAZÃO SOCIAL: 

 
C R O N O G R A M A   F Í S I C O 

CÓDIGO 

(SICRO) 

 S   E   R   V   I    Ç   O   S D I A S 

30 60 90 120 150 180 210 ... 365 

           

 PERCENT.  GERAL DOS  SERVIÇOS          
NOME DO RESPONSÁVEL: 
 

ASSINATURA: 

 
 OBSERVAÇÕES:     1 - O cronograma será de barras, devendo ser anotado sobre cada uma o percentual mensal do serviço; 
                                   2 - É necessário que seja anotado o percentual geral dos serviços 

  3 - Deverá haver perfeita coerência entre o cronograma físico e o cronograma financeiro. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 42/2013 

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 03/2013 
 

ANEXO Nº 09 
 

C R O N O G R A M A  F I N A N C E I R O 
 
 
RODOVIA: SC-486 EDITAL Nº 03/2013 
TRECHO: ENTRE O MUNICIPIO DE BOTUVERÁ E VIDAL RAMOS.  
EXTENSÃO: 11.257km  
RAZÃO SOCIAL: 

C R O N O G R A M A    F I N A N C E I R O 
  M     E      S     E     S 

CÓDIGO  S E R V I Ç O S 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS  
  PS Valor PS Valor PS Valor PS Valor PS Valor PS Valor PS Valor PS Valor PS Valor 
1 Terraplenagem                   
2 Pavimentação                   
3 Drenagem                   
4 Obra de Arte Corrente                   
5 Sinalização                   
6 Obras Complementares                   
7 Instalação Mobilização e 

Desmobilização 
                  

Percent. 
Percent. 

Valor 
Valor 

Global Simples (PGS) 
Global Acumulado (PGA) 
Global Simples 
Global Acumulado 

                  

NOME DO RESPONSÁVEL: 
 

ASSINATURA: 

 
OBS:      1  -  PS   ( = Percentual Mensal de Serviços) – Considerando o valor do PS apresentado na proposta, passa a ser peso nas medições para análise do 

cronograma 
 2  -  PGS  ( = Percentual Global Simples) - É a soma dos PS    (A soma do PGS durante o prazo de contrato será igual a 100) 
 3  -  PGA  ( = Percentual Global Acumulado) - É a soma dos PGS 
 4  -  A empresa proponente deverá fornecer as folhas que forem necessárias. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 42/2013 

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 03/2013 
 

ANEXO Nº 10 
 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS PREVISTOS 
 

RODOVIA: SC-486 EDITAL Nº 03/2013 
TRECHO: ENTRE O MUNICIPIO DE BOTUVERÁ E VIDAL RAMOS   
EXTENSÃO: 11.257 km  
RAZÃO SOCIAL: 

 
Está previsto o seguinte Cronograma de Desembolso: 

MÊS VALOR (R$) MÊS VALOR (R$) 
1 R$1.421.526,87   
2 R$1.895.751,54   
3 R$1.882.917,62   
4 R$1.666.849,81   
5 R$1.276.031,41   
6 R$1.264.735,31   
7 R$1.334.725,51   
8 R$1.062.657,65   
    
    
    
    
    
    
    

TOTAL                                                                                                           R$11.805.195,72  
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 42/2013 

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 03/2013 
 

ANEXO Nº 11 

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
 (modelo) 

RODOVIA: SC-486 EDITAL Nº 03/2013 
TRECHO: O MUNICIPIO DE BOTUVERÁ E VIDAL RAMOS  
EXTENSÃO: 11.257 km  
RAZÃO SOCIAL: 

 
CRONOGRAMA  DE  UTILIZAÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS 

EQUIPAMENTO QUANT. TIPO DE SERVIÇO U T I L I Z A Ç Ã O (MESES) 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    
                  

NOME DO RESPONSÁVEL: 
 

ASSINATURA: 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 42/2013 

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 03/2013 
 
 

 
ANEXO Nº 12 

 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 
 

 
Declaramos para os devidos fins que conhecemos a legislação ambiental, notadamente as 
relacionadas às atividades objeto deste Edital (Lei Federal 6.938/81, Decreto Federal 99.274/90, 
Lei Federal 6.902/81, Decreto Estadual 14.250/81, Lei Estadual 5.793/80, Resolução CONAMA 
001/86, Resolução CONAMA 237/97, Código Florestal, Decreto Federal 99.547/90, Decreto 
Federal 750/93, Lei Estadual 9.428/94, Código das Águas, Decreto Federal 24.643/34, e outras, as 
Normas, Diretrizes e Manuais do DEINFRA: Manual de Procedimentos Ambientais do DEINFRA, 
Instrução de Serviço IS -05 e Diretrizes Ambientais Gerais do DEINFRA, bem como das Diretrizes 
e Normas do DNIT, quando aplicáveis), e que: 

a) ratificamos que tomamos ciência da Lei Federal 9.605/98 - Lei que dispõe sobre as sanções 
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente - Lei de 
Crimes Ambientais, onde no seu Artigo 2º menciona que "o preposto, dentre outros, de pessoa 
jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando 
podia agir para evitá-la, sobre esse incidirá as penas cabíveis"; 

b) tomamos total conhecimento dos estudos e projetos com as respectivas restrições ambientais, 
das proposições relativas à preservação do meio ambiente e à minimização dos impactos 
ambientais advindos das obras previstas neste Edital, cujas ações serão criteriosamente 
implementadas, incluindo o monitoramento ambiental, quando necessário; 

c) responsabilizamo-nos pela contratação de pessoal qualificado para o atendimento às questões 
ambientais, bem como pela elaboração dos relatórios e documentações relativas aos 
licenciamentos ambientais, sem custos adicionais a PREFEITURAMUNICIPAL DE BOTUVERÁ; 

d) assumimos o compromisso de por à disposição da obra, durante o seu andamento um 
engenheiro ambiental, agrônomo ou florestal apto em ciências ambientais, como responsável por 
todos os serviços ambientais da empresa e para obter as licenças necessárias ao andamento dos 
serviços; 

e) responsabilizamo-nos pelo efetivo atendimento às Licenças Ambientais (LAP e LAI) da 
rodovia, assumindo as condições de validade das mesmas sem custos adicionais ao SIE. 

f) responsabilizamos pela obtenção e pagamento de taxas das Licenças Ambientais (LAP, LAI, 
LAO), das alterações no projeto ocorridas em função de solicitação nossa e/ou em decorrência de 
ação de nossa responsabilidade, objeto do presente edital.  

