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COMPROVANTE DE RECIBO DO EDITAL
Tomada de Preços N'02/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para requaliÍicação urbana - pavimentação em
paralelepípedo e drenagem superficial de vias públicas da zona urbana do município de
Sucupira do Riachão - Ma.

DATA DE ABERTURA: 23 de março de2023 as 09:30h
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
CIDADE:
FONE/FAX:
E-MAIL:
PESSOA PARA CONTATO:
DECLARAMOS QUE RECEBEMOS COPIA DO INSTRUMENTO CONVOCATORTO ACIMA
IDENTIFICADO.

Aos licitantes que retirarem o Edital no Sitio eletrônico
https://sucupiradoriachao.ma.gov.br/transparencia/ solicitamos a V.S.u preencher o recibo de

entrega de edital acima e enviar para o e-mail cplprnsr@gmail.com

A não remessa de recibo exime a comissão da comunicação de eventuais retificações ocorridas
no instrumento convocatório, bem como, de quaisquer informações adicionais.

Data: 12023

ASSINATURA

Rua São José, No 479- Centro - Sucupira do Riachão -MA
cnlsr@gmail.com
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PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 453.4 4312023

REGÊNCIA LEGAL: Lei Federal no. 8.666/93, Lei Complementar n".123106,

EDITAL

TIPO: MBNOR PREÇO GLOBAL.

Lei Federal no.11.598/07.

TOMADA DE PREÇO
No 0212023

Contratação de empresa especializada para requaliÍicação urbana - pavimentação em
paralelepípedo e drenagem superÍicial de vias públicas da zona urbana do município de
Sucupira do Riachão - Ma, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

LOCAL:
NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPTO »N SUCUPIRA DO RIACHÃO -MA _ SALA DE LICITAÇÔES

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

OBJETO:

DATA/HORA DA SESSÃO:
23 de março de2023 -09h30m

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

TOMADA DE PREÇOS N" O2l2023

ABERTURA PARA: 23 de Março de2023
HORÁRIO: 09h30min
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão na Rua
São J No 479- Centro - do Riachão -MA

o MUNICÍPIO DE SUCUPIRA Do RIACHÃO, nstloo Do MARANHÃO, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede na Rua São José,479 - Centro, Sucupira do Riachão - MA, C.N.P.J. n'01.612.338/0001-67, por
intermédio da Com issão Permanente de Licitação nomeada pela No | 1 | 12023, do dia 0 I de setembro de 2023 , 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.' 0212023, do tipo Menor Preço Global, sob a forma de execução 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.

1. DO OBJETO

l.l Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa Contratação de empresa especializada
para requalificação urbana - pavimentação em paralelepípedo e drenagem superficial de vias públicas
da zona urbana do município de Sucupira do Riachão - Ma, conforme discriminados e especificações
constantes nos Anexos.

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

2. DA NATUREZA DOS RECURSOS

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

07.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura
15.45 I .0009. 1038.0000 - Construção e Recuperação de calçamento, meio fio e sarjetas
4.4.90.5 1.00 - Obras e Instalações
2,2 O valor total máximo permitido para a o serviço, será de RS 2.048.723,83 (dois milhões, quarenta e oito

mil, setecentos e vinte e três reais, oitenta e três centavos).

3. CONDICÕES DE PARTICIPAÇÃO

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 providenciar o seu cadastramento e sua habilitação
parcial no referido Cadastro até o 3o (terceiro) dia anterior à data do recebimento das propostas, previstos nos aÍigos 27 a
3l da Lei no 8.666/93.

3.2 Estarão impedidas de participar desta licitação:

a) Empresas em recuperação judicial, falência decretada, concordatária, inidônea, ou que estejam
suspensão adminishativa para licitar, em qualquer esfera de govemo;

Rua São José, No 479- Centro - Sucupira do Riachão -MA
cplsr@gmail.com
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b) Empresas consorciadas sob nenhuma forma;
c) Empresas cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo,

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

c I ) Caso constatado, ainda que a posteriori tal situação, a empresa licitante será desqualificada, flrcando
esta e seus representantes incursos nas sanções previstas no art. 90 da Lei no 8.666193.

d) O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física oujurídica.
e) Empresas que possuam empresário, sócio(s), dirigente(s), responsável(eis) técnico(s), e/ou qualquer outro(s)

responsável(eis), independente da denominação, com participação entre as mesmas;

0 Empresas que não possuam endereço físico, bem como local e instalações adequados e compatíveis para o
exercício 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 fins de comprovação da existência de endereço físico, 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 fotografár a área externa (fachada) e/ou área
interna do imóvel onde está localizada 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 inabilitaríexcluirá
automaticamente a empresa do certame declarando-a inidônea, garantida a prévia defesa em processo regular
e encaminhará os autos do processo para 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 procuracão ou instrumento particular, com firma devidamente recoúecida. Em sendo sócio da empresa com
poderes de representação. deverá apresentar cópia 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 presentes 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 contrário ficará impedido de manifestar-se e/ou
responder pela mesma.

3.6 Nenhuma pessoa, natural ou jurídica, 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
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N'02t2023
EMPRESA:
ENVELOPE N" 0l (DOCUMENTAÇAO).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rua São José, No 479- Centro - Sucupira do Riachão -MA
cplsr@gmail.com
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TOMADA DE PREÇOS N'02/2023
EMPRESA:
ENVELOPE N" 02 (PROPOSTA COMERCIAL).

4.2 Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil subsequente, à
mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator 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 não serão aceitos envelopes que
ainda não estejam lacrados no momento da requisição pela CPL.

5. DOCUMENTACÃO PARA HABILITAÇÃO - (ENVELOPE I)

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

5.2 O conteúdo dos envelopes 6'proposta" e "documentação" deverão ser apresentados em português e

datilografado ou digitado em papel timbrado ou em formulário contínuo, escrita com clareza sem emendas, rasuras ou
entrelinhas;

5.3 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados, em original, por meio de cópias
autenticadas por cartório competente, ou por servidor da administração municipal, ou por publicação em órgão da imprensa
oficial, reservado à Comissão Permanente de Licitação direito de exigir a apresentação das originais, a seu critério.

5.4 Documentacão Relativa a Situação Jurídica:

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 - MA, com atividade
pertinente ao objeto ora licitado, na forma do art. 34 da lei no 8.666193.

b) Cédula de identidade do empresário (no caso de empresiário, ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI), 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 do art. 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
sede, 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 vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus

Rua São José, No 479- Centro - Sucupira do Riachão -MA
cplsrí),gmail.com
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IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;

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

5.5 Documentação Relativa à Resularidade Fiscal:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministerio da Fazenda (CNPJ);

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 Tempo 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 validade;

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

f) Quanto a Fazenda Pública Federal:
gl ) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 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 declaração ANEXO I, em papel
timbrado da licitante e assinada por seu sócio-gerente.

h) Certidão Negativa de DEBITOS Trabalhistas- CNDT, como prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título
VVII-AdaCONSOLIDAÇÃODAsLeisdoTrabalho,aprovadapeloDecreto-Lein"5.452,lodemaiode 1.943.

5.6 Documentacão Relativa à Situacão 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 abeúura da licitação.

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta.
5.6.1 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 (Indice de Liquidez Geral), maior ou igual a 1,0, aplicando a seguinte fórmula: ILG:
AC+RLP/PC+ELP.
AC:Ativo circulante
RLP: Realizável a longo prazo
PC : Passivo circulante
ELP: Exigível a longo prazo

II - [C (índice de liquidez corrente), maior ou igual a 1,0, aplicando a seguinte fórmula AC/PC,

Rua São José, No 479- Centro - Sucupira do Riachão -MA
cplsr@gmail.com
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AC : Ativo circulante
PC : Passivo circulante.

III - ET (endividamento total), menor ou igual a 0,60, aplicando a seguinte fórmula: ET : ET/AT,
onde,
ET: Exigíveltotal
AT: Ativo total.

5.6.2 Os índices de que lrata o subitem 5.6.1 serão calculados e apresentados pelo Licitante, devidamente
confirmados pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e do
número de registro no Conselho Regional de Contabilidade.

5.6.3 As sociedades empresárias enquadradas nas regras da Instrução Normativa RFB no 787, de 19 de

novembro de 2007, que institui a Escrituração Contábil Digital - ECD, para fins fiscais e previdenciários poderão

apresentar o balanço patrimonial e os terÍnos de abertura e encerramento'do livro diário, em versão digital,
obedecidas as noÍrnas do parágrafo único do art.2o da citada instrução quanto a assinatura digital nos referidos
documentos, quanto a Certificação de Segurança emitida por entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves

Públicas - Brasileiras - ICP - Brasil, nos termos da IN-RFB n" 926, de 1 I de março de 2009.

5.6.4 Na hipótese de alteração do capital social, após a realizaçáo do balanço patrimonial, a empresa licitante
deverá apresentar documentação de alteração do capital social, devidamente registrada na Junta Comercial ou

Entidade em que o Balanço foi arquivado.
5.6.5 A pessoa jurÍdica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do ano-calendário, mantiver livro
caixa nos termos da Lei n" 8.981, de 2010111995, deverá apresentar, juntamente com o balanço patrimonial e

demonstrações contábeis, cópias dos termos de abertura e encelramento do livro caixa.

5.7 DOCUMENTOS RELATIVOS A OUALIFICACÃO TÉCNICA:

a) Registro/Certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável(eis) tecnico(s) junto ao Conselho

Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA), da região da sede da empresa.

b) Comprovação técnica-operacional em nome da empresa para o desempenho 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
público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA/CAU, acompanhado(s) da respectiva

Certidão de Acervo Técnico (CAT), em nome da empresa comprovando a sua responsabilidade
técnica na execução de serviços compatíveis com as seguintes características:

PARCELAS DE RELEVÂNCIA

b.2) foderao 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

Rua São José, No 479- Centro - Sucupira do Riachão -MA
cnlsr@gmail.com
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ITEIVT DESCRIÇÃO UN TOTAL EXIGIDO
(s0%)

1.00 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRAÇO l:3 (CIMENTO E AREIA).

M2 I 3.6 10,05 6.805,00

2.520"002.00 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FrO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABzuCADO,
DIMENSÕES 100Xl5Xr3X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)

M 5.040,00

3.00 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,30 CM BASE X 10

CM ALTURA.

