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Data:

COMPROVANTE DE RECIBO DO EDITAL
Tomada de preços N" 003/2022

OBJETO: Adequação de estradas vicinais no_município de Sucupira do Riachão- MA, conformecontrato de repasse n 9lZ277D02l - MAPA/CAXA:

DATADE ABERTURA: 07 denovembro de2022as 09:30h
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
CIDADE:
FONE/FAX:
E.MAIL:
PESSOA PARA CONTATO:
DECLARAMOS QUE RECEBEMOS COPIA DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO ACIMAIDENTIFICADO.

Aos licitantes que retirarem o Edital no sitio eretrônico
solicitamos a V.S.u preencher o recibo deentrega de edital acima e enviar para o.-.u@

A não remessa de recibo exime a comissão da comunicação de eventuais retificações ocorridasno instrumento convocatório, bem como, de quaisquer i-nformações adicionais.

ASSINATTIRA
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PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 425.41512022

REGÊNCIA LEGAL: Lei Federal n'. 8.666193, Lei Complementar n".123106,

EDITAL

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.

FONTE DE RECURSOS: CAIXA

Lei Federal no.1 1.598/07.

TOMADA DE PREÇO
No 003/2022

AdequaçÍio de estradas vicinais no município de Sucupira do Riachão- MA, conforme contrato
de repasse n'91227712021 - MAPA/CAIXA, COI\FORME ESPECIFICAÇÔES Do EDITAL.

LOCAL:
NA SEDE DA PREFEITURA DO prtn{ICÍptO DE SUCUPIRA »O nmCUÁO -MA- SALA DE LICTIAçOES

ENDEREÇO:
Rua São José, No 479- Centro - Sucupira do Riachão -MA

OBJETO:

DATA/HORA DA SESSÃO:
07 de novembro de2022 -(Dh30m

Rua São Jose, No 479- Certro - Sucupira do Riachão -MA
cpls@grnail.com
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EDITAL

TOMADA DE PRECOS N". OO3/2022

ABERTURA PARA: 07 de novembro deZA22
HoRÁRIo: ogh3omin
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão na Rua
São José, No 479- Cenfro - Sucupira do Riachão -MA

o MUNIcÍPro DE SUCUPIRÀ rx) RrACHÂo, E§TADO Do MARANEÃ0, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede na Rua São José, 479 - Centro, Sucupira do Riachão - MÁb C.N.P.J. n" 01.612.33810001-67, por
intermédio da Comissão Permanente de Licitação nomeada pela N" ln\Az2, do dia 0l de setembro de 2022, AVISA que
a fim de receber, abrir e examinar os envelopes de documentação e propostas de empresas que pretenderem participar da
Licitação na Modalidade Tomada de Preços N.' 003i2022, do tipo Menor Preço Global, sob a forma àe exócução
indireta, conforme disposto na Lei n.o 8.666, de 21.6.93 e suas alterações subsequentes e legislação correlata e demais
exigências deste Edital.

I. DO OBJETO

l'1 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa Adequação de estradas vicinais no
município de Sucupira do Riachão- MA, conforme contrato de repasse no 91227712021
MAPA/CAIXA, conforme discriminados e especiÍicações constantes nos Anexos.

1.2 A cópia deste edital e seus âneÍos cstarão à disposição dos interessados na sede da Prefeitura
Municipal de Sucupira do Riachão - MA, no endereço indicado neste edital, e através da Internet pelo
endereço eletrônico https://sucupiradoriachao.ma.gov.br/transparencia/.

2. DA NATUREZA DOS RECUR§OS

2.1 As despesas decorrentes do fornecimento, objetos desta licitação, correrão por conta do Elemento de Despesa.
4.4.90.51.00 e Fonte de Recurso: CONVENIO, PROPRIO.

07.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura
26.782.0012.1150.0000 - Construção e Recuperação de Estradas Vicinais
4.4.90. 5 1.00 * Obras e Instalações
2.2 O valor total máximo permitklo para a o serviço, será de R§ 47&000,00 (qurtrocentor c sctentâ e oito mit

reais).
2.2.1 Sendo RS 477.500,00 (quatrocentos e setenta e sete mil, quinhentos reais) participação da CAD(A e RS

500,00 (quinhentos reais) a contrapartida da convenente.

3. CONDICÔES DE PARTICIPACÃO

3.1 Poderão participar desta licitação quaisquer licitantes cadastradas e habilitadas parcialmente no Cadastro de
Fornecedores da Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão - MA.

3.1.1 As licitantes que não estiverem cadastradas deverão providenciaro seu cadastramento e sua habilitação
parcial no referido Cadastro até o 3o (terceiro) dia anterior à data do recebimento das propostag previstos nos artigos 2? a
3l da Lei n" 8.666193.

3.2 Estarão impedidas de participar desta licitação:

Rua São José, N" 479- Centro - Sucupira do Riachão -MA
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b) Empresas consorciadas sob neúuma forma;
c) Ernpresas cujos diretores, responúveis legais ou técnicos, membros de conselho tecnico, consultivo,

deliberativo ou administrativo, ou socios, sejam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo
comissionado do Município Sucupira do Riachão - MA;

cl) Caso constatado, ainda que a posÍeriori tal situação, a empresa licitante será desqualificada, ficando
esta e seus representantes incursos nas sanções previstas no art. 90 da Lei no 8.666/93.

d) O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa Íisica ou jurídica.
e) Empresas que possuam empresário, socio(s), dirigente(s), responúvel(eis) técnico(s), e./ou qualquer outro(s)

responsável(eis), independente da denominação, com paúicipação entre as mesmas,
0 Empresas que não possuam endereço fisico, bem como local e instalações adequados e compatíveis para o

exercicio do ramo de atividade da mesma.
F.l) E facultado à Comissão Permanente de Licitação, visitar in loco, a(s) sede(s) da(s) empresa(s)

participante(s) deste certame, para Íins de comprovação da existência de endereço fisico, bem como constatar
que o local e instalações são adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade. Havendo a
referida visita, reserva-se a Comissão Permanente de Licitação fotografar a área externa (fachada) e/ou área
interna do imóvel onde está loçalizada a empresa.

F.2) Após a visita in loco e constatado que o endereço da empresa participante é fictício, podendo esta ser
considerada uma "empresa fantasma", a Comissão Permanente de Licitação inabilitará/excluirá
automaticamente a empresa do certame declarando-a inidônea, garantida a prwia defesa em processo regular
e encamiúará os autos do processo paÍa o Ministério Público do Estado do Maranhão aplicar as demais
penalidades previstas em lei.

3.3 Qualquer manifestação em relação à habilitação e proposta fica condicionada à apresentação de instrumento
público de procuração ou instrumento particular, çom firma devidamente recoúecida. Em sendo sócio da empresa com
poderes de representação. deverá apresentar óBia do Contrato Social e documento de identidade;

3.4 Esclarecimentos sobre a Licitação, apenas por meio de e-mail enviados ao endereço mencionado no preâmbulo
do edital, até 05 (cinco) dias antes da data da Licitação. A CPL responderá tempestivamente e encaminhará cópias das
respostas, sem identificar sua origem, a todos que retirarem o Edital;

3.5 As empresas prese[tes por meio de representante, com poderes para intervir nas fases da Licitação, poderá
fazê-lo desde que o mesmo exiba documento que o identifique; caso sontráÍio frcará impedido de manifestar-se e./ou
responder pela mesma.

3.6 Nenhuma pessoa, natural ou jurídic4 ainda que munida por procuração, poderá representar nesta licitação mais
de um licitante.

4. DOS ENVELOPES

4. I Os envelopes "Documentação" e "Proposta Comercial" deverão ser entregues à Comissão no dia, hora e local
designados no preâmbulo deste EDITAL, devidamente distintos. indevassáveis, fechados e lacrados, por cola ou lacre e
rubricada no fecho com as seguintes descrições:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
coMrssÃo PERMANENTE DE LTCTTAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N" 003/2022
EMPRESA:
EIYVf,LOPE Iy" 0r (DOCIIMf,NTAÇÃO).

PRETEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RTACHÃO - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rua São José, N" 479- CentÍo - Sucupira do Riachão -MA
cplsr@gmril.com
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TOMADA DE PREÇOS N" 003/2022

ENVELOPE I\Í" 02 (PROPOSTA COMERCIAL).

4.2 Nâo havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útit subsequente, à
me§me horr e local, selvo por motivo de força mlior, ou qualquer outro fetor ou fato imprevisível;

4.3 Os envelopes encaminhados a CPL, após a data e horário fixado no presente Edital, serão devolvidos, ainda
fechados aos respectivos remetentes.

4.4 Não serão aceitos envelopes com conteúdo invertidos (proposta no envelope de documentos de habilitação e
vice-versa), os quais serão automaticamente excluídos da presente licitação. Também nâo serão aceitos envelopes que
ainda não estejam lacrados no momento da requisição pela CpL.

5. DOCI'MENTACÃO PARA HABILITACÃO. (ENVELOPE T)

5.1 Este edital está aberto às empresas que manifestarem e atenderem às condições determinadas e apresentarem
os documentos exigidos;

5-2 O contzudo dos envelopes 'proposta" e 'documentaçâo" deverão ser apresentados em pornrguês e
datilografado ou digitado em papel timbrado ou em formulário contínuo, escrita com claràza sem emendas, rasr.as ou
entrelinhas;

5.3 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados, em original, por meio de cópias
âutenticadas por cartório competente, ou por servidor da administração municipal, ou por publióação em órgão da imprensa
oficial, reservado à Comissão Permanente de Licitação direito de exigir a apresentaçâo dal origináis, a ."u 

"iite.io.

5.4 DocumentacFo Relativa á Situacão Jlrrídica:

a) Comprovante do Certificado de Registro Cadastral - CRC, dentro do prazo de validade, expedido pela
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento de Sucupira do Riachão - MÀ com ativiáade
pertinente ao objeto ora licitado, na forma do art. 34 da lei no 5.666/93.

b) Cédula de identidade do empresário (no caso de empresário, ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELD, ou de todos os sócios (no caso de sociedade civil ou empresa ltda), ou do presidente (no
caso de cooperativa, fundação ou sociedade anônima);

c) Apresentar os seguintes documentos na forma da ut.28 da Lei no 8.666193:

I - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sedg acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

II - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigoq devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciaiq e, no caso de sociedades por ações, acompaúado de documentos de eleição de seus
administradores;

Rua São Jose, N" 479- Centro - Sucupira do Riachão -MA
çplsr@gmail.com w
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IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

VI - Comprovação, atualizada, de que contém no seu objeto social, atividade pertinente ao ramo de atividade
compatível com o objeto desta licitação.

s.s

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministerio da Fazenda (CNpI);

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Prova de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Ternpo de Fornecimento, mediante a apresentação
do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

d) Quanto a Fazenda Municipal:
el) Certidão Negativa de Débitos, da Sede do Licitante, dentro do prazo de validade;
e2) Certidão Negativa de Dívida Ativa, da Sede do Licitante, dentro do prazo de vafdade;

e) Quanto a Fazenda Estadual:
fl) Certidão Negativa de Débitos, da Sede do Licitante, dentro do prazo devalidade;
f2) Certidão Negativa de Divida Ativa, da Sede do Licitante, dentro do prazo de vaddade;

0 Quanto aFazendaPública Federal:
gl) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, dentro do prazo

de validade, emitida pela Secretaria da Receita Federal;

g) Declaração única, a ser anexada no Envelope no 01, conforme modelo de declaraçâo ANEXO I, em papel
timbrado da licitante e assinada por seu sócio-gerente.

h) Certidilo Negativa de DEBITOS Trabalhistas- CNDT, como prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justi-ça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativq nos termos do Título
VVII-A da CoNSoLIDAÇÃo DAS Leis do Trabalho, aprovada p"lo D""r"to- Lei n'5.+52,1o de maio de 1.943.

5.6 Documentacão Relativa à Situacâo Econômico-Financeira:

a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo Distribuidor da Sede da Licitante, em data
não superior a 60 (sessenta) dias da data marcada para abertura da licitação.

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis doúltimo exercicio sociil, ;a exigíveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição poi balancetes ou balanços
provisórios' podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais Oà r 1tres1 meses da data de
apresentação da proposta.
5 6.I A boa situação financeira a que se refere o item acima será extraída dos elementos constantes dos balanços
patrimoniais e demais demonstrações contábeis demonstrado através da seguinte formula:

I - ILG (ndice de Liquidez Geral), maior ou igual a 1,0, iplicando a seguinte formula: ILG :
AC+RLPIPC+ELP.
AC=Ativo circulante
RLP= Realiável a longo prazo
PC = Passivo circulante
ELP= Exigível a longo prazo

tr - ILC (indice de liquidez corrente), maior ou igual a 1,0, aplicando a seguinte formula AC/pC,
Rua São José, No 479- Centro - Sucupira do Riachão _MA

cpls@gnrail.com
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5.7

a)

b)

AC : Ativo circulante
PC : Passivo circulante.

Itr - ET (endividamento total), menor ou igual a 0,60, aplicando a seguinte formula: ET = ET/AT"
onde,
ET = Exigível total
AT: Ativo total.

5'6'2 os indices de que trata o subitem 5.6.1 serão calculados e apresentados pelo Licitante, devidemente
confirmados pelo rcsponsável por sua contabilidade, mediante sua aisinatura 

" 
o inairuçao do san nome e do

número de registro no Conselho Regional de Contabilidade.
5.6.3 A§ sociedades empresárias enquadradas nas regras da Instrução Normativa RFB no 7g7, de 19 denovembro de 2007 , que institui a Escrituração Contábil Digital - ECD, pâra fins fiscais e preüdencirários poderão

apresentar o balanço patrimonial e os termos de abertuia e encerramento do livro diârio, em versão digital,
obedecidas &s noÍrnas do parágrafo único do art. 2' da citada instrução quanto a assinatura digital nos ."diao.
documentos, quarto a C,ertificação de Segrrrança emitida por entidú credenciada pela infraestrutura de Chaves
Públicas - Brasileiras - ICP - Brasil, nos termos da IN-RFà no 926, de l l de março àe 2009.
5'6'4 Na hipótese de alteração do capital social, após arealizaçdo do balanço patrimonial, a empresa licitante
deverá apre§entar documentação de alteração do capital social, devidamente registrada na'Junta Comercial ou
Entidade em que o Balanço foi arquivado.
5'6'5 A pessoa juridica opüante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do ano-calendário, mantiver liwo
caixa nos termos da Lei no 8.981, de 2alü/1995, deverá apresentar, juntamente com o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis, cópias dos termos de abertura e encerramento do liwo caixa.

DOCUMENTOS RELATTVOS À OUALIFICACÃO TECMCA:

Registro/Certidão de jnscrição da empresa e do(s) responsável(eis) técnico(s) junto ao Conselho
Regional de Engeúaria Arquitetura e Agronomia (CREA), da regiào áa sede aa ó.pr"ra
Comprovação técnica-operacional em nome da empresa para o dlsempenho de atividade pertinente e
compatível em características com o objeto da licitação, conforme segue:

b.l) Atestado(s) de capacidade tecnica-operacional, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito
qúbllco ou privado, 

_deüdamente registrado(s) no ónr,qycaÚ, acompanhado(g da respectiva
Certidão de Acervo Técnico (CAT), em nome da empresa comprovand-o 

" zuu'iesponsabiliaade
técnica na execução de serviços compatíveis com as seguintes características:

ITEM ESPEFICICAÇÔES T]ND QUANT.
PROJETO

QUANT.
APROVADA50%

I COMPACT DAA A IOO%DOPROCTORNORMAL m3 27.800.00 I) ESCA E CARGA DE MATERIAL DEJAZIDAS m3 27.800,00 13.900,00

3
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA COM CAMINHÂO
BASCULANTE I m'

Tx
KM 66.245.28 33.122.64

4 EXPURGO m3 20.850.00 10.425,00
5 ADMINIS LOCAL MÊS 4.00 2.00

r-<l-

m n lst orrcl

b.2) foaerao ser aceitos um atestado técnico para cada característica indicada na alínea..b.l,, deste
edital", desde que a obra objeto ou serviço objeto do atestado contemple as características exigidas.

c) Comprovação, de o licitante possuir em seu quadro permanente, na data da licitação, um ou mais
proftssionais de nível superior com formação em Engeúaria, recoúecido(s) pelo CnBe.

5'7.1 Para a comprovação do vínculo profissional do responúvel técnico com a licitante deve.se admitir a
apresentação de cópia da Carteira de Trabalho (CTPS) contrato social da licitante, contrato de prestação de 

tserviço. 
)_l

Rua São Jose, No 479-Centro- Sucupira do Riachão -MA 4üilil--
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5.8 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitâção de documento em substituição aos documentos
exigidos neste Edital e seus Anexos.

5.9 E vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma empresa proponente, tàto este que
inabilitará todas as envolvidas.

Prãf-lüvrq lwluntcapq! <r-STJCLJPT

S-l0Comprovante de garantia de manutenção da proposta Caução em dinheiro (atraves do comprovante de
depósito/transferência) ou em Títulos da Díüda Pública; ou Seguro-garantia; ou Fiança Bancária),
correspondentes a loZ (um por cento) do valor estimado.

5.1 l Declaração de enquadramento de microempresâ e empresa de pequeno porte, conforme previsto no Art. 3o da
Lei Complementar no 123/2006 e alterações posteriores.

5.11.1 A empresa licitante que for enquadrada na situação de microempresa ou empÍesa de pequeno
porte que desejar exercer o direito de preferência como critério de desempate, disposto no item
12.2 deste edital, deverá apresentar a declaração de enquadramento (Modeio no anexo )([1 deste
edital), Ievando-se em consideração o último ano-calendáriojá exigível, os seguintes valores:

5.11.2 Microempresa: A receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e iessenta mil reais);
5.11.3 Empresa de pequeno porte: A receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil

reais) e inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
5' I 1,4 A empresa licitante que enquadrar-se na hipótese do 5. I I deste edital e não apresentar a referida

declaração ou descumprir a forma da apresentação da mesma, não usufruirá o direito de
preferência como critério de desempate. A ernpresa licitante que não enquadrar-se na situação de
microempresa ou empresa de pequeno porte não deverá apresentar a ieferida declaração, sob
pena de falsidade da declaração e consequentemente será declarada inabilitada.

5.12 Declaração do licitante de que, caso seja vencedor, contratará pessoas presas ou egressos, acompanhada de
declaração emitida pelo órgão responsável pela execução penal de qúe dispõe dã pessoas preias aptas á
execução de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal no9.450 de 24 de julho do20 I 8.

6. DA PROPOSTA COMERCIAL

6,1 As propostÍls comerciais deverão ser datilografadas ou impresms, em uma via" com zuas páginas rubricadas, e a
última assinada pelo representante legal da empres4 em língua portuguesas em moeda corrent; úional, com clareza,
sem alternativas, emendas, rasuras, entreliúas ou omissõeg salvo se, inequivocamentg tais falhas não acarretarem
lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à administração ou não impedirem a exata compreensão de seu
conteúdo deste edital, e deverão constar.

6.2 Na proposta é necessário que conste:

a) Endereço comple{o e CNPJ da empresa, atualizados;
b) Referência ao número do Edital;
c) Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, da entrega;
d) Prazo previsto pare execução da obra, contados do recebimento da Ordem de Serviço, admitida

prorrogação nos termos da Lei;
e) Carta Proposta, apresentada em envelope fechado, datilografada/digitada ou impressa por qualquer processo

mecânico ou eletrônico, redigida em linguagem clara, sem rasuras, entrelinhai ou emendàs. ú"lneião erta.
datadas, carimbadas e assinadas na última folha, bem como rubricadas em todas as demais pelo sócio
Gerente, proprietário, responsável técnico ou representante legal da empresa licitante. Indicar o valor
global em algarismo e por extenso, em moeda corrente brasileira, estando nile incluídas todas as despesas,
tais como: impostos, taxas, seguros e quaisquer outros custos.

0 Orçamento detalhado da obra, apresentado em duas casas decimais após a vírgula em planilha, com
quantitativos, custos unitários ( com as devidas composições com demonstiação da composiçao do BDI e dos
encargo§ sociais), parciais e totais dos serviços especificados, datado, carimbado e assinado pelo sócio
Gerente, proprietirio, responsável técnico ou repre$ntente legal da empresa licitante na última folha,
onde conste o valor global da obra. e rubricado em todo o restante das foftaJ. O valor global deverá estar em
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algarismo e por extenso, em moeda corrente brasileira, estando nele incluidas todas as despesas, tais como:
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros custos;

fl) A planilha orçamentária anexa ao edital, apresenta os preços unitários e quantidade de
serviços' Os preços unitários devem ser considerados como estimados, cabendo à licitante,
segundo metodologia própria, avaliar e adotar seus púprios valores.

g) Prazo de execução da obra com cronograma Íisico-financeiro com a mesma proporcionalidade (percentuais)
do cronograma de desembolso em arexo.

h) Para auxiliar na,análise, avaliação e comparação das propostas, a entidade de licitação poderá solicitar aos
licitantes os esclarecimentos que julgar necessá,r:io a r"sp"ito de suas propostas, inclusive o detalhamento dos
preços unitários' A solicitação e a resposta deverão sei feitas por eslrità G-mail). É ,"Ouáu u u-rt-*oiao ao
preço ou substância da propost4 sendo, entretanto, possível à côrreção de erros ariíméticoqi) As propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do editai e seus anexos serão verifiçados quanto a
eÍros, os quais serão corrigidos da sqguinte forma:

il) Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecera o valor por
extenso;
i2) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado,
mantendo-se o preço unitário gerado pela composiçao Ae custos unitários e a qr*rtiAua" t
corrigindo-se o produto ;
i3) Erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas etrocando-se a soma,
i4) Erro de lançamento de quantitativos na planilha orçamentária: será corrigido, considárando as
quantidades corretas exigidas no orçemento do projeto básico.j) Se o licitante não aceitar as correções procedidas, ruu prÀportu será rejeitada;

6'3 Não se admitirá proposta que apresente valores simbOticos, ou irrisórios, de valor zero, excessivo ou
manifestadamente inexequível;

6'4 E vedado a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secretq subjaivo ou reservado que poss4
ainda que indire{amentq elidir qualquer dos princípios da licitação oúlulgaor"nto equiátivo da licitação;
6 5 Não se considerará qualquer oferta de vantagens não prevista neste Edital, inclusive financiamento subsidiado ou a
fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes:

6-6 Serão desclassificadas as propostas em desacordo com as especificações deste Edital.

7.I}O PROCEDIMENTO

7.1 os trabalhos da cpl- obedecerão aos trâmites abaixo estabelecidos:
7.1.1 No local, dia e hora previstos no edital, receberá os envelopes contendo o credenciamento e a
documentação, os quais serão abertos antes e as propostas abertas imeàiatamente após a fase de habilitação,
desde que haja renúncia expressa ao direito de interpor recurso por paÍte de todas âs licitantes, devidamente
registrada em Ata-

7.2 Depois de encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro poderá ser recebido;
7'3 Serão desclassificadas as propostas que não contiverem ai informações requàridas no item 6 (seis) e seus sub-

itens, ou que contrariarem este Edital;
7 4 Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostâs forem desclassificadas a CpL poderá fixar

aos Licitante§ o prâzo de 0E (oito) dins úteh parâ apresentação de nova docurnentação ou de outras propostas, escoimadas
nas causas que determinaram a inabilitação ou desclassificação;

7.5 A critério da CPL, poderão ser relevados erros ou omissões formais, de que não resultem prejuizo para o
entendimento das Propostas;

7.6 Será lavrada Ata circunstanciada dareunião, onde constarão todas as ocorrências da reunião.

E. DA ABERTURA DOS ENVELOPE§
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8' I No horário, dia e local estabelecido neste Edital, os licitantes apresentarão, em separedo, os envelopes deHABTLTTAÇÃO r pROposTAs.
8'2 Após a entregl dos envelopes no 0l - DocuMENTos DE HABILITAÇÀO e no 02 - pRoposrA DEPREÇos, será aberto inicialmente,- o envelope no 0l - DocuMENTos DE nas[IrÀÇío contendo a documentação,

esta, depois de rubricada pelo Presidente e membros da Comissão Permanente de Licitação, será oferecida ao exame e àrubrica dos representantes dos concorrentes presentes à sessão.
E 3 A Comissâo Permanente de Licitação examinará os documentos de habilitaçâo de cada licitante e apósdivulgará o recultado de habilitação em sessllo pública, previamente marcada ou através de publicação na imprcnsaoÍicial.

8'4 Na hipotese de interposição de recurso na fase de habilitação, o presidente da Comissão permanente deLicitação notificará as licitantes do seu resultado, e convocará os interessados para nova sessão pública para abertura dasPropostas Comerciais das licitantes habilitadas, caso não teúa sido modiÍicada á decisão anterior;
8.4- I Se houver alteração do resultado do julgamento anterior será aberto novo prlvo recursal.

8.5 Serão inabilitadas as licitantes que não atenderem às exigências previstas neste Edital.
8'6 o Envelope no 02 devidamente lacrado e rubricado, contenào a pROpoSTA CoMERCIAL da licitanteinabilitada será devolvido nas respectivas sessões públicas;

8'ó,1 Caso o representante da licitante inabilitada se recuse a receber o Envelope no 02 nas respectivas sessõespúblicas' oy não o.retire no prazo_de até 20 (vinte) dias úteis após a aata áe homologaçãó da licitação, o
mesmo poderá ser destruído lavrando_se o competente termo.

09.1 O julgamento das propostas será feito pelo menor preço global ofertado:
@.2 A adjudicação seni feita à empresa que tenha apresôntadoã menor preço;
@'3 No caso de empate entre duas ou mais pÍopo$ás, o desernpate o*rroá úa sorteio, em ato público para o qual

todas as Licitantes serão convocadas;
09'4 A decisão da CPL somente será considerada definitiva após homologação e adjudicação da licitação;
09'5 A Comissão acrescentará 15Yo (quinze por cento) aà valor total àas propostas cuja licitante seja uma

Cooperativa de Trabalhadores, considerando parà efeito de classificação o valor d;;;ôosta acr"."ído do valor apurado,
com fundamento no Artigo 22, Inciso IV da Lei n" 8.212191, alterada pela Lei n, g.siotgs,instituindo a Contribuição para
Seguridade Social pelas Cooperativas de Trúalho, a cargo do tomado;de Fornecimentos;

09'6 Serão desclas_sificadas as propostas de preço com valor superior ao valor giobal, bem como de preço unitiírio\/
de cada -t'ornecimento, conforme anexos. Serão também desclassificadas as propostas, tãilo no preço gtobal comã no preço
unitário de cada Fornecimento' que apresentarem preços manifestadamente inàxeqüveiq assim cÁns]derados aqueles que
não venham a ter demonstrado sua viabilidade atraves de documentação que *rprou. que os custos dos insumos são
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sãã compatíveis com a execução do objeto do
contrato. Cousideram-se manifestamente inexeqüiveis os preços e,/ou propostas cujos valores seiam inferiores a 7@/o
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas cujo valor superior a Str/o (cinquenta por cento) do valor
orçado pela PMSR;

b) Valor orçado pela pMSR.

09'7 Havendo dúvida sobre a consistência do preço unitário de um ou mais itens da proposta, a CpL ro.lizarít
diligência" fixando prazo de 5 (cinco) dias úteis, para que a Licitante comprove a üabilidade aoi pieços-ofertados atraves
de documentação, sob pena de desclassificação, im càmparaçao com os insumos e salários de mercado, na forma neste
edital.

09-8 A demonstração deverá ser acompanhada, pelo menos, dos seguintes documentos e informações:
9'8'l Número' mês e ano da publicação especializada pesquisadq de onde foram extraíáos os preços dos
produtos e da mão-de'obra bem como, em cada itenr, o ú-ero da respectiva pagrn4 juntamJnte com a
copia da mesma;
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9'8'2 Quando se- tratar de preços pesquisados no mercado, a Licitante encaminhará os docum€ntos
comprobatÓrios da pesquisa dos preços de mão-de-obra e apresentará declaração do fornecedor,
comprometeÍldo-se a vender o produto pelo preço constante da sua Éroposta de preços;
9'8'3 Quando a Licitante alegar a propriedade do material e/ou equipamento, comprovéçlo-át por meio
idôneo, oujuntará a respectiva nota fiscal, em seu nome.

09'9 Procedida à classificação e verificando absoluta igraldade entre duas ou mais propostas, serão observados oseguinte critério:
9'9. I Sorteio entre as licitantes em ato público, marcado para tal fim pela Comissão permanente de
Licitação - CpL;

09.10 Caso todas as propostas
artigo 48, §3', daLeiFederal 8.666/93.

sejam desclassificadas, a Administração poderá utilizar-se da preüsão contida no

?:l t-A§ microempresas - ME e empresas de pequeno porte - EPP, conforme definição prevista nos incisos I e [I, do art.3o, da LC n' 12312oo6, e que pretendam sà bàneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido prl"irt"
§e!9la lei, deverão apresentar DECLARAÇÃo Oe enquadramenro como Mrãu Epp, separadamente dos EVELOpES
N" 0l e 02.

9'll'l As ME e EPP que não apresentarem a DECTARAÇÃO prevista no subitem acima poderão participar
normalmente do certame, porénr, em igualdade de condições com as 

"rpr"*, não enquadradas nesse regime.

- - l0'l A impugnação do Edital e de seus anexos deverá ser dirigida à autoridade que assinou o Edital e protocolada
na Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão - MA.

a) por qualquer cidadão, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada no preâmbulo deste Edital;
b) pela licitante, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada no preâmbulô deste Edital.

l0 l'1 Tomar-se-á_por base, parl efeito de contagem de prazo, a exclusão da data fixada no preâmbulo
de§te Editsl e a inclusão da data do vencimento parã o recebimento das impugnaçoes;
l0l'2 Aprese{ada a impugnação a mesma será respondida ao interesoaol auno*se ciência aos demais
adquirentes do Edital, antes da abertura do envelope càntendo os DOCUMENTOS DE HABtr"ITAÕÃô;l0't'3 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do i.o""..olicitatório até o trânsito em julgado_da decisãõ a eh pertinente, derendo, por conseguintg entregar osDocuMENTos DE HABILITAÇÃO e a PR0PO§TA CoMERCIAL-à Comissão permaneite de
Licitação, junto com as outras licitantes, na data, hora e local fixados no preâmbulo deste Edital.

10.2 Divulgada a decisão da Comissão Permanente de Licitação, no tocante à fase de habilitação ou de
classificação, se dela discordar, a licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso, contado da data de
divulgação do resultado da respectiva fase, exceto ie dela r"nrnài- expressamente.

10.3 Interposto o recurso, em qualquer fase da licitação, delã se dará ciência formalmente aos demais licitantes,
que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

l0'4 os licitantes poderão defender seus interesses na licitação por todos os meios juridicamente aceitáveis,
inclusive com formulação de RECURSOS contra as decisões adotadas pálos ôondutores do processo.

l0'5 A propositura de recursos administrativos sobre o presenie certame, obedecerã ao que estabelecem os incisos
I, II e III do artigo 109, da Lei no 8.ó66193, como segue:

I - Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lawatura da ata, nos casos de:

IO. IMPUGNACÃO E RECURSOS

a) Habilitação ou inabilitação do licitante;
b) Julgamento das propostas;
c) Anulação ou revogação da licitação;
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d) Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, zua alteração ou cancelamento;
e) Rescisão do contratq a que se refere o inciso I do Art. 79 desta lei;
f1 Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.

II - Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação
ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;

III' Pedido de reconsideração, de decisão de I!finistro de Estado, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o
caso, na hipótese do § 4" do art. 87 desta lei, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.

10 6 Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou oçoÍre sem que os autos do
processo estejam com vista franqueada ao interessado.

- . lo'7 A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as eúgências e condições deste Edital não serácoúecido, como também aqueles interpostos fora do prazo.
10'8 Na hipótese de recurso contra a decisão da CPL, na fase de julgamento da habilitação, os envelopes contendo

a§ propostas permanecerão cerrados em invólucro que será rubricado por todos os presentes na reunião, para posterior
abertura, em data que será fixada pela CpL, o que fará constar em Ata;

10.9 Depois de decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo de licitação será submetido à
autoridade comp€tente para que se proceda à devida homologação e consequente adjudicação.

rT. DAS SANCÔES ADMINISTRATIVÂS

I 1.1 o descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará a Licitante às seguintes sanções:

D Pela inexecução total ou parcial do Contrato, poderá a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa da
CONTRATADd aplicar as seguintes sanções, sem exclusão das demais pinalidades previstas no art.
87, da Lei N'8.666/93;
a) Advertência;
b) Multa;
c) Rescisão;
d) Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratÍIr com a

Administração Pública, por prazo não superior a 02 (doisf anos;e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública, ênquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovidaa reabilitaçío, pfr-t"
a própria autorídade que aplicou a penalidade, que será concedida semprê que a contratada
ressarcir à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorridà o, prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.

11.2 Fica facultada a defesa prévia da Licitante, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, cortados da notiÍicação do ato;

ll'3 As sanções pelo descumprimento das obrigações Contratuais estão previstas no Termo de Contrato, parte
integrante deste Edital.

12. DAS MTJLTA§

12.l Pelo atraso injustiÍicado ou inadimplemento rn execução do Contrato, fica a CONTRATADA strjeita à multa
de 0,33 Yo por dia de atraso, sobre o valor total do Contrato, não ultrapassando a 20 Yo (vi*e por cento) ao mês, sem
prejuízo das demais sanções aplicáveis, notadamente nos seguintes casos:

a) Atraso no início dos Fornecimentos;
b) Quando os Fornecimentos estiverem em desacordo com as especificações e normas técnicas,

12.2Em caso de reincidência da alínea b, a multa será cobrada em dobro;
12.3 As multas serão disoensadas nos seguintes casos:

a) Ocorrência de circunstância prevista em Lei, de caso fortuito
impeditiva da execução do Contrato em tempo hábil;

ou força maior, nos termos da Lei Civil,
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b) ordem escrita da CONTRATANTE, para paralisar ou restringir a execução dos serviços contratados.