g) responsabilizamo-nos pela obtenção das Licenças Ambientais de Operação - LAO das 
jazidas, instalações de britagem, usinas e demais requisitos necessários à regularização das 
obras e ações previstas nesta Licitação, junto aos órgãos a nível Federal e Estadual; 

h) assumimos toda a responsabilidade pela execução das obras provisórias e permanentes de 
proteção ambiental, constantes ou não do plano de trabalho, acompanhadas pela Consultora e 
autorizadas pela Fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERA; 

i) assumimos toda execução e custos inerentes à conservação, manutenção e o monitoramento 
ambiental das instalações, canteiro de obras, britagem, usinas e caminhos de serviço; 

j) assumimos a responsabilidade pela execução e ônus da limpeza de entulhos, focos de 
proliferação endêmicas, higiene e pela qualidade sócio-ambiental da obra; 

l) assumimos, sem repasse para a SIE, toda a responsabilidade por danos e ônus, inclusive os 
pagamento das multas que venham a ser associados às obras ora licitadas, motivados pelo não 
cumprimento dos dispositivos legais ou normativos previstos; 
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m) assumimos o compromisso em permitir a fiscalização ambiental, conforme previsto no 
Parágrafo 3º do Artigo 21 do Decreto Federal 99.274/90; 

n) concluídas as obras, responsabilizamo-nos pela entrega a PREFEIOTURA MUNICIPAL DE 
BOTUVERA do Relatório de Controle Ambiental devidamente aprovado pelo órgão ambiental 
competente, bem como a execução das condicionantes ambientais para a obtenção da Licença 
Ambiental de Operação - LAO da obra, de cuja aprovação dependerá a liberação das cauções 
contratuais; 

o) assumimos o compromisso de manutenção de arquivo próprio para reunir toda a documentação 
ambiental da obra, inclusive as licenças e autorizações, assim como o acervo dos respectivos 
registros fotográficos antes e depois da execução de obra ou procedimento de caráter ambiental, 
de forma a garantir subsídios a eventuais demandas e garantir material informativo para a 
confecção do Relatório de Controle Ambiental; 

p) tomamos total conhecimento que pagamento da última medição somente será realizado após a 
entrega a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERA do Relatório de Controle Ambiental 
devidamente aprovado pelo órgão ambiental competente. 

 

Local e Data. 

 

Assinatura do Responsável ou Representante Legal 

RG n° 

 

EMPRESA: 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 42/2013 

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 03/2013 
 
         
 

ANEXO Nº 13 
 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 

“ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE PROJETO EXECUTIVO, 
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM, MEIO AMBIENTE, OBRAS DE 
ARTE CORRENTE E SINALIZAÇÃO DA RODOVIA SC-486, TRECHO ENTRE OS MUNICIPIOS DE 
BOTUVERÁ E VIDAL RAMOS, COM EXTENSÃO DE 11.257,08 M” CONFORME PROJETO. 
 
LOCAL E DATA 

A  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ 

Prezados Senhores, 

 
Pela presente submetemos à apreciação de V. S.ª a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, 
declarando que: 

a) Executaremos os serviços e obras licitadas pelo Valor Global de R$................................... 
(.................................................................................) sendo: 

b) O prazo máximo de execução dos serviços será de ....... (.........................) dias corridos, a contar 
do recebimento da respectiva Ordem de Serviço, de acordo com o cronograma físico proposto, 
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros que venham a ser verificados na 
preparação da proposta; 

c) Manteremos válida a proposta por um prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, contados da data 
limite para sua apresentação. 

 

Local,___ de ______________ de 2013. 

 

Atenciosamente, 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 42/2013 

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 03/2013 
 
 
 
 

ANEXO Nº 14 
 

MODELO DE PLACA DE OBRA 
 

 
Placa de Obra 

 

 
 
Formato 
6,0 x 2,0 m 
 
Logomarca 
Cores Padrão 
 
Textos 
Fonte Myriad 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: Deverão ser instaladas 2 placas de obra (Governo do Estado de Santa Catarina). 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 42/2013 

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 03/2013 
 
 

ANEXO Nº 15 

 

MODELO DE CAVALETE DE OBRA 

 

 

 
 
Formato 
2 x 1 módulo (2,00m x 1,00m) 
 
Logomarca 
Cores Padrão 
 
Textos 
Fonte Myriad 

 
 

OBSERVAÇÃO: A Construtora vencedora desta licitação deverá obter na PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BOTUVERA o modelo da placa a ser implantada no início das obras, que poderá sofrer 
modificações em relação ao presente modelo.  
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 42/2013 

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 03/2013 
 
 

ANEXO Nº 16 

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS 

(TABELA SICRO) 
 

  
       

CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS 
RODOVIA:   Trecho:                                                           DATA:  
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO    UNIDADE:  
SERVIÇOS:       
(A) EQUIPAMENTO COND. CÓDIGO QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACION. CUSTO 

 TRAB.   PROD. IMPROD. PROD.       IMPROD. HORARIO 
       
       
       
       
     (A) TOTAL  

(B) MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR CÓDIGO      K          QUANT. SALÁRIO BASE CUSTO 
      HORÁRIO 
       
       
       
       
       
       
     (B) TOTAL  

(C)PRODUÇÃO DA EQUIPE:   CUSTO HORÁRIO DA EXECUÇÃO (A) + 
(B) 

 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A)+(B)]/(C)=(D) 
(E) MATERIAIS   CÓDIGO  UNIDA-   CUSTOS CONSUMO CUSTO 

        DE  UNITÁRIO 
       
       
       
       
       
     (E) TOTAL  

(F) TRANSPORTE   CÓDIGO    DMT     CUSTOS CONSUMO CUSTO 
      UNITÁRIO 
       
       
       
     (F)TOTAL  

CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F)     
BONIFICAÇÃO       
CUSTO UNITÁRIO TOTAL      
OBSERVAÇÕES: 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 42/2013 

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 03/2013 
 
 
 
 

ANEXO Nº 17 

 
COMPARATIVO DE CUSTOS  

(TABELA SICRO) 

                 
RODOVIA: SC – 486 
 

 

TRECHO: ENTRE O MUNICIPIO DE BOTUVERÁ E VIDAL RAMOS. 
 

 

EXTENSÃO: 11.257 km DATA BASE:  
  

 

Códig
o do  

Serviç
o 

(Sicro) 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDA
DE 

PREÇO UNITÁRIO 
EM REAIS (R$) RELAÇ

ÃO 
(b/a) 

SICRO 
(a) 

EMPRESA 
(b) 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 42/2013 
EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 03/2013 
 
 
 

ANEXO Nº 18 

 
 

MODELO DE QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE  
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) 

 
“ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE PROJETO EXECUTIVO, 

TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM, MEIO AMBIENTE, OBRAS DE 
ARTE CORRENTE E SINALIZAÇÃO DA RODOVIA SC-486, TRECHO ENTRE OS MUNICIPIOS DE 

BOTUVERÁ E VIDAL RAMOS, COM EXTENSÃO DE 11.257,08 M” CONFORME PROJETO 
EXECUTIVO. 

 

Identificação da Taxa ( exemplos) % considerado sobre o Custo Unitário 

Imprevistos e Riscos eventuais ......... % 
Administração central da empresa ......... % 

Custos financeiros ......... % 
Seguros e garantias ......... % 

Imposto de renda ......... % 
Lucro ......... % 
......... ......... % 
.......... ......... % 
.......... ........ % 
Etc... ......... % 

TOTAL ......... % 

 
 
 
Empresa:............................................................................................ 
Responsável:...................................................................................... 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 42/2013 
EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 03/2013 
 
 
 

ANEXO Nº 19 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO (Decreto N.º 4.358, de 05/09/2002) 

 

 

 

Ref.:  EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 003/2013 
 

................................................................................, inscrito no CNPJ n.º ............................, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ......................................................................, 
portador(a) da Carteira de Identidade n.º .............................. e do CPF nº ......................................., 
DECLARA, para fins do disposto no inc. 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 (*). 
 
 
 
 

............................................. 
(data) 

 
............................................................................... 