M 5.040.00 2.520.00
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c) Comprovação de o licitante possuir em seu quadro permanente, na data da licitação, um ou mais
profissionais de nível superior com formação em Engenharia, recoúecido(s) pelo CREA.

5.7.1 Para a comprovação do vínculo profissional do responsável técnico com a licitante deve-se admitir a

apresentação de cópia da Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de

serviço.

5.8 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação 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, fato este que

inabilitará todas as envolvidas.
5.10 Comprovante de garantia de manutenção da proposta Caução em dinheiro (ahavés do comprovante de

depósito/transferência) ou em Títulos da Dívida Pública; ou Seguro-garantia; ou Fiança Banciíria),
correspondentes a l%o (um por cento) do valor estimado.

5.1lDeclaração de enquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme previsto no Art. 3" da
Lei Complementar no 12312006 e alterações posteriores.

5.ll.l A empresa licitante que for enquadrada na situação de microempresa ou empresa 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 (Modelo no anexo XIII deste
edital), levando-se em consideração o último ano-calendário já exigível, os seguintes valores:

5.11.2 Microempresa: A receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 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).
5.11.4 Aempresalicitantequeenquadrar-senahipótesedo5.ll desteeditalenãoapresentarareferida

declaração ou descumprir a forma da apresentação da mesma, não usufruirá o direito de
preferência como critério de desempate. A empresa licitante que não enquadrar-se na situação de
microempresa ou empresa de pequeno porte não deverá apresentar a referida 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 que dispõe de pessoas presas aptas á

execução de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal n'9.450 de 24 dejulho de 2018.

6. DA PROPOSTA COMERCIAL

6.1 As propostas comerciais deverão ser datilografadas ou impressas, em uma via, com suas páginas rubricadas, e a
última assinada pelo representante legal da empresa, em língua portuguesa, em moeda corrente nacional, com clareza,
sem alternativas, emendas, rasuras, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, 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 necessiírio que conste:

a) Endereço completo 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 para 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, entrelinhas ou emendas. Deverão estar
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 nele incluídas todas as

tais como: impostos, taxas, seguros e quaisquer ouÍos custos.

Rua São José, No 479- Centro - Sucupira do Riachão -MA
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0 Orçamento detalhado da obra, apresentado em duas casas decimais após a vírgula em planilha, com
quantitativos, custos unitários (com as devidas composições com demonstração da composição do BDI e dos
encargos sociais), parciais e totais dos serviços especiÍicados, datado, carimbado e assinado pelo sócio
Gerente, proprietário, responsável técnico ou representante legal da.empresa licitante na última folha,
onde conste o valor global da obra, e rubricado em todo o restante das folhas. O valor global deverá estar em
algarismo e por extenso, em moeda corrente brasileira, estando nele incluídas todas as despesas, tais como:
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros custos;

f1) 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 próprios valores.

g) Prazo de execução da obra com cronograma físico-frnanceiro com a mesma proporcionalidade (percentuais)
do cronograma de desembolso em anexo.

h) Para auxiliar na análise, avaliação e comparação das propostas, a entidade de licitação poderá solicitar aos
licitantes os esclarecimentos que julgar necessário a respeito de suas propostas, inclusive o detalhamento dos
preços unitários. A solicitação e a resposta deverão ser feitas por escrito (E-mail). É vedada a alteração do
preço ou substância daproposta, sendo, entretanto, possível à correção de erros aritméticos;

i) As propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do edital e seus anexos serão verificados quanto a
erros, os quais serão corrigidos da seguinte forma:

il) Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por
extenso;
i2) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado,
mantendo-se o preço unitário gerado pela composição de custos unitários e a quantidade e

corrigindo-se o produto;
i3) Eno de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a soma;
i4) Erro de lançamento de quantitativos na planilha orçamentária: será corrigido, considerando as
quantidades corretas exigidas no orçamento do projeto básico.

j) Se o licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta será rejeitada;

k) Planilha de Composição de Encargos Sociais, praticado pelo SINAPI - - SISTEMA NACIONAL DE
PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, no Maraúão;

l) Cronograma Físico-Financeiro, de acordo com o Projeto Básico (ANEXO I) do Edital;

m) Composição analítica do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) de acordo com a fórnrula e planilha
abaixo:

* Fórmula: BDI : Kl(l-IMP»(l+ADMXI+DEFXI+2S)*(l+LB) -11 x
IMP : impostos incidentes sobre o faturamento
ADM : despesas administrativas (central e local)
DEF despesas financeiras e seguros
RIS : riscoseimprevistos
LB: lucro bruto

100, onde:

coMPosrÇÀo Do BDr

ADM - administração central xxYo
DEF: despesas financeiras e seguros xxYo
RJS : risco e imprevistos xxo/o

LB: lucro bruto xxoÁ
IMP: impostos sobre faturamento* xx%o

ISS xx%
PIS xx%
COFINS xxoÁ
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CPRB XXo/o
BDI** xxoÁ
* soma dos impostos (ISS, PIS, COFINS)
** fórmula

m.l ) a licitante deverá apresentar a composição e a memória de cálculo do BDl, conforme a fórmula;

m.2) a licitante que deixar de apresentar a composição e a memória de cálculo do BDI, na forma exigida na
alínea "m. I " terá sua proposta desclassiÍicada;

m.3) o BDI ofertado pela licitante deverá obedecer às normas do ACORDÃON" 262212013 - TCU - Plenário

6.3 PLANILHA DE PREÇOS DO PROPONENTE e CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - compatíveis com o
andamento da obra, onde estejam claramente determinados os prazos de execução de cada etapa e seus respectivos
desembolsos, devendo tais documentos conter as assinaturas dos RESPONSÁVEIS TECNICOS (RT) e os números de

seus registros no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura - CREA, na forma do art. 14 da Lei no
5.194166 e Resolução 282183 do Conselho Federal de Engenharia, Agronomia e Arquitetura - CONFEA e assinado
sob carimbo do REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA;

5.4 -Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo bem como aquelas que contiverem
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas de modo a ensejar dubiedade, principalmente em relação a preços

unitários.

5.4. l-Para os fins deste item, entende-se como:

a) Rasura: palavra(s) ou qualquer (quaisquer) sinal(is) gráfico(s) riscado(a)(s) ou raspado(aXs) de modo que sua

leitura se torne impossível ou incompreensível;

b) Emenda: alteração ou modificação do que já foi escrito;

c) Entrelinha: palavra(s) ou frase(s) escrita no espaçamento entre uma e outra liúa do texto da proposta.

OBSERVAÇÕES: Nos preços cotados para a execução dos serviços, deverão estar incluídas todas as despesas

diretas e indiretas com: materiais, mão-de-obr4 máquinas e equipamentos, encargos sociais, tributos,
transporte, ferramentas, equipamentos auxiliares, seguros e demais encargos necessários à perfeita execução de

todos os serviços solicitadas neste Edital.

6.4 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, ou irrisórios, de valor zero, excessivo ou
manifestadamente inexequível ;

6.5 E vedado a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa,

ainda que indiretamente, elidir qualquer dos princípios da licitação ou o julgamento equitativo da licitação;

6.6 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:

6.7 Serão desclassificadas as propostas em desacordo com as especificações deste Edital.

7. DO PROCEDIMENTO

7.-l 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 imediatamente após a fase de habilitação,
desde que haja renúncia expressa ao direito de interpor recurso por parte de todas as licitantes, devidamente
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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 as informações requeridas no item 6 (seis) e seus sub-

itens, ou que contrariarem este Edital;
7.4 Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas a CPL poderá fixar

aos Licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresenüação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas
nas causas que determinaram a inabilitação ou desclassificação;

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

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

8. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1 No horário, dia e local estabelecido neste Edital, os licitantes apresentarão, em separado, os envelopes de

HABTLTTAÇÃO p pROpOSTAS.

8.2 Após a entrega dos envelopes no 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e n' 02 - PROPOSTA DE
PREÇOS, será aberto inicialmente, o envelope no 0l - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO contendo a documentação.
esta, depois de rubricada pelo Presidente e membros da Comissão Permanente de Licitação, será oferecida ao exame e à
rubrica dos representantes dos concorrentes presentes à sessão.

8.3 A Comissão Permanente de Licitação examinará os documentos de habilitação de cada licitante e após
divulgará o resultado de habilitação em sessão pública, previamente marcada ou através de publicação na imprensa
oficial.

8.4 Na hipótese de interposição de recurso na fase de habilitação, o Presidente da Comissão Permanente de

Licitação notificará as licitantes do seu resultado, e convocará os interessados para nova sessão pública para abertura das

Propostas Comerciais das licitantes habilitadas, caso não teúa sido modificada a decisão anterior;
8.4.1 Se houver alteração do resultado dojulgamento anterior será aberto novo prazo 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, contendo a PROPOSTA COMERCIAL da licitante

inabilitada será devolvido nas respectivas sessões públicas;
8.6.1 Caso o representante da licitante inabilitada se recuse a receber o Envelope no 02 nas respectivas sessões

públicas, ou não o retire no prazo de até 20 (vinte) dias úteis após a data de homologação da licitação, o
mesmo poderá ser destruído lavrando-se o competente termo.

09. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

09.1 O julgamento das propostas será feito pelo menor preço global ofertado;
09.2 A adjudicação será feita à empresa que tenha apresentado o menor preço;
09.3 No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate ocorrerá via 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 15% (quinze por cento) ao valor total das propostas cuja licitante seja uma

Cooperativa de Trabalhadores, considerando para efeito de classificação o valor da proposta acrescido do valor apurado,
com fundamento no Artigo 22, Inciso IV da Lei n" 8.212191 , alterada pela Lei n'9.876199, instituindo a Contribuição para
Seguridade Social pelas Cooperativas de Trabalho, a cargo do tomador de Fornecimentos;

09.6 Serão desclassificadas as propostas de preço com valor superior ao valor global, bem como de preço unitário
de cada Fornecimento, conforme anexos. Serão também desclassificadas as propostas, tanto no preço global como no preço
unitário de cada Fornecimento, que apresentarem preços manifestadamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que

não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são

coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do
contrato. Consideram-se manifestamente inexeqüíveis os preços e/ou propostas cujos valores sejam inferiores a 70%o

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores
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a) Média aritmética dos valores das propostas cujo valor superior a 50yo (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 realizarér
diligência, fixando prazo de 5 (cinco) dias úteis, para que a Licitante comprove a viabilidade dos preços ofeÍados através

de documentação, sob pena de desclassificação, em comparação 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:
9.8.1 Número, mês e ano da publicação especializada pesquisada, de onde foram extraídos os preços dos
produtos e da mão-de-obra bem como, em cada item, o número da respectiva página, juntamente com a
cópia da mesma;
9.8.2 Quando se tratar de preços pesquisados no mercado, a Licitante encaminhará os documentos
comprobatórios da pesquisa dos preços de mão-de-obra e apresentará declaração do fornecedor,
comprometendo-se a vender o produto pelo preço constante da sua Proposta de Preços;

9.8.3 Quando a Licitante alegar a propriedade do material e/ou equipamento, comprovárlo-á por meio
idôneo, ou juntará a respectiva nota fiscal, em seu nome.

09.9 Procedida à classificação e verificando absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, serão observados o
seguinte critério:

9.9.1 Sorteio entre as licitantes em ato público, marcado para tal fim pela Comissão Permanente de

Licitação - CPL;
09.10 Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a Administração poderá utilizar-se da previsão contida no

artigo 48, §3', da Lei Federal 8.666193.

9. ll As microempresas - ME e empresas depequenoporte-EPP, conforme def,tniçãoprevistanos incisos I e II, do art.

3', da LC n" 12312006, e que pretendam se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto
naquela lei, deverão apresentar DECLARAÇÃO ae enquadramento como ME ou EPP, separadamente dos EVELOPES
N" 0l e 02.

9.1 l.l As ME e EPP que não apresentarem a DECLARAÇÃO prevista no subitem acima poderão participar
normalmente do certame, porém, em igualdade de condições com as empresas não enquadradas nesse regime.

10. IMPUGNACÃO E RECURSOS

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 preâmbulo deste Edital.

10.1.1 Tomar-se-á por base, para efeito de contagem de prazo, a exclusão da data fixada no preâmbulo
deste Edital e a inclusão da data do vencimento para o recebimento das impugnações;
10.1.2 Apresentada a impugnação a mesma será respondida ao interessado, dando-se ciência aos demais
adquirentes do Edital, antes da abertura do envelope contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;
10.1.3 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo
licitatório ate o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, devendo, por conseguinte, entregar os

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e a PROPOSTA COMERCIAL à Comissão Permanente 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 terâ o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso, contado da data de
divulgação do resultado da respectiva fase, exceto se dela renunciar expressamente.

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

r



Pr€fêlturê lvlunicapêl cre§t*rcr-rF{r;Irâ
.Â,tJ rn rristrcrnclo pcrrcr o Fovo

10.3 Interposto o recurso, em qualquer fase da licitação, dele se dará ciência formalmente aos demais licitantes,
que poderão impugná-lo to prazo de 05 (cinco) dias úteis;

10.4 Os licitantes poderão defender seus interesses na licitação por todos os meios juridicamente aceitáveis,
inclusive com formulação de RECURSOS contra as decisões adotadas pelos condutores do processo.

10.5 A propositura de recursos administrativos sobre o presente certame, obedecerá ao que estabelecem os incisos
I, II e III do artigo 109, da Lei n" 8.666/93, como segue:

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

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

ll - 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 Ministro 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 ocorre sem que os autos do
processo estejam com vista franqueada ao interessado.

10.7 A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as exigências e condições deste Edital não será

conhecido, 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

as propostas permanecerão cerrados em invólucro que será rubricado por todos os presentes na reunião, para posterior
abeftura, 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 competente para que se proceda à devida homologação e consequente adjudicação.

1I. DAS SANCÕES ADMINISTRATIVAS

I l.l O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará a Licitante às seguintes sanções:

I) Pela inexecução total ou parcial do Contrato, poderá a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa da
CONTRATADA, aplicar as seguintes sanções, sem exclusão das demais penalidades previstas no art.

87, da LeiN'8.666/93;
a) Advertência;
b) Multa;
c) Rescisão;
d) Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a

Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou conratar com a Administração Pública, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada
ressarcir à Administração pelos prejuÍzos resultantes e depqis de decorrido o, pÍazo da sanção

aplicada com base no inciso anterior.

I 1.2 Fica facultada a defesa prévia da Licitante, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados da notificação do ato;

I 1.3 As sanções pelo descumprimento das obrigações Contratuais estão previstas no Termo de Contrato, parte
integrante deste Edital.
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12. DAS MULTAS

l2.l Pelo atraso injustificado ou inadimplemento na execução do Contrato, fica a CONTRATADA sujeita à multa
de 0,33 oÁ por dia de atraso, sobre o valor total do Contrato, não ultrapassando a 20 %o (vinte 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 noÍrnas técnicas;

l2.2Em caso de reincidência da alínea b, a multa será cobrada em dobro;
12.3 As multas serão dispensadas nos seguintes casos:

a) Ocorrência de circunstância prevista em Lei, de caso fortuito ou força maior, nos termos da Lei Civil,
impeditiva da execução do Contrato em tempo hábil;

b) Ordem escrita da CONTRATANTE, para paralisar ou restringir a execução dos serviços contratados.
13. DA HOMOLOGACÃO E CONTRATACÃO

13.1 A licitante vencedora será convocada para firmar o Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da

data da convocação, quando deverá indicar:
13.1 .1 Nome, RG, CPF, endereço residencial, estado civil e nacionalidade do responsável pela assinatura do
Contrato;
13.2.2 Número da conta corrente, da agência e do banco, em que será efetuado o pagamento.

13.2 Na hipótese da empresa vencedora se recusar a assinar o Contrato, a Contratante convocará a segunda
empresa classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas
NO itCM 12 (DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS);

13.3 O presente edital, o projeto básico, bem como a proposta da Licitante, integrarão o contrato
independentemente de transcrição.

14. DOS PRAZOS E CONDICÔES

14.1 O prazo previsto para início do serviço e de imediato, contados do recebimento da Ordem de serviço.
14.2 O Departamento 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 receber a Ordem de serviço e iniciar o objeto do Contrato.

15. DA EXECUCÃO DO CONTRATO E FISCALIZACÃO

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 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização por parte do representante,
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

15.4 O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da

execução do contrato.
15.5 A inadimplência do contrato, com referência âos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não

transferem à Administração Pública a responsabilidade do seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou
restringir aregtlarizaçào e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis;

15.6 A administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários
resultantes da execução do contrato, nos termos do artigo 3 I da Lei n" 8.8 12, de 24 de julho de I 99 l.

15.7 O contrato poderá ser rescindido, pela contratante, unilateralmente, por justa causa, quando a contratada
deixar de cumprir obrigações trabalhistas previstas em lei, inclusive àquelas atinentes à segurança e saúde no trabalho.

16. DO PAGAMENTO

l. O pagamento será realizado na Secretaria Municipal de Finanças de Sucupira do Riachão -MA, até 30
dias após a solicitação que deverá ser protocolada até o 5o (quinto) dia do mêg subseqüente ao do fornecimento,
acompanhado da nota fiscaVfatura devidamente atestada, emitida juntamente com recibo em 04 (quatro) vias de igual valor,
cópia do contrato e/ou nota de empenho, cópia das ceÍidões de regularidade junto ao INSS e FGTS, certidão conjunta

Rua São José, No 419- Centro - Sucupira do Riachão -MA
cplsr@gmail.com
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débitos fiscais junto á união, certidão negativa de débitos junto à SEFAZ, certidão negativa de débitos junto à prefeitura
municipal, Ordem de Serviço do objeto, firmado pela autoridade competente, e em conformidade com o disposto no art. 40,
inciso XIV, alínea "a" daLei8.666193.

II. A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os materiais fornecidos a que se referir.

IIL As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e neste caso
o vencimento dar-se-á no prtvo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da documentação devidamente corrigida e

válida, não ocorrendo neste caso, quaisquer ônus por parte da Administração.

IV. Nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatários enquanto pendente de liquidação ou qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta em virrude de penalidade ou falta de entrega do material.

V. O pagamento somente será realizado após a verificação da situação da mesma, relativa às condições de
habilitação exigidas na licitação, através de documentação anexada à fatura relativa aos Incisos III e IV, Art 29 da Lei no

8.666193, e em caso de pendência o pagamento será suspenso.

18. DO REAJUSTE DE PRECOS

l8.l Os preços do Contrato serão irreajustáveis no período de um ano a partir da data de apresentação das
propostas;

18.2 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 aplicação das penalidades Contratuais;

18.3 Caso a licitante se recuse a executar os Fornecimentos propostos ou veúa afazê-lo fora das especificações
estabelecidas, a Contratante, poderá, independentemente de qualquer aviso ou notificação, rescindir o Contrato e optar pela
convocação dos demais Licitantes na ordem de classificação.

19. DAS CONDICÕES FINAIS

l9.l Fica assegurada ao Município de Sucupira do Riachão -MA, sem que caiba às Licitantes qualquer tipo de
reclamação ou indenização, o direito de:

19.1.1 Adiar a data de abertura das propostas, dando conhecimento aos interessados, notificando-se, por
escrito, às Licitantes que já tenham retirado o Edital, com a antecedência de pelo menos 24 (vinte 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 ciência aos
interessados mediante fac-símile a ser confirmado por carta regisffada;
19.1.3 Alterar as condições deste Edital, do Projeto Básico ou qualquer documento pertinente a esta
licitação, fixando novo prazo para a abertura das propostas, a contar da publicação 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 Sucupira do Riachão -MA,
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 do Edital, serão obtidos no caso das empresas

cadastradas até 24 horas antes da abeúura 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 licitatório, vedado a inclusão posterior de documentos ou
informação que deveria constar originalmente dos documentos de habilitação e Proposta.