13'l A licitante vencedora será convocada para firmar o Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
data da convocação, quando deverá indicar;

l3' l ' I Nome, RG, CPF, endereço residencial, estado civil e nacionalidade do responsável pela assinatura do
Contrato;
13-2.2 Número da coÍrta corente, da agência e do banco, em gue será efetuado o pagamento.

l3'2 Na hipórese da empresa vencedora se rec.trsÍlr a assinar o Contrato, a Contratante convocará a segunda
empresa classificada t'^TI3.YeI,J1iJ"llfl grdem de classifioação, sem prejuizo da aplicação du, sunçoe, p-rriirta,
no item 12 (DAS SANÇÕES ADMIMSTRATTVAS);

l3'3 o preseote edital, o projeto básico, bem como a proposta da Licitante, integrarão o contrato
independentemente de transcrição.

14. I}O§ PRAZOS E CONDICÔES

14' I O prazo previsto para início do serviço e de imediato, contados do recebimento da Ordem de serviço.
l4'2 O DepaÍamento competente emitirá a Ordem de serviço em 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento

do Contrato assinado;
14.3 A Contratada terá 03 (três) dias úteis para recebera Ordem de serviço e iniciar o objeto do Conúato.Ií DA EXECUCÁO DO CONTRATO E fl§CALIZACÃO
l5'l o Contrato deverá ser acompanhado e fiscalizado por um representante da Contratante especialmente

designado.
15.2 o representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato,

determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.
15.3 A§ decisões e proüdências que ultrapassarem a competência da fiscalização por parte do represeÍtante,

deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hebil para a adoção das medidas convenientes.
15.4 O contratado é responúvel pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da

execução do mntrato.

16. DO PÂGAMENTO

.. I. O pag;amento será realizado na Secretaria Municipal de Finanças de Sucupira do Riachão -MA até 30
dias após a solicitação que^ deverá ser protocolada úé o 5' (quinto) dia do'm6s subsiitiente ao do fomecimento,
acompanhado da nota fiscaUfatura devidamente a-testada, emitida juntamente com recibo em 04 (quatro) vias de igual valor,
cópia do contrato dou nota de empenho, ópia das certidões de iegularidade junto ao INSS e FGTS, certidão cõnjunta de
debitos fiscais junto á união, certidão negativa de débitos junto à SffeZ, certidão negativa de debítos junto à pi.f"ituru
municipal, Ordem de Sewiço do objeto, firmado pela autoridade competente, e em conformidade com o dísposto no art. qo,
inciso )flV, alinea "a" dalxli 8.666/93.

II' A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os materiais fornecidos a que se referir.
m. As notas fiscaiVfaturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e neste caso

o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da documentação devidamente corrigida eúlida, não ocorrendo neste caso, quaisquer ônus por parte da Administração.

w. Nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatrírios enquanto pendente de liquidação ou qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidáde ou falta de entrega áo material.
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l5'5 A inadimplência do contrato, com referência aos cncargor trabalhistas, fiscais e comerciais nio
transferem à Administraçâo Pública a responsabilidade do seu prgamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou
re§tringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perinte o Registroàe Imóveis;

15'6 A administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários
v resultantes_da grecução do contrato, nos terÍnos do artigo 3 I da Lei no 8. 8 I 2, de 24 de julho de I 99 I .

15.7 O contrato poderá ser rescindido, pela contratante, unilateralmente, por justa causa, quando a contratada
deixar de cumprir obrigações trúalhistas previstas em lei, inclusive àquelas atinentes à segurança e saúde no úabalho.
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V O pagamento someÍúe sení realizado após a verificação da situação da mesm4 relativa às condições de
!'ab!li!açao exigidas na licitação, através de documentação anexada à fatura relativa aos Incisos III e IV, AÍt zg da Lei n"8.666/93, e em caso de pendência o pagamento será suspenso.

rE. DO REAJUSTE DE PRECOS

l8'l os preços do Contrato serão irreajustáveis no período de um ano a partir da data de apresentação dasproposüts;
l8'2 Os Fornecimentos deverão ser executados rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste Edital

e seus Anexos' sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com a aplicaçâo das penalidades Contratuais;l8'3 Caso a licitante se recuse a executar os Fornecimeúos propostos ou venha a fazé-to fora das especificações
estabelecidas, a Contratante poderá, independentemente de qualquer ávisà ou notificação, rescindir o Contrato e optar pela

v 
convocação dos demais Licitantes na ordem de classificação.

19. DA§ CONDICOES FINAIS

19. I Fica assegurada ao Município de Sucupira do Riachão -MÁ, sem que caiba às Licitantes qualquer tipo de
reclamação ou indenização, o direito de:

19. l.l Adiar a data de abertura das propostas, dando coúecimento aos interessados, notificando-se, por
escrito, its Licitantes que já teúam retirado o Edital, com a antecedência de pelo menos 24 (ünte e quatro)
horas, antes da licitação.
19 1.2 Anular ou revogar, a presente Licitação, a qualquer tempo, desde que ocorrentes as hipóteses de
ilegalidade ou interesse público decorrente de fato impeditivo devidamente comprovado, dando éiência aos
interessados mediante fac-símile a ser confirmado por carta registrada;
19.1.3 Alterar as condições deste Edital, do Projeto Básicô ou qualquer documento pertinente a esta
licitação, fixando novo prazo para a abertura das propostas, a contar da púbticaçao das alterações.

19.2 A participação nesta Licitação implicará aceitação e integral e irretratável das normas do Edital e do projeto
Executivo, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso,

19.3 o Foro para solucionar os litígios decorrentes deste Edital é o desta Cidade de Sucupiiaão iUachao -MÀ
Estado do Maranhão;

19.4 Caso existam divergências entre o Edital e os Anexos que o integram, prevalecem os termos do Edital;
19.5 Os esclarecimentos sobre esta licitação, bem como a aquisição ão Ediial, serão obtidos no caso das empresasv cadastradas àté 24 horas antes da abertura da proposta, na sala da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria,

mediante solicitação por escrito e correspondente identificação do interessado;
19-6 E facultada a CPL ou autoridade superior, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligências

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitaiOrio, vedado a inclusão posterior de documentos ou
informação que deveria constar originalmente dos documentos de habilitação e proposta.

19.7 Integram o presente Edital, mmo se nele estivessem transcritos, os seguintes ANEXOS:
a) Anexo I - Modelo de Declaração única;
b) Anexo II - Minuta do Contrato;
c) Anexo tII - Projeto Executivo (Especificações Tecnicas).

Sucupira do Riachão -MÁb I 7 de outubro de ZAZZ.

ín

LX^L
VA

Presidente da CPL

Rua São José, N" 479- Cerrtro - Sucupira do Riachão -MA
cpls@gnrail,com
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ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão -MA
Comissão Permanente de Licitação - CpL
Ref. Tomada de Preços No /2022
Processo Administrativo No- /2022

Atendendo as exigências da Tomada de Preços em epigrafe, declararnos expressamente que:

l. Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições dessa licitação,
expressas no edital e todos os seus anexos.

2. Não existe neúum fato superveniente para nossa habilitação, nem estarnos impedidos de licitar,
confratar ou transacionar coln o Poder Público ou qualquer de seus órgãos descentralizados, nem fomos
declarados inidôneos por qualquer órgão federal, estadual, municifal ou concessioniária de energia
elétrica

3. Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais, não figuram
empregados do lvlunicípio de Sucupira do Riachão -MA, nem da empresa contratante ou oufro órgâo ou
entidade a ela vinculada.

4. Não errpregamos menor de dezoito anos, de acordo com o inciso )OOflII do art. 7 da Constituição
Federal, e do inciso V do art. 27 daLetg.666193.

5. Temos pleno coúecimento dos locais e das condições de execuçâo dos serviços.

6. Manteremos válida a nossa Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua
apresentação e abertura.

-de

de2022

Assinatura do representante Legal

Nome:
Cargo:

Rua São Jose, No 479- Centro - Sucupira do Riachão -MA
cplsr@gmail.com
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ANEXO TI
(Minuta do Contrato)

CONTRATO NO I

Tsrmo de Contrato que entre si celebram a pREFEITURÂ
MUNICIPAL DE SUCTIPIRA Do RIACHÃo -MA e a

seguintes:

CONTRATAÀITE: A PREFEITURA MUMCIPAL I]E SUCUPIRA DO RIACHÃO -MA, inscrito no CNpJ no
xxxxxroffxxx)q situado Do(xxxxxxxxx, »offxx, centro, Sucupira do Riachão, Maranhão, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal.

CONTRATADA: XXXXXX, empresa inscrita no CNJp/I\rÍF sob o no , com sede na rua/Av.
no , na cidade de representada neste ato

Por (cargolfunção), RG _ CpF

O CONTRATANTE e a CONTRATADÀ acima especificados, têm entre si ajustado o presente
Recuperaçâo de estradas vicinais no municipio de Sucupira do Riachão -MA, conforme contrato de repasse no
8.406.00/2021 (SICOIW 92123312021)- CAIXA conforme Tomada de Preço no 0xx/20xx, regulado pelos preceitos de
direito público, especialmente pela Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, iupletivamente, os princípios da teoria geral
dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes iláusulas e condi{ies:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO§ D{OCUMENTOS QUE INTBGRAM O CONTRATO
São partes complementares deste Contrato, independentemente de transcrição, o Processo de licitação modalidade
TOMADA DE PREÇOS No 0xx/20xx, a proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos,
especificações técnicas, despachos e pareceres que o encorpam.

CLÁUSULA SEGUNDA. DO OBIETO DO CONTRATO

A CONTRATADA executará para a PMSRÀíd a execução dos Adequação de estradas ücinais no município de Sucupira
do Riachão- MA, conforme contrato de repasse n" 91227712021 - MAPA/CAIXAb para atender às necessidades da
Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão -MA" de acordo com os elementos tecnicos constantes do processo da
licitação de que decorre este contrato, Processo Administrativo no xx/20xx.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E Do MATERIAL NEcEssÁRIo A ExECUÇÃo Dos
sf,RvrÇos

A aparelhagem e o material necessários à execução dos trabalhos serão de responsabilidade e ônus exclusivamente da
CONTRATADA' ficando estabelecido que a PMSR não emprestará nem forneCerá quaisquer ferramentas, aparelhos ou
veículos.

CLÁUSULA QUARTA. DAs NoRMAs E ESPECIFICAÇoES DoS BENS E DA ExnCUÇÃo
As obras e serviços ora contratados obedecem às especificações as quais fazem parte integrante do Edital de TOMADA DE
PREÇOS N" Oxx/2020, reservado a PMSR o direito de rejeitar os serviços quC não estiverem de acordo com as referidas
especificações, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer reclamação ou indenização.

Rua São José, No 479- Centro - Sucupira do Riachão -MA
cpls@grtrail.corn
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cLÁusuLA eurNTA- DAApRovAÇÃo Dos sERvrÇos
A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificações e demais elementos técnicos referentes à
execução dos serviço-s. Declara, ainda, que coúece perfeitamente quando tódas as condições e locais de execução dos
serviços, tudo o que foi previamente considerado da elaboração da proposta que apresentou na licitação de que decorre este
contrato, em razão do que declara que nos preços propostos estão incluidos tódos às custos, despesas 

" 
,r.*go* que terá

qu€ suportaÍ representando aqueles preços, a única contraprestaçâo que lhe será devida pela pMiR/MA pelaiealização do
objeto deste contrato.

Parágrafo Único - O representante da CONTRATADA acima identificado, declara sob as penas da lei que dispõe de
poderes suficientes à celebração deste contrato e para obrigar de pleno direito à mesma COtrl'fnaTeOA Assim sendo, os
termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES DOS DETALMS EXECUTIVOS

\-, A PMSR s€ reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasião, fazer altera@es nos detalhes exeantivos, seja reduzindo ou
aumentando o volume de seruiços, na forma prevista na lei.

CLÁUSULA sÉrrue - Do vALoR Do CoNTRATo
O valor deste Contrato é de R$ (.. . .. ), que representa o montante da proposta da CONTRATADA,
baseada nas planilhas de quantitativos que acompaúam o Edital e multiplicado pelos rLspectivos preços unitrários.

Perágrafo Único - Nos preços unitários estão incluídos todos os custos de transportg cerga e descarga de materiais,
despesas de materiais, despesas de execução, mãode-obra, leis, encargos sociais, tributos]hcros e qíaisquer enc,argos que
incidam ou venham a incidir sobre os serviços, bem como despesas deconservação até o seu recebimento aennitivõ pelâ
PMSR.
CLAU§ULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:
1. Execrrtaros serviços segundo as especificaçôes aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda, em adotar
soluções tecnicas que conduzam a economicidade dos serviços e a funcionatidade de seu rezultado;
2. F,leger e prever técnicas e metodos cônstrutivos dos serviços tão econômicos quanto possíveis, sem descuidar em
nenhuma hipótese da segurança e qualidade da obra;
3. Manter, durante todo o período de realização dos serviços objeto do contrato, as mesmas condições de capacitação
tecaica que êpresentou ao participar da lichação de que resulta este contrúo, bem como as mesmas condiçôe de
habilitação;
4. Administrar com zelo e probidade a execução dos serviços, respeitando com absoluto rigor o orçamento aprovado e\/ 
evitando a práticade atos é a adoção de mediâas qu" ,"rrú.* em elevação de custos dos serviços, inclusive no que respeita
à arregimentação, seleção, contratação e administração de mão-de-obra necessária àrealização dos serviços;
5. Atender prontamente às recomendações regulares da fiscalização;
6. zelar pelos interesses da PMSR/MA relativamente ao objeto do contrato;
7. Substiruir prontamente qualquer prepo$o, empregado ou pessoa que, a juízo da fiscalização, seja inconveniente aos
interesses da PMSR/IvIA relativamente aos serviços;
8. Manter permanentemente nos locais de realização dos serviços um representante com plenos poderes para representar e
obrigar a CONTRATADA frente a PMSR/MA;
9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especifrcações fornecidos pela prefeitura Municipal
sucupira do Riachão -MA e as noÍnas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.
l0.Adquirir e fomecer Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC e Equipamentos de Proteção Individual- EPI, a todos os
empregados, bem como orientáJos quanto a necessidade e obrigatoriedade de sêu uso em serviço;

l0.l - A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de sub empreitada.
I l. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao município do local de Prestação do Serviço
durante toda execução do contrato.

§ 1" - A CONTRATADA estarií; durante todo o período de execução deste contrato, sujeita à frscalização da
PMS& quer seja exercida por servidores do quadro da própria PMSR/MÂ quer por terceiros especialmente contratados
para este fim.

Rua São Jose, No 479- Centro - Sucupira do Riachão -MA
cpls@gnrail,çom
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§ 2" - As determinações da fiscalização obrigam a CONTRATADA" respeitados os limites deste contrato e o
orçamento aprovado, à elaboração de detalhamentos dos p§etos e à realização di atividades especificas. Nos casos em que
a CoNTRATADA não concordar com as recomendaçõeJ oú ordens da fiscaiizaçao, delas poderá recoÍrer ao titular da
PMC/PL tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE se obriga a:
l. Disponibilizar o local das obras;
2. Aprovar as medições em tempo hábil;
3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADd conforme estabelecido na cláusula sétima deste Contrato;
4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato;
5. Notificar a CONTRATADÂ imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução do contrato.
6. Reter os tributos e contribuições súre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se-as alíquotas previstas para
cada tipo de serviço, conforme legislação.
7. Aplicar penalidades, conforme o caso.

cLÁusuLA DECTMA- DA DorAÇÂo onçarrENTÁRrA

fnjo_rm1ry_s- _Or1e as despesas serão pagas. com recursos provenientes do ORÇAMENTO GERAL DO
MTINICIPIO/CONVÊMO/CAIXA DO E}GRCÍCIO FINANCEIRO DE 2022:

I 07.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

' 26.782.0012. I t 50.0000 - construção e Recuperação de Estradas vicinais
. 4.4.90.51.00 - Obras e lnstalações.

CI,IU§ULA DÉCIMAPRIMEIRA. DA FoRMA E CoNDIÇÕE§ DE PAGAMEI{To
O pagamento do preço contratual deverá guardar estreita relação com a execução dos serviços contratados e apresentação
de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da licitação em eipecial no 

".onog.à-u 
fisico-

financeiro.

§ l'- Os pagamentos dos serviços serão feitos de acordo com atesto de reçebimento dos serviço de pavimentação de cada
rot4 pela Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão, em moeda legal e corrente no País, atraves àe ordem úancaria em
parcelas compativeis com o Cronograma Físico e Financeiro, contra aifetiva execução dos serviços e apresentação de sqrs\/ efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da PMSR/MÁ, mediante apresentação dâs següintes dotumentos:

I - Notas Fiscais de ServiçoVFatura

II - Cópia da guia da Previdência Social - GPS e Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços -
FGTS, devidamente quitado, relativo ao mês da última competência vencida.

§ 2" - A Contratada poderá apresentar a PMSR para pagamento, fatura ou documento equivalente Recebida, a fatura ou
cobrança será examinada pela PMSR/I\4A durante, no máximo, l0 (dez) dias. No exame a pMSR/I\dÁ5 preliminarmente,
verificará e certificará a efetiva execução dos serviços indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo
em ordem, o pagamento será feito em até 20 (vinte) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatur4 sern
nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correção afazer, caso o pagamento ieja efetuado a partir do 15" dia
após o vencimento, a fatura retificada ou ajustada seÉ processada como nova Ía'tuia, quanto aos praros aqui estabelecidos.

§ 3'- Neúum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que
lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigação pendente poderá ser descontada áo pagamãnto dev-idó pela pMSRÂvfeu
pagando-se então, apenas o saldo, se houver.

§ 4" - Serão retidos na fonte os demais tributos e contribuições sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se
as aliquotas previstas para cada tipo de serviço, conforme legislação.

§ 5' - A primeira fatura a ser paga deverá estar acompanhada da ART expedida pelo
executados as obras e serviços, comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

CREA da região onde estarão sendo

Rua São Jose, No 479- Cemro - §ucupira do Riachão -MA
çplsr@gmail.com
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§ 6" - Todos o§ pagamentos devidos à CONTRATADA considerar-se-ão feitos, de pleno direito, quando os valores
respectivos sejam depositados na Conta Corrente ............,,..., mantida pela CONTRITAOI junto ao'Banco ...............,Agência valendo à PMSR/MA como comprovantes de pagamento e como instrumento ãe quitaçao, os recibos dos
depósitos ou transferências bancárias.

CT,ÁusuIe DÉCIMA SEGUNDA - Dos PRAzos
L O prazo para execução das obras e serviços de que trata este Contrato e de ..."... (. . .. ... ) meseq contados a

partir da data de recebimento pela CONTRATADÀ aa Ordem de Serviçog emitida pela fíraSn.
II- Opresente contratoterávigência de...... ( , . ) diasdadatada suaassinatura, o qual corresponde à somado
Prazo de Execução da Obra (..... dias); mais o Prazo pua Recebimento Provisório da obra 1t5 àias contados da
comunicação escrita do contratado); mais o Prazo para Recebimento Definitivo da obra (i0 dias contados do
recebimento provisório)

§ 1]-; Os prazos poderão ser prorrogados, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de san
equilíbrio econômico-financeiro, de conformidade com o disposto no § 1o do Art. 57, daLei n" S.O66lg: e suas âlrcraçÕes,
desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pela pMSR.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA . DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execução dos serviços contratados, obrigando-se,
ainda a comunicar à PMSR a designação do dirigente técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em-nome da
CONTRATADA" acumulando, se for o caso, as responsabilidades administrativãs decorrentes, bem cõmo comunicar
previamente todas as substituições que vier a operar em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do presente
Contrato.

Parágrafo único - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do Contraro, em compatibilidade com
as obrigações por ela aszumidas, todas as condições de habilitação e gualificação óxigidas na licitação.

CLÁUsuI.A nÉcna,I QUINTA - DA REsFoNsABILIDADE DA CoNTRATADA
A contratada obriga'se a adotar todas as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros em conseqüàrcias da
execução dos trabalhos ferá {9 exclusiva responsabilidade da contratada a obrigação de reparar os prejuizos que vier a
causar, quaisquer que teúam sido as medidas preventivas adotadas.

§ l" A contratada será única" integral e exclusivo responsável em qualquer caso por todos os prejuízos, de qualquer
natureza" que causar a PMSR/MA ou, ainda, a terceiros, em decorrência da execução das obras e seniços objeto do
Contratq respondendo por si e por seus sucessores.

§ 2" A contratada será, tambénl responsável por todos os ônus ou obrigações concernentes à legislação social, trabalhista,
fiscal, securitária ou previdenciríriq bem como todas as despesas decorrentes da execução de eventuais trabalhos em
horários extraordinários (diurno ou noturno), inclusive despesas com instalações e equipâmento necessários às obras e
serviços e, em resumo. todos os gastos e encargos de material e mão-de-obra necessáriósà completa realização do objeto
do Contrato e sua entrega perfeitamente concluída.

Rua São José, N" 479- Centro - Sucupira do Riachão -MA
cpls@gmail.com

CLÁUSULA DÚCtrvIA QUARTA - DA REsPoN§ABILIDADE CIyIL
A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuízos causados à PMSR/MA ou a terçeiros na
execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições, parciais ou totais, a pessoas,
materiais ou coisas, isentando a PMSRÀ4A de todas as reclamações que possam surgir em ionsequência deste Ciontrato,\'/ ainda que tais reclamações resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer p"r*r* fisicas ou;uriaicas empregadas ná
execução dos trabalhos.

D .^.

§ 3" A contratada deverá:
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a. Providenciar, às suas expensas, ópias dos elementos que venham a ser necessários à assinatura do CorÍrato,
como tambórn no decorrer da execuçôo das obras e sewiços;

b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, à FISCALIZAÇÃO, o comprovante de pagamento da -Arotação de
Responsabilidade Técnica,,;

c. Responsabilizar-se pela efetivação de seguros pâÍa garantia de pessoas e bens;

d. Mantêr Perm&nêÍ emente no local dos serviços, equipe tecnica composta de profissionais habilitados e de
capacidade colprovads, que assume perante a FISCaLVÀÇÃO a Responsabilidade Técnica pelos serviços, até a
entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes para d;liberaÍ determinâções de emergência caso
se tornem necessárias;

e. Iacilitar a ação da FISCALTZAÇÃO na inspeção dos serviços em qualquer dia ou hora, prestando todas âs
informações e esclarecim€ntos solicitados, inclusive de ordem administraüvai

f obedecer às nornus de higiene e prevenção de acidentes, no sentido cle garantir a salubridade e seguÍança n&
execução dos serviços;

g. Quando, por motivo de força maior, houver necessidade de aplicação de material "similar" ao especificedo,
submeter, previamente e por escrito à FISCALIZAÇÃO, a praendida súbstituição;

h. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituiÍ, total ou parcialmente, os defeitos ou incorreções verificadas
nas obras ou serviços, resultantes de execuçâo inegular, do emprego de mareriais inadequados ou não
corr€spondentes às especiÍicações.

CL(USULA DúCIMA sExTA . DAS ALTERAÇÕES CoNTRATUAIS

Alterações do conlralo original que veúam a ser necessárias serão incorporadas ao ContÍato durante sua vigência,
mediante teÍmos aditiros com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela PMSRMA:

a. Quando, por sua iniciativa, houver modificações dos detalhes executivos ou das especificaçõeq para melhor
adequação técnica do objeto;

b. Quando necesúria à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa
de seu objao até o limite permitido na forma do aÍtigo 65 § 10 da Lei 8666193, do valor inicial do mntÍato ou
instrumento equival€nte.

tr - por acordo entre as partes:

a- Quando houver a substituição de garantia de execuçâo, por deliberação conjunta das partes;

b - Quando necessária à modificaçõo do regime de Gxecuçêo, em fasc dê v€rificsção técnica dê inaplicabilida6e
dos termos do contrato original;

c' fuando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstância superveniente,
mantido o valor inicial atualizado, vedada à antecipação do pagamento com relação ao Cronogama Financeiro
fixado, sem correspondente contra-pÍestação da execução do objeto.

§ l' os serviços adicionâis cujos proc,os unitários não sflo contemplsdos na Proposta inicial scrôo fixados mediante acordo
entre as partes, Íespeitândo os limites estúelecidos na tetra ..b", do inciso L

§ 2' No caso de supressão de paÍe do objeto do Contrato, se a contratada já houver adquirido os materiais, ou se já os tiver
adquiÍido e posto nos locais de trabalhos, esle deverâo ser pagos pelos custos de aquisição, transporte e outros regularmente
comprovados e monetariamente corrigidos, podando oaber indenização por outros danos, evéntualmente decorrentes da
supressão, desde que regularmente comprovados.

§ 3" Qudsquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extiÍrtos após â data de apresertação da pROpOSTA DE
PREçOS, de comprovada rePercussão nos preços contÍdados, implicarão na revisão desseq para mais ou para menos,
conforme o caso.
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§ 4'Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada, a PMSRÀ41 deverá restabeleÇ€r,
por aditamento, o equilibrio Econômico-Financeiro inicial.

§ 5'- A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizeram
necessários na contraÍafio, na forma do artigo 65 § 1" daLei 8666193, do valor inicial do contrato.

[ - Durante todo o período de execução do contrato será exercida estrita observância ao equilíbrio dos preços fixados no
ne§te Contrato em relação à vanlagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitarqué, por meio de
termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com preços supervalorizaáos ou eventualmente a zupressão ou moàificação de
itens com preços depreciados viole principios administrativos.

CLÁUSULA DÉcIMA sÉTlnta. DA FIsCALTZAÇAI
A FISCALIZAÇÃO da execução das obras e serviços será feita pela Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachâo - MA,
através de seus repres€ntantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fatsr cumprir rigorosamente os detalhes
executivos, as especificações, os prazos, as condições do Edital, a PROPOSTA DE PREÇO'S e as ãisposições do Contrato.

§ 1o Fica reservado à FISCALIZAÇÂO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e qualquer caso
singular, duüdoso ou omisso não preüsto no Edital, nas Especifitações, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nás Nôrmas da
PMSR/MÀ nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamenie, com as obras
e serviços em questão e seus complementos, ouüda a autoridade do órgão.

§ 2o Compete, ainda, especifrcamente à FISCALIZAÇÃO:

a) Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para a sua retirada do serviço;

b) Exigir a substituição de tecnico, mestre ou openirio que não responda técnica e disciplinarmente às necessidades do
serviço, sem prejuízo do cumprimento dos prazos e condições contratuais;

c) Decidir quanto à aceitação de material "similar- ao especiÍicado, s€mpre que ocoÍrer motivo de força maior;

d) Exigir da contratada" o cumprimento integral do estabelecido na Cláusula Décima Sexta deste Contrato;

e) Indicar à contratada" todos os elementos indispensáveis ao início dos serviços, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a
contar da data de emissão da Ordem de Execução de Serviços;

Í) Esclarecer prontamerte as dúüdas que lhe sejam apresentadas pela contratada;

g) Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à contratada;

h) Autorizar as providências necessáriasjunto a terceiros;

i) Promover, com a presença da contratada, o atesto do recebimento dos serviços executados.

j) Transmitir, por escrito, as instruções e as modificações dos detalhes executivos qu€ porventura venham a ser feitas, bem
como alterações de prazos e de cronogramas;

k) Dar à Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão imediata ciência dos fatos que possam levar à aplicação de
penalidades contra a contratada ou mesmo à rescisão do Contrato;

l) §latar oportunamente à Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão ocorrência ou circunstância que acarretar
dificuldades no desenvolvimento das obras e serviços em relação â tercêiros.

m) Examinar os liwos e registros.

§ 3" A substituição de qualquer integrante da equipe tecnica da contratada, durante a execução das obras e serviços,
dependerá da aquiescência da FISCALIZAÇÃO quanto ao substituto apresentado.

§ 4o Com relação ao "Diário de Ocorrência'', compete à FISCALÍZAÇÃO:

a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feilas pelo licitante contratado;

b) Registrar o andamento das obras e serviços, tendo em vista os detalhes executivos, as especificações, os prÍrzos
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c) Fazer observações cabíveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Dirírio;

d) Dar solução às consultas feitas pela contratada, seus prepostos e stra equipe;

e) Registrar as restrições que pareçam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento da contrdada, seus
prepostos e sua equipe;

f) Determinar as providências cabiveis pars o cumprimento dos detalhes executivos e especificações;

g) Anotar os fatos ou observações «rjo registro se faça necessário.

CLÁUSULA DÉCftÍA oITAvA- DAs PENALIDADEs

As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas nos artigos 81,87, 88 e seus
parágrafios, todos da Lei n" 8.666/93.

§ l" A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será calculada sobre o valor dos
serviços não concluídos, competindo sua aplicação ao titular do órgão contratante, observando os seguintes percentuais:

a) de 0,3Yo (três decimos por cento), por dia de atraso ate o limite correspondente a t5 (quinze) dias; e

b) de Q5% (cinco decimos por cento), por dia de atraso a paÍir do 16o (d&imo soxto) diq até o limite correspondente a 30
(trinta) dias; e

c) de l,@/o (um por cento), por dia de atraso a partir do 3lo (trigesimo primeiro) di4 ate o limite correspondente a 60
(sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato correspondente, aplicando-se à Contratàda as demais
sanções previstas na Lei no 8.666193.

§ 2o §erá aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando I Conlratgda:

a) Presar informações inexatas ou obstaculizar o acesso à Íiscalização da Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão -
MA, no cumprimento de suas atividades;

b) Desatender às determinações da fiscalização da Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão - MA; e

c) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas
pelos órgãos comp€tefites em razão da infração cometida.

§ 3" Sená aplicada multa de TYo (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a Contratada:

a) Executar os serviços em desacordo com o projeto básico, norÍnas e técnicas ou especificações, independentemente da
obrigação defazer as correções necessárias, às suas expensas;

b) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudênciq negligência impericia dolo ou má
fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos
causados;

c) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar
danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação daContratada em reparff os danos causados.

§ 4'ADVERTÊNCIA

a) A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos:

a. 1) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde que acarretem pequeno prejuizo
ao Município de Sucupira do Riachão. independentemente da aplicação de muha moratórit ou de inexecuçaô contiatuat, e
do dever de ressarcir o p§uizo;

a.2) Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua graüdade úo recomende o enquadramento nos casos de
suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;

a.3) Outras ocorrências que possam acÍuretar pequenos transtomos ao desenvolvimento das atividades
não sejam passíveis de aplicação das sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade-
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§ 5'SUSPENSÃO TEN,TPONÁruA DO DIREITO DE LICITAR E CoNTRATAR CoM A ADMINISTRAÇÃo

a) A zuspensão do direito de licitar e contratar com o Municipio de Sucupira do Riachão pode ser aplicada aos licitantes e
contratados cujos inadimplementos culposos prejudicarem o procedimento licitatório ou á execução do contrato, por fatos
grâves, cabendo defesa prévia, no pra?§ de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação;

b) A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contrataÍ com o Município de Sucupira do Riachão nos
seguintes prazos e situações:

b. l) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:

b-l.l) Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na licitação que teúa acarretado prejuizos
significativos para o Municipio de Sucupira do Riachão;

bl.2) Execução insatisfatória do objeto deste ajuste. se antestiver havido aplicação da sanção de advertência.

b.2) Por um ano:

b.2. l) Quando a contratada se recusar a assinar o contrato dentrc do prazo estabelecido pela PMSR.

b.3) Por 02 (dois) anos, quando a contratada:

b.3.1) Não concluir os serviços contratados;

b-3.2) Prestar os serviços ern desacordo com as especificações ou com qualquer outra irregularidade, contrariando o
disposto no edital de licitação, não efetuando zua substituição ou correção no prazo determinado pela PMSR;

b.3.3) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao Município, ensejando a rescisão do contrato ou
frustração do processo licitatório;

b.3.4) Praricar atos ilícitoq visando frustrar os objetivos da licitação;

b.3.5) Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Sucupira do Riachão - L{r{ em
virnrde de atos ilícitos praticados;

b.3.6) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus
empregados teúam conhecimento em razão da execução deste contrato, sem consentimento prévio da PMSR.

§ 6" DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CoNTRATAR CoM A ADMIMSTRAÇÃo PTJBLICA

a) A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável pelo acompanhamento da execução contratual ao
Prefeito Municipal se constatada a má-fe, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Município de Sucupira do Riachão,
eüdência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao Município de Sucupira do
Riachão ou aplicações sucessivas de outras sanções administrativas.

b) A declaração de inidoueidade implica proibição de licitar ou conratar com a Administração Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante o Prefeito Municipal,
após ressarcidos os prejuízos e decorrido o pÍazo de 02 (dois) anos.

c) A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública será aplicada à contratada nos
ca§os em que:

c. l) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosog fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos,

c.2) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

c.3) demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Sucupira do Riachão, em virtude de atos
ilícitos praticados;

c.4) reproduzir, divulgar ou
tenham tido conhecimento
reincidência;

utilizar em beneficio próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados
em razão de execução deste contrato, sem consentimento previo da PMSR em caso
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c.5) apresentar à PMSR quâlquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de participar da
licitaçãq ou no curso da relação contratual:

c.6) praticar fato capitulado como crime pela Lei g.666/93 
.

d) Independentemente das sanções a que se referem os parágrafos primeiro, segundo e terceiro, o licitante ou contratado
está §ujeitâ ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda a púSn propor que seja responsabilizada:

d.l) civilmente\ nos terrnos do Código Civil;

d.2) perante os órgãos incumbidos de Íiscalização das atividades contratadas ou do exercício profissional a elas pertinentes;

d.3) criminalmente, na forma da legislação pertinente.

§ 7o Nenhum pagamento será feito ao exec.trtor dos serviços que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja
descontada de seus haveres.

§ 8'A§ sanções serão aplicadas pelo Prefeito Municipal, facuhada a defesa prévia da interessad4 no respectivo processo no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidaàe, cujo prazo de defesa é àe l0 (áez) dias da
abertura de vista, conforme § 3'do art. 87 da Lei n' g.666/93.

§ 9" As multas administrativas preüstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim, o seu pagamento não
eximirá a Contruada de responsabilidade por perdes e danos decorrentes das infrações cometidas,

CLÁUSULA DÉCIMA NoNA_ Dos CAsosDE REsCI§Ão

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.o g.666/93,

sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO tlNICo - Em caso de rescisão administrativa decorrente da ínexecução total ou parcial do contrarq a
CONTRATADA não terá direito a especie alguma de indenização, sujeitando-se às àonsequências contratuais e legais,
reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA VIGÉStrvTA- DOS RECUR§OS

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n." 8.6f,6193, cabem os reçursos dispostos no seu art. l0g.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA * DA PUBLICAÇÃo

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial, no pÍazo previsto no parágrafo único do art. 6l dalei n.o
8.666t93.