(representante legal) 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 42/2013 

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 03/2013 
 
 
 

ANEXO Nº 20 
 

 
MODELO DE ATESTADO DE VISITA 

 
 

 

Atesto, para os devidos fins da Licitação referente ao EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 03/2013, que a 
empresa ________________________________________________, tomou conhecimento das 
condições atuais da rodovia acima referida, mediante verificação “in loco”. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________, __ de  _________ de 2013. 
      (Local) 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS:  Para receber este ATESTADO, o representante da Empresa deverá apresentar cópia do 

documento do CREA, que comprove ser o mesmo Engenheiro Civil e ser Responsável 
técnico da licitante interessada.  
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 42/2013 

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 03/2013 
 

ANEXO Nº 21 
 
 

“ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE PROJETO EXECUTIVO, 
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM, MEIO AMBIENTE, OBRAS DE 
ARTE CORRENTE E SINALIZAÇÃO DA RODOVIA SC-486, TRECHO ENTRE OS MUNICIPIOS DE 
BOTUVERÁ E VIDAL RAMOS, COM EXTENSÃO DE 11.257,08 M” CONFORME PROJETO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
 

  

PARCELAS 
DE MAIOR 

RELEVÂNCIA 
TÉCNICA UNIDADE QUANTIDADES 

QUANTIDADES 
DO ITEM 7.3.2 OBRA 

 
“ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO 
DOS TRABALHOS DE PROJETO 
EXECUTIVO, TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, 
DRENAGEM, MEIO AMBIENTE, 
OBRAS DE ARTE CORRENTE E 
SINALIZAÇÃO DA RODOVIA SC-
486, TRECHO ENTRE OS 
MUNICIPIOS DE BOTUVERÁ E 
VIDAL RAMOS, COM EXTENSÃO 
DE 11.257,08 M” CONFORME 
PROJETO. 
 

Terraplenagem m3 157.950 78.975 

Sub-Base m3 20.165 10.082 

Base m3 15.640 7.820 

CAUQ t 12.015 6.007 
 
Para comprovação de execução das quantidades das parcelas de maior relevância citadas acima 
será permitido o seguinte: 
 
a) Para Terraplenagem: 1 (um) atestado ou certidão onde constem serviços de Escavação, carga, 

transporte e espalhamento de materiais. 
 
b) Para Revestimento Asfáltico de CAUQ: 1 (um) atestado ou certidão onde conste execução de 

revestimento asfáltico com mistura asfáltica (material britado ou não, mais CAP) obtida por 
processo de usinagem a quente. 
 

c) Para Base: 1 (um) atestado ou certidão onde conste execução de base em que sejam utilizados 
quaisquer materiais britados ou parcialmente britados. 

 
d) Para Sub-base: 1 (um) atestado ou certidão onde conste execução de Sub-base com os 

materiais especificados no item “e” acima, bem como certidão de pedra pulmão (primário) e/ou 
macadame seco e/ou hidráulico. A comprovação de execução de base serve para comprovação 
de execução de sub-base, desde que as respectivas quantidades comprovadas não tenham sido 
utilizadas na comprovação do item “e” acima. 

 
OBS. :  Apresentar apenas os atestados exigidos. Um atestado poderá comprovar mais de um 

tipo de serviço. 
 
OBS – ATULIZAR ESTE QUADRO DE ACORDO COM A PLANILHA DE CUSTOS. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 42/2013 
EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 03/2013 
 
 

 

ANEXO Nº 22 
 

 

DECLARAÇÃO DE REAPRESENTAÇÂO DE PLANO DE TRABALHO 
 

 

 

 

 

(Empresa)..........................................., neste ato representada por (nome do responsável ou 

representante legal)........................  abaixo assinado, declara que entregará à PREFEITURA DE 

BOTUVERÁ, até quinze (15) dias corridos após a assinatura do contrato, novo Plano de Trabalho, se 

necessário, com as adequações e ajustes solicitados por aquela Diretoria.  
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 42/2013 

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 03/2013 
 

ANEXO Nº 23 
 

TEMAS MÍNIMOS A SEREM ABORDADOS NO PLANO DE TRABALHO 

 
1.    SEGURANÇA E CONVENIÊNCIA PÚBLICA 

1.1   As movimentações de equipamentos e as operações de construção deverão ser executadas 
de tal maneira a proporcionar o mínimo possível de incômodo às propriedades limítrofes. 

1.1.1 A proponente deverá prever medidas de proteção nas operações de transporte de 
agregados, massa asfáltica e outros insumos, objetivando impedir os derrames ao longo de 
vias públicas. 

1.1.2 Cuidados especiais deverão ser tomados quanto à proteção de toda a propriedade pública e 
privados, envolvendo adutoras de água, redes de energia elétrica, telefone e outros serviços 
de utilidade pública. 

1.1.3 Para informação e segurança dos usuários, a proponente deverá prever em seu plano de 
trabalho, uma sinalização adequada nas frentes de serviço, desvios e caminhos de serviço. 

2.    SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 

2.1 No caso dos serviços de terraplenagem, recomenda-se o ataque e conclusão em pequenos 
segmentos, para facilitar a conservação das condições de trafegabilidade dos segmentos 
atacados, além de possibilitar o início de outras etapas de serviços. 

2.2 Para a execução do desmatamento devem ser considerados os procedimentos de obtenção 
das respectivas autorizações de corte de vegetação nos órgãos competentes com base nos 
estudos ambientais e nas definições nas Licenças Ambientais de Instalação. 

2.3 Com relação às obras de proteção do corpo da estrada, incluindo as demais exigências 
contidas no projeto ambiental, a executante deverá prever em seu plano de trabalho a sua 
execução após a conclusão da terraplenagem, notadamente quanto à recuperação das 
áreas degradadas inclusive segmentos da estrada original inservíveis, à proteção vegetal de 
taludes e áreas adjacentes, à conformação de bota-foras, valetas de proteção e retirada das 
leiras de pedras nas margens da rodovia. 

2.4 Nas obras de reabilitação e melhorias o ataque e eliminação dos passivos ambientais devem 
anteceder o início dos serviços de pavimentação. 

2.5 Após a execução do desmatamento e limpeza do terreno, deverão ser executadas as 
valetas de proteção de crista de corte. 

 
3.    OBRAS DE ARTE CORRENTES 

3.1 Para não provocar atrasos nos serviços de terraplenagem, a proponente deverá programar 
a execução das obras de arte correntes com antecedência compatível com as produções 
das equipes de terraplenagem. 

3.2 No caso de execução de obras de arte correntes sobre a estrada existente, onde não haja 
possibilidade de construção de desvios, a proponente deverá programar a sua execução em 
duas etapas, de maneira que não impeça a passagem do tráfego. 

 
4. PAVIMENTAÇÃO 
4.1 Os serviços de pavimentação ou restauração deverão ser atacados, sempre, no sentido 

convergente para as instalações industriais (britagem, usina de solos e de asfalto), evitando 
assim que o tráfego da obra cause danos ao pavimento executado. 

4.2 Os serviços, principalmente os de pavimentação, deverão obedecer uma seqüência racional 
e contínua, evitando a execução de uma etapa da obra sem estar preparada para efetuar as 
demais etapas, (Exemplo: grande extensão de macadame seco sem iniciar a base). 