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

Rua São José, No 479- Centro - Sucupira do Riachão -MA
cplsrí@gmail.com
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Sucupira do Riachão -MA, 06 de março de2023.

t"íi,ú-ü*e"fu Sfih,
Presidente da CPL

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

MODBLO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

À Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão -MA
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Ref. Tomada de Preços N" 12023
Processo Administrativo No 12023

Atendendo as exigências da Tomada de Preços em epigrafe, declaramos 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 nenhum fato superveniente para nossa habilitação, nem estamos impedidos de licitar,
contratar ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus órgãos descentralizados, nem fomos
declarados inidôneos por qualquer órgão federal, estadual, municipal ou concessionária de energia
elétrica.

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

4. Não empregamos menor de dezoito anos, de acordo com o inciso XXKII do art. 7 da Constituição
Federal, e do inciso V do art. 27 daLei 8.666193.

5. Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de execução 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 de2023

Assinatura do representante Legal

Nome:
Cargo:

Rua São José, No 479- Centro - Sucupira do Riachão -MA
cplsr@rgmail.com
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ANEXO II
(Minuta do Contrato)

CONTRATO NO

Termo de Contrato que entre si celebram a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO -IVT.I, C A

empresa, 
.

seguintes:

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO -MA, inscrito no CNPJ no
xxxxxxxxxxxx, situado xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, centro, Sucupira do Riachão, Maranhão, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal.

CONTRATADA: XXXXXX, empresa inscrita no CNJP/MF sob o no_, com sede na rua/Av.
flo _, na cidade de =-, representada neste ato

por (cargo/tunção), RG CPF

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado o presente
Contratação de empresa especializada para requalificação urbana - pavimentação em paralelepípedo e drenagem
superficial de vias públicas da zona urbana do município de Sucupira do Riachão - Ma, conforme Tomada de Preço
no 0xx./20xx, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei no 8.666193 e alterações posteriores,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as

seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA _ DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM 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,
especiÍicações técnicas, despachos e pareceres que o encorpam.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATADA executarâpara a PMSR/MA, a execução dos Contratação de empresa especializada para requalificação
urbana - pavimentação em paralelepípedo e drenagem superficial de vias públicas da zona urbana do município de Sucupira
do Riachão - Ma, 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/2Oxx.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E Do MATERIAL NECESSÁRIo A ExECUÇÃo DoS
SERVIÇOS

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 N0RMAS E ESPECIFICAÇÕES DoS BENS E DA ExECUÇÃo

As obras e serviços ora contratados obedecem às especificações as quais fazem parte integrante do Edital de TOMADA DE
PREÇOS N" 0xx/2020, reservado a PMSR o direito de rejeitar os serviços que 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
cplsr@gmail.com
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CLÁUSULA QUINTA - DA APROVAÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificações e demais elementos técnicos referentes à

execução dos serviços. Declara, ainda, que conhece perfeitamente quando todas 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

conffato, em razão do que declara que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, despesas e encargos que terá
que suportar representando aqueles preços, a única contraprestação que lhe será devida pela PMSR/MA pela realização 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 CONTRATADA. Assim sendo, os

termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÓES DOS DETALHES EXECUTIVOS

A PMSR se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasião, fazer alterações nos detalhes executivos, seja reduzindo ou
aumentando o volume de serviços, na forma prevista na lei.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO
O valor deste Contrato e de R$ ), que representa o montante da proposta da CONTRATADA,
baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e multiplicado pelos respectivos preços unitários.

Parágrafo Único - Nos preços unitários estão incluídos todos os custos de transporte , caÍga e descarga de materiais,
despesas de materiais, despesas de execução, mão-de-obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que

incidam ou venham a incidir sobre os serviços, bem como despesas de conservação até.o seu recebimento definitivo pela
PMSR.
CLAÚSULA OITAVA_DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:
l. Executar os serviços segundo as especificações aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda, em adotar
soluções técnicas que conduzam a economicidade dos serviços e a funcionalidade de seu resultado;
2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos 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 conffato, as mesmas condições de capacitação
técnica que apresentou ao participar da licitação de que resulta este contrato, bem como as mesmas condições de

habilitação;
4. Administrar com zelo e probidade a execução dos serviços, respeitando com absoluto rigor o orçamento aprovado e

evitando aprâtica de atos e a adoção de medidas que resultem 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. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juízo da fiscalização, seja inconveniente aos

interesses da PMSR/MA relativamente aos serviços;
8. Manter permanentemente nos locais de realizaçáo 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 especificações fornecidos pela Prefeitura Municipal
Sucupira do Riachão -MA e as norrnas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.
lO.Adquirir e fornecer Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC e Equipamentos de Proteção Individual- EPI, a todos os

empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em serviço;
10. I - 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.

§ lo - A CONTRATADA estará, durante todo o período de execução deste contrato, sujeita à fiscalização da
PMS& quer seja exercida por servidores do quadro da própria PMSR/MA, quer por terceiros especialmente contratados
para este fim.

Rua São José, N" 479- Centro - Sucupira do Riachão -MA
cnlsr@gmail.com
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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 projetos e à realização de atividades especificas. Nos casos em que

a CONTRATADA não concordar com as recomendações ou ordens da fiscalização, delas poderá recoÍrer ao titular da

PMC/PI, 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 CONTRATADA, conforme estabelecido na cláusula sétima deste Contrato;
4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato;
5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução do contrato.
6. Reter os tributos e contribuições sobre 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 DorAÇÃo onç,l,mENTÁRIA

Informamos que as despesas serão pagas, com recursos provenientes do ORÇAMENTO GERAL DO
MUNICIPIO/CONVENIO/CAIXA DO EXERCICIO FTNANCEIRO DE 2023:

07.01 - Secretaria Municipal de Infraesffutura

15.451.0009.1038.0000 - Construção e Recuperação de calçamento, meio fio e sarjetas

4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDTÇOES DE PAGAMENTO

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 especial no cronograma físico-
financeiro.

§ l" - Os pagamentos dos serviços serão feitos de acordo com atesto de recebimento dos serviço de pavimentação de cada
rota, pela Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão, em moeda legal e corrente no País, através de ordem banciária em
parcelas compatíveis com o Cronograma Físico e Financeiro, contra a efetiva execução dos serviços e apresentação de seus

efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da PMSR/MA, mediante apresentação dos seguintes documentos:

I - Notas Fiscais de Serviços/Fatura

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/MA durante, no máximo, l0 (dez) dias. No exame a PMSfuMA, 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 fatura, sem
nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correção a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do l5' dia
após o vencimento, a fatura retificada ou ajustada será processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

§ 3" - Nenhum pagamento será efetuado à Conhatada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que
lhe caiba, sem prejuízo do que a referida obrigação pendente poderá ser descontada do pagamento devido pela PMSR/MA,
pagando-se então, apenas o saldo, se houver.

§ 4o - Serão retidos na fonte os demais tributos e contribuições sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se
as alíquotas previstas paracada tipo de serviço, conforme legislação.

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

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

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS PRAZOS

L O prazopara execução das obras e serviços de que trata este Contrato é de ....... (............) meses, contados a
partir da data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Serviços, emitida pela PMSR.

II. O presente contrato terá vigência de ...... (..............) dias da data da sua assinatura, o qual corresponde à soma do
Prazo de Execução da Obra (..... dias); mais o Prazo para Recebimento Provisório da obra (15 dias contados da
comunicação escrita do contratado); mais o Prazo para Recebimento Definitivo da obra (90 dias contados do
recebimento provisório)

§ l" - Os prazos poderão ser prorrogados, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu
equilíbrio econômico-financeiro, de conformidade com o disposto no § lo do Art. 57 , da Lei n' 8.666193 e suas alterações,
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 administrativas decorrentes, bem como 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 Contrato, em compatibilidade com
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuízos causados à PMSR/MA ou a terceiros na
execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou desffuições, parciais ou totais, a pessoas,
materiais ou coisas, isentando a PMSR/MA de todas as reclamações que possam surgir em consequência deste Contrato,
ainda que tais reclamações resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessods físicas ou jurídicas empregadas na
execução dos trabalhos.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros em conseqüências da
execução dos trabalhos, Será de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigação de reparar os prejuízos que vier a
causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

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

§ 2o A contratada será, também, responsável por todos os ônus ou obrigações concementes à legislação social, trabalhista,
fiscal, securitária ou previdenciária, bem como todas as despesas decorrentes da execução de eventuais trabalhos em
horários extraordinários (diumo ou noturno), inclusive despesas com instalações e equipamento necessários às obras e

serviços e, em resumo, todos os gastos e encargos de material e mão-de-obra necessários à completa realizaçáo do objeto
do Contrato e sua entrega perfeitamente concluída.

Rua São José, N" 479- Centro Sucupira do Riachão -MA
cplsr@gmail.com
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a. Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários à assinatura do Contrato,
como também no decorrer da execução das obras e serviços;

b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, à FISCALIZAçÃO, o comprovante de pagamento da "Anotação de

Responsabil idade Técnica" ;

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

d. Manter permanentemente no local dos serviços, equipe técnica composta de profissionais habilitados e de

capacidade comprovada, que assume perante a FISCALIZAçÃO a Responsabilidade Técnica pelos serviços, até a

entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes para deliberar determinações de emergência caso
se tornem necessárias;

e. Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços em qualquer dia ou hora, prestando todas as

informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

f. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e segurança na
execução dos serviços;

g. Quando, por motivo de força maior, houver necessidade de aplicação de material "similar" ao especificado,
submeter, previamente e por escrito à FISCALIZAçÃO, a pretendida substituição;

h. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou incorreções verificadas
nas obras ou serviços, resultantes de execução irregular, do emprego 

'de 
materiais inadequados ou não

correspondentes às especifi cações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÔES CONTRATUAIS

Alterações do contrato original que venham a ser necessárias serão incorporadas ao Contrato durante sua vigência,
mediante termos aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela PMSR/MA:

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

b. Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa
de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 65 § l" da Lei 8666193, do valor inicial do contrato ou
instrumento equivalente.

II - por acordo entre as partes:

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

b - Quando necessária à modificação do regime de execução, em fase de verificação técnica de inaplicabilidade
dos termos do contrato original;

c. Quando 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 Cronograma Financeiro
fixado, sem correspondente conÍaprestação da execução do objeto.

§ l" Os serviços adicionais cujos preços unitários não são contemplados na Proposta inicial serão f,rxados mediante acordo
entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra "b", do inciso I.