CIÁUSU[E VIGESIMA §EGUNDA_ DOS CASO§ OMIS§OS

Os casos omissos serão decididos pela Administração ContrataÍúe, aplicando-se o que dispõe a Lei no 8.666/93, suas
alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado.

CLÁUST]LA YIGÉSIMA TERCEIRA. DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São João dos Patos, E$ado do Maranl6o, da Justiça Comum, para dirimir as questões
derivadas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lawado em três vias,assinam as partes
abaixo.

Sucupira do Riachão, >o< de xxxxxxxxxxdeZO2Z.

W
CONTRATANTE
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TESTEMTINHAS:
1)

2") Rclcpr
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ANEXO III

PROJETO BA§ICO
TIPO: MENOR GLOBAL

PROJETO BASICO
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Trpo DA 0BRA: ADEQUÀÇÃO DE ESTRADAS VICrNÂI§ NO MIJNICfITO DE

SUCUPINA DO RIACEÃO-MA

PROPOSTA N." 0256m/2021
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sucupira do Riachão é uma cidade de Estado do Maraúão. os habitantes se chamam

sucupirenses. o municipio se estende por 565 km'e contava com 5.660 habitantes no último

ccttso. A densidade dernognifica é de l0 habitartes por l«rÉ no tcrritórío do municipio. Viziúo
dos municipios de são João dos Pâtos e Passagem Francqsucupira do Riachão se situa a 20 km

a Norte-Leste de São Joào dos Patos a maior çidade nos arredores.

o projeto de Adequação do Estradâs vicinais no Município de sucupira do Riachão-

MA, ora apresentado é rcsultado da análise técnica da atual üa, foi minuciosamente

quantificado todos os trechos a serem recuperados em revestirnento primário.

o sistema üário é um doc priureiros elementos de infraes&utura dc uma cidade. sua

implantação, juntamente com um sistcma adequado de drenagem, favorece o escoamento das

águas provenientes das chuvas, favorece também uma melhor condição de bem-estar à

população, proporcionando o trânsito de veículos e pedestres com conforto e segurança.

Com base nos fundamentos no arr 7 da Lei n 8.6ó6 de 21.06.93, as licitações para a

execução de obras e para a pÍestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em

particular, à seguinte sequência:

I - Projeto básico;

II - Execução das obras e serviços.

Suas alterações posteriores, este projeto básico visa fomecer elementos e subsiüos que

possibilitem viúilizar o nrclhoramcnto dc 13.9@00 mctros dc Âdoquação de Estradas

Vicinais no Município de Sucupira do Riachão no estado do Maraúão.

Com a execução dessas obras, vislumbra-se melhorar as condições socioeconômicas

da poçulação dessas comuni&dcs, quc aüalmentc esrão enfrentando cirtrmsÉnsias advenas

às suas próprias subsistências, diante de problemas que envolvem a saúde, educação,

tÍanspoÍte, comercialização de seus pÍodutos, etc
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O quadro 0l a seguir apresenta os valores estimados, necessários para execução dos

melhoramentos nm trechos de ruas previsos para seremhabalhados.

Quadro 0l: Apresentação dos valores estimados para execução dos trechos.

1.2 LOCALIZAÇÃO E ÂCESSO

Sucupira do Riachão está localizada a cerca de 540 km da capital maraúense e tem

como municipios limítrofcs São João dos Patos, Barão de Grajarl Lagoa do Mato e Passagem

Franca. Estií localizada a uma lotiurde 6" 24'39' Sul e umâ lmgitude 43" 32' 45" Oeste.

0l- de localização do municí1 de do Riachão-MA.

E

LOCAL TRECHO EXTENSÃO VALOR
SUCUPIRÂ IX)
RIACHÃO-MÁ,

MORRO REDONM ANENE
DO RAULE

13.900,00 m R$ 47E.0ü),00

TOTAL 13.900,00 m R§ 478.000,00

t<

Ij
{

Fonte: CPRM,2006.

\
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13 MEMORIÀL DE§CRIVO

As informações contírlas vi§aÍn fornecer orientações e diretrizes gerais sobre as

atividades requeridas Wra a execução da obra de Adequação de Estradas Vicinais no

município de Sucupirn do Rinchão-MA.

. CARACTERÍSTICAS GEOMETRICAS:

Extensão: 13.900,00 m

Plataforma de rol*mento: 5,00 m;

Espessura do revestimento primário: 0,20 m.

. SERYIÇQ§ A SEREMEXEC,UTÂDO§;

Strviços prelimineres: Placa indicativa de obra 3,00 X 2,00 m, Mobilização de equipamento,

Barracão de obras.

Administrry§o local: Administração local.

Seruiços de terrnplenflgcm: Escavação e carga de material de jazída, transpoÍte local com

basculante L0m3 de material de jazida; Transp. Local c/ basc. l0 m3 de material de jazida;

Desm. dest- limpeza áreas clarv. diam. até 0,15 m; Reconformaçâo da plataforma;

Compactaçào de aterro a I0Wo do proctoraormal.

§erviços de revestimento primário: Limpeza mecanizada da camada vegetal; Expurgo de

jazida (material vegetal, ou inservível, exceto lama); Escavação e câÍga de material de jazida;

Transporte com caminhão bascrulante & lCI mi - nrdovia çonr rwestimçfito primiirio;

Compactação de aterro a 100%ó do proctor normal.

Serviços de drenagem: Corpo bsúc d:l,00 m; Boca bstc d:l,00 m, Corpo bdtc d:l,00 m;

Boca Mtc d=l,ffi m.

Serviços Íinais: Reparação de danos fisicos ao meio ambiente e Desmobilização de

equrpamento.

K
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o COORDENADAS DO TRECHO

Tabela 0l: coordenadas e medidas.

TABEL'\ DE GOORDEIIADAS E If,EDIOAS

NOTE DA RUÀ
rNrcro (Pí) FrNAL (P2)

LARGUAA
EXTEilTTÂO

(m)LOxc. (§) lrT. (wl s w
TRECHO MORRO REDCI'IDO A
NE )ORAULE.EVENTOl 663873.00 m E 9290038.00 m § 666232.00 m E 9291507.00 m S 5,00 3300,00
TRETHO MORRO REDONDOA
NENE DO RÂULE. ÊVENTO 2 666232.00 m E 9291507.00 m § 666666.00 m E 9294135.00 m S 5,00 3300,00
TRECHO MORRO REDONDOA
NÊNE DO RAULE. EVENTO 3 686666.00 m E 929{135.ffim S 681257.ffimE 9Ê,94471.ü)m S 5,00 3300,00
TRECHOUORRO REMNDOA
NENE DO RAULE.EVENTO4 6ô4257.00 m Ê 9294471.00 m S 660823.00 m E 9293206.00 m S 5,00 4000,00

TOTAT 13900,(x)

DOS BUEIROA

BUElnos
rNrcro (Pí) F|NAL (P2)

s w
1 . BDTC.IMPI-ANTAR 663927.00 m E 9290166.00 m S

2. BSTC - IMPLANTAR 6663í7.00 m E 9291690.00 m S

3 665656.00 m E 929501 5.00 m S

GOOROEI{ADAE DA§ JAiZIDAS E BOTA FORA

JA;ZIDAS E BOTA FORA
rNtcto (P.t ) F|NAL (P2)

LOXGTTUOE ($) LATITUDE (rfl,

JÀZIDA. EVENTO 1 66423730 m E 9289865.00 m S

BOTA FORA - EVENTO 1 6ô4209.00 m E 9289903.00 m S

JAZIDA. EVENIO 2 667160.00 m E 9293658.00 m S

BOTAFORA-EVENTO 2 667173,00 m E 92936'í2.00 m S

JAZIOA. EVÊNTO 3 664545.00 m É 9294742.00 m S

BOTA FORA. EVENTO 3 664539.00 m E 9294786.00 m S

JAZIDA. EVENTO 4 662381.00 m E 9293796.00 m §

BOTAFORÀ. EVI'{TO4 §ô2389.00 m E 9293E14.00 m S

.üi,
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1.4 oBJETTVOS

1.4,1 Gernl

O projeto visa amenizar o tormento dos habitantes do município de Sucupira do Riachão

no Maranhão, visto que, a população sofre com a má trafegabilidade cm diversas vias do

município, principatmeute no6 períodos de chwas, cunprunetcodo ossim, não so o
deslocamento destas pessoas a outros centros, como também o escoamento da produção

agrícola e pecuária.

1.43, EryecíIico

Provsr para a população dos Povoados ruas trafegáveis;

Promover a melhoria nas condições do transporte da produção agrícola e pecúria;

Contribuir para a manutenção do berrrçstar ds

população.

1-5 JUSTTFICATIVA

A execução dessa obra encoatra justiÍicativa consistente nâ rêcessidade premente de

ser criada a infraestnrtura básica rural nessas localidades, uma vez que nesse sentido poirca

coisa foi feita até este murrento. O objetivo ó tomar essas localidÊdss nrelhor estruhradas e

organizadas, proporcionando às familias de agricultores os b€neficios sociocconômicos

mínimos, necessários à fixação do homem no campo.

No caso preseuts as árças sâo carentes de infraestrutura e a assistência tócnica, e parte

social são incipients, o qse se toÍnq um fortç motivo para o êxodo nnal em direção aos grandes

centros urbanos. Um dos problemas mais graves nessas localidades diz respeito à insuficiência,

ou quase a inexistência, de uma malha viária que possa permitir efetivamente o acesso, o

transporte escolar Ê ü essoâmento da produção, ondc a parcela extrativista é bern reprmeatativa.

Com a implantação dessa obra, a população local podení ficar integrada às malhas: municipal,

cstadual c federal existentes, contribuindo assim paro o desenvolvimento socioeconômico da

I
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reglao

À implantaç,ão dessâs oüras tom o objetivo airda de se fazer cumprir o conpromisso

do Governo Federal nessas áreas, üsando favorecer meios de locomoçâo, para propiciar

melhores condições de vida e fixação dos agticultores em suas parcelas. Dessa forma,

entende-se que o objeto deste pmjeto básico irá sewir de forte estimulo ao processo pmdutivo

das comunidadcs que ali residem, criando alternativa para amcnizaÍ os problemas de

escoamento dos excedentes agrícolas e de acesso aos beneficios públicos como educação,

saúde, etc.

2 ESPECTrICÂÇÃOTÉCNICÂ

2.1 INTRODUÇÁO

A presente especiÍicação da descrição dos materiais e dos serviços a seíem

efetil'emente cxecrúadas no dccorrer da obra.

Estas especificações têm como objetivo definir os critérios técnicos para execução de

cada serviço em paÍticular, fixando condições minimas a seÍem observadas na aquisição,

fomecinrento e empÍÍEgo de materiaiE de modo que m materiais, equipdn€íttos,

procedimentos para exocução, controle e medição de todos os serviços previstos deverão

atender integralrnente à NORMAS PARA MEDIÇAO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS.

2.I,1 CONSII}ERAçÕE§TMCIAIS

Os scrviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as seguintes

especificaçõeg Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele rcferidos:

/ Todos os materiais serão fomecidos pela Empreiteira, salvo dispasição em contrário

nestas especificações.

r' Todâ a mio de obra scni fomecida pcla Emprcircirq salvo disposição ein contrário

nestas especificaçõcs.

/ Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às

.r+
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condições contratuais.

/ Ficrrá a Empreiteira obrigrda e demdir e a refazer m trebelhoc impugnrdm logo apos

a oficializaçáo pela Contratante, ficando poÍ sua conta exclusiva as despesas

decorrentes dessas providências.

'/ Os materiais a seÍEm empÍegados dgrrerào ser novos, adequados aos tipos de serviços

â seÍem executâdos e atenderem às Especificações. Em neúuma hipoüese seni

admiüdo o uso de resquícios de materiais de outras obras.

r' A Empreiteira nrantení na otm m€stÍrs, openârios e funcionários

adminis§"ativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços,

bem como materiais em quantidades suficientes para execução dos úabalhos.

r' A Empreieira scni respoosível pelos dmos causafu a Contmtrnte e a tcrceims,

decorrentcs de sua negligôncia, impericia e omissão.

{ Será mantido, pela Empreiteira, perfeito e inintemrpto serviço de vigilância nos

recintos de trabrlho, cabendo-lhe tode a responsabilidede por quaisquer denos

decorrentes de aegligência durante a execuçlo das obras, até a entrega dcfinitiva.

í A túilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriados a cada

serviço.

í Cstr. à Emprcitcira claborar, dc acordo com as nccessidadcs da obra ou a pedido da

fiscalização, deseúos de detalhes de execução, os quais serão previamente

examinados e autenticados, se for o caso, pela Contratante.

r' Cáso seja efetua& çalçer modificaçfu, parcial ur túal dos projetos licitados,

pÍoposta pela Contratante ou pela Empreiteira, este fato não implicanÁ anular ou

invalidar o contrato, que prevalecerá em quaisquer circunstâncias. Sendo a alteração

do pmojeo responúvel pelo srgimento de serúço rovo, a correspondcnte forma dc

medição e pagâmento deverá ser apresentada prwiamente pela Empreiteira c

analisada pela Contratante antes do início efetivo deste serviço. No caso de simples

mudança de quantitativos, o fato não deveni ser motivo de qualquer rei cação para

w
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alteraçào dos preços unitrários. Sando os serviços iniciados e concluidos sem qualquer

solicitação de reüsão de preços por parte da Empreiteira, ficâ tecitãnente vetado o

pleito funro.

3 SER\rIÇOSPRELIMTNARES

3-I Flecr dr dre

A Contratada deverá providenciar uma placa de obra nas dimensões 3,00 X 2,00m

com os dizeres pertinehtss à obra, e será instalada conforme planta em anexo. A placa de

identificaçâo da ohra dcvená idcnüfrcar tulto a Cmtrâtarüe, quânto o úgão Financia&r da

Oka, devardo ser executadas dc acordo com o modelo defmido pela Contratante e instaladas

no local estipulado pela fiscalização. As placas deverão ter a face em chapa de aço

galvanizadq no 16 on 18, com tratamelb oxidante, sem molúra, fixadas ern estnrturas de

madeira serrada. As peças devcrão ter dimensõcs suficientes p€rà supoÍte das placas e para

suportar a ação dos ventos. Todas as cores a serem utilizadas serâo as padronizadas pela

CAIXÁ, ECONOMICA FEDERAL, devendo ser de cor fixa e comprovada resistência ao

tcmpo.

. Critérios de medição e pagamento:

Estes serviços serão medidos e pagos de acordo com a planilha de orçamentação de

o,bras.

. Localizaçáo da placa:

A placa esurá localizada no trecho com Coordeaadas:

663873.00mE 9290038.@mS

Moàilizrçio

Serviços iniciais:

A Contratada deveni tomar todas as providências relativas à mobilização,

I
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imediatamente após a assinatura do contrato e coÍrespondente 'NE" (Nota de Empenho), de

forma a poder dar início sfetivs e concluir a obra dentro do prazo contratual.

I Equipamentos:

Trator sobre esteiras com lâmina - 97 Kw

Trator agrícola sobre preus - 77 kW

Motoniveladora - 93 Kw

Carregadeira ds Fneus som capacidade de 1,?2 nf - I 13 Kw

Rolo compactadorpé de carneiro vibratório autopropelido por pnrus de I1,6 t - 82 kW

Camiúão basculante com câpacidade de 10 m3 - 188 Kw

Caminhão tanque com capacidade de l0.m0l - 188 Kw

Cavalo mecânico com semirreboclue com capacidade de 22 t - 240 kW

. Mobilizaçdo

Comsiste no co*rjuato de provi&rcias a serçrn adotqdâs viMo-se o inícis das obras.

Incluem+e neste serviço o preparo e a disponibilização, no local da obra, de todos os

equipamentos necçssários à execução dos serviços contratados.

3.2 Berracâo üa obra

O barracão de obras deverá ocupâr uma área mínima de 6x4m será instalado

provisoriamentç na obra para depósito de materiais e ferramenta. Este ambiente devení ser

executadq de acordo 6om as tecnicas construtivas adotadaq reryitada a legislação relativa à

ssguÍança do trabalho e as imposições dos órgâos locais.

O barração será construído com pilares de madeira, sarrafo de rnadeira para

fechamento em compeaeado ms laterais e esünrhrra de ma&ira com telhas de fib'r,ocimento

onduladas, §oilfúrmc planta cm anexo.

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à do
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barracão da obra, conforme necessidads e legislação em vigor.

Ào {ioal dB obr& a COHTRATADA deverá rümvsÍ todas as inshlações §o{Íio

barracão, equiparnentos, construções provisorias, detritos e restos de materiais, de modo a

entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

Os custos corrcspondentes a estes serviços inchrm, mas não s§ limitaÍr

necessari amente aos seguintes:

{ Despesas relativas à placa de identificação da obra, seguindo o modelo padrão

indicada pela fiscalização, bem corno sinalizzçãodc segurança dtrrante aexecuçâ<l dos

serviços.

{ Despesas de instalação do barracão e demais estrufuras neceesárias, bem como

desinstalação e limpeea do terreno ao fim da obra e demsis ssrviços necessários para

a boa execuçào dos serviços.

r' Despesas relativas à manutenção e limpeza do canteiro no decorrer do seu uso (ár$$u

esgoto, energia, etc.).

' Critérios de medição e pagamento:

As instalações provisórias constituirão objeto de medição conforme a planilha

contratual da obra, estando incluídas nos preços as despesas com aquisiçãq transporte e

mâEuseio dc materia§ os eqaiparreutocr, a rnão dc obrâ" cün €nffigw, oq impostos e tuas

incidentes.

Para efeitos de medição será considerada apenas a projeção de área constnrída do

cânteiro.

4 ADMTNSTRAÇÃO LOCAL

r Serviços:

Estc itcm refcrc-se à adminisuação loml da obra, incluindo engrúeiro, cncarregado

ou mestre- de-obras, topógrafo, almoxarife, apontador, vigia e outros custos a detalhar na

composição unitária de preços relativos a administração, financeiro e técnico de acordo com
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a estrutura da empresâ e da obra.

. Critedc de medição c peg&Delto:

Os serviços serão medidos mensalmente, desde que fornecidos e detalhados na

composição unitriLria de preço pertencente a proposta financeira do edital e durante o período

de execução da obra. A Fiscalizção podení sryimir recr:rsos ds iteús aâo forneci&,s, bem

como aqueles que não forem detalhados na composição de custo dos preços unitiirios.

Caso o detalhamento seja feito de forma global, ficará a cargo da fiscalizaçâo o critério

de mediçào.

O pagamento scrá realizado de acordo com a planilha de orçamentação de obras. Caso

as obras sofram atrasos por riüno reduzido dos serviços, ou qualquer impedimento legal

podenl ser reduzido o valor msnsal pago a este itern e que posteriormente seú pago na

prestaçno dos serviços a sereÍn realizados fora do prazo previsto de forma prqccimal até o

valor total estabelecido pela empresa na sua proposta do edital.

s.0 sERvIÇos DE TERRAPLENAGEM

5.1 Escrvação e carga de material de jazida

I Ext-âção das matédas na jazida

A (s) jazida (s) indicada (s) devení (ão) ser objeúvo de criterioso zonearr€nto, com

vistas que atendam às características especificadas.

. Controle aÍnbiental:

Não dwcrio scr cxplorados cmpéstimoa cm ÉÍsas de reservas florcstais, ecolôgicâs,

de preservação culrural, ou mesmo, nas suas proximidades.

As providências a serem tomadas visando a preservação do meio ambiente referem-se

à cxocnçào dos dispmitivoe dc &caagctn c foteçào vcgefal dos hhldc§, pÍçr/istos m projcto,

para evitar erosões.

Nas áreas de cortes deve-se evitar o quanto possível o trânsito dos ulpamentos e

úr.,
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veículos de serviço fora das áreas de trabalho, evitar tambern o excesso de carregamertos dos

veicúoe e contohr a velocidade usada.

A exploraçào deve-se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalização e

licenciado ambientalmente; quaisquer alterações deve ser objeto de complementação do

licenciamento ambienal.

r Serviços iniciais:

O serviço consiste em escavar o material de jazida (que será de responsabilidade da

empÍesa a ser contratada), cujas características granulométricar e de compactação,

comprovadas mediante teste, serào adcquadas para servir de base para o rwestimento

primriLrio.

A escavnção será preedida da execção ôs serviças de desmrrrmento, destocsme[to

e limpeza da área do empréstimo.

r Equipamentos:

As oecraçõcs scÍio cxocúedas utilizando+c equiporÍEntos adcqndos

complementados com o emprsgo de serviço manual. A escolha do cquipam€nto se fani eÍÍr

função da necessidade exigida na execução da obra.

Consiste no câtregrnrento de material de qrulquer categoria, eln camiúões

basculanteq com utilização de pis carregadeiras ou escavadeiras.

Para o serviço manual, a eqüpe deverá estar devidamente protegida com EPI's (bota

de couto, luvas e máscaras contra pocira.) e pmvida das fenamentas adequadas.

. Ac€itâção ou Rejciçilo:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta

Espccificação c rcjcitados caso contnírio,

Os serviços rejcitados deverâo ser corrigidos, complementados ou refeitos.

. Critórios de medição e pagameato:

K
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Medição por Volume da escavação e carga do material de jazida (m!)

Nâo serão prgrs escsnç-ões em ef,ccsso, qre ulrrpessem as dimensões previstas em

projeto ou nesta especificação, sem que sejarn absolutamente necessárias.

O pagamento seni efefuado poÍ preço unitiírio conÚatuÂl e conforme medição

aprovada pcla Fiscalização, estando iacluidos neles todo o equipm€.rto e pessoal nec€g.siirios,

bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução.

. Condições Gerais:

A upcrÍisie I recêbêÍ a camade dc rtêÍro &verá csrar pcrfeitam€nte limpa e
dcscmpenada, devendo ter recebido a pÉüa aprovação por parte da fiscalização.

Eventuais defeitos existentes deverão ser necessariamente reparados, antes da

di stribarição do matcrial.

5.2 Transp. Local c/ basc. 10m3 de material de jazida

r Serviços iniciais:

o transporte & matcrial de jazida consisÊe nas operações de transpoÍt€ de material de

1' categoria proveniente de áreas de jazidas selecionadas para a base.

. Matoriâl de l'categoria

o matcrial proccdcnte da escavação do tcrrÊno natural, gcralmcnte, é constituído por

solo, alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos.

Compreendem os solos em geral, resi&nis ou sedimentares, seixos mlados ou nâo,

com diâmaro máximo infcrior a 0,1 5 nr, qualçer que seja o teor da umidade aprcsentado.

Equipamentos:

coüsiste Bo carrÊgamento dc matcrial de qualquer catcgoria, qn cauriúões bescuhntes

10m3.

Os trânsportes serão efehrados por profissionais habilitados e qom experiência

*.
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comprovada, mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não serão
permitidos motori$as não habilitados no DETRAN.

A Contratada toma-se responsiível pelo transporte dos materiais desde zua carga até a
sua entrega nos pontos determinados pela fiscalização. Fica sob sua responsúilidade os

cuidados de carregamento e descarregamentq acomodação de forma adequada no veiculo e
no local de descarga, assim coíno todrs es precauçõcs neccs*irias, d.rante o transporte.

Qualquer acidente que oco,,a com a carga, o veículo ou contra terceiros, durante o
transporte, será de zua inteira responsabilidade.

É obrigação da contratada o console das üagens tmçutadas, a fim de witar que o
material seja dcscarregado fora do local de dcstino ou cÍn locâis não apropriados-

Qualquer que seja o local de transporte, não scrá permitido pessoas viajando sobre a

calga,

Devcrão ss obscrvadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refcre a

hansporte de cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras.

Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de trafegar

ern qualquer via prblica

Entefldc-sc por coadiçõcs técnicas o bom estado do veículo, principalmente no que

diz respeito à parte elétrica (faóis, setas, luz de advertência, luz de é, etc.),, motor (emissões

de gases, vazamentos, €tc.), freios, pneu§, direção e sisterna hidráulico.

Entende-se por condiçõcs legais a existência comprovada da documcnt Ção do vcículo

- Seguro Obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original.

r Execução:

o material é transportado em caminhão basculante no trecho em rodoüa não

pavimentada com o DMT deÍinido no projeto.

o matcrial dcveá ser lançado na caçamba, dc mancira quc fique uniformcmcnte

distribuido, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas

U

durante o tran§porte
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No transporte em canteiros de obra, o camiúo a ser percorrido peios caminhões
deverá ser rrantido ern condições de permitir velocidade adequada, boa úsibilidadç e
possibilidade de cruzamento. os camiúos de percufiio deverão ser umedecidos para evitar o
excesso de poeira, e devidamente drenados, paÍa que não surjam atoleiros ou trechos
escorregaüos.

Tratando'se de trânsporte em área .rbana, estradas ou em locais onde haja tnifego de
veículos ou pedestres, a caçamba do camiúão deverá ser completamente coberta com lona
apropriada, ainda no local da cargÊ, evitando-se, assim, poeira e deniamamento de material
nas vias,

Deverão ser utilizados camiúões basculantes em número e capacidade compatíveis
com a necessidade do seruiço e com a produtividade requedda.

A carga devcn[ ser feita dcntro do limite regal de capacidadc do vcículo (volume e/ou
peso), meuno dento de canteiros de obras.

r Aceitaçào ou Rejeição:

os scrviços são aceitos c passiveis dc mcdição dcsdc quc scjarr exc",úados d€ âcordo
com esta especificação e o controle geomótrico esteja dentro da faixa de tolerância permitida,
caso contrário serão rejeitados.

Os serviços rcjeitados deverão ser corigidos, complemcntados ou refeitos.

. Critérios de medição e pagamento:

os transportes de materiaís cuja faixa de transporte (DMT) indicados em pranta, os

mesmos s€rão medidos coqsiderando.se momento extraordinário de transporte. A unidade de
mcdiçâo por peso transportado scrá expressa em t.Km.

5.3 Desm. dest ümpeza árees c/rrv, diam, até et5 m

Scrviços iniciais:

A remoção ou estocagem dependerá de eventual utilização, a ser defrnida pela
fiscalização, não sendo permitida a sua dcposição em locais de aterros nem permanência

Prefeituro
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ern locais que possam provocar a obstruçâo dos sistemas de drenagem natual.
. Controle ambiental:

Não seÍá permitido o uso de explosivos para ronoção de vegetação. Grtros obstáculos,

§cmpro quc possívcl, serõo rcmovidos por mcio de equipamcnto coovcncional, mesmo que

com ceno grau de dificuldade, újeto de critcriosa erúlise e metodologia adequade.

r Execução:

As operações de desmatamento, destocamento e limpeza se darão dentro das faixas de

serviço das obras. As operações serão executadas na área minima compreendida entre as

êstscas dÊ amírrsção, 'off s€ts", coín o icÉscimo & urn rnctro pma cú lú. No caso de

empréstimo ou jazida, a área seá a indispensável a sua exploração.

serão removidos todos os tocos e raizes bem como toda a camada de solo orgânico e

outÍ,os msteriris iodesejáraeis q0ê ocoÍIsm as o nívd & teneno cotrsid€ü& aÉo pars

terraplanagem. A gofundidade será definida pela fiscalização.

o material proveniente do serviço sení rernoüdo, podendo seÍ tÍansportado para local

de "bota-fora", local dc eslocagcm ou ainda enlsirado e çcimado com fogo cmlrolado, a

criÉrio da Íiscalização.

. Eqúpamentos:

As operações ser6o exccutadss utilizando-se equipanentos adequados complerncntados com o

ryqo dc serviço manrnl. A Êsoo6e do c$lip.E ato sc ÊrÁ csr fuução da a*giíísdr e do tipo de

vegetâç:l,o local e dos prazos origidos para a execução da obra.

. Inspeção:

Vtrificeção Fioel de Qdidedc

A verificaçâo das operaçtcs de dcsrutxmento, destocâmento e limpeza seni por

apreciaçào visual da qualidade dos serviços.

r Aceitação ou Rejeição:

os scrviçoe sãão .§cit6 dasde quc .tcodm às cxigÊociis pÍEcmizrdas rcsta

Especificação e rejeitados caso conúário.

Os serviços rejeitados dcverão ser corrigidos, complernentados ou refeitos.

\
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. Critérios de medição e pagamento:

Os senriços aceitos s€Íão medidos d.e acordo com os critsrios seguintes:

os serviços de desmatamento e de destocamento de rirvores de diâmetro inferior a 0, lSm
e limpeza serâo medidos em função da rirea efstivamcntc trabarhada.

As árvores de diámetro ig.al or superior a er5m serfu medidas isoladamente, em
função das unidades dcstocadas.

o diâmetro das árvores será apreciado a um metro de altura do nível do terreno.
A remoção e o transporte de material proveniente do desmatamento, destocamento e

limpeza não serâo considerados para fins de medição.

o pagamento será efetuado por preço uniüirio contratuar e conforme medição
aprovada pela Fiscarização, estando incluídos neres todo o equipamento e pessoal
necessários, bem corno os elcsrgos e ürtras dsspcsâs aecessárias à gra cxecuçio.

. Condições Gerais:

os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza dcvem preservar os elementos
de composição paisegís1i6, assinalados no projAo.

Nenhum movimento de te'a poderá ter in{eio enquanto as operações de desmatamento,
destocamento e limpeza não tenham sido totalrnente concluidas.

5.5 Rccolfomrçio dr plrteforue

Serviços iniciais:

Trata-se da regurarização do subleito de rireas a seÍem pavimentados, uma vez
coocluidos m scrviçts dc Ternsemgern.

Reconformação é a operação destinada a conformar o leito da área tranwersal e
longitudinalmentc, compreendendo cofie. 0u aterr's com até 20 cm de espessura. o que
exceder os 20 cnr seni considcrado como Terraplcnagcm.

. Execução;

A Reconformação será executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais

a

indicados no projeto, préüa e independentemente da constnrçõo dc camada do
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pavimento.

SeÍão removidss, preüemente, toda a vegetação e matéria orgânica porvmtura

existente na área a ser conformizada.

Após a execução de çortes, atenos e adição do material necessiírio para atingir o greide

de projeto' será procedida a escarificagão geral, na profirndidade de l0 om, seguida de

umedecimento ou sêcsgem e cofirpâctação.

. Materiais:

Os materiais empregados na reconformação sefão os do próprio subleito.

r Equipamsntos

os equipamentos de compactação e mistura serão escolhidos de acortlo com o tipo de

material empregado.

Em gcral, poderão ser utilizados os scguintes equipamentos para a execução da

tegularização:

- Motoniveladora pesada, com escarificador;

- Camiúão-pipa com barra distribuidora;

- Rolos conrpactadores tipos pÉ-de-cameim, liso vibratório e pneonrático, rcüocador ou auto

propulsores.

- Grade de discos;

- Tratm agrícola de pneus.

r Controle ambiental:

os cuidados para a prcservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e do

estâcionsmento fu eqúporneotos.

Dwená ser proibido o tnifego desordenado dos equipamentos fqa da rírea da obra,

para evitar danos desnecessários à vegetâção e interlerências na drenagem natural.

As áreas destinadas ao estacionamento e âos serviços de manutenção dos equipâmentos

dcvcrfu scr }ocalizrdrs dc formr qrr rcsídrns dc lúriÍicentcs e/ou combrstivcs nào scjern

levados até ctrsos d'água.

I Aceitação ou Rejeição:

\
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Após a execução da reconformação da plataforma, serão procedidos a relocação e o
nivelamento do eixo e ôs bordos da pisr.a ur área, permitindo-se as seguintes tolsrâncias:
- + l0 cm, quanto a largura da plataforma;

- até 20%o, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta;
- à 3 cm em relação as cotas do greide do projcto.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complenrntados qr refeitos.
Não será permitida a execução dos serviços de regularização em dias de
chuva-

. C.riterios de medição e pgamento:

A mcdição dos serviços de rcgularização do subleito será feita por metro quâdrado de
plataforma rcgularizada, medidos conforme projeto.

Não serão mcdidas as difercnças de cortes e/ou atcrms adrnitidos nos limites de
tolerância.

Estão incluidas neste serviço todas as operações de corte e/ou ateno até a espessura
máxima de 20 cm em reração ao greide final de tenaplenagun, a escarificação, umedecimento
ou aeraçfu, honrcgênêizaçâo, confurnaçào e conrpactação do subl€ito, de acordo corn o
projeto.

o pagamento seni feito com base no preço unitiirio contratual, conforme medição
aprovada pela Fiscalização, incluindo toda a rnão-de.obra e encargos necesúrios à sua
execução.

5.ó Compacteção de tterro a l00o/s do proctor normal

Serviços iniciais:

A operação sení precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento
e limpeza.

heliminarmcntc as execuçõcs dos adçrros dcverão cstar corrcruídas as oôras & ane
co,rentes nÊcessárias à drenagern da bacia hidrognifica interceptada peros mesmos.

Matcrial:

\j
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os solos deverào ser preÊrencialmente utilizados atendendo à qualidade e a destinação
prévia, indicadas no projeto.

. Equipamentos:

A execução dos aterros devení prever a utirização racional de eqüpamenüo
apropriadq atendidas às condições locais e a pmdutiüdade exigidr.
Para a execução dos scrviços de base poderão scr utilizados os seg*intes equiFmentos:
- Motoniveladora pesada com escarificador;

- Caminhão-pipa com barra distribuidora;

- Rolos com adorcs tipoc pe{e-cermirq liso, liso-vibratírio c de pneuq Íebo"ados ou
autopropelidos;

- Grade de discos;

- Trator agrícoh de pncus.

Alan destes, poderâo ser usados oütros ÊquipamÊntos dcsde que aceitos pela Fiscarização.
r Execução:

As operaçôes de execução do aterro subordinam-se aos elementos técnicos,
coutmtes do ptojeto, e comprreenderão:

Descarga' espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração,
compactação dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para a

cmstnrção do corpo do aterm até a cÉ ccrerpmdcnte ao greide da tÊrrâphÍrag€Ítr.