4.3   A proponente deverá indicar a localização das fontes dos materiais (incluindo pedreiras, 
jazidas de solos, areia, seixo, etc.) que serão utilizados na obra, atendendo às exigências 
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contidas neste edital e no projeto final de engenharia do trecho e Especificações Gerais de 
Obras Rodoviárias do DEINFRA. 

4.4 No transporte de materiais, os caminhões não poderão trafegar com carga por eixo acima 
do estabelecido na legislação brasileira pertinente. 

5.    DRENAGEM SUPERFICIAL 

5.1 A execução das sarjetas, meio fio na crista dos aterros, descidas d’águas e demais 
dispositivos deverão ser iniciados logo após a conclusão do revestimento asfáltico. 

 
6.    PROCEDIMENTOS PARA CONTROLE AMBIENTAL DA CONSTRUÇÃO 
6.1 As empresas contratadas para sua execução deverão observar os procedimentos e as 

recomendações estabelecidos em dois documentos técnicos de referência: 

(1) O Manual de Procedimentos Ambientais do DEINFRA, que apresenta no Capítulo 8 as 
orientações ambientais gerais para as empreiteiras que abrangem: (a) instalação e 
operação de canteiros de obras; (b) implantação, operação e desativação de usinas de 
britagem, concreto e asfalto; (c) tratamento de efluentes; (d) execução de obras 
temporárias; (e) execução de obras permanentes; e (f) registros de ocorrências da obra. 

(2) Os Projetos de Engenharia que especificam e detalham as medidas de proteção e 
recuperação ambiental a serem implementadas no trecho.  

6.2 Em complementação a esses procedimentos, o Plano de Trabalho deverá conter, entre 
outros, os procedimentos e as medidas ambientais a serem implementadas quanto: 

– à seleção de área para instalação de canteiros de obra evitando a proximidade de áreas 
ambientalmente restritivas, locais a montante de mananciais de abastecimento humano, 
a ocupação de Áreas de Preservação Permanente, a proximidade de áreas urbanas e a 
necessidade de supressão de vegetação;  

– à regularização das instalações e dispositivos de controle ambiental para os despejos 
líquidos, resíduos sólidos, emanação de gases e particulados, junto aos órgãos 
competentes e Prefeituras Municipais; 

– à identificação de áreas especiais para as quais deverão ser previstos procedimentos e  
cuidados ambientais específicos, tais como áreas de preservação permanente, unidades 
de conservação, travessias de cursos de água, travessias de núcleos urbanos, obras na 
proximidade de escolas e outros equipamentos sociais, etc.; 

– à divulgação das opções de acesso aos desvios, rotas alternativas, trechos perigosos, 
etc.,  com a orientação à população e usuários para evitar riscos de acidentes;  

– à implementação de treinamento prévio e conscientização aos trabalhadores 
encarregados dos serviços de maior responsabilidade, sobre os condicionantes legais 
incidentes nas Áreas Legalmente Protegidas, as restrições e sanções legais quanto à 
fauna, as responsabilidades quanto à segurança do usuário e moradores; 

– à implementação dos requisitos legais de saúde e segurança do trabalho e orientação 
aos trabalhadores sobre a conduta adequada perante a população residente. 

6.3 O Plano de Trabalho, depois de devidamente ajustado e submetido à aprovação da 
Fiscalização, será o documento de referência para as atividades da construção. A 
fiscalização, a supervisora contratada e a inspeção ambiental deverão interagir 
permanentemente e realizar reuniões sempre que necessário para avaliação ambiental do 
andamento das obras nas quais serão identificadas as eventuais irregularidades ambientais 
em serviços executados, discutidas as medidas técnicas para solução das pendências e 
estabelecido cronograma para implementação, bem como programadas as atividades 
relativas ao avanço das frentes de obra. 

 
6.4          O Plano de Trabalho deverá ser compatível com os cronogramas físico e financeiro e     

mesmo sendo inicialmente aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERA, poderá 
sofrer alterações adequadas às situações das obras. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 42/2013 

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 03/2013 
 
 

ANEXO Nº 24 

 
 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DO PLANO DE GARANTIA DO   
CONTROLE DE QUALIDADE 

 

 

(Empresa)..........................................., neste ato representada por (nome do responsável ou 
representante legal)........................  abaixo assinado, declara que entregará à PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BOTUVERÁ , até quinze (15) dias corridos após a assinatura do contrato, o Plano de 
Garantia do Controle de Qualidade. O Plano contemplará, no mínimo, o previsto nas “Especificações 
Gerais Para Obras Rodoviárias do DEINFRA”, no documento intitulado “Recomendações Gerais Para 
Fiscalização de Obras Rodoviárias do DEINFRA”, nos “Procedimentos para Limites Máximos de 
Deflexão e Máxima Densificação de Brita Graduada” e nas “Instruções para a Apresentação do Plano 
de Garantia de Qualidade” apresentadas no Edital.  
 
Declara, outrossim, que a empresa está ciente que o controle de qualidade dos trabalhos é de sua 
responsabilidade e que o controle realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ não a 
isentará das responsabilidades de deficiências e anomalias de construção que lhe sejam imputáveis. 
 

 

 

Responsável legal da empresa (nome por extenso) 

RG nº  
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 42/2013 

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 03/2013                            
     

ANEXO Nº 24 
 

INSTRUÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO DO PLANO DE GARANTIA DE QUALIDADE 
 

1.  PRESCRIÇÕES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS 
Todos os materiais a empregar devem obedecer a: 
a) Sendo nacionais, às normas e especificações brasileiras, documentos de homologação 

de laboratórios oficiais, regulamentos em vigor e especificações do DEINFRA; 
b) Sendo estrangeiros, às normas e regulamentos em vigor no país de origem, desde que 

não existam normas nacionais aplicáveis. 
Os materiais pré-fabricados de concreto, metálicos, PVC ou outros devem ser 
acompanhados, quando da sua entrada no canteiro da obra, de certificados de origem e 
qualidade de fabricação, passados pelo fabricante, comprovantes do atendimento às 
especificações do DEINFRA. Estes materiais além das normas e regulamentos nacionais e 
estrangeiros já referidos devem cumprir as especificações próprias do fabricante. 
As dimensões e os materiais constituintes deverão ainda apresentar as características 
descriminadas nas especificações do DEINFRA ou estabelecidas no projeto final de 
engenharia. 
Todos os agregados a serem utilizados no CAUQ deverão ser estocados ao abrigo das 
intempéries, sob telheiros ou lonas, de modo a ser evitado o excesso de umidade nos 
mesmos. Em caso contrário, a Fiscalização poderá exigir a pré- secagem dos agregados, 
sob inteira responsabilidade da Contratada. 