§ 2'No caso de supressão de parte do objeto do Contrato, se a contratada já houver adquirido os materiais, ou se já os tiver
adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverão ser pagos pelos custos de aquisição, transporte e outros regularmente
comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos, eventualmente decorrentes da
supressão, desde que regularmente comprovados.

§ 3" Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos após a data de apresentação da PROPOSTA DE
PREÇOS, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão desses, para mais ou para menos,
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§ 4'Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada, a PMSR/MA deverá restabelecer,
por aditamento, o equilíbrio Econômico-Financeiro inicial.

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

I - Durante todo o perÍodo de execução do contrato será exercida estrita observância ao equilíbrio dos preços fixados no
neste Contrato em relação à vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de
termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com preços supervalorizados ou eventualmente a supressão ou modificação de

itens com preços depreciados viole princípios administrativos.

CLÁUSULA DECIMA SETIMA - DA FISCALIZAÇA0

A FISCALIZAÇÃO da execução das obras e serviços será feita pela Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão - MA,
através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes
executivos, as especificações, os prazos, as condições do Edital, a PROPOSTA DE PREÇOS e as disposições do Contrato.

§ l" Fica reservado à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e qualquer caso
singular, duvidoso ou omisso não previsto no Edital, nas Especificações, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da
PMSR/MA, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras
e serviços em questão e seus complementos, ouvida a autoridade do órgão.

§ 2'Compete, ainda, especificamente à FISCALIZAÇ^O:

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 técnico, mestre ou operário 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 especificado, sempre que ocorrer 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;

f) Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada;

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

h) Autorizar as providências necessárias junto 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 que 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) Relatar opoúunamente à Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão ocorrência ou circunstância que acarretar
dificuldades no desenvolvimento das obras e serviços em relação a terceiros.

m) Examinar os livros e registros.

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

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

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

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

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

e) Registrar as restrições que pareçam cabíveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento da contratada, seus

prepostos e sua equipe;

f) Determinar as providências cabíveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificações;

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

CLÁUSULA DECIMA OITAVA_ DAS PENALIDADES

As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas nos artigos 81,87, 88 e seus
parágrafos, todos da Lei n' 8.666193.

§ 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 0,3%o (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 15 (quinze) dias; e

b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16o (décimo sexto) dia, até o limite correspondente a 30
(trinta) dias; e

c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso apartir do 31" (trigésimo primeiro) dia, ate o limite correspondente a 60
(sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais
sanções previstas na Lei no 8.666193 .

§ 2" Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a Contratada:

a) Prestar informações inexatas ou obstaculizar o acesso à fiscalização 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 infiação às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas
pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

§ 3'Será aplicada multa de 20Á (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a Contratada:

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

b) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, negligência imperícia 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 da Contratada em reparar os danos causados.

§ 4'ADVERTÊNCIA

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

a. l) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde que acarretem pequeno prejuÍzo
ao Município de Sucupira do Riachão, independentemente da aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual, e

do dever de ressarcir o prejuízo;

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

a.3) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades da PMSR,
não sejam passíveis de aplicação das sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade.

Rua São José, N" 479- Centro - Sucupira do Riachão -MA
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§ 5. SUSPENSÃO TEMPOnÁntA DO DTRETTO DE LTCTTAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

a) A suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Sucupira do Riachão pode ser aplicada aos licitantes e

contratados cujos inadimplementos culposos prejudicarem o procedimento licitatório ou a execução do contrato, por fatos
graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação;

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

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

b. 1.1) Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na licitação que tenha acarretado prejuízos
significativos para o Município de Sucupira do Riachão;

b 1.2) Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência.

b.2) Por um ano:

b.2.1) Quando a contratada se recusar a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela PMSR.

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

b.3. I ) Não concluir os serviços contratados;

b.3.2) Prestar os serviços em desacordo com as especificações ou com qualquer outra irregularidade, contrariando o
disposto no edital de licitação, não efetuando sua 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) Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

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

b.3.6) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus

empregados tenham conhecimento em razão da execução deste contrato, sem consentimento prévio da PMSR.

§ 6'DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÂO PUBLICA

a) A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável pelo acompanhamento da execução contratual ao
Prefeito Municipal se constatada a mâ-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Município de Sucupira do Riachão,
evidência 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 inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a Administração Pública, 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 prazo de 02 (dois) anos.

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

c. l) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fiaude 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 utilizar em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados
tenham tido
reincidência:

conhecimento em razão de execução deste contrato, sem consentimento previo
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c.5) apresentar à PMSR qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte, com o objetivo tle participar da
licitação, ou no curso da relação contratual;

c.6) praticar fato capitulado como crime pela Lei8.666193.

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

d. I ) civilmente, nos termos do Código Civil;

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

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

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

§ 8" As sanções serão aplicadas pelo Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia da interessada, no respectivo processo no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de l0 (dez) dias da
abertura de vista, conforme § 3'do art.81 da Lei n'8.666/93.

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

CLÁUSULA DÉCIMA NONA_ DOS CASOS DE RESCISÃO

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.' 8.666193,

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

PARÁGRAFO UNICO - Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, a
CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais,
reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA VIGESIMA _ DOS RECURSOS

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.o 8.666193, cabem os recursos dispostos no seu art. 109.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA _ DA PUBLTCAÇÃo

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Ofrcial, noprazo previsto no parágrafo único do art. 6l da Lei n.o

8.666193.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA _ DoS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, 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.

CLÁUSULA VIGESIMA TERCEIRA - Do FoRo

Fica eleito o foro da Comarca de São João dos Patos, Estado do Maraúão, da Justiça Comum, para dirimir as questões
derivadas deste Contrato.

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

Sucupira do Riachão, xx de xxxxxxxxxx de 2023

XXXXXXXXXXXXXXXY
CONTRATANTE
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xxxrxxxxxxxxrx
CONTRATADO
Xxxxxxxxxxxxx

TESTEMUNHAS
l)

2r)

RG/CPF

RG/CPF
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ANEXO III

\d

PROJETO BASICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

PROJETO BASICO

Rua São José, No 479- Centro - Sucupira do Riachão -MA
cplsr(a)gmail.com



o povo

, '^{} ,fii. ^ 
' .1ffi.

'-,fl,i,.''

REeUALtFtcAçÂO DE vlÀ§ URBAIIA§ m ÍúUil§ÍHp 0E §UCUH3À DO xnCXÃOma

PANALELÊPIPEDO
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2ü23
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ndo pqro e povo

A Prefeituna Munbipalde §ucupira do Riachtu, Estado do fularanhâo aprcsenta a elahor4& do Pnieto

de Requalificação Uúana, compreandendo PavÍnnntacS em Paralelepipdo e drenagem §uperficialem

Bainss da Zona Urbana do iilunicipio.

1.1* OBJETIVO

ESe wlume mnsiste em fomecer orienta$es de cálculo e de execu@ para frcilitar a exeuçâo de

Pavimenlaçâo em Paralelepípedo, drenagem Superficial, Passeio mm Acessibilidade e §inalizaçâo. Este

docurnanto á destinado m uso de técnicos que quairarn ter um onhecimento geral do projeto e as firmas

construtoras interessadas na licitação da obra reunindo todos os elernentos de interesse para a

conconência da contrataçâo. A populaçâo seria a maior beneficiada, com a eliminaçâo das poeiras (época

seca) e da lama (época chuvosa). lsto rcpresentaria o fim dos problemas rcspiratôrios; o favorecimento do

tráfego confortável para os pedestres e rrtoristas; urbanização e novos investimentos para o município.

1.2 - JUSTIFICATIVA

O prujeto tem porfinalidade pÍsrnoyer a popul4ão da cidade de §ucupira do Riachâo - [iA, bem como

visitantes, uma melhorcondi@ de tÉfego,

1.2.1 * Pavirnent4ão em Paralelepipedo

Os Paraleleptpedos serão assentados sobre colchâo de pô de pedra na espessura mÉdia de I cm, numa

área total de 13.610,05 rn'. As larguras das vias serão conforme Quadm GeomÉ,üico.

1.2.2 - Dtenqsqn §uperficial

Os componentes do sisterna de drenqem superficial, considerdos no piqieto, são os seguintes:
, Meio fio de concreto e Sa{eta;

1.3 - ÜARACTERí§TCA§ DO MUNICIPIO

§ucupira do Riachão é um municipio brasileiro do estado do líaranhto com uma área de 5&1,974 knr'!e

contava com 5 ô60 habitantes no úttimo censo. Foifundada em 10 de novembro de 1996. Vizinho dos

municipios de §ão Joâo dos Patos e Passagem Franca, §ucupira do Riachão se situa a 20 km ao Norte

- Leste de $ão Joâo dos Patm a maior cidade nos anedores. §ituado a 290 metros de altitude, de

§ucupim do Rimhão tem as seguíntes corydenadas geográficas: Latitude: 6" 24' 40* Sul, Longitude: 43'
32'37" Oeste.

Rua São José,479, Corso, §ucupirado Riachlüo, E$ãdo do Maraúâo, CEF: 65.668{00
CNPJ: 01.612.338/000 147
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2- MÊiroRlAL DESCRITIVO

2.1 - REQUALIFICAçÃO DE VIA§ URBANÁ§ EM SUCUPIRA DO RIÀCHÃO-MA

Este proieto apÍêsenta a concepção bâsica dos serviços de execuçâo de PavirÍBntação do Panablepípsdo,

com a implantação de dispositivo de drenagem em vias espêcificadas em pÍoieto, hm como Calpdas

com aressibilidade e sinalizaçáo vertical, ern Vias que pssuem apenas revestirnento prinÉrio bá§ho. O

projeto aprcsenta todas as informa@s qua possibilitaram as ddniçoes dos servirps, permltindo plorn

conhecirnento dos ebrentos necessários à execu@ da obra e aos licítantes os elernentos neessáÍios

para a avaliaçâo dos custos e cot*fo dos preços unitários.

As ruas a serem pavimentadas fomm selecionadas por sê tratamm de vias que se localizsm na zona

urbana, viae estas guê nunca rgcÊhsram tal benefiçiamsnto, o guê alêm de causar um grãnd§ transtomo

a popula@ local, obriga a limpeza diária dm residências a fim de evitar o acümulo de poeira, podendo

ainda provocardiversos tipos de doença, pdncipalnrente aquelas ligadas ao sistenn retpintório.