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos
mateíais procedentes de cortes ou empÉstimos, destinados a substituir eventuaknente os

materiais de qualidade inferiror, preúamente retirados, a fim de melhorar as flrndações dos
alerros,

No caso de aterros assentes sobre encostas, com inclinação transversal acentuada e de
acordo com o projeto, as encostas nehuais deverão ser escaríÍicadas com um trator de lômina,
produzindo r.nhuras, 0coínparhando as suÍvas dc nívcl. sc a naârcza do solo condicionar a
adoção de medidas especiais para a soridarização do aterro ao terreno naturar, exige-se a

execução de degraus ao tongo da área a ser aterrada.

§
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o lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito srn camadas

sucessivas, em todâ a largura da seçâo nansver§al, e «n extensôes tais, que permitam seu

umedecimento e compactação de acordo com o previsto nesta Norma. para o corpo dos aterros
a espessura da camada compactada não deverá ultrapassar 0,20m.

Todas as camadas do solo deverão ser convenientemente compactadas. para o corpo
dos atcrros, na umidede ridinu, mais ou metros 3./e, até s ot*er a rmssa específica aparente

seca correspondente a 100vo da massa específica apaÍente máxima seca, do ensaio DNER-
ME 092 ou DNER-ME 037. Para as camadas finais aquela massa especifica aparente seca

deve corresponder a l00pÁ da massa espccifica apargnte máxima seca, do rcferido eÍrs8io. os
trechos que não atingircm as condições minimas de compactação devcrão ser cscarificados,

homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a
massa especíÍica aparcnte seca exigida.

No caso de alargamento de atenos a execüção será obrigatoriamenG procedida de

baixo para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que,justiÍicado em projeto,

a execução poderá ser realizada por meio de arrasamento parcial do eterro existente, eté que

o mâterial cscavado prccncha a nova scdo trmsversal, conrplemertando-sc corn matcrial
importado toda a largura da referida seção transversal.

r Inspeção:

Deverão ser adotados os seguintes procedimentos:

a) 01 ensaio de coÍmpactação, segundo o método DNER-ME r29 para cada l.@Omr de

material do corpo do aterro;

b) 0l ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada 200m3 de

material dc camada final do aterro;

c) 01 ensaio de granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do

limite de plasticidadc (DNER-ME 082) para o corpo do atcrro, para todo o grupo de dez

amostras zubmetidas ao ensaio de compactação, segrmdo a alínea a;

d) 0l ensaio para granulometría (DNER-ME 080) do limite de liquidez @NER-ME 122) e

do limite de plasücidade (DNER-ME 082) para camadas Íinais do atelro, para o $upo

g,
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de quatro amosüas submetidas ao ensaio de compacação, segundo a alinea b.

e) 0l ensaio do Índicc de suporte califómia, com energia do Método DI.IER-ME 49 para

camada final, para cada gÍupo de quatro amostras submetidas a ensaios de compactação,

segundo a alínea b.

. Controle da Execução:

Ensaio de massa específica apsent€ seca 'in situ' em locais escolhidos
aleatoriamente, por camada, distribuídos regularmente ao longo do segmento, pelo método

DNER-ME 092 e DNER- ME 032. para pistas de extensões limitadas, com volumc de no
máximo 1.200m3 no corpo do sterrq orl 800m3 para as canradas finais deverão ser feitas pelo

menos 5 determinaçôes para o cálculo do grau de compactação _ GC.
r Controlc Geomérico:

o acabamento da platafonna de arcrro será proccdido mecanicamsnte de forma a

alcançar a conformaçlio da seção hansversal do projeto, admitidas as tolerâucias seguintes:

- variação da altura mríxima de + 0,04m para o eixo e bordos;

- variação máxima da largura de + 0,30m para a plataforma, nâo sendo admitida variação

para mcno§.

O controle deverá ser efetuado por nivelamento de eixo e bordo.
. Aceitaçào ou Rejeição:

A expansãq determinada no ensaio de ISC, dev€fií ssrryB epmsentar o seguinte Íesultado:

a) corpo do aterro : ISC : 2o/o e expansão = 4%;

b) camadas finais : ISC = 2% e expansão :2%.

será controlado o valor mínimo para o ISC e grau de compactação - cc, com valorts de k
obtidos na Tabela de Amoshagern vmiável, adotando-se o procedimento seguirÍe:

Para ISC e GC têm-se:

- ks < valor mínimo fldmitido - Í€jcita-sc o scnriço;

- ks > valor mínimo admitido - aceítâ-se o serviço. para a expansão, têm-se:

* ks > valor máximo admiúdo - rejeita-se o serviço:

\'
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. Controle ambiental:

os cuidados pam a pÍes€rvação anbicntal se refctcrn à disciplina do tráfcgo c do

estacionamento dos equipamentos.

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obm,
para witar danos dcsnecessririos à vegetação e interfeÉncias na drcnagem natuÍal

As iireas destinadas ao estacionamento c aos serviços de manutenção dos

equipamentos deverão ser localizadas de forma que residuos de lubrificantes e/ou
combustíveis, não sejam levados até cunos d'água.

Nio sení permitida a execução dos serviçm em dies dc chuva.

' Critérios de medição:

Os serviços aceitos ssrão medidos de acordo com os criterios seguintes:

o volume fansportado Fàrâ os ateÍÍos deve ser objeto de medição, por ocasião da
execução dos cortes e dos empréstimos.

A compactação scni mcdida em m!, sendo considcrado o volume de atcrro executado

de acordo com a seção transversal do projeto.

Nos serviços onde houver coincidência da camada finar de 0,20rn, nas obras de

terraplenagem, com a regularizaçào das obras de paümentação, este último s ço não

\

+ ks = valor máximo adrnitido - aceita-se o serviço.

Senrb:

i - valores individuais.

- média da amostra.

s - desvio padrào da amostra-

k - coeficienrc túelado crn trção do nímero d€

determinações. n - nrtnero de determinações.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Os re$ltâdos do curtrole estatístict da execução serão regiskados em rclatórrioa periódicos de

acompanhamento.
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deverá ser medido, por ser idêntico ao primeiro.

O eqúpamento, a mâo de úra, o material s o transporte, bem como as deqrcsas
indiretas não serão objeto de medição, apenas considerados por ocasião da composição dos
preços dos serviços.

6. SERI'IÇOS DE REItsSTIMEhITO PRIMÁRIO

Limpeza ruperÍicial da áree de jazida

Sewiços iniciais:

A remoção ou êstocâgem dependení de eventual utilização, a ser definida pera

fiscalização, não sendo permitida a sua deposição ern locais de atcrros nem sua permanàrcia

em locais que possam pmvocor a obstn4âo dos ristemrs de drenegem netural.

r Controle ambiental:

Não será permitido o uso de cxplosivos para remoção de vegetação. outros obstáculos,

scmpre que possivel, scrão rernovidos por mcio de equipamento convcnçional, mesmo que

com certo grau de dificuldade, objeto de criteriosa anárise e metodologia adequada.

. Execução:

As árcas de abrangência dos scrviços de desmatamento, destocamento, expurgo e

limpeza são as seguintes:

- Áreas comprcendidas pelos off-set's de corte e aterro, acrescida de 3m de cada lado;

- Áreas de empréstimo indicadas no pmjeto, rcrcsci&s das áreas nece-ssáias às suas devidm
exploraçõcs, tais como acessos e eventuais áreas de estocagem;

- Outros locais definidos pelo projeto ou pela fiscalização.

Antes do início das opcraõcs dc dcsrnatamento é nccessário observar os fatores
condicionantes de manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não atinjam
os elementos de proteçõo ambiental.

\
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A fiscalização deve assinarar, mediante caiação, as rirvores que devern ser preservadas,

e as toras que pretende reservar para posterior aproveitamento. As toras! desinadas para
posterior aproveitamento, devon ser transportadas para locais indicados.

A limpcza devc ser sempre iniciada pelo oorte de árvores e aúustos dc maior porte, tomando-
se os cúdados necessários para eviter danos ràs ccrces, rirvores ou construções nas

vizinharças.

Para derrubada e destocamento em áreas que houver risco de dano a outras árvores,

liúas fisicas aéreas, cercas, ou construções existentes nas imediações, as árvores devem ser

amarradas c, se ncc€ssáÍio, cutadas cm pcdaçoc a prtir & topo.

Nas áreas de corte, as operações de desmatamento, destocamento, expl'go e limpeza

somente são consideradas concluídas, quando as raízes remanescentes ficarem situadas na
profundidade de lm abaixo do greide de terraplenagan.

Para qualquer altura de aterro, as raízes remanescentes devem ficar pelo menos à 2m

abaixo do greide da plataforma de terraplenagem.

os buncos ou depressões ocasionartes por dcstocamento dewm set preenchidos com

material de rireas de emprestimo, deúdamente cornpactados.

Nas iireas de empréstimo as operações de limpeza devem ser executadas ate a profundidade

que assegure a não contâmin8ção do material a ser utilizado por materisis indesejáveis.

os solos da camada supcrficial fffil, que forem remoüdos nas opcrações de limpez4
devem seÍ estocados e utilizados posteriormente na recomposição das áreas de exploração de

materiais.

os materiais de dcsrn*amcnto, que nào seÍão utilizados posteriomcnte devsÍE sêr

depositados em locais indicados pelo projeto ou pela fiscalização.

Equipamentos:

As operações serão executadas utilizando-s€ equipâmentos adequados

complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará ern

f,rnção da densidade c do tipo de vegetação local e dos prazos exigidos para a

(
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obra.

Antes do inicio dos serviçoq todo eqúpammro dsve s€r examimdo e aprovado pela
fiscalização.

o equipamento básico para a execução das operâções dc desmatamento, destocamento

e limpeza comprccndem as scguintes unidadcs:

- Serras mecânicas por&lteis;

- Tratores de esteira com lâmina frontal;

- Pequenas fermrncntas, enxadas, pris túcâi€tâs et§.

os equipamentos devern ser selecionaôs de acordo com o tipo e densidade da
vegetação a ser remoüda e complementada com emprego de serviços manuais.

. Inspeçõo:

Verificação Final da Qualidade

A veriÍicação dos operações de desmatamento, destocamento e rimpeza será por

aprcciação visral da qualidadc dos scnriços.

. Aceitaçào ou Rejeição:

os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta

Especificação e Seitados caso cmrário.

Os serviços r{eitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

. Controle ambiental:

os serviços de desmatarnento, destocamento, €xplrrgo e limpeza siomente devem ser

iniciados após a obtenção da autorização para supressão da vegetação do órgão ambiental

comp€tente.

São indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental:

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente aos limites estabelecidos

no projeto. aprovado pelo órgão ambiental competenre, eütando acréscimos os;

\
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deve ser suficiente para garantir o isolâmento, das operações de construção e a üsibilidade
dos motoristas, com a precaução de não cxpor os solos e tal.des naturais à erosão;

- As ríreas destinadas às atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem
ser dclimitadas fisicamcnte, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou matcrial similar, de

forma a orientar os responsáveis pelas eüvidrdes;

- Nas qerações de lirnpeza, a camada vegetal deve ser estocada sempre que possível, para

futuro uso da recomposição vegetal dos taludes e de outras áreas, conforme a necessidade;

- A executante deve dispor de equipamentos específicos para rifuração de restos vegetais de

pequenos porte, galhadas e folhas; a critério da fiscalizaçâo, o subproduto gerado deveni ser

utilizado nas adubações orgânicas preüstas nos serviços de manutenção ou plantio arbóreo e

arbustivos, nos locais ou áreas indicadas.

Criterios & mcdiçõo c pagarnento:a

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes:

os serviços de desmatamento e de destocamento de árvores de diâmetro inferior a

0,15m e limpcza scrõo me.didos ern funçào da rirca cfctivmrente tÍabalhrds.

As árvores de diâmetro igual ou superior a 0,15m seÉo medidas isoradamente, em

função das unidades destocadas.

O diâmc*o das árvorcs scni apeciado a un metlo de altura & nívcl do terrçno.

A remoção e o transporte de material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza

não serão considerados para fins de medição.

O pagamento seni efctuado por pÍeço rmitírio contratual e confomre medição

aprovada pela Fiscalização, estando incluidos neles todo o equipamento e pessoal necessários,

bem como os encargos I outras despesas necessiirias à sua execuçào.

. Condições Crerais:

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar os

de composição paisagística, assinalados no projeto.

lementos
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Neúum movimento de terra poderá ter inicio enquanto as operações de desmatamento,
desúocamento e limpeza não tenham sido totalmente concluídas.

6.2 Expurgo de material vegetal de jazida

. Serviços iniciais:

os serviços de desmatamento, destocamento e rimpeza consistem no conjunto de
operações destinadas à remoção das obstruções naturais ou artificiais existentes nas áreas de
implantação da obra, áreas dc empréstimo e áreas de ocorrência de materier.

Desmatunento e destocarneato consistcrn no cüte e rernoção dc toda vegetação
(árvores, arbustos, coqueiros) de qualquer densidade ou tipo.

consideram-se como Limpeza as operações de escavação e remoção total dos tocos e
raízes, da camada de solo orgânico, & entulho, matacões ou de qualquer outro materiar
considerado prejudicial, na profundidade necessária aú o nível do têrÍeno considerado apto
para terraplenagem.

Bota-fora or local de cxpurgo são os rocais dcstiaadm pera &positar os matcriais
impróprios e/ou inservíveis.

. Msteriaisi

Materiais vegerais pmveni@rês da limpeza da jazida.

r Equipamentos:

AntÉs do inicio dos serviçog todo equipamento deve ser examinado e aprovado pera

fiscalização.

As operações de execução de bota-fora serão executadas mediante a utilização racional
de equipamentos adequados como: serras mecânic* portáteis, uator de esteiÍa paÍâ

espelhamento c ceminlrõcs bêssuhnt€s. pcq,Ênas fcrarnenus, enxadas, pás picaletas uc.
os equipamentos devem ser serecionados de acordo com o tipo e densidade da

vegetagão a ser remoüda e complementada com emprego de serviços manuais.

I
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. Execução:

Antes do inicio das operações de desmatamento é necessário observar os fatores

condiciqrantos dc marcjo ambicntal dc rmdo que as opcrrçõcs dc dcsm*tamcnto não atinjam

os elementos de proteção ambiental.

Tais materiais removidos devem ser transpoÍados para locais previamente indi

?ír.r!i

§

r Controle ambientrl:

os serviços de desmataroento, destocamento, expurgo e limpeza somente devem ser

iniciados após a obtenção da autorização para supressão da vegetação do órgão ambiental

competente.

São indicados os s€guintes cuidadoc ÍElativamente ao conholc ambi€ntâl:

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente aos limites estabelecidos

no projeto, aprovado pelo órgão ambierrtal competente, evitando acréscimos desnecessários;

deve ser srficicnte para garantir o isolarncnto, &. operaçõês de conslrução e a üsibilidade

dos motoristas, com a precaução de não expor os solos e taludes naturais à erosão;

- As áreas destinadas às atividades de desmatamento, destocame o, expurgo e limpeza devem

ser deümitadas fisicamsnte, por meio de fitas or redes sinalizadoras ou material similar, de

forma a orientar os responsáveis pelas atMdades;

- A executante deve dispor de equipamentos específicos para trituração de restos vegetais de

pequeros porte, galhadas e folhas;

- A critério da fiscalização, o subproduto gerado devení ser utilizado nas adrúações orgânicas

previstas nos serviços de manutenção ou plantio arbóreo, nos locais ou áreas indicadas.

. Aceitação ou Rejeição:

os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta

Espccificação e rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão scr corrigidos, complernetrtados ou refeitos.
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modo a não causar transtomo à obra em caráter temporiírio ou definitivo.

r Criterios de medbão e psgâmcnto:

o serviço de expurgo é medido em fungão da área e da espessura da vegetação retirada.

A unidade de medição por peso transportado será expressa em mr.

A medição dos scrviços dcve lerrar em consideração o vohme dc matrial extraído e a
respectiva dificuldade de extração.

6,3 Escevaçio de metcrid dc irzkh
. Extração das matérias na juida

A(s)jazida(s) indicada(s) deverá(ão) ser objetivo de critoioso zoneamento, com visras

çe atendam àc caacterísticas eryccificadas.

. Controle ambiental:

Não deverão ser cxplorados emprésimos em árcas de rcservas florcstas ecológicaq

de preservação cultural, ou mesmo, nas zuas proximidades.

As providências a serem tomadas visando a preservaçâo do meio ambiente referem-se

à exetuçào dos dispositivos de dretragern e proteção vegetat dos taludcs, previstos no pÍojeto,

para evitar erosões.

Nas áreas de cortes deve-se evitar o quanto possível o trânsito dos equipamentos e

veiculos de serviço fora das áreas de trabalho, evitar também o excesso de carregamentos dos

veícrlos e controlar a velocidade usada.

A exploração deve-se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalizaçào e

licenciado ambientâlmente; quaisquer alterações deve ser objeto de complementação do

licenciamento ambicnal.

Serviços iniciais:

J

I

O serviço consiste sm escavar, tansportar e descarregar na obra, o material

I
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(que será de responsabilidade da empresa a ser contratada), cujas características
granulométicas e de cornpactação, cornprovadrs mediante tsst€, serão adequâdas para servir
de base para o rwestimento primário.

obs.: A carga de terra para utilização de aterro ú caixa sení medida com empolamento dc no

mráximo 20%.

Â escavação seni preccdida da exccução dos serviços de desmatamento, destocamento

e limpeza da área do empréstimo.

r Equipamentos:

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados

complementados com o eÍnpÍego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em

função da ncccssidade exigida na execução da obra-

Consiste no carÍegÍrmsnto de material de qualçer categoria, em camiúões
basculantes, com utilização de pás carregadeiras ou escavadeiras.

Para o setliço manual, a equipe deveni estar devidamente protegids com Epl's (bota de couro,

luvas c máscsrss coÍtra pocira.) e proüda das ferrrnrentas adequadas.

. Aceitação ou Rejeição:

os serviços seáo aceitos desde que atendam as exigências presodzad.s resta

Especificaçiio e rejeitados caso contrário.

Os serviços rcjcitados dcvsrão ser corrigidos, complcmcntados ou rcfcitos.

r Criterios de medição e pagamento:

Medição por Volume da escavação e carga do material de jazida (m3)

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas em pÍojeto

ou ncsta cspecifrcação, scm que scjam absolufamente rcccssírias.

o pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela

Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem omo os
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eÍlcargos e outras despesas necessárias à sua execução.

r Coodições Gerais:

A superficie a receber a camada de aterro devená estar perfeitamente limpa e
desempenada, devendo ter recebido a prévia aprovação por parte da fiscalização.

Eventuais defcitos existentcs devexào scr ncccssariarncntc reperados, ames da disribuição <to

material.

6.4 Trrnsporte local c/ basculante l0m3 de mrterial de jadda

r Scrviços iriciais:

o transpote de material de jazida consiste nas operações de transporte ds material de

l" categoria provsniente de iírsas de jazidas seledonadas para a base.

r Material de I" categoria

O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituido por

solo, alteração & rocha, rocha ou associaçêo d€stcs tipos.

Compreendern os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com

diâmetro miíximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado.

. Equipornentos:

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em camiúões

basculantes l0mr.

os trarr§portes serâo efenrados por profiscionais hebilitâdos e c«n experiência

comprovada, mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não serão

permitidos motoristas não habiliados no DETRAN.

A Cmtratada tome-se reçonsrivel pelo hensporte dos marcrbis desde sra carga até a

sua entrega Íos pontos determinados pela Fiscalização. Fica sob sua responsabilidade os

cuidados de carregamento c descarregamento, acomodação de forma adequada veículo c
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no local de descarga, assim como todas as precauções necessárias, durante o trânsporte.

Qualquer acidente que ocorÍ:l cgn a carga, o veiculo ou cotrtra terceims, úrrmts o ransport§,

será de sua inteira responsabilidade.

É obrigação da Contratadâ o controle das viagens transpoÍtadas, a fim de evitar que o

material seja descanegado fora do tocal de dcstino ou cm locais não aprop iados.

Qualqucr que seja o local de transporte, nào será permitido pessoas viajando sobre a carga.

Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere a trensporte

de cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras.

Todos os veículos utilizados dcverão estar em condições tecnicas c legais de trafegar

e.m qualquer via pública.

Entende-se por condições técnicas o bom estado do veículo, principalmente no que

diz rcspeilo à parte elétrica (faúis, sctas, luz de adveÍtênci4 luz & re, etc.), motor (emissões

de gases, vazamentos, etc.), freios, pnzus, direção e sisterna hidníulico.

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do veículo -
Seguro Obrigatório e IPVA em dia e documento de porte úrigatórío origioal.

I Execução:

O material é transporiado em camiúão basculante no trecho em rodovia não

pavimentada com o DMT dcfmido no projao.

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente

distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas

duralte o ransporte.

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhões

deverá ser mantido ern condições de permitir velocidade adequada, boa vísibilidade e

possibilidade de cruzamento. os caminhos de percurso deverâo ser umedecidos para evier o
cxcesso dc poeira, e dcvidamente dretrados, para que não surjam atoleims ou trechos

escorregadios.

Tratando'se de transporte gm área uÍbanâ, estradas ou em loçais onde fe de

\'j
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veículos ou pedestres, a caçamba do camiúão deveni ser completamente coberta com lona
apropriada, ainda no local da carga, edtando-se, assim, poeira e derramamento de nraterial

nas vias.

Dcverão ser utilizados caminhões basculantcs cm nrirnero e capacidadc compatíveis

com a necessidade ô serviço e corn a produüvids& reguerida.

A carga dweni ser feita dentro do limite legal de capacidade do veiculo (volume e/ou peso),

mesmo dentro de canteiros de obras.

Aceitação ou Rejeição:t

os serviços são aceitos e passiveis de medição desde que sejam executados de acordo

com esta especiÍicação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerância permitidâ,

caso contrário scrão rcjcitados.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complernentados ou refeitos.

r Critérios de medição e pagâmento:

Os fansportss dc mrtctiais cuja àixa dc trmportc p|ff) indkados crn plantE, os

mesmos serão medidos considerando-se momento extraordinário de hansporte. A unidade de

medição por peso transportado será expressa em t.Km.

65 Couprcteçio de aterro e 100./r do proctor normat

. Serviços iniciais:

A opetação serú precedidr da cxecuçso dos serviços de dcsmrlrmento, destocâmento

c limpcza.

Preliminarmente as execuções dos aterros deverão estar concluídas as obras de arte correntes

necessárias à drenagem da bacia hidrognifica interceptada pelos mesmos.

r MaErial:

Os solos deverão ser preferencialmente utilizados atendendo à quali eea
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r Equipamentos:

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamento apropriado,

atendidas às condições locais e a produtividade exigida.

Para a exccução dos serviços de base poderão scr utilizados os seguintcs eqripameirtos:

- Motoniveladora pesada com escariÍicador;

- Caminhão-pipa com barra distribuidora;

- Rolos cmnpactadores tiÍ.os pe{e.caneiro, liro, tiso.vibntório e dc pneus, rebocados ou

autopropelidos;

- Grade de discos;

- Trator agrícola de pneus.

Além destes, podeáo ser usados outros equipamentos desde que aceitos pela Fiscalização.

. Execução:

As operações de execução do aterro subordinam-se aos elemertos técnicos, constant€s

do projeto, e compreenderão:

Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração,

compactaçio dos materiais selecionados FÍocsdmtes de cortes ou emprcstimos, para a

construção do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide do terraplenagem.

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos

materiais procedentes de cortes ou empresioos, &sinados a suhstinrir êventuaüm€rrte os

materiais de qualidade inferior, prcüamente retirados, a fim de melhorar as fundaçôes dos

aterros.

No caso de aterros assentcs sobre encostas, com inclinação tarsversâl accntuada e de

acordo com o projeto, as encostas natwais deverão ser escarificadâs com um trator de lâÍtrina,

produzindo raúuras, acompanhando as curvas de nível. se a natureza do solo condicionar a

adoção de medidas cspeciais para a solidarização do âtcrro a,o terÍeno natuÍâI, lge-se a

o poro o Povo

*.



§üdiÉrRA
DO
Administrond o poro o povo

execução de degraus ao longo da área a ser aterrada.

o lançameoto do mateÍial pa-à a cons@ão dos aterros dwe ser feito em cmadas
sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu

umedecimento e compactação de acordo com o prcüsto nesta Norma. pam o corpo dos atcrros

a cspessura da camada compactadr nào deverá ultrapassar 0,20m.

Todas as camadas do solo deveÍão ser convcnientemante compactadas. para o corpo

dos aterros, na umidade ótima, mais ou menos 3oz, ate se obter a massa específica apârente

seca correspondente a 100% da massa especíÍica aparente máxima seca, do ensaio DNER-
ME 82 ou DNER-ME 037. Pmâ as caÍmdas finais aquela rnossa espccífica rparcntc soca

deve corresponder a 100q/o da massa específica aparente máxima seca, do referido ensaio. os
trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser escarificados,

homogeneizados, levados à umidade adcquada e novamente compactados, de acordo com a

massa específica aparente seca exigida.

No caso de alargamento de aterros a execuçâo será obrigatoriamente procedida de

baixo para cima, arompanhada de degraus nos sets taludes, Desde que,justificado em projeto,

a execuçào poderá scr realizada po'mcio dc íriÍâsamcÍrto parcial do atcrro exisúcnte, até que

o material escavado preencha a nova seção transversal, complementando-se com material

importado toda a largura da referida seção transversal.

Inspcção:a

Deverão ser adotados os seguintes procedimentos:

a) 0l ensaio de cornprctação, segundo o método DNER-ME 129 para cada l.000mr de

matcrial do corpo do aterro;

b) 0l ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 paru cada 200mr de material

de camada final do aterro;

c) 0l ensaio dc gramrlomctria (DNER-ME 0E0) do limitc de liquidcz (DNER-ME 122) c do

limite de plasticidade (DNER-ME 082) para o corpo do aterro, para todo o grupo de dez

amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea a;
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d) 01 ensaio para granulomerria (DNER-ME 0g0) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e

do limite de plasticidade (DNER-ME 082) para carnadas finaís do aterro, paÍa todo o grupo

de quatro amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alinea b.

e) 01 cnsaio do Índice dc suporte califomia, com cnergia do Método DNER-ME 49 para

camada finel, pa.ra cada grupo de qustro smostrsri submetidas a ensaios de compactação,

segundo a alínea b.

Controle da Execução;

Ensaio de massa específica aparcnts sccz "in situ" ern rocais cscolhidos

aleatoriamentc, por camada, üstribuídos regularmente ao longo do scgmento, pelo método

DNER-ME 092 e DNER-ME 037 . Para pistas de extensões limitadas, com volume de no

máximo 1.200m3 no corpo do aterro, ou 800m! para as carnedrs Íinais deverão ser feitas pelo

mcnos 5 deteíminaçôes para o cálculo do grau de compactação - GC.

. Controle Geométrico:

o acabamcnto da plataforma de aterro seni procedido mecanicarnçntc de forma a

alcançar a confonnação da seção üansversal do projeto, âdÍnitidas as toler.âncias seguintes:

- vadação da alhrrâ máxima de * 0,04m para o eixo e bordos;

- variação míxima da largura dc + 0"30m para a plataforma, não sêndo adhritida vriação para

m€nos.

O controle deverá ser efetuado por nivelamento de eixo e bordo.

r Aceiução ou Rqieiçâo:

A expansão, determinada no ensaio de ISC, deverá sempre apresentar o seguinte

resultado:

a) corpo do aterro : ISC : 2% c expansâo : 4%;

b) camadas finais : ISC = 2o/o e expansào = 2o/o.

Será controlado o valot mínimo para o ISC e grau de compastação - GC, com k

\
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obtidos na Tabela de Amostragern Variável, adotando-se o procedimento seguinte:

PârÀ ISC e GC têm-se:

- ks < valor mínimo a&nitido - rejeih-se o serviço;

- ks > valor mínimo admitido - aceita-se o serviço.

Para a expansão, tàn-se:

* ks > valor mriximo admitido - rejeita-se o serviço;

+ ks = valor máximo adrnitido - aceita-se o serviço.

Sendo:

Onde:

i - valores indiüduais.

- média da emostrâ"

s - desvio padrão da amostra.

k - cocficiente tabolado em flmção do númcro dc determiuações.

n - nurnero dc detcrminaçõcs.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Os resultados do controle estatístico da execução serào regishados em relatórios periódicos

dc acornpanhamsnto.

. ContÍole ambiental:

Os cúdedos psra r preservação ambien8l se rcferem à disciplina do tráfego e do

estacionamento dos equipamentos.

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra,

para evitar danos desnecessririos à vegetação e interferências na dÍenagem natural.

Ar áreas dcetiradas ao cstacionamcato c aos serviços dc manutençâo dos

equipamentos deverão ser localizadas de forma que residuos de lubrificantes e/ou

combustíveis, não sejam levados ate cursos d'água.

\
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Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva.

Critcrios de med(ão:

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes:

o volume transportado paÍa os aterÍos deve ser objeto de medição, por ocasião da

execução dos cortes e dos emprestimos.

A compactação sení medida em m3, sendo considerado o volume de aterro executado

de acordo com a seção transversal do projeto.

Nos serviços mde houver coirrcidfucia da cunada final de e20m, nas obras de tcrraplenigem,

com a regularização das obras de paümentação, este último serviço não deveni ser medido,

por ser idêntico ao primeiro.

O equipamento, a mão de obra, o material e o transporte, bem co*o as despesas

indiretas não serão objeÍo de medição, a penas considerados por ocasião da composição dos

pregos dos serviços.

7. SERVrço§DE,DREtiAcf,M

ôs bueiros sào os elementos principais deste tipo de drenagem e podemos definiJos

como dispositivos destinados a conduzir as águas de um talvggus, de um lado para o outÍo da

estrada (bueiros de grota). PodsÍn ainda, proporcionar a passâgem de águas coletadas pelas

sarjetas ou outros dispositivos de drenagem da plataforma da estrada e/ou taludes de corte aos

locais convenientes (bueiros de greide).

os bueiros com@nrse de coço e boca e sua serão de vazão pode induzir à

construção de bueiros SIMPLES, DuPLos ou TRIpLos conforme a necessidade. No caso

de o nível da entrada d'água na boca de montante estiver situada acima da superÍicie do

bueiro, a referida boca deverá ser substituídâ por uma caixa coletora.

I Dimcnsionamento das obras de artc:

Particularmente com respeito à drenagem corrente, que selí implemcn através da

úla.
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utilização de bueiros tubulares para ambos os tipos de projetos de engenharia, o
dimensionamento destes sisternas de drerngem @ení ser realizado de forÍna expedit4 ou
seja, através da obtenção de informações junto aos residentes do município de sucupira do
Riachão. Excetuam-se os casos em que os projetos de adequação indiquem rerocações

importantes de traçado em dercnninados trechos, as quais apresentem bacias de cootribúção
que necessit€m d€ um levantamenio mais preciso objetivando um dimensionarncüto dâ seção

de vazào dos bueiros em bases mais seguras.

. Materiais:

As condições de aceitação dos materiais serão regidas pelos termos contidos nestas

especiÍicações e a,s nornas da ABNT.

os tubos de concreto deverão ter armadura dupla e obedecer Às especificações NBR
9794, NBR 9795 e NBR 9796 e no que couber, as Especificações ES - sDl I concretos e

Argamassas.

Equipamento:a

os equipamentos necessiirios à execução dos serviços serão adequados aos locais de

instalação dos bueiros c oompatíveis com os materiais utilizados nas obras de arte oorrentss,

atendendo eo quc digõcs as pre"scrições especificas para os serviços simileres.

Rccomeodam-se, como minimo, os seguintes equipamentos: camiúão basculante;

camiúão de carroceria; betoneira ou caminhão betoneira; motoniveladora; pá carregadeira;

rolo compactador meúlico; retoescavadeira valeudeira; guincho ou camiúão com grua ou

Mumk; Serra eletrice pera formas e ühadores de placa ou de imersão.

' Execução:

As valas deverào ser exccrtr-drs ro scntido dc jusantc para monÍrntc c as escavações

deverão obedecer às dimensões e cotas neccssiirias para o asseÍrtaÍnerto dos tubos, garantindo

aos mesmos um recobrimento minimo de 1,5 vezes o diâmetro do bueiro, principalmente se

ocorreÍem casos onde os bueiros sejam constítuÍdos de tubos de desprovidos de

rlaa.

Z
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armadura de reforço.

A eswnsidade do btreiro, qumdo não inücada nm desenhos & pojeto, deverá ser

considerada, a priori, como sendo de ff. Nestes casos a locação definitiva e o comprimento

bral do bueiro deverão ser definidos no local da obra em conjunto com a fiscalização, devcndo

orientar-se da seguinte forme:

a) nivelar e apiloar o firndo da vala, cüdando para que na existência de água, drenar a

mesma antecipadamente. Executar base em enrocamento de pedra ammada e berço de

concreto simples.

b) assenk os tubos, cxecutar o berço cmplernera e promover o Ísjmte dos tubos

com argamassa de cimento e areia cujo traço deverá ser l:4;

c) reaterrar e compactar a cava do bueiro utilizando-se sapo mecânico,

preferuciaLnenre com o próprio material escavado, desde que o mesmo seja de boa

qualidade, espalhando-o em camadas de 0,20 m, até que seja atingida a espessura de no

mínimo 0,60m acima da geratriz superior externa do corpo do bueiro. Deste ponto em diante

c até a cote de projcto, os aterÍos remsnesccntes poderão sêr coÍnpactsdos por meio dos rolos

compactadoÍes tradicionais;

d) posteriormente deverão ser executadas as bocas/caixas coletoras, nas cotas

determinadas pelo pryieto de engeúaria;

e) ean casos cspcciais dc elsv.ado vol'"zre d'água cm tais dispositivog aliado a

condições particúares de possibilidade de erosão à montante e jusante dos bueiros,

recomenda-se a execução de enrocamento de pedra amrmada.

Controlc Gcomçtricoa

a) locação e nivelamento da vala, admitindo-se uma variação mrixima do aliúamento

da mesma, de 2' (dois graus) e a declividade longitudinal do fundo da vala deverá ser

cmtÍntn;

b) apteciaçào, em bases visuais, das condições de acabamento dos tubos e células,

observando-se a não ocorrência de imperleições na mistura ou moldagem, de as ou danos
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ocorridos no manuseio ou transporte;

c) os tubos não poderão apresentar variações maioÍ€s quÊ 2 cm por meEo de

comprimmto e 0,2cm na espessum do tubo;

d) conferência por métodos topognáficos correntes das dimensões e demais

câracteÍísticas geométricas previstas. Não scrão adrritidas variaçôes em qualquer dimensão,

de 5%, para pontos isolados;

e) apreciação, em bases visuais, das condições de acabamento do corpo e des bocas

dos bueiros, observando-se a não ocorr€ncia de trincas ou outras imperfeições.