 
2   PRESCRIÇÕES EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS 

O Adjudicatário deverá dispor de balança, própria ou locada, em local aprovado pela 
Fiscalização, para pesagem dos veículos transportadores de materiais e da massa asfáltica. 
A balança deverá possuir Certificado de aferição em vigor, expedido por organismo 
legalmente habilitado para tal fim, podendo ser exigida nova aferição pelo Contratante, se 
este julgar necessário. 
A usina de CAUQ deverá possuir um silo de dosagem para cada agregado constituinte da 
mistura, não sendo admitida a mistura de quaisquer materiais antes de lançados na 
dosadora. Durante a operação, deverá a contratada verificar que os silos sejam abastecidos 
de tal forma que não ocorra a mistura dos agregados no momento da alimentação. 
Para utilização de usina volumétrica e/ou tipo “drum-mixer”, a Contratada deverá atender às 
seguintes exigências adicionais: 
 A secagem dos agregados deverá ser no sistema de contra-fluxo, evitando-se a ação 

das chamas do queimador sobre o asfalto; 
 Cada silo deverá possuir balança para dosagem individual dos agregados de modo a 

permitir a imediata e automática correção da dosagem dos materiais a partir da variação 
de qualquer deles, inclusive o asfalto. Deverá haver dispositivo que interrompa a 
produção caso haja variação brusca na dosagem de qualquer material; 

 A recuperação de finos deverá ser por via seca, através de filtro de manga; 
 A usina não poderá ser de capacidade inferior à estipulada no caso de uma gravimétrica; 
 O uso do “filler” mineral é obrigatório em todas as composições de misturas betuminosas 

densas. 
 
3   PRESCRIÇÕES EM RELAÇÃO AO PESSOAL DE LABORATÓRIO 

Considerando a pretensão da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ que as 
empreiteiras passem, elas próprias, a realizar o controle de qualidade dos materiais e dos 
trabalhos executados, neste plano de garantia de controle de qualidade tornam-se 
necessário que o pessoal a utilizar na escolha dos locais dos ensaios e na sua 
elaboração.sejam laboratoristas credenciados com uma considerável experiência em 
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trabalhos rodoviários, supervisionados por técnicos com larga experiência deste tipo de 
controle. 

4   TIPOS  DOS ENSAIOS A REALIZAR 

Devem ser realizados todos os ensaios previstos nas Especificações Gerais do DEINFRA, 
referente a cada serviço realizado, essencialmente no que se refere a: 

 Terraplenagem; 

 Drenagem; 

 Pavimentação; 

 Sinalização; 

Os ensaios devem ser realizados segundo os Métodos de Ensaios do DEINFRA e, na falta 
destes, devem ser utilizados os métodos de ensaios do DNIT ou outros determinados pela 
fiscalização. 

Na apresentação do traço da camada betuminosa ao Laboratório Central do DEINFRA, 
elaborado pela empreiteira, deverão ser incluídos os dados complementares seguintes: 
 Resistência à tração por compressão diametral a 25 ºC – DNIT-ME 138/94; 
 Módulo de resiliência – DNIT-ME 133/94; 
 Concentração crítica do sistema finos-betume; 
 Capacidade de suporte Marshall; 
 Relação finos X betume; 
 Determinação do “filler” mineral na composição dos traços. 

Se existir casos de aproveitamento de materiais em reciclagens com adição de materiais, 
sejam eles agregados, betuminosos ou cimentos hidráulicos, deverão ser realizadas pistas 
experimentais curtas (100 a 200 metros) para que se teste, de alguma forma a ser definida, 
em comum acordo pela CONTRATADA e a FISCALIZAÇÃO, a fresadora, o “mixer” e o 
material resultante das misturas. 

 

5   EQUIPAMENTO LABORATORIAL PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS 
A Contratada manterá no canteiro da obra um laboratório equipado com material suficiente 
para que possam ser realizados ensaios de controle da execução dos serviços durante todo 
o tempo que perdurarem as Obras. Os ensaios serão procedidos em conformidade com as 
Especificações vigentes no DEINFRA e serão realizados sob a orientação de pessoal 
técnico do próprio SIE e/ou de pessoal credenciado pelo mesmo para tal finalidade. O 
equipamento de laboratório atrás referido disporá, no mínimo, dos itens mencionados a 
seguir: 

 
5.1 - Relação de Equipamentos de Laboratório Para Controle de Solos e Agregados 

(Laboratório de Solos) 
 

QUANT EQUIPAMENTO 
1 - balança com capacidade de    200 g, sensibilidade de 0,01 g 
1 - balança com capacidade de 1.600 g. sensibilidade de 0,01 g 
20 - cápsulas de alumínio com tampa para determinação de umidade 
1 - peneira       2" - 50,8 mm 
1 - peneira 1 1/2" - 32,1 mm 
1 - peneira       1" - 25,4 mm 
1 - peneira    3/4" - 19,1 mm 
1 - peneira    1/2" - 12,7 mm 
1 - peneira    3/8" -  9,52 mm 
1 - trado Diâmetro = 0,10 m, com haste de 1,00 m e cruzeta 
1 - colher para trado de 1,00 metro (COLHER DE SOLOS) 
6 - bandejas para secagem de amostras 
1 - soquete de compactação de 4,5 kg, tipo Corpo dos Engenheiros dos Estados Unidos da 

América (USA) 
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QUANT EQUIPAMENTO 
1 - proveta de 100 ml 
1 - tampa para peneira 
1 - fundo de peneira 
1 - aparelho Casagrande 
1 - placa de vidro esmerilhado 
1 - cinzel para solos arenosos 
1 - cinzel para solos argilosos 
1 - calibre para limite de plasticidade 
1 - escova de fios de latão para peneiras 
1 - concha para solos 
1 - estufa elétrica para 105/110º C 
1 - tanque para saturação, capacidade para 15 moldes de ISC 
1 - conjunto para equivalente de areia 
1 - prensa para ensaio de índice de suporte Califórnia – Completa 

25 - moldes para ensaios ISC completos, incluindo sobrecargas e todos os equipamentos para 
ensaios de expansão, inclusive extensômetros. 

1 - balança com capacidade de    20 kg, sensibil. de 1 g 
1 - disco espaçador de 2 1/2" 
1 - tripé porta extensômetro, com relógio comparador de 10/0,01 min. 
1 - bandeja de homogeneização 0,60 x 0,60 m 
1 - régua biselada de aço 
2 - espátulas de aço 
1 - almofariz, capacidade de 5 litros, com mão de gral, revestido de borracha 
1 - quarteador de amostra, tipo canaleta com pá e caçamba 
1 - pá de quarteador 
1 - Penetrômetro Sul Africano (dinâmico) 
5 - bandeja de chapa galvanizada 0,70 m x 0,50 m x 0,05 m 
1 - bandeja com orifício central grande e pequeno para densidade "in situ" 
1 - conjunto de frasco e funil para densidade "in situ" pelo Método do Frasco de Areia (grande e 

pequeno) 
1 - talhadeira para densidade "in situ" 
1 - balança com capacidade de 10 kg, sensibilidade de 0,8 g 
1 - cronômetro eletrônico digital 
1 - proveta de 500 ml 
1 - proveta de 100 ml 
1 - espátula de aço flexível 100 mm x 20 mm 
1 - frigideira para determinação de umidade 
1 - fogareiro para bujão de gás de 2 kg 
1 - bujão de gás de 2 kg 
1 - colher metálica 30 ml 
20 - sacos para coleta de amostras 
1 - pá de corte 
1 - pá de concha 
1 - picareta 
1 - trado-cavadeira 
1 - marreta de 1 kg 
1 - colher de pedreiro 
1 - concha de lata tipo cereais 
1 - talhadeira chata 12" 
1 - formão 
2 - pincéis 
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5.2 - Relação de Equipamentos de Laboratório para Controle de Ligantes Asfálticos e Misturas 

(Laboratório de Asfalto) 
 