0s locais contemplados coÍn o Obleto deste p§eto sesuem abaixo no Quadro de lnform$es
Cromêtriças das Vias dos Povoados.

QUADRO I}E §EOilÉTRnÀ§ CÀJAZEIRÀ§

Rua §fu Josó, 479, Cen&o, Sucupirado Riachão, Estatlo do Maranhão, CEP: 65,668400
CNPJ: 0 1.61 2.33810001 -67

EXr {il} IâRGURÀ
{ir}

ÁREÀ (m4YN

5,40 4.417,2t818,00Rua lrene Costa
798,3§147,85 5,4C1a Travessa da Vila Regina

1.582,2(293,0C 5,4CParalela a Av. Noile Sul
,l59,0€

5,4C 858,§iP Tv da Vila Regina (estádio)

848,7Í157,17 5,403'Tv da Wa Regina (tuente da eecola)
5,40 422,713ã Tv da Vila Regina (tundo da escola) 152,28

405,1§Traveeea do Vaca Velha 7§,03 5,40

5,40 't.300,97Rua Lasoa do fulato {Marlene) 240,03

4n,0 5,40 2.§76,18Rua do KsHon

"i
t

,r

t
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TOTÂL 13.610,ü5

2.2- SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

§ervlçoe de Pavimontaçâo:

Favimentaçfu em parablepipedo nos trcctros de vias definidos no projato corn latguras confonne Peças

Gráficas anêxas.

§renagem §uperficial:
fi,leiofro (guia] de concreto pr$rnoldado e Execu@ de sa$ete ern mncrcto eirnpbs.

E§PECTFTCAçÕE§ TÉCilBA§

lntmduç&

O obletivo destas espcifica@s á estabelemr normas e crüários para a execução deste proiet0, de rpdo
que 0s materiais, equipamentos, procedinrntos pana execu@, mntrole, mêdiçâo e p4anento detodos

os serviços previetos deverão atander intEralrnente às nonnas para mediçâo e execuçfu de serviços,

complementadas pelas especiÍica@s gerais para obras rodoviárias. ou, quando necessária,

particuladzação dessas e, finalmente, pelas espcifrcaçoes mmplementares para agueles servkps não

previstos nos documentos ante*rres.

Os serviços contratdos serâo executados rigorosanxsnte de acordo mm estas esposificaçoês, l,lonnas da

ÀBNT, projetos e dernais elernentos nele refaddos. Todo§ os maleriais ser& Íornecidos pela Emprciteira,

salvo disposiçâo em cantrário nestas especifi@s.
Toda a mão de obn será fomecida pela Empreiteira, salvo disposíção em contràrio neslas especÍfica$*.
Serão impugnados pela Fiscalizaçao todos os trabaltros que nfu satisfaçam às mndi$es contratuais

Ficará a Empreüeim obrigada a demolir e a rcfazer os trebalhoe impugnados logo apôs a oftcialização pela

Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despsas deconentes dessâs providências.

Os materiais a serem empregados deverfu ser novos, adquados aos tipos de serv(»s a serem

execulados e atsndersm às Especificaçoes. Em nenhuma hipôtese será admitido o uso de resqulcios de

materiais de outras obras.

A Empreiteira manterá na obra engenheims, íTsstru§, cperários e funcionárioe administrativos em nünrero

e especialização compat[veis com a nafureza dos serviço§, bem como materiais em quantidades

suÍicientes para execu$o dos trabalhos. A Empreiteira seÉ responsávei pelos danos causados a

Contratrants e c tercoiros, deconÊnbr de sua nsgligêrnia, imperÍcia e ornissão.

Será mantido, pela EmpreÍteira, perfeito e ininterrupto §Brvço de vigilância ÍK)§ mcintos de trabalho,

cabrndoJhe toda a rcsponsabilidade por quaisquer danos deconentes de negligência dunante a execução

das obras, atê a entrega detinitiva.

A utilização de equipamentos, aparelhos e fenamentas deverão ser apropriados a cada serviço.

Rua Sâo José, 47$, Cen&o, §ucupira do Riachâo, Estado do Mxranhâo, CEF: 65,6ó8-000
CNPJ: 01.612.338/000147
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Caso seja efduda quâlquêr rnodifica$o, Frcialou total dos pmietos lictladw, ptsposta pela Conkatante

«t pêla Empreiteina, *te tato não implicaÉ anular ou invalidar o mntÍato, quê prevaleoeÉ om quaisguer

circunstâncias. §endo a atteração do puieto responsávsl ph suçirnentc de serviço novo, a

mnespondente forÍTu de medi@ e pagarnnto deverá ser âpísstírtada previamente pela Empmiteira e

analisada pela Contratante antes do inicio effiiw desto serviss. ilq cam de siífi&§ mudança de

quantitativos, o fato nfu deverá ser npti\rs de qua§uer reivindicarfo para dteração e pres unitátios"

§errdo os servirps inbidos e concluídos sem qua§uer solicitaiao de ÍBvisão de prep por parte da

Empeiteira, fica trcitarnente vetdo o pleflofutum.

E§PÉ§|FBAçÕES PARA §§nUçOS PR§UHI}|ÀRE§

Plrca de Obra

A Contratada deveÍá provtdenciar nove placas de obm nas dimensôes 3,00 x 2,0&n cün os dizeres

pertinentes à oha e ouka, obrigatória, mas do seu intereege.Â placa de ktentificaçfu da obra deverá

identificar tanto a §ontratank, quanto o ÔÍgãü Financiador da Obna, dewndo ser exm$adas de amr&
com o nrodelo definido pela Contratante e instaldâs n0 local estipulado pela Fiscalizryâo. Às d&a§
deverâo ter a Íaoe em chapa de ap galvanizado, no 16 ou 18, com tratarpnto oxidante, sem moHura,

fixadas em esfruturm de madeina senda. As peças deverão tardinpnsões suftclantm pra wporte das

placas e para suportar a @ dos ventos. Todas as coms a sêreÍTr utilizadas serão ae padronizadas pela

CODEVA§F, devendo ser de cor fixa e cum$ovda reslsência ao tempo. Ca&rá ao Construtor o

Íomecincnto, montagem, manutençâo e assentanpnto das placâs, egtando â Inesma &rigada, ao final

da Obna, npdiante autoriza@ da FiscaliaarJo, realízar a sua desrnontagem e rennçã0.

Pavimentação

O nraterial empregado na erecução de Evedimantos com paralelepipedcs dewná sali#eras seguintes

caracterÍsticas e requisitos de q ualidde.
Os paralelepÍpedos serão de basalto de granularso fina ou méd[a, rpstrando uma dístribuiçâo unifonne

dos materiais constituintes e estarcm isentos de veios, falhas, materiais em desagrcgação ou arestas

quebradas.

Os paralelepípdos serão aparelhados de rodo que suas faces apresentem uma forma rctangular. A hcÊ
superiorou de uso deve apresentar uma superficie razoavelmente plana B com as arcstâs retilíneas,

As Íaces laterais nâo poderão apresentar conrrexiddes ou saliências quê induzarn a juntas maiores que

1,§cm.

O aparelho e a classificação por fiadas dos pamlelepípedos deve ser de tal Íorma quÊ, no msentamento,

as juntas nfu exedam a 1,5cm na superfcie.

As dimans&s dos paralelepípedos devem estar comprcendidas dentro dos seguintes limites:
. Compnmento - 18 a 23 cm

" Largura - 1í a 14 cm
. Altura - 11 a 14 crn

§obrc a base de pô de pedrâ, serâo espalhadm os paralelepípedos com as faces de uso para cima, a fim

de facilitar o trabdho dm calceteiros.

Rua São !§á, 479, Centro, §ucupira do Riaclrão, Estâ{to do Maranhão, CEP: 65.ó68&
CNPJ: 01.61 ?.338/0001 S?
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Deverão ser locadas longitudinalnente, linhas de rcferência, urn no centro'ê duas nas laterais da via,

mm estacas fixas de 10 em 10 metlos, obedecendo rc abaulamento do pn$eto.

As se@s tmnsversais serfu dadas por linhas gue sê deslocam apidas nas linhas de refenêrrcia e na§

sarjetas ou cotas conespondentes, nos a$§tamêntos ou guias.

O assêntâiÍEnto deverá pmgredk dos bordos parã 0 têntrü, e as fiadas deverfu ser mtilineas e normais

ao eixo da pista, formando ângulo de 90 ". As peças de cada Íiada serão classiFrcadre pela largura, de

nndo que resultêm vari@s superiores a +ou - 0,5 crn.

As juntas lcngitudinais de cada fiada, devem sar altemdas com rela$o às das fiadas üzinhas.

0REÍtlAGEl, Heiofio e §a&*a de concreilo

O meio*fio, á um elemento pr*moldado em concrcto destinado a mparar a faixa de p*utnnnla$o da faixa

de passeio.

A sarieta e o sarletâr são canais bngltrdinais destinâdss a colstar e conduzir as ãg{r§ superficiab da

Íaixa pavirnenhda e da faixa de paseeio aos destinos finais de &uas pluviais.'

Os nreio*Íios, as sarjetas são assêntdos sobre um lmh de conseto de acordo com e§pêcifica$es de

ppieto.

Execuçáo:

Os meios{os e sarietas devem obedecer às dimensõas reprcsentadas. Os meiosfios dewm ser

executados em pêças de ,l,00 m de comprirnsnts, as quais devem ser vibrâdâs até seu mrnpleto

adensamento e, devidamenie curadas antes de sua aplicaçâo. Seu cornpdnpnta dsve ser reduzido para

a execu$o de segmentos em curva. O concreto empregado na moldagem dos meios-fim, sarietas e

sarletões devem possuir resistência mínima de 20 MPa no ensab de compressâo simplm, aos 28 dias de

idade. As formas para a execução dos npios-fios devem ser metélicas, ou dê madeira reveutida, que

permita acabamento sernelhante àquele obtido &m s uso de Íormas metálicas. Para o assentarnento dos

meios-fios, sadetas e sarietões, o têneno de fundação deve estar com sua suparficie devidarpnte

ragularizada, de mrdo soín a seção transversãl do pnoieto, apresofiando-se liso e isento da partlailas

soltas ou sulcadas e, fião deve apresentar solos lurbsos, mlcáceog ou $re contenham subqÉncias

orgânicas. kvem estar, tambóm, saírl quaisquer de ir$hra@es d'água ou umidde excsssiva.