8. SERVrÇoEs FrNArs

E.l Repereçõcs de dsnos fisicos ao meio rmbiente

A rccuperação das rireas degradadas (rírcas de empéstimos e jazidas) consiste na

recomposição da vegetação natural, correspondendo ao transporte de material estocado na

periferia quando da exploração dessas áreas, seu espalhamanto.

Ao tcrminar a explor-âção das zmas dc empréstirnos c jazidas, a Enrpreitcira dwení
recompor os locais utilizados com a redistribuição da terra vegetal retirada pâÍa que

apresentern bom aspecto.

O material orgênico resultante da roçada manuat da limpeza da faixa de dominio, de

empréstimo e dcjazidâs será estocado e postcriormcnte espalhado sobre os taludcs de aterros,

fundos das caixas de empréstimos e de jazidas respectivamente, como medida de proteção

ambiental.

As áreas dejazídas c de caixas de emprestimos serão recompostas fazendo-se retomar

ao seu interior a camada fértil ou expurgo armazenado na sua periferia. No entanto, antes do

lançamento e regularização da camada, será feita a escarificagão e destorrôarnento do fundo

da cova no sentido de facilitar o off&izarnento das Especies a germinarcrn. A rcposição do

material esúocado deve ser feita na ordem inversa de sua remoção, espalhando-se primeiro o

material proveniente dos horizontes mais profundos e depois o solo orgân
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Critérios de medição e pagamcnto:

Estes serviços serão medidos c pagos por m2 de acordo com a pranilha de orçamerÍação de
obras.

DE§MOBILTZAÇÃO

r Desmobílização

Consiste na desmobilização dos equipamentos do canteiro de obras.

r Criterios de medição e pagamento:

A rernuneração correspondente à mobilização da contratada antes do início da obra, a

desmobilização após o término do conÍrato, será efetuada de forma global, sendo o pagamento

efetuado coofomre o cronograma tisico-finaoceiro proposto pela licitante.

r Equipamcntos:

Trator sob,re esteiras com lâmina - 97 Kw

Trator agrícola sohrc pncus - 77 kW

Motonivel adora - 93 Kw

Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m! - l 13 Kw

Rolo corçacadm pe e emim vibruórb ar*opropcliô por pnus dc I l,ó t - g2 kW

Camiúão basculante com capacidade de 10 mr - lgg Kw

Camiúão taaque com capacidade de 10.000 I - l gg Kw

Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de » t - 240 kW

SUCUPIRA
DO

LUIS DE JESUS Assinado deforma disitat

JA R D I M : 437 6't24 ffi ii^l'"?::i:H,.'
0368 ?11T'2o22'osj0't4:31:o2
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1.0
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GfiHgffi-
DratcflliA ttttrea DCtrE pÍ^ Do iaotlo.gÀ
o8iÀ ÀolquÀ(lo Dt ÊsÍRlDrs uoug lo uurlcÍpo oE 5rr(u,|i Do aualilô.
itfEiÊ atÀ ícno DNtÍ ouÍuBio/2021 - s[{^pt FEvExÊrRo/ro22 - slM DlsoMn (lo
aotst4Jrt
PnoPogÍÀ .r0256ú,/ro2t

EiTC IGOS SoCtllS: 112,9or4 a 70,â?x

33

lf.M Drs(itMrtâçIo Dos tÉivtços utrDAot códlro .. r.dr. l1.l0

t, BA§ i3 t:,raa,rr
1.1 PLÁCÀ INOIVIDIJÀLIZAOÀ OA OBfi A 6,OO ns 295,14 RT r65,65 Â$2.199,90
7.7 MOBILI?AçÁO DE EQUIPÀMENTO 1,00 ns2.a22,03 Rs r.s05,87 Âs 1.505,87
t1 ,1,OO isr9j6 R$ ?20,t6 q§ 17.2la,64

l.o ADMrí{6rn çIo LocÂt n3 2a.177.6a
2.t ÀDMnrrnrçÃo Locr! a,ú RS5 670,47 RS 7.0a1,a2 Rs2t.17r,68

!.o Stiviço5 DÉ nai P[ nl6€ir isr,,.269.97
:t1 ts(Âv do E clÂ6 DE MAÍtit r DE iÀto^s 119Ct,00 AS !,76 *5 52.26:r,@
1.2 TÀ^tisP. i,oaÀL c/ 8^5c. 10 M! 0a MAÍEnraL DE r^zroÂ 3,1264,a0 59t1371 RS 0,73 Ês0,91 Rs 31.180,97

DESM DEí. L|MPÉZAAntÀs C/ARV. D|AM. ÀrÉ 0,rsM 5501700 RSO,4r RS0,s1 R§ 2t.267,00
etcoNÍonMÀçlo DA PraÍÀFoRMA ,915598 RS ú 25!,00
COMPACIAçÃO DT AITNRO A ]OOgt DO PCOCTOF ÀOfiMAT 13900,00 550297ê Rs 3,34 R§ 66 303,00

i5 roa,larr!sllvrçoa Dr
4.1 LIMPÉZÀ ME'ÀI{IZAOÀ OA'ÀMADÀVEGETÂL 92ú,6',1 s502985 8s0,46 R5 4.262 67

20350,00 5502986 RS 2,09 Âs2,60 Rs 54.210,00
,t.3 lsc^vÀçlo Ê c Â6^ Dl MAÍÉÂr^! 0E lazrDl 13900,00 r016008 Rs r,76 is 52.26rr,00

Íi^ sPoiÍE coM cAMtNHÃo &ÀscuLÂ TE DE ro Mr.
iooovra coM REvE!ÍrMENro pRlMÁRlo l19AO,4a 59!1371 Rs0.73 R50,9r is29.r02,24

coMpAcrAçÃo DE ÁÍERios a 10096 oo pflocloa NoRMÀt 139@,00 550297A RS 3,34 R9 66.303,m

t.o iqlr@t ot DrEq€o. i3r,110,ró
5.1 COAPO B5TC 0=1,00 À,1 6,00 0404036 i 653,07 RS8U,3t RS4.867,86
5.2 AOCA BSfC D=1.00 M 2,00 ,2.159,50 Rs2.6a2.750304393 R§5.365,S0
t3 Cdoo dê gOíC D . 1.00 h 6,00 0ao418a ;1.261,64 A91.ír,3rr

Aeà dê ADÍC O = 1.00 m 2,00 ,1,007,63 R53.7r6,33 F57.t72,76

60 tat
6.1 PtcuPÉiÀÇÃo D€ oaNosFrsrcosao ME oÂMBttNTE 40000 Rs 0,25 Ês0,32 RS 12.8m,00
6.1 o€sMoBtLtzÁçÃo Df EoUIPAMENTo 1,00 ;2.a22,03 Rs 3-505,a7 Rs3.50s,37

i6a7r,0dr,@ qu^ftoctllt6 É sÊrÉrat EotÍo tí(inrort. o r.tuh. o.trmúto cn:

--

--
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tittattt a it}aata of itÉ4qA tx, [Àotlo.ra
oBl*^Dtau (Io DÉ àsÍ[ D s uoíriÀt' í'lo MuillclPto Da suaupti Don cHÂo.
úrEaÊt.alÁ: iraio oNrÍ ouTUBRo/2o21 gt{Afl r€vEREio,/2021 , rEM DEsOt{Et^!ÂO
gOl-24,23rí

Etl(.1â6os §oO^lS: 112,9oL t 70,37Í

l2
3,3
3.4

DÉCIlMtt çlO ô6 rBl/rçO5 UNloADT
aóíto .l. xrú<. 9OO

DIIII

It avEGEat i ,2.tt9aA1
11 PLÁCÂ INDIVIOUÀLIZADA DÁ OSRÀ 6,O0 295,14 Às 366,65 R§ 2-199 90
t.) MOETUZ çÃO 0E EAUTPAMENTO 1,O0 cPlJ{2 n$ 2.822,08 R§1.505,8' 1.505,87
13 ,.í,00 as 579,86 RS 120,16 1

r,o aDMrÍ{6rn (Ão Locll
1l aDMlr{rsTtÀtÀo LôtÂr 1,00 CPUNS

3.O srm4ço§ DrÍItrÂpt t GtÀ/l
l-1 ÉÍ4VÁ{ÀO É ClÀ6À 0É M^TtRr r DE úZôA§ 1300,00 1o16008 $ 3,76 i12.408,00

TÂÀNSP, IOCÀL C/ BAsC, 10 MI OÉ MÁTERIÀL DE ]ÂzIDÂ 591.{174 RsO,73 RS0,91 Â51r,297,29
OÉSM. DESL LTMPÉzÀ ÁRtÀ5 c/ÀRv. DLÂM. ATÉ o,15M 9900,00 5501700 io,4l RS0,S1 Âs s.049,00
ÃraoNFoRMÂ4ÀO DÀ pLÀTAFORM^ 16500,00 1915598 nJ 0.0, !

3,5 coMPÀcTÀçÀo ot ÀTÉnÀo Â 1oo9ú Do pRocroR riotMAL 33m,o0 550r978 i 3,34 Â$ 15.741,0O

4-0 G Dt tÃmlttollD tlrlrl)
4.1 LIMPCZÂ ME'ANIZAOA DATAMADÁ VEGEIAL 2200,00 5502945 fl§0,3? i1,012,00
12 ETPIJRGO DE IÁ2IOA ,1950,00 5502986 i2,m R32,60 ,12.870,00
4,1 IS(AVAçÃO E CAIGÂ OT MÂTEiIAL DT JA?IDT 3t00,00 ,o16004 RS 3,0t i91,76 i 12.&a,00

TiAiISPOÃG COM CAMINHÃO BÀTULÁI{ÍE OE 10 M'
fiOOOVIA COM NEVISTIM ENÍO PRIMÁRIO

11536,96 591437,1 RS0,73 RS0,91 iS 10.54,r,13

4.5 (oMPACTAçÃO DE AÍEÀÀ05 Â 10096 OO pROCÍOfi NOnMÁr 3300,00 5s02978 R5 3,84 Â! 15.741,00

5.0 iallB6 oa ÊtÍtÀallit I
5.3 aqpo dê SoTC D.1,0o ô 6,00 080,1183 ! RSr.s67,3tr
5.,t 60r. Íh 8DÍC o : 1.00 m 2,O0 3.007 R93.736,33 t),472,76

6.O i t.16,(D
RECUPIRAçÀO DE DA'{OS FISICOSAO MEIO AMBIEI'ITT Âs0,26 R30,32 i3.2m.00

14t,611.05
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SUCTJPIRA
DOFüACI{AO
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PREFE]TURA IITU'{IOPÂI DE SUCUPINA DO NNCHÃO-MA
osi^rDtor (Io oc EsÍraDAs uclnÀs xo taulÍdão o! suct ãi m acrúo.
nEtÉEar tEô Í qjÍutlôF2an - sarâÀ rlvcrl[orltr2 - §Êta *sôErAçÃô
EOh2.rl'í
PÀO96Í xr @55D/2e1

E CARGOS SOCIÂIS: 1ür,*X Ê 7O,AVX

DADOS

Ertên ão rotâl (Ínl 33m,00
târsur-á Médi. lm) 5,00

9*r.lml o,m
Base o,20

ÍXúT mÍ.l.rida . üarro l,09
OMT nat. !ãrkla - càsailho 2,{X}

Empolamento 1,20
t!.o tspaafrro tatarftã 1,50

MEMÓRIA oE cÁLcuto
mÊtHo I ExrExsÀo 33m.00

ExfEnsÃo ÍorÀr 33ü),00 IT- II

Ll s€wr(ôs lMcrNs
1.1 PLA€Â INDIVIDUALIZADA DA OERA

Comprimentolm) largura (m)

3,m 2,O0 5,m

1.2 uouuaçÃo or rquPemÉim
Quântidâde (und) 1,00

1.3 sÂRRÀcÃo Dt oBRAs

Comprirn€nto (ml Largur. (m)

6,ú 4,00 24,N

2.O Amfllsln çÀo rc(r.

2.1 Âdtnlhlsltaçlo loaal Í,m ,nar

sfRvlços Df TEnRÁPLAIÂGEM

3.1 Er.avaçáo e.a.8a dê meterial d€ lazldâ
Volúfir lrraído do 6l.dro dc c!à.cão ,300.m

3,2 Trtnso. lo.rl c/ ba,.. lqn'd. lntt Íl.l d. l.rld.

Compra, Esc. e CôÍgà {mr) Compra, Esc. e caíaâ (t)

3lm,m 1,50 4ta,ú)

CompÍà, Es.. E Cãírâ (t) DMT (Km)

4950,00 103/t5,5O7,O9 txkm

Tran5porte Émpolamento
1034S,50 1241a.501,20 ükm

3.3 Dcsm. Dêst, Llmpcza árêas c/aw. dlam. alé O,15m

(m)
târ8úre ífi1

limpcza {mr) 3300.00 3,OO 9900,m

--r- IIIT
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I

IE

-
-
-
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-
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SUCUPIRA
DORLACI{AC)
admlnl3t.ondo PoÍo o pôvo

PÂEÊEIÍURA MUÍIICIPÂI DE SUCUPIiÂ OO NNCHÃO.MA
o8i aDEqua(lo oE c§rf,ADlti vtctt{a§ !.o MUNCÍelo Dr SutuplRA Do itaÉHÃo.
REÊrla€* slato o Í dJflJrlôlãnr - sltr,n ÍC!ÊaãIr,/Atz! - sGx o€s(xl^(tro
ADF!ar:rÍ
Pi(»osr^ i.r @56 /2ü1

E CARG{}S SOtlÀ§: 112,** E r0,gtX

DADOS

Ertcfião Total lm) 33ü),00
Lãrtur. Madl. (ml 5,OO

s.&à.s. {rn} o,m
Basê o,20

oíúT mÍ. Ja*la - atlrro 2,09
OiiÍ nrt. Jair. - cas..lho 2,O9

Empolamento 1,20
Plro fspcafrco Latlriu 1,SO

I

ÍOTAI

-

3.4 nlCOn'On aÂ(ÀO oA PtÁralotr$A

CoínpÍim€hto
(m) Lâr8urâ (m)

3300,00 5,00 16500,00

3.5 Compâctâção de âtêÍo a l(r(r% do pÍoctor noÍmàl

VCqna.dr.ido dc {urdrc d. cgà.rãc 330,00

4.O SERV|çOS Dt REVSTTME TO

1.1 Limpeza superÍi.lâl da árêa de iarida

ãoE

Espesura da

Sub Base lm)
16500,m o,70 3300,00

Volume (m3) E5pessura lm)
33m,00 1,50 2ÀB,B

42 Erpur8o !! nâtêrlâl d. jarlda

Iimpezâ (Ín':) EspessuÍa (m)
16500,m o,:lo 4950,m

4.t Eú..v.çao . c.í. da m.tcÍl.l d! iarur

Esp€ssurã lm)
165m,m o,20 33{II,M

II

I

-

I

MEMÓRIA DE CÁLCULO
EXrEÍ{S/rO 33{r,m

$m.00

ffi

-
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6Hffitrâ'-
pREFElruiÂ MuÍ{lo9Al, oE sucuptRA Do nncHÂGMA
osRA AocqtrÂCÀo oÊ ÊsrrADAs ucln^E {o Mut{tdplo Dt slrcr,fii Do llaÊHÀo.
i€fErlr€* lao mr üJn rüútEr - §n^n Êvuãrorre2 - stl ocs*rlrloíFrart:
pr(»osTÀ [.r @56sÊe1

EIICARG(}S SOCIÀIS: 112,Sta E ,0,816

MEM DE LOrrtolor..=-..-.-- fxÍEÍÍsÀo 33m,m M
ExÍEnsÃo roral 3300,00

I

DÂDO5
Er&Ísão Íotâl

Médiâ

Basê o,20

OârT mât. Jaridâ - carcalho 2,É

Plao

5,3

4.4 <'lnlnhão dêba6.lÀnfê lont

E e car8â (mr)
OMT jãrid. -

Câraálho Empolamento
3 1,4€ 2,O9 1,20

11586,96

it.5 o de aterro ã 1Ír0% do

Espessura {m)
0,20 3300.00

3.0 sERVlgO§ DE ORÊX^OEX

6,OO

1,00
Cúpo dê buêro 6,00

5.1 Boc. dc BOÍC O . í ,00 ln

1,00

2,OO

2.00

I

À

3roo,00
5,00gffiê
o,m

_ IIÍT rraa r.aiL . ânE 2O9

1,20

1,50

Área

16500,m

Coeo de SDTC D . I ,00 ,rl

I
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SUCl.JPIRA
DORLACHAO
Aclrnlãlrtro^do Fo.o o roi;,o

PREFSrIUiA MU ICIFAI. DE SUCUPINA DO RIACHÂGMA
o8M: 

^DCQUIçÃO 
OE E5IIÂDAS vrclÍtA§ IO MU tCí?tO OÊ sUCUlnA DO ÀCHÁô.

icftililor,: §(tú üÍ drÍt NorrEr - s{AÊ rfltlterrl22 _ sGI oEso§ír 610lo}Exrtr
g*ODOsf,A tt,t 02554/:Cr1

E CAnGOS SOCtÂÍl: 112,**G1t,r7X

DADO§
Ext nsãoYotal(lrr, 33{10.oo
LãÍtúÍ. Mftia (ml 5,00

ss&r.ltnl 0,r0
8âse o,20

UfT F3L Jd.. âns 2,8
OMT mat. ,ezidâ - cãsêlho 2,$

Empolâmento L,20
Péo Esrêa{fiaô Ltarítâ 1,50

€.0 l€B\rços Hr a3

6.1 RaíLtaCão dr danor fírlao6.o rnaío arnôimt

Escãvação Espe5sura {m)
100,m 100,00 rm,oo

LUIS DE JESUS Assinado deforma disital
POT LUIS DE JESUS

JARDIM:4376 iRnorrr,r'+:zorz+oroa
Dadost2022.08.241240368 ri:3ó:or -03'oo'

MEM DE to
ÍRfcHo I

TOTAT
EIIII

trnmiã atm,m
EXTENS 3300.00



G#ffi*
tnaEan i t/t, ct t DE gJO.pna Do x oilo-rÀ
oaxÀ-.^DEarrÂçÃo DE rsrf,rlDrs vt"úÀ*áuuriãj,ro oE sucupri Do Írc ro.
MFEnÊ aI : staio DnÍÍ oururRo/rol - $ rfl ÍElrtRgRo/tol2 . stM DE5oNERÀçÂoELL,Zi*

1.7
42

EN(lÀcoa Socl lS: 1U,9(»t Ê 70,!ri

b6ai rnÀçlo D6 s6t/tço5 QI'ATÍDADC

2.0
2.1

CPU{5

DÊ]Â?IDÀ'E DE
4016008 33.2 76TOCAL 1IAIDE

3
7N is I

4915598
DI AÍE a roo9ú Do pRocÍõR

3 5 15

VÊG
0,37 0,46

59029E6
E

3,03 76

ccrí ÂwÉsÍlMErÍo pRlMÁRro
coM caM tNxÃo BtscuLrITÊ DE ú Mr _

6153,84 is 0,73 is 0,91 RS 5-S9r,99

l|5 coMp cTÀçÀo DE ÀÍIRRO5 A 10096 OO PROCTOÂ NORMAL 1100,00 5502973 Às 3,84 R515.7a1,m

OE

M 2,00

i§18-r9r,76 CrúO a OrO Mll a JEtICtlÍtOS E ítOVErat EUMÍÉ t, a sEÍE[Í E ar6 .trfl vo!
únrort o lqüt n. dfâ@trto .h:

rrrr EI-

II

I
I]ÍI

ElErrr!'lr

-

LUIS DE JESUS Assinadodeforma
, diqítal por LU|S DE JEsUS

JARDIM:43 J g Ãaow.en6r240368

1240368 ?#fií:."',ff-



&ffiffiffi'-
PREFEIÍURA MuÍüctpÂt oÊ sucüpn Do RtAcH^eMA
()8âÀ 

^ocet 
ACÃo or EÍt DÀli vEitlAs Í{o uu$dào oÊ sucrraiA Do ita(llÀo.EcfCrllÉllr c(ro m drflJrao/fcl _ grââ,tvtEtf,rfaEt _ stl D.s*mçIroGra.,9Í

PRO905Í X.r @5CS/2el

EÍiCÂnGOS SOCUtts: ltz,Sta E rc,87x

MEM DE to
lt t},m,m M

TOTÂL 3300,00
r

EÍrn ão Íotàl lml 33fl),00
5,m
om

Lãlcrlta

8a5a

,üii..
mat. Jàrida -

0,20

L1r
,,Lt
1,20

1,50

2,O aolrl:'srreçilóloc^r-
2,1 loaal

DE

ntaa

3.0

3.1 €sceva

d.
de môtêrial dê a2idâ

Volutli. eüràilô dô 3ü,m
3.2 T Loaal b.... lonr d. m.t.rhl d.

Esc. €Com
Comprã, Esc. ê cargâ (t)

r,so 4190,0o

Ês(. t DMr íl(m)
4950,m

1,11 M(m

e Emmlâmento
't,20 6593,«)

3.3

Cornpl'irianto
(m) taíAur3 (m)

3300,00 9900.(x)

-

r-

-

lr]tur. MadL lhl

LM

54!X.!O

De$n. Dêst. umper. árlai t/aw. aEããão,rs.

W



§BHffinhn
PREFE|TURA Mut{tctpat DE sucuptRA Do RtacHÃo-MA
o8rÀ: ADCqA(IO OE [SÍMD^19 Vtotia§ Í{o HU tdflo D€ 5U«,HiA DO itacflÁo.icrtiÊtGA güo r dJruaro.lroer - s/râ rcvBflslt@ - $ra ocs*ti tloütÉl4.2!Í
PioooslA i.r @560/2&1

EnCAicoS SOCIAIS: r1:l.St6 E ,O,yrí

3.4

Co.npÍimrnto
(,n) ta[u.â (m)

3300,00 5,00 15500.m

3.5 Com dê âtêrro a t(rox do

.úí.íCo do qu.Crc d. cub.ç& 3ro0,m

it.O sERvrços D!xEvsnirEÍ{To pRtMÁRlo

4.1 sllp€Íficiôl dâ área de iâzidã

Espêssurâ da
Área Sub 8ôse

16sm,m o,70 3300,00

Espessurê (m)

1,50 z,ínpo

4.2

Limpezâ Êspêssrrê (ln)

0,30 4950,m

zt.t

EspÊssura {m)
165@,m 0,20 3:r@Jn

DE
IEECHO Í ÍrrEÍÍstro $m,00 Í

rxrÉnsÃõ rorlr- 3300,00
I

DADOS
EÍ.írÍ5o Total

Basê 0,20

11
DMT.n.t. Jãzida - c.s.alho 1,11

1,20
litarlle 1,í)

l..!üre M{di. lml 5,00
Írô.àr* tnl o,m

üúI llE. rdd. . Íaíro

rtco rqlulçÃo D^ pu?Â;oaÍú^-

volumê (m,)

Volurne (m')
33m,m

E)quÍIo dr Ínât€rtâl d.lattdã

16$ô,m

E...y.tao. ..ít da m.t.Íl.l & i.rtd.

t-

w



&ffiffi*
Pf,EÍEIÍuRA MuÍ{IoPÂI. DE §ucuPIiA Do RIAGHÃo.MA
o6Âa: ÂotQu çÃo D€ E§ti,aDlt vtctlÀs o Mumcíplo oÊ suruptiA Do itAaFÀO.
§T!.-" §cto Ht u.ruoâ@r - sr^HrÊvtrtm er str oisox,uct"l&ra"2tta
Pf,OPOSIÀ t.r @5&/2&L

EÍ{CAÀ6OS SOCiAE: U2,9Ota E ,O,s7X

DE

TOÍAI ErrriIIE

3300,00

5,00

o,m
Bâ§€

020
rnat,OMT ,llld.

t,7L
mat.OI\ill laridâ caicalho

Plao L.têrtt

L,LL

1,20

1,50

4.4 rôínlíhEo dêbar.rrlrtú. 10rr!

m'l OMÍ jôrid. -
cascâlho Empolamento

1,40 1,11

it.5 o dê aterro ã 1lX»6 ,;

E

OE DREIIAI,E|!

&sTc D=í 00m

1,

5.2 Aocâ BSÍC O-.1 ,00 m

1 und

5.í

q:

(,

t3m,m
3300,00

Eicriíâo Tot litn,

1,20

o,20 3300,00

5.0

6-m

L0o

2.00



&BHffiffin
PRIF€ÍTUiA MUI{IGIPAI. DC SUCUPIRA Do iIAcHÀ&MÀ
ooR : ADtQlrAçÀO DG ESÍiÂDÀS VtOt{AE fto tiauÍ{tcíao De sucuFliA Do AÊHÂO.rÊrarÊnoÀ saoo y ürrurrorãllr - 9x â arE|EmÊ0c2 _ ata oa 

"raf"roÊx.2il
Pf,OPOSTA X,r ü560Ê021

EXCÁRGOS í)CIAE 112,C)r6 E 

'0,816

stRvrço§ tnrÀs

5.1 drdaÍr6 ííric6 .o tnaao arnàk{úa

Espessura (m)

100,00

LU lS DE J ESUS Assinado de forma disitat
por LUIS DE JESU5

JARDIM:4376 reRDru,+gzorz+oroa

1240368 ?;::*x1,&':"

MEM DE to
M

TOÍÂt

OADOS
Ertersão

33m,OO
M&i. s,m

aas€ 0,20

Dâ'T nât. Jazld. - caÍadho

20
LÍ.íil.

33m,o0
3300.00

o,20

1.11

t,lL

1,SO

a.!

W



G#ffi-
ataltíttf iirixtl{ DE gtEtrlrt mt^o 4r
3]]l..f:9,f9.r (lo Dr EsÍR o^s vtor ts to ílruNtdFto oa srrauptR Do rl,lo. o.RtftiEno :stcÀoDlrrÍ outuBio/ro2t _ sÍ{^Dt ãrI,',zaz:B ÊvERElioÂo2, - stM DESO Ei CIô

fIICARGOS IOO^IS: 112,904 E 7O,A7ta

41
4.2

a3

Drsalüütt (lo E sElvrço5 qlr^IITIDADE

1 ADMíNI

31
401 1610 DE DE a0 5914.t743.3 RS '73

7,1:t5 13
3.4

16500,003.5 593 t100% Do l
1S

1)
t 0t oÊ

4016003
TRÂ *oRrE coM cÁMrNHÀo omcuuur oe rc rui
ÂooovtÀ aoü itrfítMÉnTo pBMÁqlo 711t,{r! 591437t i5 0,73 R3 0,9r is 6.659,rs

4.5 açÀo oE arcFRos a 10016 oo pRocIoi NoRMÁL 3300,00 5502978 RS 3,8,4 RS 15,ztl,00

6 os

ú!@.r§t,oo clM MtL i siEÍ€cGl(tos E oiqrEfrÁ c ir* iGAt5
hpona ô .arrí. dçarE to êft

E]

-

LUlS DE J ESUS Assinado de forma disirat

JARD! M :43 76 ffii-l'"?;;i:H,.,
1240368 ?;,1:#:;,1ff-



6f*ffifo-
PREFE|TURA MuÍ{topaL DE sucupnÂ Do RlÂcHÃo-MA
oge^:IDtQuAçÀO Ot ÊSTiAD^S vlGRAE t{O Muiltdflo Dt st cuàiA m InÊrÃo.t€Faitl€* gCtO Í qjÍuttol2or - gtâIlt r&ErElEl2@' _ srr ocsa|Ét|flo§rLrl*
PRO,.OÍÀ Í{.. @56g/lml

RÍA DE
ÉrrErsÀo ${n d)

TOTAI. 3300,00
I E

-
Eeisão Íotâl 33m,00

s,00
0,:0

Bâ6c 0,20
l,l2

DlúT mat.
- Íaaro
(:áÍcâlho

L,32

1,20
Plao tetê.i,tâ 1,5{)

loarl
1,OO

2.1

DE3.0

3.1 de màteriel d€ a2idâ
Vôtrr!. artr.íô .lo 3!m,m

3.2 to.al 1&nrbiJ6. matariald€ dê

Com Esc, e _ Compra, Esc. e caíga {t)
1,S0

DMT {xm)
t,12

Empolamento
6534,@ 1,20 78.r0,80

3.3

Cofiprimanto
(lnl LâÍ8ura (m)

Lim 3300,00 3,00

-

r-

-

r
- -

EtlCÂiGOS SO€yl6: 112, *X C ?g,t X

ra6,re mraii 1ãÍ-

JãIk. -

|ârt rsf,túÂrarl rtÀI-

Cornprâ, Ê5. € CáÍÉ (tl

6534.0O

ÍÍânspoÍtê

oesm. Dest. Ltmpêa á.eas c7a.v, ãtarniãiã0,15m

g!Xl{' 0ô

f

t

N



&;gftfrffi'-

EÍ{CÂâ«ls so€lAt* r12,$ra E 7o,rnó

3.ô DÂ Pt AtAlotlllÂ

CoínúmGnto
(m) Lar8orâ (m)

3.5 de aterro a 1mX do

qu.CÍc d. aubaçao ,300,00

4.0

4.1 da áíea de àrida

E

Espessura dâ

Sut,-Eâse

0

m!) lspessura (m)
33«),m 1,50 12(n,(Ir

4.2 dr rflat.rlâld.

Espessura {ln)
0,30

4.3 dê m.têrl.l d.

16500,m
Espessura {ml

o,20 3300,(B

M DE to
Itl 33m,m

ÍoÍat 3300,00

-
lm)Eúln ão Totàl r3{x),00

5,00

0,20

o,20
1,32

Lrtrrità

8ôl€

ÍXrT m.t. J.tad. - casaàlho

Errt. Jrrlda . ataaro

L,12

t,20
1,í)

PfiEFEITURA MUI{ICIPAL DE sucupInA Do RIÂcHÂo.MÂ
o8R : rDtquÀçlo oE Egrn^DrS Vrcrr n ilo nuucíHo oc sucuFli^ Do itÀcHÂo.
ntFEtlÀ6& g(to mÍ cJÍfulrorâIl sltârt Ítl.traDlãm - str oÉsfiÉr^(IolDhx2tl
PROÊOSÍA it.t o560/tul1

ffi
do

t imoera tãti-
165(I),m axto-m



WBHffiffin
PR€FEÍTUÀA IiUÍ{ISPAT DE SUCUPIRA Do RIÂcHÀoMÂ
ooRÀ ÀocerrAç^o oÊ ÊsTtÂD s vtctxAs tao MuÍ{tríâo Dt suclrptfiA Do Ad{Áo.lÊctilioaÉ sÍro ? q.rrultorltu - grlâ rGytlElror:@t $x 

"as"rt 
laçÃoldrl4:tX

Pi(»o5Ía Í{.. @s6m/201

EIICAiGOS SOoÀtS: U1*/ Em,tX

MEM DE LO
lI lqrr,m M

33m,00
E

DAI)OS

3300,00

ô,20
Base

0,20
- atarromft.

DÚl/lT net. Ja:id. - câs.âlho 1,32

L,to

câminhlo d.basâraÍ*! 10rÍ! pÍ|fiáÍlo

cífico
oMTja.ida '

Câscalho

4.5 odê âterro a 1t O% doCorn

20

ÊrqútTôt("rt-..-
5,m

1,32

1,20
Aro;spconco urrnra-

4.4

Empolamênto
1,40 7.32 7-20

[soessura lm)

3!0(!.oo



I DO

E CAAGOS SOC|ÀB: I1:t,güXÉ1Ú,,grlÉ

PTEF€|IURA MUÍ{ICI9ÂI. DE SUCUPIÂA DO RIACHÂO.MA
oBRÂ: AOCqUÂçÂO DE ÊSttaoÀs vtctÍ{Àt5 O MUÍ{tCÍrto oG SUGlrfiiA m ilÀcllÃo.xfÊrÊrtlÂ: §cü) ot? dJtulaor2acl - slf^â FGl,ÉrE[atIrE _ sfl oGÍxrAçIoDFra"z!*
PR(»OSI^ Ít.t @56s/2021

,31x),00

5,00
o,ro
0,20

1,32

!,zo
Í,í)

LUISDEJESUS Assinadodeformadisitatpor

JARDIM:437 61 24036 LUrs DE rEsus

8 li:?J;1I%',:1"%o0,.,,00,

6,r

6,O

1@,m

DE
lI 336,6 x

3300,00

1,32

Média



&ffiffi*
IiatEtÍlra ta,* 

^r 
DE llEJpt(l Do i o{lorotâ : 

^DEqU 
çIO DE tsrtirtD^s vtot^ts írao Mt tclplo Da suat plR oo iuaHlo.ntrElEtcl stcho ontl outu!Âo/2orl - s ra;loÊtarat wERllio/2o'2 _ srMDtsotlE1 çro

Etk^n6o6 5OO^|S: ú2,9O' t 
'o,r7rú

4.2
4.3

olsaÊiatf, do DcÉ sau(c qfiíÍro ot

21 ÀOMIN

1.01412

3.1

l. 03 3 15
5914371 13 9l 6.

,.1 DÂ PIÀTÀÍOIMA
3.s

5502978

VEGÉT ,666 5502985 o,31 1,226,67
NÁLDEE oÉ

0lTBlnsPoaÍE coM caMtNHÀo gescuume oe ro ui _

f,OOü4À Cot, iÉvÉ9flUEr,üO piiMl8lo 6911,50 is o.7l R5011 f,s6.29!67
45 coMpÀcÍÀçÃo ot ÁÍERRos À 1oo* oo pRocÍos NoRMAL 4000,00 5502978 R5 3,84 RS 19.080.00

6,O

6,

,r'l

cfllÍo t DEzÊno\n Mta a sEttei[o6 r oaIEtT E(U nou §!
lnportá o ..autnt. ôrç.úêrto .mj i$u9.78,t,19

r--

-

IEftr
IESI

- -

t

?r]i:!=

LUrs DE rESUs ffillH,';,iiJts:
JARDI M:4376 jilur?r,", 

761 210368
1240368 Dados:2022.08.24

l7:36:59 -03,00,



&ffiffi*
pREÍttruRA túuÍ{tcpAL DE sucuflRÂ Do RtÂcHÃo-MA
o8R : ÂDCQU çÂO OE EStiaD 3 vtctÍ{Â§ o MU tdpto o€ §uaupnA m ACHÃO.
ST!Ê,-" stro mí dJruüol2úar - suapt fGvrp[o/zn srr-oúoi..r^çro8Dl=za:t*
ProàoÍa x.r @56D/2e1

E CÂnGOS SOCIÀüÍ 1X!,9(X E 

'O,rrx

DE
/aüO,m M

,OTÂT {m,00

Ertênsão Íotal lm) a{m,00
M&ia

5,00
o,m
0,20

lhat.DíUI ,erkl.