QUANT EQUIPAMENTOS 

1 - peneira nº     4 - 4,800 mm 
1 - peneira nº   10 - 2,000 mm 
1 - peneira nº   16 - 1,200 mm 
1 - peneira nº   20 - 0,840 mm 
1 - peneira nº   30 - 0,600 mm 
1 - peneira nº   40 - 0,420 mm 
1 - peneira nº   50 - 0,300 mm 
1 - peneira nº   80 - 0,177 mm 
1 - peneira nº 100 - 0,150 mm 
1 - peneira nº 200 - 0,075 mm 
1 - prensa para ensaio Marshall, completa, elétrica, 220 V 
1 - molde completo 
1 - soquete de compactação para ensaios Marshall 
1 - pedestal de compactação, com fixador de molde para ensaio Marshall 
1 - medidor de fluência para ensaio Marshall 1/32" 
1 - extrator de corpos de prova de ensaio 
1 - aparelho para extração de asfalto (Soxhlet) 
1 - balde para imersão de corpos de prova para determinação de densidade 
1 - molde de compressão para ensaio Marshall 
1 - banho-maria para corpos de prova de ensaio Marshall, 110 ou 220 V 
1 - termômetro bimetálico com haste 0º a 250º C 
1 - frasco para água com tubo de vidro (pipeta ou conta-gotas 60 ml) 
1 - termômetro de mercúrio até 200º  C 
1 - sonda rotativa para extração de corpos de prova de misturas asfálticas 
1 - viscosímetro Saybolt Furol 
1 - cronômetro eletrônico digital 
1 - peneira 0,84 mm ( número 20) 
1 - placa de aquecimento 30 x 40 cm, 110 ou 220 V 
1 - aparelho para ponto de fulgor a gás 
1 - jogos de termômetros para viscosímetro ASTM 77F, 78F, 80F, 81F, 108F, 109F 
1 - equipamento completo para o ensaio de penetração do CAP 
1 - equipamento para ensaio de ponto de amolecimento 
1 - estufa para determinação do resíduo por evaporação 
1 - aparelho para ensaio de carga de partícula de emulsão asfáltica 
1 - recipiente de vidro capacidade de 250 ml com tampa de rosca 
1 - peneira com caixilho circular de latão com 5 cm de altura e 8 cm de diâmetro, abertura nominal 

de 0,80 mm 
1 - fundo de peneira 
2 - provetas de vidro 500 ml com rolha esmerilhada 

2 - pipetas de vidro 60 ml com pêra de borracha 
2 - bécher de vidro 600 ml, resistente ao calor 
2 - bastões de vidro 
1 - conjunto para determinação de adesividade com estufa de baixa temperatura 
1 - balança com capacidade de 1.600 g, sensibilidade de 0,1 g 
1 - estufa para alta temperatura 
1 - Viga Benkelman para medidas das deflexões 

 
 

5.3 - Relação de Equipamentos de Laboratório para Controle de Concreto de Cimento 

(Laboratório de Concreto) 
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QUANT EQUIPAMENTOS 

1 - prensa hidráulica capacidade 100 t 
20 - formas cilíndricas de 15 cm de diâmetro por 30 cm de altura ou 10 cm de diâmetro por 20 cm de 

altura 
2 - haste cilíndrica seção circular com diâmetro de 1,2 cm e 55 cm de comprimento 
1 - aparelho para capear corpos de prova de concreto 
1 - equipamento para Slump-Test 

 

Este equipamento poderá ser também utilizado pela Fiscalização, sempre que esta o 
desejar. Os equipamentos de laboratório serão os constantes das obrigações contratuais da 
empreiteira, de acordo com o subitem 17.2.4. 

 

6   FREQUÊNCIA DE ENSAIOS 

A Contratada obriga-se a satisfazer as freqüências mínimas de ensaios indicadas nas 
Especificações Gerais do DEINFRA, as quais, naturalmente, deverão ser ajustadas sempre 
que condições de heterogeneidade ou suspeição o determinem. Para além destes ensaios, 
a Fiscalização poderá tomar amostras e mandar proceder, por conta da Contratada, as 
análises, ensaios e provas em laboratórios certificados à sua escolha e, bem assim, 
promover as diligências necessárias para verificar se são mantidas as características do 
material.  

No início de cada semana serão entregues à fiscalização os boletins dos ensaios realizados 
na semana anterior. Os boletins de ensaio a utilizar respeitarão a forma em uso na SIE. Os 
ensaios deverão ser anotados individualmente contemplando, em cada camada da 
terraplenagem ou pavimento, todos os valores individuais obtidos. Por exemplo, de cada 
camada do corpo de aterros devem ser anotados todos os valores individuais de ensaios 
identificando o número da camada e profundidade referenciadas ao estaqueamento da 
obra. Com periodicidade semanal deverão ser apresentados relatórios em forma de planilha 
eletrônica (impressos e em disquete/cd) em modelo fornecido pela SIE. 

Os ensaios serão sempre referenciados aos perfis transversais do projeto, normalmente de 
20 em 20 metros. 

Nas obras de benfeitorias e em zonas de alargamento deve-se duplicar a freqüência dos 
ensaios definida neste item. 

A Contratada deverá apresentar, para cada fornecimento, um certificado do fabricante em 

que seja indicada a data e resultados de ensaios de controle de fabricação. 

Após a aprovação dos geotêxteis a utilizar na obra, o empreiteiro deverá enviar, para cada 
fornecimento, uma amostra de cada tipo a um laboratório certificado, com o objetivo de 
comprovar as características constantes nos certificados dos fabricantes e, eventualmente, 
previstas no projeto. 

7   PRESCRIÇÕES PARA A EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS 

 No Plano de Garantia de Controle de Qualidade serão consideradas todas as 
Especificações do DEINFRA para a exploração de pedreiras.  

 

8     ESTUDO PARA A CARACTERIZAÇÃO FINAL DO PAVIMENTO 

              

 Caracterização estrutural do pavimento com base em ensaios de carga:  

Os ensaios de carga deverão ser efetuados de acordo com o documento “Procedimentos 
Para: Limites Máximos de Deflexão e Máxima Densificação de Brita Graduada”. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 42/2013 

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 03/2013   
         
 

 

ANEXO Nº 25 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 

Ref.: EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 03/2013 

 

 

 

A 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 que se enquadra na condição 
de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, constituída na forma da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do 
artigo 3º da citada lei. 

 
 
 
 
 

_________________, __ de _________ de 2013. 
      (Local) 

 
 
 
 

............................................................................... 
Representante Legal da Empresa 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 42/2013 

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 03/2013   
 

ANEXO Nº 26 
 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

CT – Nº.  ___/2013 TERMO DE CONTRATO DE EMPREITADA FIRMADO 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERA E 
..........................................................., na forma abaixo: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
PREÂMBULO 

 
1. CONTRATANTES: 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ, adiante por esta 
sigla denominado, inscrito no CNPJ/MF sob ..................................., representado pelo seu PREFEITO 
MUNICIPAL, JOSÉ LUIZ COLOMBI e a empresa ............................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
....................................., representada pelo Sr. ........................... 
 
2. LOCAL: 
 

Lavrado e assinado em BOTUVERÁ-SC. na sede da 
PREFEITURA  MUNICIPAL, sito a Rua João Morelli,  nº 66. 
 
3. SEDE E REGISTRO DA CONTRATADA: 
 

A CONTRATADA está estabelecida na ................................... . 
 