Para eÍeito de mmpactaçáo, o solo deve estar no intervalo de mais ou menos 1,5% em tomo da umidade

ótima de compmta$o, refercnte ao ensaio de Proctor l{ormal.

Nâ0 ê permitida a execuçâo dos servips durante dias de cüuva,

Após a comprctaçâ0, devênse umederer ligeiramente o tereno de fundaçfu pan o lançarnento do lastro.

§obrc otenenodefundaçfudevidamente preparado, deve serexecutadoo lastrcdeconcmlodassarietas,

de acordo ffim as dinrensões especiÍicadas no proieta, O lastro deve ser apilodo, conveniantemente, de

modo a nãa deixar vazios.

O assentanpnto dos nreios-fios deye serfeÍto antes de demnida uma hora do lançanento do concreto da

base. As Fças devem ser escordas, nas juntas, por ncio de bolas de concreto §om â Inosma mistência

da base.

Depois de alinhados os npios-fios, deve ser feita a nmldagem das earietas, utilizand*se concrcto com

plasticidada e umidads compativel com §8u lançanrento nas fünnâs, sarn dsb6r buracoe ou ninhos.

Rua Sâo José,479, C€ntro" Sucupirado Riachâo, Eslado do lvíaranhão, CEP: ó5.66t400
CNPJ: 01 .ó1 3.33$/0001 -ó7
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As sarietas devem ser moldadas in loco, mm juntas de 1 cm de hrgura a cada 3 m. Estas iuntas devem

ser preenchidas mm argarrxlssa de cimento e areia de tr4o 1:3. A colocaçfu fu meierfio dae prcceder

à execugo da sarieta adjamnte. Estes dispositivos devem estêr csncluidos antes da execuçâo do

rcwstirrpnto betuminoso. Equipannntos:

Antes do início dos serviços, todo equipanrento deve ser inspocionado e aprovado. & equiparnentos

básicos necessários aos eerviços de assentarento de meios.Íios e execução de sa{das compreendem:

- Caminhfu basculante;

- Caminhão de canoceria fixa;

- Betoneira ou caminhâs,Monein;
- Pá*anegadeira;

- Competador pottâtil, manual ou npcânlco; - fenarnentas manuai§, pá, anxada etc.

Contale ambiental:

Os procedinrentos de contratre ambiental pferer+se à proteçâo de corpos d'fuua e à segunnça viária. A

seguir sãu apresentados os cuidados e providênciâs para protEão do meio ambientp a s§rêm obcEruados

no deconer da execu$o neios-fios e sarjetas:

a) Deve ser implantada a sinaliza@ de abrta e de segumnça de acordo com as normâs pertinentes

aos serviços;

b) O materialdescartado deve ser removido para local aproprido, definido pela

fiscalização, de forma a preservar as condições ambientais e não ser conduzidos ao$ curso§ d'&ua;

c) Ê proitrido o lançarnento da âgua de lavagem dos caminhõee betoneims na drcnagem superficial

e em coÍpos d'fuua. A lavagem ó deve ser e:ocutada em locais pràdefinidot e aprovados peh

fiscalização;

d) É obrigatôrb o uso de EPl, equipamentos de protec,ão individual, pelm funcionâioa. Critédos de

ltredição:

Os nsios-fioc prâfabricado§ em concreto fck 20 MPa são nedidos em rnetm lineares efetivamente

aplicadoe, incluso o mnsrctc dB fuk 15 MPa, uti{izado para apoio entre duas guim e lroho de pçdra.

EVERTON SILVEIRA Assinadodeforma disital

coELHo [!ffirorstLvnne
RIBEI RO:0349 1 4l 1 4 RlBElRo:034e141 1 424

24 ?adosj2o23'02'23 
ll'48:32

Everton §ilwina Coelho Ribeirc

Eng. Civil- üREA-MA 1100§0glt-3

Rua Sâo José,479, C€nho, Sucupirado Riachão, Esdo do tv{aranhâo. CEP: 6§.668-000
CNPJ: ül .ót 2.338/000147
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PROPOT€}TTE: PreFE§URA MUNICIPAL DE §UCUPIRA DO RIACHÃO, ESÍADO DO MARANHAO

ougro: PAV|MENTAÇÃO DE VtÀS PÚBLTCA§ EM PARAL"ELPIpTOOS ttl zot'tJd URBANÂ D0 uuNclpto
OATÀ BÀ§E: SINAPI-MA 011023 E SICRO3.MÂ §HlT 10Ú"2022

801: ?I-48%

EmÂnGO§ SOCIAI§:84,1§% (HORI§TA) Ê 47,§1% (MEN§ALI§TA)

oE[qilsTRÂTlvo 0E auAilT ÍTÂnvg§

(

ItY

ITEÍ{ HOTE OA§RI.IA§
â$EH§ÂO

{il}

LâNO.

SAR.I§IÂ L'
ffir (02

Lâno§l

I.ARG, DO f,EO.
rlottl(02
Lloo§)

t.âRG. DÂV{A

PAIfiNEITADÀ
(tí,

[ (cÂLÇ. +

§JuuETA+ XEto-
Flo

+PAtffiÍ{TAçÂo}

Ánm
TENRÀPTEI{A

oEr(sl

Ánel
PÂUTEilTAÇÂ

o(tr)

COTPRIH.D
o nl&F0

ff{Ííl
t RUA IRENE CO§TÂ 0,6 0,20 5,& 6,21 5,071,00 1.417,2( 1.636.00

2 1I TREVE§§A DÀ VII.A REGINA 147,85 0,00 0,?0 5,40 ô,20 9í6,§7 798,31

3 ÀRv. NoRrE 203,U 0,60 0,m 5,4 6,20 1.81ô,60 1.582,20

4 DA VILA REGINA 159,06 0,60 0,20 5,40 6,20 986,17 318,12

§ 3I TRÂVE§§A DA VILA REGINA (FRENÍE DA

ESCOLA)

157,17 0,â0 0,?o s,40 6,20 974,45 ,72 3í4,34

§ 3I TRAVES§A §A VII-A REGINA (FUHDO

E§C0LÂ)

152,?8 ü,60 a,m 5,40 §,?0 944,r4 a22,31 304,56

7 TRAVÊS§A ÜO VACA VELHA 75,03 0,60 0,20 5,t 6,N 465,19 405,16 150,0ô

I DO MATO 2&,92 0,§0 0,20 5,40 6,20 1.493,70 1,300,s7 481,&4

o 477,07 0.§0 0,m 5,40 6,20

2.§ã!,38

EVERTON SILVEIRA Assinadodeformadisitalpor

coELHO EVERToN STLVETRA coELHo
RIBEIRO:0349141 1424

Rl B E I RO :034 9 1 41 1 424 Dados: 2023.02.23 1 1 :48:4r {2'00'

Ercrton Sihmira Codho Eàeiro

Êrç. Ciril- cREAd{A 11000m11'3

Rua liãn Js# .479,CenÍro, §ucupira do Rirc.hão, Esbdo do Mnranh&o' CEP: 65.668'000
CNPJ : 0l .6 I 2,3381000 I {7
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PROFOü{ENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIÂCI{ÃO, E§TADO §O }VIAR,ENHÃO

oEJEÍO: pÁVlü,tENTAçÀO DE VIAS PUBL|0AS EM PARALELPipEOOS NA ZOI'IA URBANA DO MUNICIPIO

DATA BA§E: SINAPI-MA 01/2023 E §ICROIMA DNIT $fl§n.
B0l:27,46%
EIICARGO§ §OClAl§: 84, t 5% (HORI§TA) Ê, 47,51% (MEN§ALI§TÂ)

RUAS

1 - §CI[4ATÔR'O DO COMPRIMENTO LIHEAR DA§ RUAS

TatalGeral

t§.!{ÔfrlA oE cÁl-culo

DII'EiI§ÕÊ§

LÂRG. TERRAPLET{ÂGEm h} ,or,*ffiçÂo trn) 
LARG. §ÂRETA§ (m}

unG (m) LARG {m}
láRG{m}(0(x$

r-ADO§)

Ê,20 §,40

ilEtiÔRrA 0E cÁL§uLo

DECAI,IPO

CoilP(m)

2.520,38

2-§20,3ü

Ánelgrn

tt[$t pAvril(mn

ITETI

t.00

1,01

1.02

DE§CRçÃO ut{tD
ctt AllüIltü,E§
TP

0,60 1§.626,36 13.610,0§

í§.ü§,tr0 13"ô{0,85

§T TOTAL

6,ü0

2.§20,38

l§.616,18

í§.f2§,3t

ac L H A

C'oanpniçrenb, L,largun H=afr.Lr,alrgaluúklrdrl; Á=áraa; T*texa; P=psso/pesoeqpocfko; $;qwúida&; §I=suá{dal

§Enuçoü PREUillilâR§§
FLACA DÊ OtsRÂ EM CHÀPA DE AtO MI 3,00 2,00

GÀLVANIZAOCI

LOCAÇÂODEPAVIMENTÂÇÂO M

2.ll(l TERRAPIáTIAGET

2.01 REGUTÂRIZÂçÁ0 E §(Xi4FACTAÇÃO DE Vf
§UBT"EITO DE §OLO PREDOMINANTEMEN"IE

AR§ILO§O

2,Ü2 LIMPEZA MECANTáDA DE TERRENO COM M?