Bâsê

. ataíÍo

lrt!rltâ

l,03
1,03

1,20

1,50

2.O

2,1

3.0

3.1 E5cavâ

d.

to<.1 br3.. 1Ênt d. m.tcÍi.l dê

dê meteriâl dê

Voar,na êÍrôUô {@,o

EsE. e aa«m,o0 1,50

(!)Co,tp.r, Es.. t oMT (xm)
6000,m

1,03 6180,00 t*fi

Empolâmelrto

7{16.00 b.lfi
D€srn. Oest. . dlâm. âté

6

áreas3.3

Lim

compriÍàaí,lto
(m) Lârgurà (m)

I

- -
- -

-

1.m

66.m

t,20

4000.00 3-OO

Q



&;ugrffi'-
PRCçEITUnÂ MurlqpAt DE sucuptnâ oo RtacBÂo-MA
ooia: 

^DCqr 
çlo oE csnaD i vtctll§ Í{o uul{tdPlo oE Sucuãia Do itÁclllo.

nÊE lrúu,: saato NÍ (Irut.or2acl _ sax êt ÍGvttaD/ãt22 - SGta oÉso|tiÂrrlosDkl."zlÍ
pfioÊosÍa Íl,r ü560/2qI1

EIICAâGOS SOCIAE: 112.*X Em,AVX

DEM LO
grEÍrsÂo aoú,o

ÊxÍEll5Âo rorAI 4d)o,00

DADOS
ErtEGão Íotal

Mêdíà 5,00
5lüàar.

Base 0,20

OMT ln.t. JÍ.ir. - .ãscalho 1,03

l,âi!Íitã ,,so

!.4 OA PLAIA}OIMA

Coínpíimefito

{ml
tarsure {ln)

4000,00 5,00 2lrom.m

3.5 de âtcrro â 1009í do

VCqn. axtÍaÍdo do qu.drc d. aub.Éo {o00.m

4.0 DT

4,1 lda áre. dê

Sub-Bã5e

Espessurâ da

o,20 am0,0o

Espessura (m)
4{OO,@ 1,50 266ó,67

4.2 d. lnât!íal d.

Lim (rn' Espêssura (m)
2o(m,m 0,30

4.3 d. lnatcÍl.l dca

Espessura líh)
o,20 ,«rq),m

II

4{m,00

o,20

1.03

1,20

6m-m



W;Hffiffi'-
pRErErruRA MuÍ{tctpÀt oE sucuplRA Do R|ACHÀGMÀ
o8â,a: ÁDCQUÂçIô OÊ CStiADÀl vtcfiÂ§ io Àturltdâo oE sucrrãiÀ Do itactaÀo.
SErtàtlrd.Â: sacto oür oajürtlol2É - snraâ ÍEr,ttÉ[olrcr2 _ §Gra DÉsa!§rÁçlbshrar!*
pâ@o§TA .r 0$6s/t&ll

E rÁnc(,s 5()clÂ6: l12,q,x E ,O,rna

4.it ôírinhlo bardrlaÉa & 10ín' prlrnário

Es.a
Oíl{T i..ida -

Câscalho
1,40 1,03 7,20

5921,50

4.5 Cornpôctârão de eterro â ltxt*

Espessura (m)

0,20 4000,0{)

ADE
M

TOTAL /«m,0O

DADOS

a{m.00
Média

0,20
Bas. 0,20

ÍrllíÍ mât. la:idr - 1,03

aatêÍha 1,go

frtrnsfo fotat (rn|-
5.00

1.03

1,20

.om,íp

carSã (mr)



6FHffi*
psEFÊmtRA uÍ{tctpal DE sucuptR^ Do RIÂGHÂGMA
oBâA: âDtQUÀÇÃO OC Ê§ÍrADÀs VtctXAE tto Mu tdaô De suclrptiA Do tnGríÂo.
§nt*" srcro orÍ u.mrÍt âoer - §rââ Frvtramt @r s.r oisr*.rcr"DÊza"rtl
PAOf OÍ^ tr.r 0256c/r021

EÍ{CÂiGOS SOOAIS| ll2,rra E ,0,S116

DE

À{
TOTAL -fir,:r I I

Extêruão Totàl llnl a0oo,0o
Médie

5,00

o,m
Ease

OMT met. J-tidô -
írlt,

q20
t"o3
1,01

L,ZO
,c.mto bt.rft. t,s0

6.O §frvrcos Brans

6.1 d. drnoa ííricoa .lt|bi.íla

10,m

6.2

100,o0

DE

Quantidade 1,00 urld

LUIS DE JESUS Assinado de forma disitat
por LUIS DE JESUS

JARDIM:4J /§ jnnorvr :$761240368

"t240368 ?;#,'%1',,ff'',

/r0OO,«)



&fiHffiffi-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA oo RIAcHÃo
R. SÃO JOSÉ, 477 - CENTRO
CNPJ: 01.612.33â000167

O.L: l?Íarn&A
l,tol.lo: ADEaU^çÀo DE ESÍMDAS Vlc| Ars xo !,UIEIE DE gt cUptRA Oo RIACHÃO{A
sir.rr,r,rG&{Plí 9t o ,tt - ,rw áÂ'.ftüt àío'traücr
C&rb ó! Vorrmê Fr Cdrpúá95 dc M3: TnÍEío x PÍoido

IREClros ExTENSÀo

a,tao,r rlrLx a
3300,0ô t.300,00 I

TRECHO ü: ORRO RÊDONDO A ilEl.lE DO RAULE 3.!00,0! 3.300,00 T
TRECHO ÍV: UORRO REDONDO A t{EtlE OO RAULE 4.000.00 4.000.00

TOTAL tl'taerg t 3.teo,ú x

TRECI|O t XnRO RÉOOa{DO 
^ 

X€}tE O{) RAI,|-E

t:,'lOiROREDO OO A l{Et{É OO RÁULÊ

LUrs DE rESUs âffili:f,ii$i
JARD I M :43 76 ji'*uri*,orru, r*ru,
1240368 ?;#;X1',33'-

VOLUTE DE ATERRO



OCI - Orâdro de ComposkÉo do lriéstimanto

tlEaEltl,.^ t liElF l"OE auCl,|f D0[ ctllo4^

En?...id'í.ib { nonr./.p.iido}

qlR 
^DGluAçlo 

DEEr?R OÀa Vtqr!{a tlo l,laclpto Da
lucuàt @ Rlcfilo.

lm.,ar-rco I

rcul'tuR^, tlcuARlÀE

'[ftr'irrlno
ffimp..trc

Pr,e6má/ModdirÉddÁçãõ
fIaTêilo D 

^llicuLtunt, 
pEctahn E AE^sTtclEt{To

1 DE ESIRADAS VICIMIS I 47l 500.00 5!0,00 0,1t,Í 4IA.(ba_00 .F
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sucu9lRA Do Rla6l]Áo, MA-2022

WALIERLIN§ ROORI6{,IE§ D E AZEVEDO
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SUCl.JPIRA
DC)RIACI{AC)
AdmlnlltÍondo po.o o povo

PiEFETTURA Ií,IIICPAL OE SIJCUFIRA OO R['CHÀO{A
(ER :ADEOU çÀO DE E8TR|DÂS VlCir E r{O *tul,tt|Pro OE St CUlnA DOnÁCílO.
nÉFÊRtICA: StRo DrÍT OUTUBRor202l . SnAã FEVERÊ|Ro.,O22 . IEl.OÉaOllEX gÀO
úF2{ta*
PtoPiÍtôr t{J0r56!oDú21

ATtVtD^OÉ PNOOUTO ÍrÊa 01 r!Ê8 02 nÊ3 0s mÊs ea ÍOTAL

R122.s94,4! R4 r2.094,4t3ERV|çOS rr{rcl^rs
100,ü,i a,ltÍ

Ri22.984,,t1
la1%

RS 7.0,{4,42 N 1.044,42 Rl 7.044,42 R$ 1.U4.42 Ra zt.1z,a802 ADLMSTiAçÂO IOCÂL
100,m*

R]r 7.0,14,a?
100,onn l,lftt

R$ 7.044,.12
100,m%

Ri 7.04.142
t00.00.Á

R$ 7.044,42
5.E9%

Rt45.980_29 Rt.r0.682,98 Rt a1.818.13 R$ :la. /88.56 Rl 17.269,17
03

SERIJiÇO§ DÉ
ÍERRAPT.AIIÀGCtr 100.0cÁ l,62rtt(

Rô 45.960.29
rm,mlt l,5l!Á

R3 {0.682.8€
100,mlt 4,15%

R3 41.818 13
t00.rrl. 10,l',t%

RS.€,788.56
t7,09%

R3 52.575.13 R$ 47.630,S0 Ri /t8.6s0,,15 R§5r.245.34 Rt 206,r4r,1r
04

SERVIçOS DG
REVlSTtfEtlTO

PtTÁRIO 100.0f/6
R3 52575.13

1m,m% 1,96%
R, {7.630,*r

r00.00% 10,í9% 100.00!6 I t,tt%
R$ 5t245.3

a!,13%

Rt 16.ô76,00 R3 t0.233.36 Rt lr.fl0,rÊ
05

§ERV|çO§ O€
DnÊraoÉlt 100.001i 3,53%

Rl16.876,A0
100,@* 2,11.t as?h

RS 3.200.m &13.200,00 Ri3.200,00 RS ô-705.87 Rl r!.305,t7
06 §ERV|çO§ F|||ÀS

1m,00% 0,67%
R13.200,00 ,lm,ürl a,6t.h

Ri 3.200,m
r00.mlt O,Ef'A 100,00rÁ '1,4%

R5 ô.705,87
3A1%

nt r,|c.67r.a5 it ít.7qÍ,?8 R! l!0,7$,r Rl1t.7E4,ttIOTAL
11,10* xt,f6% 27,08.h 2Sn6% 1ú,00%

I

LUIS DE JESU§ Assinadodeforma

r A R D I M :437 61 fl?§lü;!i:l:i,:,'.T"
Dados: 2022.08.24
17:37:48 -03'00'240368

((

01

R§ 46.690.45

Rt r0.233.3{t

Rt 3,200,m

R!a7r.000.0ó

r -I ---



Fr.rdúâ râJ,*t'd c.

SUCl.JPIRA
DOFÜACHAC)
A<lministrôn.lo poro o povo

PREFEIÍURÂ MUNICIPAL DE SUCUPNA DO RIACHÃO{À
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SUCUPIRA OO RIACHÃO,
REFÊRÊNctaü SlcRo oxtr ouruBRo/2ozí - stNÀpt FEvEREtRot2oz2 - sE DEsox€RAçÃo
BOt=21,23%
PROPOSTA it,o 02 5a80no21

coilPostçÃo Do BDt

Base de cáleulo do ISS ds PreÍeiturâ: 100%
Ní\O DESONERADO

BDt = ( ( (1+AC+S+R+C)X(1+DF)x(1+L) ) 41-t) )

W(
LUIS DE JESUS Assinadodeforma

J A RDI M :437 61 TARDTM:4376I 240368

240368 f*:;;:;3,.T''

't.0
1.1 Administraçáo Cêntrâl 3,800/"

uros o,22V"
'1.3 scos O,97Yô
1.4 Garantla o,260/o

2 Docpcsas Financahas 1

3.0 LUCRO 6,61yo
3.'l Lucro 6,64

,í TRIBUTOS 8,65%
4.1 Pis 0,65%
4.2 Cofins 3,00%
4.3 ISSON 5,00%
4.4 CPRB 0,00%

lirnitc do tCU
- Adm 5,50%

0.50%
R - Riscos '1,27%
G - @mtia 0,50%+ Dêspesâs Finenceiras 1,39%
L * Taxa de Lucro,/nemunéraçáo 8.96%
I - lncidência de lmpostos I Prs(0,65%), coFrNs(3"/"), ts§(MúNJaF RB-% ) cpó a partir nov/15 -4,50%

24,23%
25,O0%
2634%

BOI PARA OBRAS PREOIAIS SEM CPRB
BDI PARA OBRAS DE SANEAMÊNTO SEM CPRB

BDI PARÂ OBRÂS RODOVIÁRiÀS-SÉM CPRB

-

a

Fonte da oo.npo6ição, valorss ds refsl6ncia I fórmula do BDI segundo Aórdáo 2622/2013 do Tribunal de Contas de
União - TCU, sendo Íeito o cálculo do BDI da seguinle mâneirâ:

rÃrÃ-ÍõrÃi-EFE6i--5



PREFEITURA MUNrclPAL DE SUCUFIRA DO RIACHÃO.T$A
OBRA: AT'EAUAçÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICíP|o DE SUCUPTRA DO
REFERÊNCIA: SICRODNIT OUTUBROIilO}I . SINAPIFEVERERO/AO:IA . SEIU
BDI=21,23Yo
PROPOSTA N.. 025680/2021

&ffiffi,â-

LUrs DE JESUS 
ffi1üir"j,.Hffidisitar

JARDIM:43 7 612 ien»rr'n :43761240368

40368 ?i,33l;:,'í,33,*

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE DA DE OBRA E MENSALI§iTA

A2 1"5O 1,50
Â3 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 2'fi 2,5D
A7 3,00 3,00
A8 8,00 8,00
Â,9 SEC0tilcl 1,ot} 1,00

TOTAL

B1 O SEMANAL 17o
82 FERIADOS 3,95 0,00
B3 ENFE 0,85
84 13ÊSA|áRB 10,8,í
85
B6

qq{*,P!IEStP.4pç 
_

FALTAS JUSTIFICADAS o,72
0,07 0,06

0,§6g7 DIAS DE CHUVAS 1,48 0,00
B8 ACIDENTE DE TRABALHOAU 0,10 0,08
B9 GOZADAS 9,13 7,ü2

MA
AL CIIE

í5,0a 1a,73A

c1 IZADO 3

810

B

c2 P TRABALHADO 0,í 1 0,08
G3 4,il 3,49
c4 DEPOSITO RE§CISÃO SEM JUSTA CAU§A 3,1í 2,39
CS 0,38 0.2s

TOTAL
9,71

17,03

c 12,93

D1 6,32REINCIDÊNÇIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B

G

tncpÊHctes OEA

D2
RrwcpÊrucre DE 6RUpo À sotsRE

TRABÂLHÂDo e newctoÊHcn
SoBRE AVI§o pRÉvlo INDENIZADo

0,40 0,3, (

D TOTAL 17,43 6,63
TOTAL (A+B+C+D) 1í2,90 70,87

GODIGO DESCRICÃO HORISTA O/"

NSS 20.00 20.00

SENAI

§âL4B!o EDUCAçÃo

0,ê6
8,33

0,03 0,02

rE8rAS (tNDEN|ZADAS)

rNrlENtzAçÁoADtclcNAL



&#ffi
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
R. sÀo JosÉ, 47r - cENTRo
CNPJ: 01.6í2.338JIXD1{7

O.ú: í9loaf2ü2

Pr4.ro: ADEOT 
^çÀo 

oE ESTRAO S vE {ÀS NO ÍIUl{Epb oE sucuptR Do RiACH^O{

Câqilo rÀr Vcüm ! p.. Cdpúqão d. Hrí Têrlü|o r prqdo

ft TÍÍ:FIi' IilttÍt

tn:clro t lqno ntooroo A 
'íÉ}'E 

OO RA}LE
ÍRECHO í: L RO RÉDO Í,O A taÊ,{E Do RÁIJLE

LUIS DE JESUS

JARDIM:437612
40368

Assinado de forma digital
por LUIS DE iESUs
JARDIM:43761 240368
Dados: 2022.05.10
14:15:13 -03'00'

TRECHOS VOI-UIIE DE ATERRO ExrENsÁo

T:ÍRECHO iíoRRo REDOT'DO Et{E RÁULEoo
RE DooN o DONENE LERAU

TOTAL l!.s00,00

EIGrr1t

-E@G@

EIETIlIEE

-!:trMiim
ElEtrtw?r[
E@

IfITEETRECHO IJORRO



k.í.nüo tíuôkbot.t.

SUClJPIRA
DOR[AC|+\Oad m tnistrondo poro o povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
R. SÃO JOSÉ,477. CENTRO
CNPJ: 01.6'12.338rc001{7

Oala| 191042022

PÍ!ol.ro: ÂEd/ çlo oE EsItÂDâs \,lclMrE ,{o xulücPp DG suc1lpn Oo RtAcHÃo{A
S,§ônr. úpoGrA{PH 9E O ,998 - ,999 drrr .fumr ht,'/,ár*'
Cálculo d. Volilm. por CompsraÉo d. p.rÍi5; Trnsto x pÍojrto

PLA!üLHA DE cUBAçÀo (cofiIE / aTERRO)

10

1l

w

TRECHO l: lúORRO REOOT{DO A NENE DO RÂULE

IOfiRO
REOONDO A

Côl! dê
P.olêto

Coaâ rto
TêlÍêho Latgurâ (m) Ârca lero Saml.

Dlstâncl.
Aiurl
Alero

Altüã
Codê 3.300,00 Voí.Coitr

0 219,32 219,L2 5,00 0,000 0,20 3.300,00
1 219,08 218,88 5,00 'r00.000 0,20 3.300,00
2 218,84 218,6,t 5,@ 1q),000 20,00 0,20 ,+.m,0O
3 218,61 214,4L 5,00 100,000 20,00 0,20 r3.900,00
4 718,31 218,11 5,00 20,00 0,20 20,00
5 277,91 5,00 í00,000 20,00 20,00
6 217,89 217,69 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
7 217ÉS 2t7,a5 5,00 20,00 0.20 20,00

271,12 5,00 100.000 20,00 0.20 20.00
9 217,68 21"1,48 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

277,94 217,74 5,00 100,000 20,00 0,20

218,21 218,01 100.000 20,00 0,20 20,00
21a,17 5,00 100,000 20,00 020 20,m

13 5,00 100,000 20,00 20,00
14 219,00 218,80 5,00 100,000 0,20 20,00

219,76 219,06 5,00 100,000 20.00 o,20 20,00
16 219,53 219,33 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
17 219,79 219,59 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
18 220,06 219,86 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
1g 220,32 220,1"2 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
20 220,58 220,38 5,00 100,000 20,00 o,20 20,00

220,85 220,65 5,00 20,00 0,20 20,00

a2\tt 22031 5,00 Í00,000 20,0t) 0,20 20,00

22734 »1,L4 5,00 100,000 20,00 0,20
24 221,64 )21,44 5,00 100,000 20,00 0,20 20,o0
25 221,70 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
26 xzz,!1 22!,97 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
27 722,43 17a.23 5,00 100,m0 0,20 20,00
2a 272,10 222,SO 100.000 20,00 0,20 20,00

IIIrIIrI

III

IrIIrIIr
IIr

IIIIIrIIII

I

-

IIIrI

IIIIIIIIII

IIIII

20,00

100,000

218,13 0,20

r 00.000

217,22

20,00

5,00

12 27q21

21A,14 218,54 0,20

20,00

í00,000

20,00

221,90

20,00

5,00



ÊaràntÍo Hunlcbotd!

SUCl.JPIRA
E)oRIACI.AOAomtn istrohdo poro o povo

B.la:'191042022

P!ol.ro; 
^DÊQUAçÃO 

DE E!rRADAi \nctMts o llr lctpp oE aucupna oo itActiÃo{^
Srstrrrr lbpocR Pir 90 O ,998 - ,999 úrrs.àidlr },k'nÉ,E,
Cálc{rlo dâ Volum. por Compár.çáo d6 pÊrris. TorrÉno x pÍojrto

PLA'{ILHÂ DE (coftÍE / ATERRO)

TRECHO I: ,,ORRO REDONDO A NENE Do RAULE

39

40

IORRO
REDOT{DO A

Cdr d!
Prole(o

Cotr do
Lâr!üra í]rl) ÂrÊa Aterro

Sarnl.
Dlslâncl.

Alurâ
Atel'o

Altura
Cone

3.31r0,00 VoI.Corte

29 222,96 222,16 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
30 22rr2 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
31 223,49 221,?9 5.00 100.000 m,00 0,m 20.00

113,15 223,5S 5.ô0 '100,000 20,00 0,20 20,00

224,O2 )23,82 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
u 224,28 774,08 5,00 100,000 20.00 0,20 20,00

35 22,a,54 224,34 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
36 221Â\ 221,61 100.000 20,00 0,20 20,00

37 723,O1 271,87 5,00 í00,000 20,00 0,20 20,00

225,34 725,14 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

22S,60 225,40 s,00 100,000 20,00 o,2a

t15,86 215,66 5,00 100,000 20.00 0,20

41 226,13 22S,91 5,m 100.000 20,00 0,m 20,m
42 116,39 226,19 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

43 226,66 226,46 5,00 í00,000 20,00 0,20 20,00

44 726,92 226,72 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
45 227,18 226,98 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

46 221,15 221,75 5,m 100,000 20,00 0,20 20,00
47 277,71 227,51 5,00 100,000 20,00 o,20 20,00

48 227,9a 227,1A 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
49 718,74 5,00 100,000 20,00 o.20 20,00

50 22a,50 22&tO 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

51 228,19 227,99 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

52 221,44 21'],6A 5,00 r 00,000 20,00 0,20 20,00

227,57 221,37 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
54 227,26 227,06 5,00 100.000 20,00 o,20 20,00
55 226,95 226.75 5,00 100.000 20,00 0,20 20,00

56 22É, 226,4 5,00 100,000 20,00 020 20,00

226,33 226,13 5,00 100,000 20,00 0.20 20.00

IrIIIIIIIII

I

-

III

-

IIIIIIIII

IIIIIIIIrIII

ITrIII
-

rI
TIII

IIIrII

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
R. SÃO JCSÉ, 477 - CENTRO
CNPJ: 01 .61 2.338,0@Í .67

223,O2

5,00

20,00

20,00

22A,O4



h.í.húâ líunkbot d.

SUCUPIRA
DORIACI{AOAdm ln istrondo poro o povo

PREFEITURA MUNIcIPAL DE SUcUPIRA Do RIAcHÃo
R. SÃO JOSÉ,477. CENTRO
CNPJ: 01 .6 Í 2.338,0001 -67

Oela| 1910412022

Prol.rc ÀDEqJAçÃO Ot EartADAa rnclMts t{o ruf{rcpD oE ltucupltA oo tl crilo{
Sis{rrtr ffi,fPl, S O ,998 - ,ggt drtr'tutn!. ,fr tá/Ée
Cálqrlo d. Volum. por CompârâÉo da p.rÍi3: T.n no x pÍDjrto

PLAI{ILHA DE (coRIE 
' ^ÍERRO)TRECHO l: IÍORRO REoONDO A NENE DO RÂULE

68

69

IORRO
REOOI{DO A

CcL dâ
Prolâto

Cda do
Tcl?cno Latgurâ (m) Arca Ateno Sarnl.

Dlttlnch
Allurr
AlcrÍo

Alürra
CoÍlc

3.3qr,00 Vol.CoÍto

58 226,O2 27s,A2 5,00 100,000 20,00 0.20
59 225,71 225,S1 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
60 225,8 TE,M 5,00 1m,000 20,u, 0,2{} 20.00
61 225,09 224,89 5,00 í00.000 0,20 20,00
62 224,1a 274,58 5,00 20,00 0,20 20,00

224,41 274,17 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

224,16 223,96 5,00 100.000 20,00 0,20 20,00
65 223,85 22t,65 5,00 20,00 0,20 m,00
66 223,54 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

223,23 223,O3 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

272,91 212,17 5,00 í00,000 20,00 0,20 20,00

222,61 222,a1 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
70 222,tO 222,10 5,00 1m,000 20,00 0,20 20,m
71 221,99 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
72 221,64 221,48 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
73 22L,31 227,71 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
74 221,06 5,00 100.000 20,00 0,20 20,00
15 220,75 220,55 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
76 110,44 220,24 5,00 100,000 20,00 0,20 ?0,00
77 220,13 219,93 5,00 100,000 20,00 0,20
78 219,82 279,62 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
79 21s,51 219,31 5,00 Í00,000 20,00 20,00

219,X) 219-(x) 5,00 100.0«) 20,00 0,20 20,m
81 218,89 2ta,69 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
82 218,58 218,38 5,00 20,00 0,20 20,00

214,27 5,00 100,000 20.00 0,20 20,00
u 217,95 217,76 100,000 20,00 0,20 20,00

217,65 z, 7,as 5,O0 '100,000 20,00 0,20
86 2ú,14 217,14 5,00 100.000 20,00

IIIIIIrII

IrrIIrII

r

II

-

I

IrIIr

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIII

20,00

20,00

100,000

6,í

100.0m

27),34

22\,79

220,86

20,00

0,20
80

í00,000

83 21A,O'l

5,00

a5 20,m

0,20 20.00



T k.tlnúo lírhkbot Gt

SUCl.JPIRA
DOFUACI+\OAdm in istrqndo porq o povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
R. SÃO JOSÉ,477. CENTRO
CNPJ: 01 .6Í 2.338/000't 67

Ont,: 191042022

Plq.tor loEqJAçÀo DE Eüri^DÂ3 vtcl.{lB XO IUIüCDIO OG SUClrpn oo Rnclüo{A
Srs{rnrc lffi,tPt 98 O ,990 - í999 crrrí .ft !. fío,,/lrb
CólqJlo dô Vdum. por Cornp.r-aÉo d. prrÍia: Í*Íüo r proi.to

PLA'{ILHA I'E (CORÍE 
' 
AÍERRO)

TRECHO I: ,{ORRO REDoNDo A NEITIE Do RAuLE

97

98

IORRO
REDONDO A

Cotâ dr
Prorêto

Cdr do
Tê]fêro Larlur. (]n) Ár*a marro Sâml.

Dlslánclã
Altun
AtelÍo

Altura
Corte 3.3qr,00 Vol.Cotta

87 271,O3 216.83 5,00 '!00,000 20,00 20,00
t8 216,72 216,52 100.000 20,00 20,00
E9 216,/í1 2r6J1 5,00 100,000 0,m m,00
90 216JO 21S,90 5,00 í00,000 20,00 0,20 20,00
9'1 216,73 216,53 5,00 100,000 20,00 0,2ú 20,00
92 217,36 100,000 20,00 o,20 20,00
93 217,9a 21r,18 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
91 ,1E,67 274,.1 5,00 100.000 20,m 0,ã) 20.00
95 219,23 219,03 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
s6 219,86 219,66 5,00 100,000 20,00 o,20 20,00

220,â9 220,29 5,00 í00,000 20,00 0,20 20,00
221,11 210,91 5,00 100,000 0,20 20,00

99 5,00 1m,000 20,00 0,20 m,00
100 712,36 722,16 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
r01 271,90 221,7O 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
102 721,ÃA 221,2Ã 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

220,9â 220,78 5,00 '100,000 20,00 0,20 20,00
104 220,51 220,31 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
105 220,O5 219,8S 5,00 0,20 20,00
106 219,59 219,39 5,00 '!00,000 20,00 0,20 20,00
107 219,12 21&92 5.00 100,000 20,00 o,20 20,00

218,66 218,46 5,00 100,000 20,00 20,00
t09 218,ã) 218,O0 5.00 100,000 20,00 0,20 20,00
110 217,71 217,53 5,00 1fi).000 20,00 0,20 20,00 C
111 277,27 2L7,O7 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
112 216,81 216,51 5.00 100.000 20,00 0,20 20,00
113 216,1S 5,00 100.000 20,00 0,20 20,00
It4 215,8a 215,68 5,00 100,000 20,00 o3o 20,m
115 21s,42 21s,22 5,00 100.000 20,00 0,20 20,00

IIIIIIII

IIIIIIIrIrI]
IIrTI

IIIIIIIIr

IIIIIII

IrIIrIIrI

II

-

IIr
-

0,20

5,00 0,20

20,00

211,16 5,00

20,00

217,r1 221,9

103

í00,000 20,00

108 0,20

216,35



àcí.nlr! itüiEbot dô

SUC1..,PIRA
DORIACI{AC)Ad m iôistrqndo poro o povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
R. SÃO JOSÉ,477. CENTRO
CNPJ: 0í .6í 2.338/000í .67

Oata| 1910,,,12022

Prolrto: lrqJ çIo DE EIIRADÂA UCNâla l{O lu{tcpD DE SUCUPnA OO RIAêfiÂO{A
Srstbírr. bpo6ÊlPrl9É O ,99á - t999 á"í .tuiÊr lzt,7l,ír,c

CálqJlo dr Votum! por CoínpâÉÉo d. prrfia: Í.rÍ!no x pÍoirto

PLAI{ILHÂ DE (coRtE / AIERRO)
TRECHO I: ORRO REOOT{DO A NENE Do RAULE

126

127

IORRO
REOONDO A

Gofâ dâ
Prorêto

Coú! do
TêÍÍono LaÍgüre (Írl) Áraa AtêrÍo

Eâml.
Dlstâncla

lltrl'â
ÂlêrÍo

Altura
Corlê

3.300,00 Vol.Cort.

116 214,96 274,76 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

117 216,16 215,96 §00 100,000 20,00 m,00
11E 277,r7 211,17 5,00 100,00ô m,00 0,m m,00
11S 2§.57 7t4,11 5,00 '100,000 20.00 0,20 20,00

120 )19,78 219.58 5,00 í00,000 20,00 0,20 20,00

121 220,99 770,79 100.000 20,00 0,20 20,00

122 221,19 s,00 ,00.000 20,00 0,20 20,00

123 721,Q 5,00 20,00 0,20 ã,m
121 214,ffi 774,q 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

125 225,81 225,61 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

227,O7 216,82 5,00 20,00 0,20 20,00

218,22 228,02 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

124 229,43 7r9,23 5,00 100,000 0,20 20,m
228,1A 228,58 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

130 224,13 227,93 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

131 727,49 227,25 5,00 100.000 20,00 0,20

132 226,84 226,64 5,00 100.000 20,00 0,20

133 22t,19 225,99 s,00 1(».00ú 20,00 0,20 20,m
134 22S,3s 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

135 22Â,90 22Á,10 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

a24,30 224,10 5,00 '100,000 20,00 0,20 20,00

r37 1.21,1L 223,51 s,00 100,000 20,00 0,20 20,00

13a 27),aa 222,31 5,00 100,000 20,00 0,20 20,m
139 227,51 222,3! 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00 J

140 221,92 221,72 5,00 20,00 0,20 20,00

141 221,12 221,71. 5,00 100.000 20,00 0,20 20,00

142 220'77 220,52 5,00 100,000 20.00 0.20 20.00

143 2m,12 219,92 5,m 100,000 20,0n 020 m,m
144 219,51 219,33 5,00 100.000 20,00 0,20 20,00

IIIIIIIIIIIIIII -

IIrIIIIIII
-

IIIIIrIIIIIIII

IITI

III

IrII

0,20

5,00

222,r9

22r,70 í00,(m

100,000

20,00

129

20,00

20,00

22S,55

r00,000

136



SUcl.JPlRA
DO
Admiôistrondo poro o povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
R. SÃO JOSÉ,477 . CENTRO
CNPJ: 01 .61 2.338,000í -67

O.tat 191042022

Frcl.ror aDEcuAçÀo o! EIIR DA3 \ICll{^lS O IUtüCplo oG 8udrpn oo it^ê{lo{a
SÀtÊri. ffirPn e0 O ,§90 - ,99, á!r lthrí htoet ah
Cálcülo dâ Vdumc po. Compâ.eÉo d. prúB: Í.ÍÍ!r!o x pÍojrto

PLAITILITA DE (coRIE 
' 

ATERRO)

155

156

EXT.TOÍAL 3.300,00

VOLUIIE ÍOÍAL DC AÍENRO 3.300,00 !

VOLUi'E TOTAL DE CORTE

voLUIÍE TOTAL ( 1 3300,oo

LUIS DE JESUS ^sslnàdode 
formr drghâl poÍ

JARDT M í3 76 1 2403 68 rg:'I;13"161ri:iT.. ., ", "",

ÍRECHO l: ORRO REDONÍX) A NEi{E DO RAULE

TORRO
REDONDO A

Cd. dê
Proreto

Cdr óo
ToÍtêno LÚgt r. (m) Árua Alcno

S.ml.
Dlstâncie

Aluô
Aterro

Allrrra
Corte

3.3o0,rro VoÍ.CoÉê

145 218,93 218,73 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
't 48 218,33 218,13 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
117 2t7,7a 277 5a 5,00 1m.000 20,00 0.m 20.m
148 271)1 216,94 5,00 í00.000 20,00 0,20 20,00
149 216,54 276,34 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
150 21S,95 215,75 5,00 í00,000 20,00 0,20 20,00

t5í 215,35 215,15 í00.000 0,20 20,00

152 774,15 ,ra,s5 5,00 Í 00.u)0 0,20 20,@
153 214,15 213,95 5,00 100,000 20,00 0,20 20.00

154 213,56 213,36 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

272,96 212,76 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

213,19 212,99 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

15' 2L3A2 211,22 5,00 .lü),0@ 20,00 0,m 20,m
158 213,66 713,46 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

159 213,89 213,69 5,00 100,000 20,00 0,20

160 214,77 272,92 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

161 214,1S 100,000 0,20

162 214,3a 5,m 100,000 20,00 o20 20,00

163 214,A2 214,62 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

1U 215,05 214,85 5,00 í00,000 20,00 0,20 20,00
165 215,28 215,08 5,00 20,00 0,20 20,00

5,00 r6.500,00 3.300,(h 0,20 27.710,0O

IIIIIIIIIIIIIII

rr
-

IIrrIIIIIIIII

IIIIIr

IrIII

IIII

5,00 20,00

20,m

20,00

21r,§ 5,00 20,00 20,00

21t,58

100,000



Administ rondo poro o povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
R. SÃO JOSÉ,477. CENTRO
CNPJ: 0í .6't 2.33810001 -67

Detei 1910112022

Prclúo: 
^rQ,llÇÂO 

OÉ ESTi^D S VrCNÂt3 XO IlJXlCt?D OE SUGU,§A m RIÀCHIO{^
Srsfsrná lffi Prr 9E O ,998 - ,999 úrr.r Êmar },t,,nfl .,
Cáldrlo dê Volumr por CoftpffEçõo dê FrÍíi6: TanoÍto r projrto

PLAI'ILHA DÉ (coRIE / AÍERRO)

IOiRO
REDONDO A

Colr d.
Prolêto ffif l.'*,-", Âraa lerro §.ml-

Dlstâncla
Afur.
Atero

AI!r.
Coíê 3.300,00 Vol.CoÍtê

l: ]úORRO REOONOO A NENE DO RAULE



9í.1.n!río Munic$ot d.

