
EDITAL Nº 026/2017 
CONVITE Nº 011/2017 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DAS RUAS 

DOMINGOS ATÍLIO COSER E SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 
 
 

O Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, no uso legal de suas atribuições e de 

conformidade com a Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público 

para o conhecimento dos interessados que, às 14hs00min. do dia 28 de março de 2017, na 

Sala de Reuniões do Centro Administrativo Municipal, cita na Av. Professor Sérgio Beninho 

Gheno, 1.046, se reunirá a Comissão de Licitação, com a finalidade de receber propostas 

para a contratação de empresa para a pavimentação de parte de ruas urbanas (Rua 

Domingos Atílio Coser e Rua sem denominação oficial) com pedras de paralelepípedos de 

basalto regular. 

 

1 – OBJETO 

1.1 – Contratação de empresa para pavimentação de parte de ruas urbanas (Rua 

Domingos Atílio Coser e Rua sem denominação oficial) com pedras de paralelepípedos de 

basalto regular, com aproximadamente 1.898,65 m² (hum mil oitocentos e noventa e oito 

metros e sessenta e cinco decímetros quadrados), conforme memorial descritivo, orçamento, 

cronograma e planta anexos.  

 

2 – DAS PROPOSTAS 
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2.1 – As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitação, assinada em sua 

última folha e rubricada nas demais, sem rasura ou emendas, contendo na sua parte externa 

e fronteira a seguinte inscrição: 

AO MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA 
CONVITE Nº 011/2017 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE – NOME DA EMPRESA 
 
AO MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA 
CONVITE Nº 011/2017 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 
PROPONENTE – NOME DA EMPRESA 
 

2.2 – O envelope de Nº 01 deverá conter: 

a) Certidão Negativa de Débito Municipal da sede da licitada; 

b) Certificado de Regularidade junto ao FGTS; 

c) Declaração de Firma Individual ou Contrato Social e alterações se empresa por 

cotas de responsabilidade limitada, ou ainda, ata da atual diretoria se Sociedade Por Ações; 

d) Certidão Conjunta Negativa da Receita Federal e da Dívida Ativa da União; 

e) Certidão Negativa da Receita Estadual; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

g) Registro no CREA da empresa e do engenheiro responsável pela obra; 

h) Comprovante de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, para as empresas que comprovadamente se enquadrarem na Lei complementar nº 123 

de 14 de dezembro de 2006, o qual deverá estar assinado pelo Contador da empresa, com 

data não superior a 60 (sessenta) dias. 
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OBS: Documentos apresentados poderão ser originais, cópias autenticadas ou cópias 

simples, desde que acompanhadas dos respectivos originais para conferência. 

2.3 – O envelope de Nº 02 deverá conter: 

a) Proposta financeira global em moeda corrente nacional; 

b) Cronograma e Orçamento; 

c) Prazo para execução dos serviços; 

d) Detalhamento BDI; e 

e) Detalhamento de Encargos Sociais. 

 

3 – DAS DEMAIS CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS 

3.1 – As propostas não poderão ultrapassar o valor total de R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais). 

3.2 – As participantes deverão cotar o preço total dos serviços a serem executados. 

 

4 – DO JULGAMENTO  

4.1 – O julgamento será pelo menor preço global. 

4.2 – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto 

no parágrafo segundo do art. 3º da Lei nº 8.666/93, será utilizado o sorteio, em ato público, 

com a convocação prévia de todas as licitadas. 

4.3 – As microempresas e empresas de pequeno porte, que comprovadamente se 

enquadrarem na Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, terão facultado o que 

dispõe o Capítulo V da respectiva Lei, para fins de critério de desempate. 
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5 – DOS RECURSOS 

5.1 – Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas 

nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

 

6 – DO PAGAMENTO 

6.1 – O pagamento será efetuado conforme planilha de medição, emitida pela 

engenharia do município, e a emissão da nota fiscal pela empresa, correspondente a etapa. 

 

7 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1 – As despesas decorrentes desta licitação correrão na seguinte dotação 

orçamentária: 

05- Secretaria Municipal de Obras e Viação 

02- Departamento de Serviços Urbanos 

15.452.0008- Urbanismo 

1015- Pavimentação de Ruas e Avenidas 

3.4.4.90.51.00000000- Obras e Instalações     5208 

 

8 – INFORMAÇÕES 

8.1 – Maiores informações sobre este Convite serão prestadas na Secretaria Municipal 

de Administração e Finanças, sita na Av. Professor Sérgio Benigno Gheno, 1.046, na cidade 

de Vespasiano Corrêa, no horário das 8h30min às 16h, de segunda a sexta-feira. 
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Vespasiano Corrêa/RS, 14 de março de 2017. 
 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
 
 
 

Regina Vescovi Daltoé 
Assessor Jurídico 

OAB nº 93.109 
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