4. FUNDAMENTO LEGAL DA ADJUDICAÇÃO: 
 

Este Contrato decorre da autorização do PREFEITO 
MUNICIPAL DE BOTUVERÁ, que homologou o resultado do EDITAL CONCORRÊNCIA nº 03/2013, 
de conformidade com o que consta no processo protocolado na Prefeitura, sob o nº 42/2013, de 
XX/XX/XXX que ficou fazendo parte integrante deste Contrato, sujeitando-se as partes contratantes 
às suas cláusulas e às normas da Lei nº 8.666, de 21/06/93, e ao Decreto nº 2.617, de 16/09/2009, 
inclusive quanto aos casos omissos, vinculando-se, também, a proposta vencedora ao Edital. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
OBJETO E ANDAMENTO DOS SERVIÇOS 

 
1. OBJETO DO CONTRATO:  

 
É objeto do presente Contrato a execução, “ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE 
PROJETO EXECUTIVO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM, MEIO 
AMBIENTE, OBRAS DE ARTE CORRENTE E SINALIZAÇÃO DA RODOVIA SC-486, TRECHO 
ENTRE OS MUNICIPIOS DE BOTUVERÁ E VIDAL RAMOS, COM EXTENSÃO DE 11.257,08 M” 
CONFORME PROJETO. nas condições previstas na Concorrência e seus anexos, partes integrantes 
e inseparáveis deste Contrato. 

 
(ii) NORMAS DE EXECUÇÃO: 

 
A CONTRATADA se obriga a executar os serviços objeto do 

presente Contrato em perfeita harmonia e concordância com a Proposta Técnica aprovada para os 
serviços indicados no item 1, bem como de conformidade com a Concorrência e a Proposta que 
apresentou e teve aceita no Edital, documentos estes que ficam fazendo parte integrante e 
inseparável do presente Contrato, como se aqui integral e expressamente estivessem reproduzidos. 
Outrossim, em tudo que não seja disciplinado, modificado e revogado pelas disposições da 
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Concorrência e deste Contrato, prevalecerá o disposto na legislação pertinente e nas Normas, Atos 
ou Instruções adotadas pelo DEINFRA e, complementarmente, às do DNIT. 
 
(iii) ANDAMENTO DOS SERVIÇOS: 
 

O andamento dos serviços obedecerá rigorosamente ao 
cronograma apresentado e aprovado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ, que é parte 
integrante deste Contrato. 
 
2. FORMA DE EXECUÇÃO: 
 

Os serviços serão executados sob a forma de empreitada por 
preço unitário e Global, de acordo com a proposta apresentada, observadas as Diretrizes e os 
Parâmetros mínimos exigidos nas Instruções de Serviço e nas Especificações vigentes no DEINFRA, 
e na falta dessas as editadas pelo DNIT. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 
PREÇOS E PAGAMENTOS 

 
1. PREÇOS: 
 

A PREFEITURA DE BOTUVERA pagará a CONTRATADA pela 
execução dos serviços contratados e efetivamente executados, de acordo com os preços propostos 
no Edital, ficando expressamente estabelecido que os preços incluem todos os custos diretos e 
indiretos para execução dos serviços. 
 
2. FORMA DE PAGAMENTO: 
 

Os pagamentos serão efetuados por Ordem Bancária, através do 
Banco do Brasil S.A., em BOTUVERÁ, mediante requerimento da CONTRATADA ou de Procurador 
devidamente habilitado, contra a apresentação das faturas correspondentes às medições, 
devidamente conferidas e assinadas pelo Engenheiro Fiscal da PREFEITURA, condicionado a 
entrega e a aprovação do serviço, o cumprimento do cronograma de execução, e cada pagamento 
corresponderá: 

 
a) medições provisórias, cumulativas e medição final dos 

serviços, procedidas de acordo com as instruções para os serviços de medição de obras vigentes no 
DEINFRA e/ou do DNIT; 

b) as medições serão feitas a cada 30 (trinta) dias, exceto a 
inicial e a final que poderão abranger períodos inferiores a 30 (trinta) dias; 

c) de cada valor determinado em medição será feito o 
pagamento mediante fatura, em moeda corrente do País; 

 
Os pagamentos dos serviços serão efetuados em até 30 (trinta) 

dias após o término dos serviços executados e será liberado mediante a apresentação da Certidão 
Negativa de Débito para com a Fazenda do Estado de Santa Catarina (Decreto nº 3.650 de 27/05/93), 
e também, quando a empresa não for catarinense, da Certidão Negativa do estado de origem 
(Decreto nº 3.884/93 de 26/08/93), bem como cumprir a determinação contida na Lei nº 11.283, de 
21/12/99, referente a débitos tributários municipais e, ainda, além das comprovações das obrigações 
previdenciárias e fiscais, a CONTRATADA obriga-se a apresentar: 

 
1) junto com a primeira fatura, cópia da matrícula da obra perante o INSS; 
2) junto com a última fatura da obra, a Certidão Negativa de Débitos do INSS, referente à matrícula 

acima mencionada; 
3) a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável pela obra junto ao 

CREA. 
 

Quando do pagamento serão retidos 11% (onze por cento) do 
valor de cada nota fiscal / fatura, que será recolhido à Previdência Social (INSS). 

Quando do pagamento serão retidos os demais impostos 
federais, estaduais e municipais afetos à atividade econômica da CONTRATADA. 

 
Não serão admitidos adiantamentos e os pagamentos não 

realizados no prazo previsto anteriormente, serão atualizados e compensados financeiramente 
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conforme o disposto no artigo 117 da Constituição do Estado de Santa Catarina, a partir da data 
prevista para pagamento até a data do efetivo pagamento. 

  
3. REAJUSTAMENTO: 
 

Os preços contratuais não serão reajustados, tendo em vista que 
os serviços contratados são oriundos de convênio firmado com o Fundo de Apoio aos Municípios – 
FUNDAM da Secretaria de Estado da Fazenda. 
 
 

CLÁUSULA QUARTA 
PRAZOS 

 
1. DE INÍCIO:  
 

Os serviços contratados serão iniciados a partir da emissão da 
Ordem de Serviço, a ser efetuada pelo PREFEITO MUNICIPAL, de acordo com o item 4.3 do Edital. 
 
2. DE CONCLUSÃO: 
 

O prazo para execução dos serviços será de 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço.  
 
3. DURAÇÃO DO CONTRATO: 

 
O prazo contratual para conclusão dos serviços poderá ser 

prorrogado por iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ, fundado em conveniência 
administrativa, ou a pedido da contratada, quando os motivos apresentados forem considerados 
procedentes e desde que previstos no § 1º, do art. 57, da Lei nº 8.666/93. 

 
O pedido de prorrogação deverá ser feito no mínimo 60 

(sessenta) dias antes de expirar o prazo contratual. 
 
CLÁUSULA QUINTA 
VALOR E DOTAÇÃO 
 

1. VALOR: 
O valor deste Contrato é de R$ .................................... 

(................................).  
 