SUCUPIRA
DOAdministrond o porq o povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
R. SÃO JOSÉ,477 . CENTRO
CNPJ: 01.612.33800oí67

Oàte: 19lü1li2o22

Prcl.ro: âDEOTJAçÃO Dr EtrRAD 3 VtCtll^E t{O ru FpÍ) oG 3ucupna oo RrAcHto{
Srs,err. &tP|, 9A g ,9S - ,999 drar .&ar!êr ffit}ã
Cálculo dc Volumr por Comparação da P.rfis: Tanüto x pÍojlto

PLA'{ILHA DC (coRIE / AÍERRO)
TRECHO ll: lúORRO REDONDO A NENE Do RÂULÊ

11

IORRO
REDONDO A

Cdr dc
Pr§lGto

Coú do
Taltrno Lalurr (ml Ároe lterro S.ml-

Dlstanci.
Atrult
AlriÍo

AIluL
Coí. 3.300,00 Vol.Cortê

0 215.28 215,08 5,00 0,000 3.300,00
1 215,51 5,00 100,000 20,00 0,20 3.300,00

219,7a 2r5,5a 5,m 100,000 20,00 0,20

3 21s,98 215,78 5,00 100,000 20,00 0,20 '13.000,00

4 276,27 216,O1 5,00 í00,000 20,00 0,20 20,00

5 216,44 216,71 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

6 216,67 216,47 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
7 216.90 216,10 5,00 1m,000 20,00 0,20 20,00

1r7,L4 216,94 5,00 100.000 20,00 0,20 20,00

I 217,37 217,17 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

217,60 717,40 100,000 20,00 0,20 20,00

217,&l 5,00 ,r 00,000 ?0,00 0,20 20.00

21&É 777,*6 5,00 í00,000 20,00 0,20 20,00
í3 218,10 5,00 '100,000 20,00 0,20 20,00

14 218,53 218,33 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

15 218,16 218,56 5,00 20,00 0,20 20,00

16 218,99 218,79 5,00 100.000 20,00 0,20 20,00
't7 219.22 219,02 5,00 '100,000 20,00 0,20 20,00

279,46 219,26 5,00 100,000 20,00 0,20

í9 219,69 219,49 5,00 100,000 20,00 o,20 20.00

20 119,92 2í9,72 5,00 100,000 o,20 20,00

219,9S r00,000 20,00 0,20 20,00

220ja §&) 100.000 20,00 0,20 m,00
2X 2?0,62 220,41. 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

24 220,85 220,65 5,00 100,000 0,20 20,00
25 221,08 220,88 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
26 221.31 221,11 5,00 20,00 0,20 20.00

27 220,7t 220.54 5,úO 100.000 20,00 0,m m,00
2A 220.1? 2t9,97 5,00 100.000 m,00 o,m m,00

IIIIIIIIIIII

IIr
-

rIrI
-

II

IIIIIIIIIII

rIIIIrIIIIIIII

IIIIIr

IIIr
215,31

2 4.m.00

5,00

217,63

218,30

100,000

'i8 20,00

20,00

220,r5 5.00

220,18

20,00

100,000

0,20

10



PÍí.{úo tíunkbot.t.

SUCUPIRA
DOR[ACI+\Oadm in istrondo poro o povo

PREFEITURA MUNIcIPAL DE §UCUPIRA Do RIAcHÃo
R. SÃo JqSÉ, 477 . cENTRo
CNPJ: 01 .61 2.338,0001 67

O.lat 1910112022

Ptqrror áDECúJAç^O OE E!ÍiÁD r uctMtt o lutucttto oG Sucupna oo RlAcfiÃo{a
Sb{ilrr.lffilPtl 9E O ,99r, ,9S9 rJl! .fra[lr ffi
Cál.rrlo dü Volum. pot Co,np.reção dr p.rfis. T.r.üo x pÍojrto

PLA}IILHÁ DE (coRIE / AIERRO)

39

40

ll: MORRO REDONOO A NENE OO RAULETRECHO

IORTO
REDOI{DCI A

Col! dr
Prorêlo

Cdr do
TêlÍÊno Laryura (ml fu"a AlErro Slnl.

Dlstânci.
Altura
Cort6 3.300,00 Vol,Cortê

29 219,60 219.40 5,00 100,000 20,00 0,20 20.00
30 219,O2 118,82 q00 100.000 20,00 0,20 m,00
31 218,a5 2r825 5,00 1m,0úo m,00 0,20 20.00
32 1L7,AA 711,68 5,00 í00,000 20,00 0,20 20,00

217,31 217,71 5,00 100,000 20,00 0,20 20.00
u 216,71 216,54 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
35 216,r5 215,96 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
36 275,59 215,39 5,00 í 00.000 m,00 0,20 20,00
37 21§,02 211,U 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
38 214,45 )14,25 5,00 100,000 20,00 20,00

213,88 213,68 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
2L1,71 214,51 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

4Í 215,55 215,35 5,00 1(n,000 20,00 0,20 m,00
42 216,* 216.18 5,00 100,000 20,00 0,20
43 217,27 211,O2 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
44 218,06 217,86 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
45 21tr89 218,69 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
46 219,73 s,00 100,000 20,00 0,20 20,00
47 220,56 220,36 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
48 221,40 221,20 5,00 í00,000 20,00 0,20 20,00
4g 722,14 222,04 5,00 100,000 20,00 o,20 20,00
50 223,07 222,A7 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

223,91 1.1r,77 5,m 100.0@ 20,00 0,20 20,m
52 224,r1 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
53 225,58 22534 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
54 226,42 226,22 5,00 100,000 20,00 0,20 20.00
55 22725 227,O5 5,00 100,000 20.00 0,20 20.00
56 2r&{!} 100,@o 20,00 0,20 20,m
57 22A,92. 228,72 5,00 100.000 20,00 0,20 20.00 u

IIIIrII
-

I

rII
-

II

-

rIIrIrI

rIIIIrII

IIIIIII

-

IIII

rIIIIIIIIIIII

Atrul!
Âlero

0,20

20,00

219,53

224,74

127,59 5,00



Prcf.hú. Muntir'ât.t

SUCUPIRA
D)oRIACHAOAd m in istrondo poro o povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
R. SÃO JGSÉ,477. CENTRO
CNPJ: 0í.6í2.338000167

Oatet 1910112022

PEFro: âDÉÍüAçÀO DE ErrlrD 3 VtCtMtS t{O ru crlo oE Sucupn^oo I clt^o{
Sisrênt. lr7poetfPir 0S O ,99t - ,9S9 dlü.ftaÍtÍ ffi
CáldJlo dc Voluma por CornprraÉo da Paúis: TGÍÍrno x pÍoilto

PLATIILHA DE (CORIE 
' 
AÍERRO)

TRECHO ll: MORRO REDONOO A NENE DO RAULE

68

69

IORRO
RÊDONDO A

Cú! dê
Proieto

Cúà dô
Tort?no Ldgur. (m) Áraa euno §êml-

Distâhcl.
Atrutã
Alêro

Altr.rtà
Corlê 3.301r,(x, Vol.Cortê

58 729,76 229,56 5,00 100.000 20,00 20,00
5S 279,21 229,07 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
60 228,77 22857 5,00 1&,000 20,00 0,2ô 20,00
61 22424 100,000 20,00 0,20 20.00
62 )27,7A 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
63 227,79 7)7,O9 5.00 100.000 20,00 0,20 20,00
64 226,60 5,00 r00,000 20,00 0,20 20,00
65 )16,§ 225,tO 5,00 r 00.000 20,00 0,20 20.00
66 22S,81 275,61 5,00 100,000 20,00 0,20 20.00

225,31 225,17 5,00 100,000 20,00 20,00

714,82 224,62 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

22a33 22a,13 5,00 100,000 0,20 20,00

72r,6' 5,00 Í 00,0@ 20,00 0,20 m,00
221,34 173,11 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

72 722,A4 227,64 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

222,35 222,15 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
74 221,Ê6 221,66 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
75 221,$ 221,16 5,00 '100,000 m,00 o,20 20,00
76 270,A1 220,61 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
77 270,37 220,17 5,00 100,000 20,00 o,20 20,00
78 219,88 219,68 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
79 119,3C 219,19 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

80 218,49 7t859 5,m 100,000 20,00 20,00
81 218,40 218,20 5,00 20,00 0,20 20,00
a2 211,90 217,70 5.00 100,000 20,00 0,20 20,00
83 217,41 2r7,2L 5,00 100,000 20,00 0,20 20.00
84 216,72 5,00 'r 00,000 20,00 0,20 20,00
a5 216,42 at6,t2 5,m 100,ooo 20,00 o.2o 20,m
86 216,62 2!6,12 5,00 100.000 20,00 0,20 20.00

IIrIIIIIIIIIIIIIIIIIIIrIII

II

-

III

-

I

-

I

IIIIIIIIIIIIIII IIII

III
228,08 5,00

227,58

226,80

67 0,20

20,00

70 223,83

71

73

0,20

í00,000

216,92

0,20



Êcf.núo t turiichot ó.

SUClJPIRA
DORüACI{AC)
ad m inlstrondo poro o povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
R. SÃO JOSÉ,477. CENTRO
CNPJ: 01.6í2.$8m001{7

O.tat 191042022

Prol.ro; âDCq|JAçÀO Ot EITRAD tuclMl3]{ofutctFp oG sucupn^ oo R CltÃo{
S'tÊtr. @oCRÁPt 0, O ,990 - ,999 drrr frh/ ,t'oflrúica
Cúlqro dâ Volum. por Compáraçào d. príÍia: Tar.io x pÍoi6to

PLAMLITÂ I'E (cÍrRIE / AIERRO)
TRECHO ll: ,IORRO REOONOO A NENE DO RAULE

97

98

IORRO
REDONDO A

Coiâ dê
Prolêlo

Cônâ do
Fê]têno Llrgur! (m) Áraa leno S.ml-

Dlstáhcla
AIurâ
Âtero

Allrlã
CoÉê

3.300,00 Vol.ConG

a7 216,81 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
88 217,00 216,80 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
89 277,15 216,99 5,00 100,000 20,00 20,00
90 717 39 717,19 100,000 20,00 0,20 20,00
91 217,58 277 3A 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
92 211,11 211,37 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
93 211,97 211,7' 5,00 r00,000 20,00 0,20 20,00
9a 218,16 271,96 5,m 100.00o 20,00 0,20 m,00
95 218,35 218,ú 5,00 '100,000 20,00 0,20 20.00
96 218,35 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

218,74 218,54 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

:18,93 218,73 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
ss 219,12 218,92 5,00 ím,000 20,00 0,20 20,00
100 119,31 t19,12 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
101 219,51 219,31 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
102 279,70 219,50 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
103 219,90 219,70 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
1{X 220,(x) 219,E9 100,000 20,00 020 20,00
105 220,28 220,O8 5,00 100,000 20,00 o,20 20,00
106 220,4a 220,2A 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
10? 220,67 220,47 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
108 220,86 220,66 5,00 100,000 20,00 0,20
109 221,OS 220,85 5,00 100.000 2o,cx) 0,20 20,m
110 22r,75 221,0S 100,000 20,00 0,20
'111 22í,4! 227,21 5,00 100,000 20,00 o,20 20,00
112 221,s8 271,3A 5,00 100.000 20,00 0,20 20,00
113 221,75 2?1,55 5,00 100,000 20.00 0,20 20.00
111 22r,,91_ 2.2r,77 5,OO 100,000 20,00 o2o 20.m
115 222,08 221,88 5,00 í00,000 20,00 0,20 20.00 ,l

IIIII

-

III

-

IIIIIIIIII

IIIIrIrIII

rIIIIrIII
II

IIIIIIIIIr

-

I

rIII

216,61

5,00

218,55

5,00

20,00

5,00 20,00

0"20



Ê'af.ltfô Mun cipol.l.

SUCl.JPIRA
DO
Ad ministrqndo pql.o o povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
R. SÃO JOSÉ, 477 . CENTRO
CNPJ: 01 .6 í 2.33810001 €7

O.lÀt 191042022

Prq.ror 
^DêouAçÀo 

or EtrrÂDAr uc§{ÂE No rurrêFK, r Sucupn oo RrAcSlo{
§s|rnta ffi,tPH 90 O t990 - ,999 cnr rtufrrrr tu itiâ
Cálculo dc Volumr por Co.npáÊção dc Plrfis: TüÍ.íro x PÍoilto

PLAIIILHA DE (coilE / ATERRO)

TRECHO ll: iúORRO REDONOO A NENE DO RÂULE

12't

IORRO
REOONOO A

Cou dr
Prol.to

C.Ca rto
TêrÍlno L.rgüra (rrll Á,raa lfsro All!ô

Al.Í?o
A,turl
Coí. 3.30rr,00 Vol.Cofiê

'116
222,0S 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

'117 222.,42 177,27 tr00 100.000 20,00 0.20 20,00

118 222,s8 222,38 100,000 20,0{} 0,20 m,00
1't 9 272,15 D7,55 5,00 í00.000 20,00 0,20 20,00

120 772,97 212,12 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

121 ?23,08 2?2,88 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

122 221,2§ 213,0S 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

123 221,17 ))3,2) 5.(x) i00.m0 20,00 0,20 N.m
121 213,59 223,39 5,00 20,00 0.20 m.00

125 223,75 773,55 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

221,97 7a1,17 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

214,09 213,49 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

12A 22a,Os 5,00 100.0@ 20,00 0,20 20,m

129 224,42 274,71 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

130 )24,59 224,39 5,00 100.000 20,00 0,20 20,00

't31 224,75 244,55 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

132 1t4,97 774,12 5,00 100,000 20,00 0,20

133 :25,09 214,E9 5,00 100.0m 20,00 0,20 20,00

134 225,06 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

135 225,42 225,22 5,00 100,000 20,00 o,20 20,00

136 225,59 225,39 5,00 100,000 20,00 20,00

137 225,76 225,56 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

225,92 125,12 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

't 39 2?6,O9 225,É9 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

140 226,26 226,06 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

141 226,42 226,22 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

112 226,59 226,39 5,00 í00.000 20,00 0,20 20,00

143 226,16 246,§ 100,000 20,00 0r0 m,m
144 226,93 226,13 5,00 100.000 20,00

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIrIIIIII
-

IIIIIIII

-

III

IIII

126

Sâ l-
Dbtarcl.

100,000

z2a,2s

20,00

225,26

o,20

134

5,OO

0,20 20,00

5,m



r.t.hrra Hunlch,ol .t.

SUClJPIRA
DORIACHAC)
Ad m inistrqndo poro o povo

Dalat 1glO42O22

P.ol& ADEQTAçIO Or EtÍiÂDA3 Vtcllt E rto rurücplo oG ruciJDna oo Rl cHÂo{
SrsÍ!'ítr' ffiâPlr 9, O ,gg8 - ,9gO Gúrr.ftãar ht,tút*ã
Côl.ulo dc Volumc pof Comp!ÍaÇõo da Piíís: T.ÍÍono x proj€to

ÍRECHO II: ÍI'IORRO REDONDO A NENE DO RÂULE

PtAralltt DE (coRrE / ATERRO)

155

156

EXÍ.TOTAL 3.300,00 M

VOLUXÉ ÍOYAL DE ATÊRNO 3.3{r0,00

VOLUT{E TOTAL DE CORTE

VOLUÍíE TOTAL (MI) 3.3m,00

LUIS DE JESUS
Assinado de forma digitalpoÍLUIS

JARDIM:4376'l 24036 o€ rEsus r^nDM:437tr2.0368

^ Dados: 2022.05.10 14:16:15 -03'00'
a

ronio
REDOI{DO A

Côl! d.
ProJelo

Cdr óo
Tê]tono Laryurâ (ml Árca lfarro E.ml.

DlÉtâhcla
Allurà
Atêrro

Allura
Côrtê

3.3rxr,00 Vol.CortG

145 227,O9 6,00 100.000 20,00 0,20 20,00

227,15 127,6 5.00 100.000 20,00 0,20 20,00
147 zl7 ), 5.00 10O.OtoO m,00 0,20 m,00
t4E 227.59 221,39 5,00 100,000 0,20 20,00
149 2a7,76 7a7,56 5,00 '!00,000 20,00 0,20 20,00
150 211,93 221,73 5,00 100.000 20,00 0,20 20,00
151 228,O9 22739 5,00 ,00,000 20,00 0,20 20,00

152 72A,26 224,ffi 5,00 r 00.mo m,m 0,20 20.00
153 22841 228,23 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
1U 278,60 228,40 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

478,76 228,56 5,00 100,000 20,00 0,20

228,93 228,73 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

157 21t,10 218,S 5,00 í00,0@ 20,00 0,ã) 20.00
158 229,26 229,06 5,00 100,000 0,20 20,00

159 229,43 229,23 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
160 229,60 229,40 5,00 100.000 20,00 0,20 20,00

161 779,76 2?9,56 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

162 229,91 229,73 5,m 100,0«) 20,00 020 20,00

230,10 229,90 5,00 r 00,000 20,00 0,20 20,00

164 230,27 230,O) 5,00 í00,000 20,00 0,20 20,00
165 230/43 230,23 5,00 100,000 20,00 20,00

5,00 16.íxr,00 0,20 n.71í,,OO

IIIIIIIIIIIIIII

-

ITIIIIrIIIIIIIITIIrIr
IIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
R. sÃo JosÉ,477 - cENTRo
CNPJ: 01.612.338^)00167

226.89

146

27't,43

20,00

20,00

20,00

163

0,20

3.300,00



pqro o Povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
R. SÃO JOSÉ,477 . CENTRO
CNPJ: 01 .6Í 2.33810001 -57

Oatat 1glMl2ü22

Prq.ro: Ar,ançÂo oE E8Ti D 3\rrc§^§ rollj ct?b oE aucutn^ oo it^cxÀo{
Sbfrrflc , RÁPr 9E O ,99E - ,999 cír- Êff!. ,rht eb,
Cálqrlo dê Vobm. por Cofip..âção ds pâííiú: T.rrsío x pro.iôto

m nistron

PLAITLHA oE cuiAç^o (conÍE / AÍÊRRO)

TORRO
REDONDO A

Cd. dê
Proleto

Coà do
ÍêlÍôno 1.."."

(l'|) Ár". Atêrrú 8!íttl-
Dlslincl.

Alu'r
Alârro

Alürr.
Corta

3.3(xr,00 Vol,CoÍtê

tl: ORRO REOOT{DO A NENE DO RÀJLE



Frcf.itúo líU^ichol dG

SUCUPIRA
DO
Ad min istrôndo poro o povo

PREFEITURA MUNICIPAL OE SUCUPIRA DO RIACHÃO
R. SÃO JCSÉ,477 . CENTRO
CNPJ: 01.6í2.338/ü)01.67

Oalâ: 19lUl2O22

PrllrrÀ ADE([.lt§ÀO OI EtrtaD S \rrce{ }3 Mt lurllcDlo oE sucupR^ oo RtAcHÂo{A
s6r"rx tpo6RrPn 98 o ,99E - ,999 crr,r ftffir ffinra&t
Cálculo dâ Votumc por Comparaçâo d. Prrfis: T.n nô x PÍoirto

PLÁI{ILI{A T'E (cof,lE / ATERRO)

lll: lúORRO REOONOO A NENE OO RAULE

10

11

IORiO
REDONDO A

Cot d!
Prorrlo

Cota .lô
Têrêno Lrrgurâ (ml Ársa Arerto

Sêmi.
Dlstâhcla

AllurE
Alêrro

Àtur.
Corlê

3.300,(x, Vol.Cort.

0 230,43 5,00 0,080 0,20 3.300,00

1 230,6{) 230,40 5,00 í00.000 20,00 0,20 3.300.00

2*,Tt 2:r,57 5,00 100.000 20,00 020 ,r.m,0O

3 230,93 230,73 5,00 100.000 20,00 0,20 13.q)0,00

4 231,10 230,90 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

5 237,71 231,07 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

6 231,43 231,23 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

7 231,60 231,40 5,00 100.000 m,00 0,20 20,m

71L,77 231,57 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

I 23r,94 231,74 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

232,10 231,90 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

232,27 232,07 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

2t2,4,1 23224 q00 100,000 20,00 0,20 20,00

l3?,60 232,40 5,00 J00,000 20,00 0,20 20,00

14 222,11 23),57 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

232,94 237,74 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

16 233,10 232,90 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

17 23327 233,07 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
'18 713,44 231,24 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

í9 233,61 233,41 5,00 100,000 20,00 o,20 20,oo

20 233,77 5,00 100,000 20,00 0.20 20,00

21 233,91 233,74 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

23,t,11 233p1 s,00 Í00,000 20d) 0,ã) m.00

224,21 231,O7 5,00 100.000 20,00 0,20 20,00

234,44 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

25 234.61 214,41 5,00 100.000 20,00 0,20

26 231,77 234,57 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

27 23i|,94 )31,71 5,00 100,000 20,00 0,m m,m
2a 235,11 234,91 5,00 100.000 20,00 0,m m,00 n

IIIIIIIIIIIIIIIrIIIIIIIII

III

-

IIIIIIrI
-

Tr
IIIIrIIII
-

TI

íl

230,23

15

233,57

24 234,24

20,00



ÊÍ.nlro tt,luítldpolde

SUClJPIRA
D)oRLACHAOAdmlnistrondo poro o povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
R. SÃO Jq9É,477. CENTRO
CNPJ: 01.61 2.338/000167

Oat 1gl0,l2022

Prq.ro. ADEq|AC^O DE EarRAD t l,lcNrE rlo IU CFp E SUCUPnA OO it^Cfi^O{
SÀíerr @oGRÂPH 98 O ,998 - ,999 drri rtomer tut,,driâ
Cálculo dâ Votumc por CompâràÉo dr P.rÍisi Trrr.ílo x PÍojrto

PLA'{ILHA OE (GORTE / ATERRO)

lll: ÍúORRO REDONDO A NENE DO RAULE

40

IORRO
REDONDO A

Cáta (b
Prololo

Cdr do
TaitBno

Ldgur. (m) fuâr Arêrro
Sêml.

Dlstânclâ
Allulr
Alêllo

Afurâ
Corte

3.30rr,00 Vol.Cort.

23s,28 23S.08 5,00 100,000 20,00 0,20 20.00

30 235.24 q00 100,000 20,00 0,20 20,00

235,61 5,00 Í00,000 m.00 m.00

32 735)A 235,58 5,00 í00,000 20,00 0,20 20,00

235,94 733,74 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

34 236,11 235,91 5,00 100.000 20,00 0,20

35 236,28 236,0E 5,00 r00,000 20,00 0,20 2q00

3ô 236,a4 216)a 5,00 t 00,0m 0.20 20.00

37 23ô61 216,41 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

38 216,7a 236,58 5,00 20,00 0,20 20,00

236,9S 2!6,75 5,00 100,000 20,00 0,20

237,11 5,00 100.000 20,00 020 20,00

11 7r,,24 237,@ 5.00 1{X},000 20,m 0,20 m,m
42 211,45 231,2s 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

217,61 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

211,1A 237,58 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

45 23).§O 237,30 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

46 237,21 137,O1 5,00 100,000 20,00 0,20

47 236,93 2f6,73 5,00 100.000 20,00 o,20 20,00

236,64 236,44 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

49 236,36 236,16 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

50 236,08 235,88 5,00 í00,000 20,00 0,20 20,00

51 21S,79 235,59 5,00 100,000 20,00 0,m 20,m

52 23S,51 235,31 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

53 235,22 235,02 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

5.1 234,94 234,74 5,00 í00.000 20.00 0.20 20,00

55 234,66 234,a5 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

5ô 2!1,r7 234,17 5,00 ro0,000 20,00 020 20,m

57 234,09 233,89 5,00 100.000 20,00 0.20 20.00 )

IIrIIIIrIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIII

-

IIIIIIIII

-

III

-

III

-

II

235,a1 0,20

20,00

20,00

100,000

20,00

236,91

43 237,41

44

48

20,m

215,{

39



h.t.tt!.o líof,t hôt ct.

SUCTJPIRA
D)oRIACHAC)
Ad m lnistrondo pqro o polo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
R. SÃO JOSÉ,477. CENTRO
CNPJ: 01 .6 í 2.33810001 67

Oat 19lO1Do22

Prcle IDÉ(IüC^O OC EETRIDAI vtcú{rlt IO lurllcplo r sUCupnA Oo it^Cxlo{
SÀ{rrlr ,opo6fàtPrr 9, O ,998 - ,999 dnr.tu *fr ffi
Cálculo da Volurn! por Co.np*-açào d. prrÍis: TíÍaírg x pÍojrto

PLAI'ILHA DE (coRrE , aTERRO)
O lll: iIORRO REDONDO A NENE OO RÀULE

68

69

roito
REOO'{DO A

Cot! dâ
Prorclo

Cda óô
TênrDo Latgurá (m) Árça Alcrro 6.m1.

Olslánci.
Aiur!
Ate.to

ÁIlrrrl
Corle 3.3Ír0,ü, Vol.Coá.

5a 233,80 231.60 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
5S 233,S2 233,31 q00 100,000 20,00 0,20 20,00
60 2312í 213,0a 20,00 0,m ã).m
6í 732,75 6,00 100,000 20,00 0,20 20,00
62 732,61 217,41 5,00 100.000 20,00 0,20 20,00
63 232,38 232,18 5,00 100,000 20.00 0,20 20,00
64 232,10 231,9) 5,@ 20,00 0,20 20,00
ô5 2t1,92 5,00 100.m0 20,00 0,ã) 20.00
66 231,53 231,33 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
67 237,15 231,05 5,00 100,000 0,20 20,00

230,96 230,76 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
230,68 230,& 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

70 2:X),rlO 2JO,20 5,00 ím,000 20,00 0,20 20,00
71 230.11 129,97 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
72 229,83 229,63 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

729,54 229,34 5,00 100,000 20,00 o,20 20,00
f4 229,26 229,06 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
75 228,98 728,18 5,m 100,0@ 20,00 0,20 ã),(x)
76 228,69 278,49 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
77 22A,41 724,21 5,00 í00,000 20,00 0,20 20,00
7g 228,12 5.00 100,000 20,00 0,20
79 27r,41 221,64 s,00 100,000 20,00 0,20 20,00
80 221,9 227,* 5,m 100.0@ 20,@ 0,20 20,00
6Í 221,53 221,31 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
82 227,50 227,30 5,00 100,000 0,20 20,00
83 227,4'I 221,27 5,00 í00,000 20,00 0,20 20,00
84 227,aÀ 22'r,2Á 100,000 20,00 0,20 20,00
85 227,17 217,17 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
86 227,19 5,00 100,000 20,00 0,20 20.00 ,,f

IIIIIIIII

-

III

-

Ir

IIIIIIIIIr

rII

IIIIrI
IIIIIIIII

IIIIIIIIII

II
5,00 100,mo

232§5

100,000

731,62

20,00

221,92 20,00

20,00

5,00

221,7A



ÊêÍ.lt!.o H\rniclpol de

SUCl.JPIRA
DORüAcl{AO
Ad m in istrondo poro o povo

Oalat 151042022

Prqdor ADEAUAçÀO Or EtrnAO l t tCtML xO lurtcpto DE Sucu?n^ oo itAct{^o{a
§s§n ÍülFH 9C g trgo - ,999 rrl,f .&araer },t,Ít,,,rE
Cálculo dâ Volumr pór Co.npâràção d. Prús: TúÍ.no x Píoirto

TRECHO lll: IIORRO REDONDO A NENE OO RAULÊ

PLA"ILHA DE (corÍE r alERRo)

97

98

IORRO
REOONDO A

Cot! dê
Ptoloto

Cotr do
Tereno Ler!üra (m) ÁrÊe 

^terro
§.õ1.

Dlslâncl.
Alull
Atêllo

Àlur.
Corlê

3.3l,lr,00 Voí.Cort!

a7 227.35 127,15 5.00 100,000 20,00 0,20 20.00

E8 277,t2 221,L1. 5,00 100,000 20.00 20,00

& 227,§ 227,1O 5,00 100,000 m.00 0,20 m.(x)

90 727,27 771,01 5,00 í00,000 20.00 0,20 20,00

9,J 227,24 227,4 5,00 100,000 20,00 0,20 20.00

92 777,71 727,01 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

93 12't.78 226,98 5,@ 100,000 20,00 0,20 20,00

9{ zr"t,ls )26,95 100.mo m,00 020 m.m
95 227,12 226,92 5,00 100,000 20,00 20,00

96 277,O9 726,A9 5,00 í00,000 20,00 0,20 20,00

228,54 278,34 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

230,m 229,80 5,00 100.000 20,00 0,20 20,00

9!) 231.a5 5,00 ,ü),000 20,00 0,20 20,00

100 232,90 100,000 20,00 0,20

234,35 234,15 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

102 235,80 235,60 5,00 í00,000 20,00 a,20 20,00

237.26 237,06 r00,000 0,20

10{ 23A,7t 238,51 5,m 100.0m 20,00 0,20 20,m

105 2,tO,16 23s,96 5.00 100.000 20,00 0,20 20,00

106 241,61 241,4L 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

107 243,06 242,A6 100.000 20,00 0,20 20,00

108 24452 244,32 5,00 100,000 20,00 0,20

109 2{5,97 715,77 5,00 100.000 20,00 0,20 20,00

110 217,42 241,22 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

111 244,47 244,61 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

112 250,32 25O,12 5,00 í00.000 20,00 0,20 20,00

113 251,78 251,54 5,00 100.000 20.00 0,20 20.00

111 253,23 253,O3 5,m 100,üx) 20,00 020 20,m

254,68 5.00 100,000 20,00 0,20 20.00

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIrIII

IIIIII

-

III

-

IIIII

-

IIIII

IIII

{

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
R. SÁO JOSÉ,477. CENTRO
CNPJ: 01 .61 2,338,0001 67

5,00

231,25

?32,7A 5,00 20,00

í01

103 5,00 20,00 20,00

5.00

20,00

rí5 25r,48

0,20

o'2o



Êcf.atrro Muhlcbôt.t.

SUC1.JPIRA
D}oRIACI{AC)Adm in astrondo poro o povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
R. SÃO JOSÉ,477 . CENTRO
CNPJ: 01 .6 Í 2.338/Í)001{z

Oala| 1glwl2022

PÍq.to: aE€ruAçÀo or Etri D r \rEllllât3 xo lturücplo DÊ SUcUpti^ oo Rtâârto{A
Sri*er'. ,opocRtP|r ge O ,998 - ,999 cr,ri friÊ, ,t (,/l',r,[,
Cál.ulo dô Volum. por Comps,aÉo dc prÍri8: Í.ÍÍüno x pÍoj.to

PLAIIILHA DE (coRIE 
' 

AIERRO)
IIT 

'úORRO 
REOONOO A NENE DO RAULETRECHO

IORRO
REDOT{DO A

Cot! dr
Prorrlo

Cd. dô
Têttêho Lügur. (ml Árla Alarra S.ml.

Dlstâncl.
Aiur.
Atêllo

Allurâ
Corle 3.3írO,00 Vol,Cortê

116 2s6,13 255.93 6,00 '100,000 20,00 0,20 20.00
'117 257,58 2§7,18 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
11A 259,(X 258,8a ttxr.000 ã),00 0,20 20.00
119 7ffi,19 260,29 5,00 í00.000 20.00 0,20 20,00
120 267,94 )61,14 5,00 100,000 20,00 0,20 20.00
121 263,39 100.000 20.00 0,20
122 264,84 26r,er 5,00 '100,000 20,00 0,20 20,00
123 266, )6,70 5,00 í 00.000 20,m o,2a m.00
121 26'',75 267,55 5,00 100,000 0,20 20.00
125 769,20 269,00 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

270,65 270,43 5,00 100,000 20,00 0,20

t72,10 271,90 5,00 100.000 20,00 0,20 20,00
128 213.55 273,ú 5,00 ,{x},00o 20,00 0,20 m.00
129 275,O1 711,87 5,00 100,000 0,20
130 216,46 276,26 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
131 271,91 277,71 5,00 í00,000 20,00 0,20 20,00

279,36 279,16 5,00 100,000 20,00 0,20 20.00
133 2t0,&l 2m,62 5,00 100,000 20,00 020 m,00
134 2A2,27 247,O7 5,00 100,000 20,00 0,20
135 243,72 283,52 5,00 Í00,000 20,00 0,20 20,00
136 2A5,17 244,9't 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

?86,62 246,47 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
138 288,O8 287,8A 500 100.m0 20,@ 010 20,00
139 289,53 289,33 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
140 290,98 290,78 5,00 'Í00,000 0,20 20,00
141 291,43 292,23 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
112 293,88 293,68 5,00 100,000 20,00 0.20 20,00
143 295,}t 295,1,t 5,00 100,000 20,00 o20 20,00
114 296,79 296,59 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

IIIIIIIIIIIII

-

IIIrrIITrrII

II

IIII

IIIIIIIII

rIrI

IIIIIIIIII

II

L

§

§,00

263.19 5,00 20,00

20,00

20,00

20,00 20,00

132

20,00

20,00

127



§ücüÉtRA
DO
Ad mi n istrondo p(,r., o povo

pREFEtTURA MUNtctpAL DE sucuptRA Do RtAcHÃo
R. SÃo JoSÉ,477. cENTRo
CNPJ: 01 .6í 2.33810001 €7

Oatet 1910412022

Pr*ro; AIE(ITAçÀO D! EaTRADAT uctME o , cl,b r lucupR oo Rr cl{Ào{a
SÀl"r'' topoffiaPtr 90 O ,999 - ír99 dlr fttur ttodrúiâ
Cálc{rlo d. Voluma por CoínpôraÉo d. Psrftsi T.rÍ.í!o x prcirto

PLAIIILÍiA DE (c(xtE í AÍERRO)

155

156

EXT.TOTAL 3.300,00

vot-uxE ToT^l. DE atÊnRo 33!0,00 tÍ'
VOLUiIE TOTAL DE CORTE M'

voLUüE TOTÂL (Mr) 33m,OO Mr

(

TRECHO lll: iIORRO REDONDO A t{Et{E DO RÂULE

IORRO
REDONDO A

Cotâ d.
Prorêlo

Cotr ato

Tartêllo L.?$rrâ (m) Ârca ltcrro Sêml.
Dlstância

Alull
Alefro

Allxtr
Code 3.3t 0,«, Vol.Conc

145 798,24 298,04 5,00 100,000 20,00 0.20 20,00
í46 294,78 294,§8 s,00 100,000 20,00 0.20 20,00
't17 299,32 29!r,12 5,00 't00,000 20,00 0,20 20.00
11A 298.84 298,64 5,00 í00,000 20,00 0,20 20,00
149 298,35 298,15 5,00 100,000 20,00 0,20 20.00
150 291,87 297,61 5,00 't00,000 20,00 0,20 20,00
151 297,19 297,19 5,00 100,000 20.00 0,20 20,00

296,91 296,n 5,00 rm,000 m,00 0,20 20,00
153 296,,t2 296,17 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
154 295,94 795,74 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

295,46 295,26 5,00 100,000 20,00 0,20 20.00

l9{,97 79t,7' 5,00 100,000 0,20 20,00
157 294,49 291,29 5,00 100,000 m,00 0"20 20,00
'r 58 294,01 293,81 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

293,52 293,32 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

293,04 192,8À 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
161 1s2,56 291,36 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
162 292,(B 291,88 5,m 100,000 20,m 420 2q00
163 292,29 292,O9 5,00 í00,000 0,20 20,00
1U 292,51 292,1r 5,00 100,000 20,00 20,00
165 297,11 292,53 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

5,00 16500,00 3.300,00 0,20 2?.710,OO

IIrIIIIrII
IIIIIII

-

III

IIII

IIIII
I

-

II

IIIIIr
IIII

LUIS DE JESUS Asslnado de forma disitat por LUt§

TARDTM:4376124o368tri:3:',*?iT;?Í:i1T,'i,,.

152

20,00

159

160

20,00

0,20



strondo porq o povo
DO
Admlni

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
R. SÃO JOSÉ,477. CENTRO
CNPJ: 01.61 2.3386001-67

Dela: 1910412022

FÍoldo: âDE(IJAçÀO OC E8ÍR OAi vlcNÂrt Io llr ctpb oE tucurnA Do il,tcHÀo{^
Srirfrnrr ,uloGR,lPir gA O ,§A - ,999 càúr frfrlr Mb
Cálcdo dÊ Votumr por Cdt|prfaç5o dÊ príÍs TiírE'lo x proj.to

PLAI'ILHA DE (6OR1E I AÍERRO)

IOTRO
REDONDO A

Cdr d.
ProlGto

Cotl do
Têl?oho J.*".J Áf'a etcno 8rml-

Dlctâhcla
Alull
Atêllo

AIura
Co]le 3.ír0.00 Vol,Cortô

lll: tIORRO REDONDO A NENE OO RÂULE



k.f.hr,fo M!àrcbot cta

SUCl.JPIRA
DORüACFIAC)Ad m in istrondo poro o povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
R. SÃO JOSÉ,477 - CENTRO
CNPJ: 01 .61 2.338/000't 67

Oàtat 1910112022

Pr,ol.h ADt(ltrAçÀo o! Eati DAr ucNâÉ,{o llrr[ctD oE tucupna oo Rr^cll^o{a
SÀsér,lr Íopo6&tP', 90 O ,998 - í9819 dl*r Êtrêí tl,oat Ab
Cálc{lo dc Volumâ por Comparsçào dr Prrfls: T.nüílo x pÍojrto

PLÂ'{ILHÁ DE (coRrE / arERRo)
TRECHO ÍV: ÍúORRO REDONDO A NENE DO RAULE

't0

11

IORRO
REDONDO À

Col! dê
Prorêto

Cdr do
Têl?àho Lâr$rra (rí) Arua 

^i.no
§atnl-

Dlstârci.
llur,
Âlerro

AItúr.
CoÉe

3.300,00 Vol.Cún

0 292,53 5,00 0,000 0,20

1 292,95 292,79 5,00 r00,000 20,00 0,20 3.300.00

2 293,17 292,97 5,fi 100,000 20,00 0,20 ,í-(m.0O

3 293,t9 293.19 5,00 100,000 20,00 0,20 13.900,00

4 293,61 293,41 100,000 20,00 0,20 20,00

5 293,83 293,63 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

6 194,05 193,E5 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

7 29.,77 294,o7 5,00 100.000 20,00 0,20 20,00

I 291,19 294,29 5.00 100,000 20,00 0,20 20,00

I 294,17 294,51 5,00 í00,000 20,00 20,00

194,93 294,73 s,00 100,000 20,00 o,20 20,00

5,00 'r00.000 20,00 0,20 20,00

12 ús,37 2!'S,17 5,00 í{x},000 20,00 0,20 20,00

13 295,39 5,00 100.000 20,00 0,?0 20,00

14 295,81 295,61 5,00 100,000 20,00 0,20

15 296,03 295,83 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

16 296,25 r96,05 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

17 296,27 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

18 296,68 296,{8 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

19 296,90 296,10 5,00 '100.000 20,00 o,20 20,oo

20 791,17 296,91. 5.00 100,000 20,00 o,20 20,00

21 297,34 297,14 100,000 20,00 0,20 20,00

297,56 297,36 §00 100,000 20,00 o,m ã),00
23 19',74 297,58 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

24 298,00 791,aO 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

25 294,22 298,02 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

298,44 298,?4 5,00 100,000 20,00 0,20 20.00

27 29a,56 298,46 5,00 100,000 20,00 0,m 20,00

298,84 298,68 5,00 100.000 20,00 0,20 m,00

IIIIIIIIIIIIIIIrIrIIIIIII

I

-

II

-

I

-

IIIrT
-

II

-

IIIIrIIIIIIT
IIII

3.300,00

5,00

295,1S 29{,95

20,00

2a

5,00

296,a'

0,20



kcf.ntro tíunkbôr rt

SUCUPIRA
DORIAC|{AC)
Adm in istrondo poro o poio

PREFEITURA MUNICIPAL OE SUCUPIRA DO RIACHÃO
R. SÃO JOSÉ,477. CENTRO
CNPJ: 01 .61 2.338,000í 67

Oalal 19101172022

Prq.ro; aDEoJ çÀo oE EaTRAD^3 V|CI.{âE oru rc'r, r sucupn^ oo RACSÀO{
Sirrãrp ,opo6ÊtPl, 90 O ,e9â - ?999 drrr friÊr ffin r*a
CálqIo dü Volürnr por Comp6r.Éo da p.rfis: TÊrr! to x pÍoj.to

O lV: I{ORRO REDONDO A NENE DO RAULE

PLA"ILHA DE (coRIE 
' 

ATERRO)

3S

40

IORRO
REDONDO A

Colâ d!
Prolelo

Cóà rro
Taiteno Largirra (ml Árça lcno §!mi.

Dlstâncla
Aiurr
Alel'o

AIura
Corlê

3.3q,,ü' Vol.Coíê

29 298,90 6,00 100,000 20,00 o,20 20.00

30 299,t2 299,12 r 00.000 20,00 0,20 20,00

31 299,19 298,99 5,00 ,00,000 m,00 0,20 20.00

32 299§7 298,87 5,00 '100.000 20,00 20,00

298,94 198,74 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

34 298,82 298,62 5,00 100,000 20.00 0,20 20,00

35 298,69 298,49 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

36 ?W,57 ]9431 5.fi) ím,m0 20,00 0,20 20.ü)
37 794,44 298,14 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

38 294,32 29A,72 5,00 í00,000 20,00 0,20 20,00

298,20 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

298,07 297,87 100.000 20,00 0,20 20,00

11 294,5/r 5,m t00.000 20,00 0r0 20,m
12 299,41 299,1.1 5,00 100.000 20,00 0,20 20,00

43 300,09 299,89 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

300,76 300,56 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

45 301,{3 30L23 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

a6 301,10 3q),$ í00 Í00,000 20,00 0,20 2qm
41 30íj,71 3m,57 5,00 100.000 20,o0 0,20 20,00

48 300,43 300,23 5,00 í00,000 20,00 o,20 20,00

49 300,10 299,90 5,00 100,000 20,00 20,00

50 799,17 299,S7 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

5'r 29!1,44 291),2.a 5,0ô 1(x),000 20,00 0,20 20,00

299,11 298,91 5,00 í00,000 20,00 0,20 20,00

53 294,77 294,51 5,00 100,000 0,20 20,00

54 294,44 294,24 5,00 100.000 20,00 0,20 20,00

298,11 297.91 5.00 100,000 20,00 0,20 20.00

56 29A32 298,12 5,@ 100,000 20,00 o20 20,m
57 298,54 298,34 5,00 ,l00.000 20,00 0.20 20,00

IIIIrIIrIIIIIII

IIIIIIIIII

IIIIIrIIIIrIII

IIIIIIIIIIr
-
-

IIIII

299.10

5,00

0,20

298,00

5,00

29A,t4

44

0,20

20,00



§üdÉrRA
DO
Admlni strondo poro o povo

PREFEITURA MUNIcIPAL DE SUCUPIRA oo nncHÃo
R. SÃO.tOSÉ, nZz - CENTRO
CNPJ: 01 .6í 2.33811)001 47

Oalâ: 1gl01l2022

Pto,.tor 
^EejrcÂo 

ItE E!Ín^DAr uctlllE lto llrxE to lE tucupn^ oo E^cltÃo{
S'i*"rí. ffiifPH S O ,99E - ,999 d,rr rtomr Én arh
Cáldrlo dc Volumr po, Cgírpâmgão d. Pr.ri8: Í.ÍÍ!í!o x proiâto

TRECHO lvr UORRO REDONDO A NENE DO RAULE

PLATIILT{A DE (CORTE 
' 

ATERRO}

68

69

IORRO
REDOI{DO A

C{a! d!
Prolêlo

Co(. do
Tên€ho La?gür. (m) fuêe AtÉr?a &ml,

Dlstâhcl.
Alturô
Atêrro

ÁIuIl
Cortê

3.300,00 Vol.Corte

58 298,75 298,ss 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

59 29a,97 29S,77 5.00 100,000 20,00 0,20 20,00
60 299,18 ?94'98 5,00 100,0m 20,00 0.20 20,00
61 299J9 299,r9 5,00 í 00,000 20,00 0,m 20,00
62 299,61 799,41 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

bJ 299,82 299,62 5,00 100.000 20,00 0,20 20,00

6,ú 300,04 299,84 100,000 20,00 0,20 20,00

,Ix)25 ,(D,Í15 §,00 r 00.mo 20,00 0,20 20,00
66 300,17 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

300,09 299,89 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

300,74 100,54 5,00 20,00 0,20 20,00

301,ao 301,20 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

70 3O2ps 3Or,85 5,(§ í(D,000 20,00 0,20 20,00

71 101,10 301,90 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

302,16 301,96 5,00 r00,000 20,00 0,20 20,00

73 302,21 302,01 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

74 ú2,21 302,07 5,00 100,000 20,00 0,20 20.00
75 r02,32 302,1? 5,00 20,00 0,20 ã),m
76 301,34 301,14 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
77 300,36 300,16 5,00 100,000 20,00 o,20 20,00
78 299,39 299,19 5,00 '100,000 20.00 0,20 20,00

79 29a,{1 298,21 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

80 297,4' 297,23 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

E1 297,SS 297,3s 5,00 r00,000 20,00 0,20 20,00

82 297,68 297.48 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

83 291,AO 5.00 100.000 20,00 0,20 20,oo

84 297,92 297,-tZ 5,00 í00,000 20,00 20,00

85 298,(}4 297,A1 5,O0 r00,000 20,00 0,20 20,m
86 298,17 297,91 5,00 20,00 20.00 'r

IIIIIIIIIIIII

I

-

IIIIIIIII

-

II

IIIIIIIIIIIIIIII

rIIIIrI
-

-

III
5,00

65

100,000

72

100.000

297,60

0.20

100,000 0,20



Pi.t.trúo tíunlcbot (,.

SUCl.JPIRA
DORACI{AOadm tnastrondo Poro o Povo

D.tat 191042022

Pelüot ADEOUTCÀO Dr Erri Dâr vEü{ârt xo ll, Épb oÊ tücurta oo à cxÃo{
§sêir. ,lpoGRÁPf, 9e ê ,990 - ,999 dlw itürr hbn rart,
CáltrJlo dr Volumc poí Coírp.rsçáo dr p.Ííisi TüÍríto x pÍEirlo

PLAI'ILTIA DE (OORIE 
' 
AÍERf,O}

lV: ÍtlORRO RÊDONDO A NENE DO RAULE

IOnRO
REOONÍ'O A

Cofâ .!!
Prolêto

Cota óo
Têllêno Lrí$rr! (m) Á,ra Arêrro slml.

Dlstârcl.
Aluaa
AterÍo

Af,rlra
CoÉe 3.300,00 Vot.CoÉ.

87 298,29 298,09 5,00 100,000 20,00 0.20 20,00
6A 298.41 294,21 5.00 ,00.000 20,00 0,20 20,00
E8 298,53 29tJ3 5,00 'r00,@o m.00 0,ã) m,00
90 298.66 294,46 5,00 í00,000 20,00 0,20 20.00
91 29A,78 298,58 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
92 298,90 298,70 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
g3 299,02 298,82 5,00 20,00 0,20 20,00
9a 299,15 29E,96 5.00 i00.m 20,00 0,m 20,0
95 799,21 299,07 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
96 )99,23 299,O3 5,00 100,000 20,00 o,20 20,00

298,99 '100,000 20,00 20,00
299,15 298,35 5,00 100,000 0,20 20,00s &,27 219,O1 5.00 ',o0.000 0,20 m,00

'100 299,27 199,O7 5.00 20,00 0,20 20,00
101 299,O4 298,84 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
't02 298,82 298,62 5,00 í00,000 0,20 20,00
103 298,59 298,39 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
1(X 29A;7 2S,17 5,00 100-000 20,00 0,20 m,00
105 2S8,14 297.9À 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
106 29A,14 5,00 100,000 20,00 o,20 20,00
107 ?98,54 298,34 5,00 100,000 20,00 o,20 20,00
108 298,14 298,54 5,00 100.000 20,00 0,20 20,00
109 29884 2§,7a 5,00 100,000 20,00 0,20 20.00
í10 299,14 298,94 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
111 299,34 299,14 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
112 299,s4 299,34 5,00 100,000 20.00 0,20 20,00
113 299,74 299,54 5,00 100.000 20.00 0,20 20,00
111 299,9S 299,7S 5,OO 10o,000 20,00 0:0 20,m
115 300,15 299,95 5,00 100.000 20,00 0,20 20,00

IIIIIIIr IIIIIrI

IIIIrIIr

IIIIIIIrIIIIIr

IIIIIIII

IIIIIIIIIrI

97

98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
R. SÃO JqSÉ, 477 . CENTRO
CNPJ: 01,61 2.338,O00i 67

100,000

299,19 5,00 0,20

20,00

20,00

100,000

20,00

298,34



Ê.feh(,.o Muôktpdt d.

SUCTJF»IRA
DORLACHACI
Ad m ln istrondo po.s o poúo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
R. SÃO JOSÉ,477. CENTRO
CNPJ: 01 .61 2.338/000í {7
Oalat 1gl01l2022

Pnrl.tor ârqrcÀo Dr EtrnAD r ucl.âra xo llraGrto E aucupnA oo S iorlo{
S'bfrt . bpo6&tPH f O ,990 - ,999 drü .Foààr iúnrrat
Cálqrlo d. Volum! po, Comp.râÇào d. P.di.: Tcrrüo x pÍoj.to

PLT U{A Í'E (coIÍE , 
^TERRO)O lV: iIORRO REDONOO A NENE DO RAULE

126

127

IOiRO
REDONDO A

Coh dê
Prolllo Lrr$rra (m) fuüa Ar!íÍo S.ml.

Dlstância
Alun
At6rro

Âllxã
Coale

3.SOO,lX' Vol.Cortc

116 300,35 5.00 100,000 20,00 0,20
't 17 3@,9S 3m,35 5,00 1m,@0 20,00 0,20 m,00
11A 3m,s5 5,00 1m,000 20.00 20.00

1r9 300J5 100,79 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

120 301,r5 300,95 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

121 301,35 301,15 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

1ü 3d),E1 3@,79 100,000 0,20 20,00

123 3ü),63 3{D,43 5.00 m.00 0,20 m.00
121 3ú,27 300,07 5,00 100,000 20,00 0,20

125 299,91 299,71 5,00 100.000 20,00 0,20 20,00

299,56 299,36 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

299,20 299,@ 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

12a 29E,E' 298É4 5,m 100,000 20,00 0,20 2q00
129 298,48 29A,2A 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

130 294,12 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

131 298,63 298,43 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

199,14 294,94 100,000 20,00 0,20 20.00

133 299,65 299,15 5,00 100,000 20,00 0,20 20,(x)

134 300,16 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

135 300,47 5,00 100,000 20,00 o,20 20,00

136 301,18 300,98 5.00 100,000 20,00 0,20 20,00

137 301,69 301,4§ 5,00 100,000 20,00 20.00

13A 302,20 302,O 5,08 100,000 20,00 0,20 20,m
139 302,1r 302,51 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

140 303,22 303,02 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

14í 303,73 f03,53 5.00 100.000 20,00 0,20 20,00

112 302,2S 302,05 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

143 w,77 300,s7 5,m 1ü1,000 20,00 20,m
144 299,10 299.10 5,00 100.000 20,00 0,20 20.00

IIIIIIIIIIIIIIIrIII

IIIIIIIIIIII

-

III

-

III

-

II

IIIIIIIIII

IIIII

côià dô
TôlÍêÍro

300,15 20,00

300,7s 0,20

5.00 20,00

r 00,000

20,00

5,00

29§,96

300,67

0,20

o,2o



§üCüÊrRA
TIORLACHAC)
Administrondo poro o poúo

PREFEITURA MUNIcIPAL DE SUCUPIRA Do RIAcHÃo
R. SÃO JOSÉ,477 . CENTRO
CNPJ: 01.6Í2.$8re00167

Datâ: í910d2022

PÍol.ro: âDE4J|ÇÀO OC Et'na§r3 Ylcca tS io llu ctl(, DC rucu?n^ m RucltÀo{A
§stlr'r. Í9pe6ÊtF l 90 O t998 - ,999 drrí fraàr ,frú,ra,b
Cálcolo dâ Volumc por Cornp.râçáo d. P.Ífis: Í.nrío x pÍrirto

TRECHO IV: Í{ORRO REDONDO A NENE DO RAULE

PLAI'ILHA DE (coRÍE / aÍERRO)

155

156

IORiO
REDONDO A

Cot! d.
Prolêlo

Cda óo
TêlÍeho Lügur. (m) Á,raa Atcrro

&ml.
Dlstâhcl.

A[ul!
Alel'o

Alturt
Corle

3.300,0t Vol.Con

145 297,82 791,62 5,00 100,000 0,20

146 295,14 296,1{ 5,00 100.000 20,00 0,20 20.00

117 294,46 491,fi 5,00 10ú.mo 20,00 0,m 20.00

148 293,39 293,19 5.00 í00.000 20,00 0,20 20,00

í49 291,91 291,71 5,00 100,000 20,00 0.20 20.00

r50 290,43 290,23 5,00 20,00 0,20 20,00

í51 284,96 28E,76 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

152 297,1A )47,28 5,00 100.000 20,00 0,20 m,m
153 286m 285,80 5,00 20,00 0,20 20,00

154 284,52 244,32 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

283,0S 282,85 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

281,5) 281,37 5,00 100.000 20,00 0,20 20,00

157 1a0,09 2 /9r9 5,00 100,000 20,00 0,20 20,m
158 280,45 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

741,21 281,01 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

160 281,78 291,58 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

161 28:1,3,1 282,14 5,00 100.000 20,00 0,20 20,00

162 282,90 ,s2,m 5,m 100,0m 2ú,00 0,20 20,00
163 283,46 283,26 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

1d4 244,O2 283,82 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

165 284,59 284,39 5,00 100,000 o,20 20,00

166 285,1S 284.95 5,00 100.000 20,00 20,00

167 2as,71 285,51 5,m 100.00,0 0,m e0,00

168 246,71 286,07 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

169 286,83 286,63 5,00 100.000 20,00 0,20 20,00

287,40 241,20 5,00 100,000 20,00 0,20 20.00

171 287,96 287,76 5,00 '| 00,000 ?0.00 0,20 20,00

172 284,52 5,@ 100,ffn m,00 020 20,m
173 289,O8 288,88 5,00 100.000 20,00 0,20 20.00

IIIIIIIIIIIIIIIIrIIrIII

TIIIIIIIIIIIII

IIII

IIIII

I

-

TIrII

20,00 20,00

100.000

280,6s

159

20,00

0,20

20,00

Í70

2r4,32

100,000



Prcr.ltúo líunktsôt d!

SUCUPIRA
D)oRIACFJAC)
ad m an lstrondo Poro o povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
R. SÃO JOSÉ,477 . CENTRO
CNPJ: 01 .6 1 2.3381000í 67

O.la| í9104n022

lqdo: aDcourÇÀo Dc EtttaDAt rnclül3 r& It a{crl(t oc tucupn^ Do itÂcl{Io{
§tên'. ,bpoffitPfl 99 O ,998 - ,999 drrí fttu W
CáloJlo dr Volumc por Comprlsçáo dc p!Ííls T.rGíro x pÍojrto

PLÀ'{ILHA DE (cfrÍE / ATERRO)
TRECHO IV: Í{ORRO REDO'{Do A NENE Do RAULÊ

184

185

TORRO
REOONDO A

Cotr dô
Prorolo

Cda óo
Te|?etro LrÍgrrrâ (rn) Árua ffcro S.lnl-

Dl.lâhcl.
Â.üura
Ate.Ío

Airrl
Corte 3.3txr,tx, Vol.Cortc

174 289,64 249,44 5.00 100,000 20,00 0,20 20,00
175 290,21 290,01 5,00 100,000 20,00 0,20 20.00
176 ]l,o,7, 290,s'l 5.00 100.0Íx) m.00 0,20 20.m
117 291,13 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
178 291,89 291,69 5,00 í00,000 20,00 0,20
179 292,45 297,25 5.00 100.000 20.00 0,20 20,00
,80 :93,02 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
181 29r,58 293,38 5,m r00.mo 20,00 20.m
182 )91,11 293,9.0 5,00 20,00 0,20 20,00
183 294,10 100,000 20,00 0,20 20,00

295,06 5,00 '100,000 20,00 0,20 20,00

295,83 295,63 5,00 100.000 20,00 0,20 20,00
186 296,39 296,19 5,m 100,000 20,00 0,20 20,m
't87 296,95 296,75 5,00 r00,000 20,00 0,20 20,00
188 297,51 )97,37 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
189 298,07 291,A7 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
180 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
191 ?99,10 299,m s,00 100,000 20,00 0,20 20,00
'192 299,76 299,96 5.00 100,000 20,00 0,20 20,00
í93 300.32 300,12 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
r94 300,88 300,68 5,00 100,000 20,00 0,20
195 301,lts 301,25 5,00 100.000 20,00 0,20 20,00
196 y)l,21 301,01 100,000 20,{}{} o,2g 20,00
197 300,98 300,78 5,00 100,000 20,00 0,20
198 300,74 300,54 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00
199 300,51 30o,31 5,00 100.000 20.00 o.20 20,00
200 3m,27 300,07 5,00 100,000 20,00 0,20 20,00

IIIIIIrIII

I

-

IIIIIII

IIIIIIIII
IIIII

-

IIIIIrI rI

IIIIIIIIIII

4

291,33

20,00

292,82

0,m
100,000

294,50 5,00

295,26

298,64 298,14

20,00

5,00

20,00
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SUCUPIRA
DO
Ad m inistrondo poro o povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
R. SÁO JOSÉ,477. CENTRO
CNPJ: 01 .61 2.338/0001 .ô7

Dât!: í 9/04/2022

Ptt4Íor IDEOIJÀCÃO DE E8ÍR^DAô uCnüB t{o lutrtcNpto OE SUGU,nA OO E CHÀO{I
SrsÍBr'lú àpoGR^P,r 9ú G ,99ú - ,999 cní ftf!Êr àônrrddcr
Cáldrlo d. Volum! poÍ ComprrâÉo d. P.rf6: TrIrlrlo r pÍojrto

lV: ITORRO REDONDO A NENE DO RÂULE

PI-AI'IL}IA DÉ (cffIE / ATÉRRO)

EXÍ.TOTAL i|.000,00 M

VOLI.tf,É TOTAL I'E AYERNO a-t 00,00

VOLUIIE TOTÂL OE CORTE

VOLU E TOTÂL (M) 4.000,00

LUIS DE JESUS Assinado de forma disital
por LUIS DE JESUS

J AR Dl M : 437 61 TARDTM:4376I 240368
Dados: 2022.05.1 0240368 ,o,,u,rr-oyoo'

IORRO
REDONDO A

Côcr &
Prolêto

Coô do
Íêllêno Lffgura íE )

^tE 
Afãflo Sàml-

Dl6tâtrcl,
Alurr
Ale'lo

AI&n
Coíê 3.300,ü, Vol.Cort.

5,00 20.000,00 ,í.000,00 o,20 28.,1(,,00III I

w
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TRECHO

COORDENADAS DA JAZIDA E BOTA FORA

JAZIDA. EVENTO 1

LONG.: 664237.00 m E
LAT.: 9289865.00 m S
ELEV: 213m

BOTA FORA - EVENTO 1

LONG.: 664209.00 m E
LAT.:9289903.00 m S
ELEV: 214m

DE

Emrffi&
C fteslsr§

6#ffiffi'-
slrctrnrDotlnio.tf,t

Pn0IlTo Dt Na.llI§IRUnm
nscuPEMÇr0 Df, NmD^ VrCrX^L

BHtT
PLANTÁ DÊ ÉSTAQUEAMENTO

PERFIL LONCITTJDINAI, nEv- 00

wo/zo?z l1o5
(U§SJ&5
luurzoryí?l|!Í,31ffi.
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TRECHO

COORDENADAS DA JAZIDA E BOTA FORA

JAZIDA. EVENTO 2
LONG.:667160.00 m E
LAT.: 9293658.00 m S
ELEV: 226m

BOTA FORA - EVENTO 2
LONG.: 667173.00 m E
LAT.: 9293642.00 m S
ELEV:227m
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EMol,*trE
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PLA

MAPA DE

Ã0 Á A DE JAZI T, TA TORA

DA A E BOTA FORA EM AO TRECHO

LEGENDA§

TRECHO

DACOORDENADAS EJAZIDA BOTA FffiA

JAZIDA. EVENTO 3
LONG.: 664545.00 m E
LAT.: 92W742.O0 rn S
ELEV:300m

BOTA FORA. EVENTO 3
LONG.:664539.00 m E
LAT.: 92W786.A0 rn S
ELEV: 297m

INFORttW DE
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20ms6ft:
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ea!trÉ4tr
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D rmemocurumr
[:l Éree
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MAPA DE DA E BOTA FORA EM

L

-

TRECHO

DACOORDENADAS EJAZIDA BOTA FffiA

JAZIDA. EVENTO 4
LONG.: 662381.00 m E
LAT.:9293796.00 rn S
ELEV:298m

BOTA FORA. EVENTO 4
LONG.:662389.00 m E
LAT.: 9293814.00 m S
ELEV:298m

DE
UTM

42W

OBSERVA

&@ú4ffi
E) mer@'ÁE
E muoffiM
fl e^Be

Uffi
ITODIODTINTIII§NMMT Lr8§C(Fm^ÇÃO Df, EmDÂ ucIMf,

suxrt^Doüaú.n

PIÁNTA DE ESTÀQUEÁMENTO
PERFIL LONGTTUDIN4L

tutdJs
ffif'Grúr f::i*:i::i'

i05

AO TRECIIO

A
!t*.

TA DE ÁR JAZIDA A FORA

(

En.EiÊnsr - evexro e

qctrmE

,ltr

II
t I

--*q-iaEEffiffi-

-



(J)

@ - ,rner Dã €xpLoFAÇÃo

@ - rfarr oE Erçaaa E stDA oE \EÍculo

O - raao ü€ DEÊôsrTo 0o ENruHo m oESMÂrÁMENTo

@ - mre 0E oEPóstro DA cÀuAoa ffiÃNtcA

@ - ,t*eo D€ pRoIEçÂo coúl.rpA coNrAufl{ÀÇÀo

PR{-TCEDIMENTo PARA fXP LORAÇÃO

- DEtàrl^F a IFEÂ 0Ê f/pLoF^çÀD (ÁFEA 1)

- úEÍrilF Â FÊfttlE o€ E$ÍRÀDÀ E S^íD^ OE EICULOS (^REÀ 2)
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LEGENDAS

PLANTA DE ESTAQUEAMENTO

RUA A SER PAVIMENTADA
OU RECAPEADA
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ART OBRA / SERVIçO
No MA2022052257/r

suas rurcÃo à
MA202205ú4390

- 

í. Reiponsável Técnico
LUIS DE JESUS JARDI

ÍÍtuto pmfissionât: Et{GENflEtRo cÍytL, EspEGtALz ÇÃo E TNFRÂESTRUTURÂ§ DETRÂI{SPORTES E RODOVIAS
RNP:'lí0760953i1

Registro: Íí0?60953,4 A

- 

2. Dádos do CorÍrrto
ConbâtanIe: PREFEITURÂ uÍIIGFAL DE sucUPTRA oo RIAcHÂo
PRAçA SÁO BE EDÍÍO
Cornplemehto:

Cidede: SUCUPRA OO R|AêH^O
Baino: CE TRO

UF: tÍA

Cêlebrado em;

Tipo de contrataÍ{e: Pqso. Ju.idice dG Oirêito público

CPF/CNPJ: 0í.6't2.$s,000167
N"i SrN

CEP: 65668000

Contrato: l{áo êsp.cif cádo
Vãbr| R3 a?E.0rr0,00

Ação hstihrcional: Otltror

- 

3. Dadc da Obrarsêrvlço
PR&a sÀo BE EDÍÍo
Complemento:

Cidade: SUCUPhA Oô RtAcH^O
Dátâ d€ híciot lal02tà)22 previsão dê término: ZlIrZ2022
Finaidade: SE DEF| tÇÀO
P.opriêtáÍio: PREFETTURA [aUt{tCFAL DE SUCUP|RA DO RTACHÀO

No: s/N
Beino: CEHTRO

l.JF: A CEpi 65666000

CooÍdanades Geográfcss: {,aí l/ag, {3.í532!
Código: ão Espêcific.do

CPF/CNPJ: 01.612.3381000í.62

- 

4. Alividãde Técnicâ

l4 - Ehboíação

80 . Pmisro > TRANSPoRTES > INFRAESÍRUTUM RODOVúRIA > #4..r.6 _ DE BASE ESUA{ASE PARÂ RODOVIAS

35 - Ebtorâção de orçamento > TR NSPORTES > |NFRÀESTRUTURA RODOVúR|A , #4.1.6 - DEBASE E SUB€ASE PARA ROOOVIÂS

ry: Píoiêto > oERAS HtORÁuLtcÁs E RECURSOS HÍORTCOS > STSTEMAS OE ORENAGEMpARA oBRAs crvrs > DE srsrEMAs oE DRENAceu prm oeRAs õirrrs' irís]] Ià]rErno

Agás a conclJsalo dss süvidad€§ téc,licas o profssjonêl dêve plocêder e balxâ destá AFIT

- 

5. Obr.ívaçõêB

Quanüdâd€
't3.900,00

í,(n

12,OO

Unidade

ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAM
RIACHAO+,iA'. NO POVOADO MORRO

ENTO PARA A "ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SUCUPIRA OOREDONDO Â NENÊ DE RAULE COM ETTENSÃo DE 1 3.900,00 METROS. CONVÊNIO N" 912277t2021Do MINISTÊR,o DÀ AGRICULTURA, PEÔUARIA E ABASTECIMENTO

- 

6. Dôcla-açõês
- Cláusoh Cojnp.omissri.iá: eu6lque. corúito ou li[gio originado do ple6€.nte conlfsto, bem colno su€aíbitrágem, dc acordo com â Lâi no. 9.307, d6 23 dê sêt€mbío dê í996, poÍ mêio do Cêntro dê Mediãçâo 6 ÂrbitÍâg6m - CMA úncrrlado ão Creâ+rÀnos temos do rEspectivo rÉgulâmento de aôilrâgem qus, exprosssmêhte, 6s p€rtes d€daaam

- 

7. Entidadê dê Clásse

ihieípretâqáo ou exeqJÇáo, será resofuido por

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE LU|S DEJESUs À,skDr,o d. r@. dreftàtpor L(,l'

JARD rM:4376 r 2/ro36a Slifl,i',lX?iii, JSí??--- 6- AssinetuÍas
Dechro §€r6ín verdêdeirás as inrormações scima LUIS OC JESUS JAÂOtf, . CpÍi a!7.!í2r03{E

etuwi:xi.ü:Ítde-.-de_
Lo.âl dâia PREFEITURA TU IcPÀ! DE SUCUPIRÁ oo Rl^cHÁo . CNPJ:

0í-612.SiA/OOOi-67

- 

9, hÍoÍm.çôcs
'AARTeváüda sqnenro quâhdo quiradâ, mediâhte apEsentaçáo do cqnpEvantê do pagamento ou colÍerência no site do crêã

Estâ ART é isente de taxa

fdr (98) 2106{300

rêlBcorlcco@c@lIâd95r

Fâx (9€) 2106-€300

Regjstrada emi 25/tYr2022

A àut ádcidád. d!íâ rÂT pod! s v!íinedâ !ín: hiDê/4arhari.6.co,n-b.,tubtco/, oúr ô cllavê: b,íZ6b
Irrp.Blo m: 06/D5Z0Z2 âs I 1:t g:22 por . tp: 164.163.253.26
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í0. Valo.