2. DOTAÇÃO: 

a) O valor do contrato a Preços Iniciais será o que resultar da 
proposta vencedora considerando o valor global conforme o definido o item 16.2 (preço total dos 
serviços mais custos de instalação e mobilização). 

b) A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da 
seguinte dotação: 
 
 
        00006 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
        00001 - DIVISÃO DE OBRAS DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS 
        00026 - TRANSPORTE 
        00782 – TRANSPORTES RODOVIARIO 
        00125 - MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL 
     2.000035 – MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS 
 449051980000 - OBRAS CONTRATADAS 
        02124 – Vinculo Transferência de Convênios do Estado 
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CLÁUSULA SEXTA  
MULTAS E OUTRAS SANÇÕES 
  

1. MULTAS DE MORA: 
a) A CONTRATADA fica sujeita a multa de 0,02% (dois 

centésimos por cento) do valor do contrato por dia que exceder o prazo para entrega dos serviços. 
b) A CONTRATADA fica, ainda, sujeita à multa de 10% (dois por 

cento) do valor do contrato, por dia de atraso, quando o mesmo não tiver o andamento previsto no 
cronograma. Caso haja recuperação do cronograma ou entrega dos serviços no prazo previsto, os 
valores dessas multas serão devolvidos à empresa mediante requerimento. 

c) A CONTRATADA fica sujeita a multa de 5% (cinco por cento) 
do valor da fatura do mês em que ocorrer atraso na instalação e funcionamento dos equipamentos 
referidos no ANEXO N° 11, com exceção do disposto na alínea “a” seguinte, necessários para a 
execução dos serviços. 

 
d) A CONTRATADA fica sujeita a multa de 20% (vinte por cento) 

do valor da fatura do mês em que ocorrer atraso na instalação e funcionamento dos equipamentos 
referidos no item 18.2.4, necessários para a execução dos serviços. 

 
 
2. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BOTUVERA poderá aplicar as seguintes sanções, com base em processo 
administrativo e garantindo-se o direito do contraditório e da ampla defesa: 

 
a) advertência, verbal ou escrita, caso ocorra o descumprimento 

de qualquer item do Edital ou deste Contrato, não eximindo a CONTRATADA das demais sanções ou 
multas; 

 
b) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor não executado do 

contrato pela inexecução parcial e 5% (cinco por cento), sobre o valor do contrato pela inexecução 
total; 

 
c) Suspensão, por até 2 (dois) anos, de participação em 

licitações da SIE, no caso de inexecução parcial ou total deste instrumento, sendo aplicada segundo 
a gravidade e a inexecução decorrer de violação culposa da CONTRATADA; 

 
d) Declaração de inidoneidade para participar de licitações e 

contratar com a Administração, quando a inexecução decorrer de violação dolosa da contratada, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua 
reabilitação, na forma da lei. 
 
 
3. NOTIFICAÇÃO E RECOLHIMENTO: 
 

Da aplicação da multa será a CONTRATADA notificada pela 
PREFEITURA MUNICIPAL. No caso das multas referidas no item 1 e no item 2 "b", a CONTRATADA 
terá o direito ao prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir da notificação, para recolher a multa na 
Tesouraria da Prefeitura, em BOTUVERA. 

 
Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA se esta 

deixar de recolher qualquer multa que lhe for imposta, dentro do prazo previsto. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
RESCISÃO  
 
O presente instrumento poderá ser rescindido unilateralmente 

pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ, quando for de interesse do mesmo, cabendo à 
CONTRATADA o que determina o § 2º do art. 79 da Lei de Licitações. 

Cabe rescisão deste Contrato, por iniciativa da PREFEITURA, 
independentemente de interpelação judicial, ou extrajudicial, quando: 
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a) O não cumprimento de qualquer obrigação da CONTRATADA 
para com a PREFEITURA, sejam obrigações originadas no presente instrumento ou em outras 
relações comerciais 

 
b) transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços 

constantes do presente contrato; 
c) Por insolvência, impetração ou solicitação de concordata ou 

falência da CONTRATADA; e 
 
d) demais hipóteses previstas no artigo 78, da Lei de Licitações. 
 
Fica, ainda, expressamente estabelecido que a PREFEITURA 

não pagará indenizações devidas pela CONTRATADA, em face de Legislação Social, Trabalhista ou 
Securitária. 

 
CLÁUSULA OITAVA 
GARANTIA CONTRATUAL 
 
A CONTRATADA comprovará ter caucionado o valor equivalente 

a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato até 5 (cinco) dias após assinatura do contrato. 
 
A garantia contratual poderá ser prestada em uma das seguintes 

modalidades: 
 

a)  em dinheiro ou em títulos da dívida pública; 
 
b)  em seguro garantia, mediante entrega da apólice (original), 

emitida por entidade em funcionamento no Brasil; ou 
 
c)   em fiança bancária fornecida por banco localizado no Brasil. 

 
A garantia contratual somente será levantada 30 (trinta) dias, na 

mesma modalidade em que foi efetuada e acompanhada da guia original emitida pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BOTUVERÁ, após a data do recebimento dos serviços, condicionados a 
apresentação das Licenças Ambientais do Projeto. No caso de rescisão contratual e/ou interrupção 
dos trabalhos, não será devolvida a garantia contratual, que será apropriada pela PREFEITURA, 
exceto quando não haja culpa do contratado, conforme hipóteses previstas no art. 79, §º 2º, inciso I 
da Lei nº 9.666/93. 
 

 
CLÁUSULA NONA  
OBRIGAÇÕES 
 
A responsabilidade pelo controle de qualidade dos serviços e 

materiais é integral da CONTRATADA. 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ se reserva o 
direito de apresentar variantes ao serviço, podendo acarretar redução ou acréscimo no volume dos 
serviços. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem nos serviços, conforme §1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

 
A CONTRATADA obriga-se a apresentar, em atendimento ao 

disposto nos art. 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/64, todos os comprovantes das despesas realizadas 
por conta do processo licitatório que a este deu origem. 

 
A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução 

do contrato e aditivos, se houver, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 

 
Nos casos omissos, e no que couber, aplicar-se-á o que 

preceitua a Lei 8666 de 21/06/93 e alterações subseqüentes e, na falta destes, haverá deliberação da 
Comissão de Licitação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA  
DISPOSIÇÕES GERAIS 

As alterações de valores que venham a ser discutidos e 
aprovados pelas partes, deverão necessariamente ser objeto de Termo Aditivo. 

É expressamente vedada à CONTRATADA a utilização de 
trabalhadores menores, púberes ou impúberes, para a prestação dos serviços. 

Os serviços ora contratados estarão sujeitos à ampla fiscalização 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ ou seu preposto, para vistoriar os trabalhos 
praticados, podendo fornecer orientações na construção, a qualquer tempo, pedir o afastamento de 
empregados da CONTRATADA que não apresentarem conduta adequada. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ fica ressalvado o 
direito à ação regressiva em face da CONTRATADA e ainda, a retenção da importância devida, em 
razão da quitação de obrigações trabalhistas dos empregados da CONTRATADA.  

Fica assegurado o direito da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BOTUVERÁ ao ressarcimento dos danos sofridos em virtude de interpelação judicial em razão de 
obrigação não cumprida pela CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA  
FORO 

 
Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro 

da Comarca da Capital, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
E, por assim estarem acordes, assinam o presente Contrato, os 

representantes das partes contratantes, bem como as testemunhas abaixo firmatárias. 
 
 
Botuverá, __ de _____ de _____. 

 
 
_______________________________________ 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
___________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL/CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS: 
  

 
 
 

 
 

    
  

 