REMOCAO DE CAMADA IEGETAL, UTILI?ÂHDO

MOTONIlEIÁDORA

2.03 E§CAVAÇÂO E CARGA DF MATERIAL DE JAZIDA M3

- lICATEGORIÀ

15,S26,36

15.62§,36

15.626,3ô 0,20

Rua §âo Joxé" 479, Centro, §trcupira do Riarhâo, Emada do Maranhfro, CEP: 65.ó68-000

CNIIJ: 01.612.338/0001 47
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T,A TRANSPORTE COM CAMNHÃO BASCUIÁNTE T. KM

DE 1O,O #" XOOOVN EM LEITO NATURAL

2.05 E§PÀLHAMENTO DE MAÍERIAL E$TABIL&q0CI M3

GRANULOMETRICAMENTE

2.06 COMPACTACAO MECANICA CI CONTROLE §O M3

GC >=100% DO PN

3,0ú pAvltENTAçÀO

3.01 PAVIMENTO EM PARAI.ÊLEPPÊDO SOBR§

COLCI{ÂODE AREIA REJUNIADO COM

ARC,I{MA§§À DE CIMENTO E ÀREIA NO TRÂÇo

1:3 (PEDRÁ§ PEQUENÂ§ 30 À 3§ PECA§ pOR

M2l

15.626,3ô 0,20 8,00 1,50 1,20

15.6m,36 0,20

15.626,36 0,20

M2 13.610,05

2,00 (No t {Do§)

2,00 (N§LADCI§l

tlli.003,g2

l.lt§,27

3.125,27

t3.6{0,05

&040,78

§.0{0,7t

1.fio,38

4.ÍH DREilAGEN

4,01 A§SENTAMENTO DE GUIA {MEISFIO) EM

TRECHO RETO PARA VIA§ URBANA§

4.ü? EXECUçÂ0 0E SARJETÀ 0E §ONCRETCI

U§INADO. MOTDADA IN LOCO EM TREÜIIO

RETO, 30 CM BA§E X 10 CM ALTURA

5,0ü UIIPETÁ FIÍ{AL

5.01 LIMPEZÀ FINAT DA OBRA

M 2.520,38

M 2.§20,3t

Mâ 2.§?0,§8

EVERToN sTLVETRA §'#|iii'';Jfii:31'i,if'
COELHO RlBElRo:o34e 1411424

RI B EI RO:034 g 1 41 1 424 1"[";'',0"'o''23 
1 I :48:50

Ewrton §ilwira Coelho Ribsiro

Eng. Civil- CREA-MA 1100ô0011-3

Rua §âo José, 4?9, Centro, §ucupirn do Riachão, Estâdo do Mannhão, CEP: 65.íÉ8{00
CNPJ: 01.61 2.338/0001 -ó7
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PRoP0I{EHTE: PREFEITURA MuNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIÂCHÃO, E§TADO DO I,IÂRANHÃO

oBJETo: pAvtMENTAçÂo DE vtAs puoltcAs EM rÀRALEIPÍPEDo§ NA zoNA URBÀNA Do MUN§lPl0

DATA BA§E: SINAPI-MA UW23 E §ICRO3'MA ON|T 1012022

BDk 27,46%

Ei{CARGO§ SOGIAI$: 84,15% (HORI§TA} E 47,51o/a (MENSALI§TA)

COilIPO§EÕE§

CUP ll1

88262

8831§

94962

00004417

0000449Í

000CI4813

SINAPI

§INAPI

R$ 21,05

R$ 16,89

R$ 346,67

R$ 11,46

R$ 300,00

R$41§,n

R§ 21,05

R$ 33,78

R$ 3,47

R$45,84
R$ 300,00

pRÓPAlo PLACA 0E OBRA Et CHAPA DE AçO GALVAT{IZADO

§INAPI CARPINTEIRO DE FORI,IA§ COM ENOARGO§ COMPLEMENTARES

§INAPI SERVENTE COM ENCARGO§ COMPLEMENTARE§

SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LA§TRO, TRAÇO 1:4,5:4,§ (EM MAS§A §ECA DE CIMENTOIAREIA

MÉDl!ú BRIrA 1) - PREPARo MEcÂNEo coM BEToNEIRA 400 L.

SINAFI SARRAFO NAO APÀRELHADO 
*2,§ X 7* CM, EM MACARAN§UBA, ANGELIM OU EQUI\IALENTE

DA REGIAO - BRUTA

Í,00 R$ 8,19 R$ 8,19

PONTALETE Y,5 X 7,5'CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO. BRUTA

plácA DE OBRA (PARA CONSTRUCAo CtVtL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22*, ADE§IVADA,

DErz,4X 1,2* M (§EM POSTES PARA FIXACAO)

PREGO DE ACO POLIDo COM CABECA 18 X 30 {2 3/4 X 10)

#
tl
H

M3

M

M

M2

KG

;*
H

1,00

2,00

0,01

4,00

Í,00

0000§07§ slNAPl

cup (}2

883Í6

PRÔPRIO LIIXIPEZA FIT{AL DÀ OERA

§INAPI §ERVENTE COM ENCÀRGO§ COMFLEMENTARE§

0,15 R$ 22,S4 R$ 3,44

Lrfi
0,1§ R$ 1fi,8$ 2,53

R$

R$

EVERTON S!LVEIRA

COELHO

RIBEIRO:03491411424

Assinado de forma digital por
EVERTON SILVEIRA COELHO

RIBEIRO:034914'l 1424
Dados: 2023.02.23 1 1:48:59

-02'00'

Ewrbn §ilrcira Cmlho Ribairo

Eng" Civil- CREÀ-}úÀ 110000911-3

Ruo §ân Josá. 4?9, Centro, §ucupira do Riachâo, Esttdo do Marnnhão, CEP: 65'668400
CNPJ : 0l .6 I 2.338/0001 -67
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PROPOTiIEilTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE §UCUPIRA DO RIACHÃO, E§TADO DO MARANHÃO

0BJET0: pAV|MENTAÇÃO DE VtA§ pÜBL§AS EM PARÀLELpIPEDO§ NA ZONA URBANÂ DO MUMCln0

DATA BA§E: §|NAP|-MA 01tr023 E §ICROIMA DNIT 10n022

BDI:27,46%

EilCARGOS SOGIAI§: 84,15% (HORISTA) E 47,§1% (MEN§ALISTA)

ORCATEI{TO ANALíTICO

ÍTEII CÓDEO BÂilCO DESCRrTT{ÀçÂo Do§ §ER\nço§

í.00 §gRvlço§ PRELIilINARE§

1.01 CUP 01 PROPRIO PIJECA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

1.02 9s0Bt §lNAPl LOCAÇÂO DE PAVIMENTAÇÂO

UID OTOE UI{]T S BDI UilT C' BDI TOTAL

2.00

2.01

2.ü?

2.03

2.44

T§RRAPLAi{ÂGEi'
REGULAREAÇÂO E COMPACTAÇÃO DE §UBLEITO DE §OLO

PREDOMINÀNTEMENTE ARGILO§o.

LIMPEZA MECANIUASA DE CAMADA VEÊETAL, VEGETAÇÃO E

PEQUENA§ ÁnVOnes (DÉMETRO DE TROIICO MENOR OUE 0,20 M),

COM TRATOR DE E§TEIRA§.

E§CAVAÇÃO HoRIZONTAL EM $010 DE 1A ÕATEGORIA COM TRATOR

D§ E§TEIRA§ (l00HPIúMlhlA: 2,1SM3).

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BA§CULANTE DE 10 MI, EM VIA

URBÀNA EM LEITO NATURAL

E§PÂLHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE E§TEIRA§.

COMPACTACÀO TüECANICAA 1OO% DO PROCTOR NORMAL.

PÂVIMENTACAO URBANA

15.626,30 R$ 2,13

Rl24ô.152,§7

R$ 2,71 R$42.U7,44

1§.626,36 R$ 0,33 R$ 0,42 R$ 6.563,07

3.125,27 R§ 3,6§ R$ 4,66 R$ 14.503,77

M3XKM 45.003,92 R$ 2,77 R$ 3,53 R$ 158.863,83

M2

M

M2

M2

M3

6,00

1.990,00

R$ 415,77

R$ 0,42

R§ 529,93

R$ 0,§4

Rs 1,62

R$ 6,00

Ri4.254,18
R$ 3.179,§8

R$ 1.074,§0

R$ 5.062,94

R$ 18.75.l,§3

100576 slNAPl

98§25 §lNAPl

101114

93588

§INAPI

§INAPI

§INAPI

stcR03

M3

trr§

3.125,27

3.125,27

R$ 1,27

R$ 4,71
2.05 

'005742.06 §502§78

Rua Sâo José, 4?9, Cen§o, §ucupira do Riachão, Estado do Maranhilo, cEP: ó5.668400
CNPJ: 01.ó12.338/0001-67

3.00 PÀvlHEllTAçÂ§ R$ 1.132.628,36
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3.01 101í69 StNApt pAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO§, REJUT{TAMENTo COM

ARGAMA§&A TRAç0 1:3 (CIMENTO E AREIA)'
M2 13.610,05 R$ 65,29 R$ 83,22 R$ 1.132.628,36

M §.040,76 R$ 55,32

Rf 6§?.513,00

R$ 70,51 R$ 355.423,99

M 5.M0,7ô R$ 39,30 RS 50,09 R$ 252.491,ô7

{.l}O I}RENAGEÍT

4.01 94t273

4.02 94287

102487

804041

804138

8U292
804317

SINAPI

§INAPI

§INAPI

§rcRo3
§rcRo3
§rcR03
§rcRo3

R$ 49S,38

R$ 902,82

RS 1.68?,â0

R$ 2.143,61

R$ 2.633,79

R$ 632,67

R$ 1.150,71

R$ 2.144,09

R$ 2.732,19

R$ 3.356,96

R$ 7.§92,04

R§ 9.205,68

R$ d.288,18

R$ 21.857,§2

R§ 6.713,92

A§SENTAMENTO DE GUIA (MEIGFIOIEM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ.FABRICADO, DIMENSÔE§

100x15x13x30 CM {0§MFRIMENT0 X BA§E INFERICIR X BA§E

§upERToRXALTURA), pA&{ VnS URBANA§ (US0 VÉRO}.

EXECUçÃO DE §ARJETA DE CONCRETO U§INADO, MOLDADA lN

LOCO EM TRECHO RETO, SO CM BA§E X 10 CMALTURÀ.

TCINCRETO CICLÓHCO FCK = 15MPA, 3O% PEDRA DE MÂO

CORPO DE BSTC - 0 = 1,00 M

B0CA DE B§TC - D = 1,00 M

e0RP0 CI§ BTTC - D = 1,00 M

BOCA DE BTTC - D = 1,00 M

4.03

4,M
4.05

4.06

4.47

M3

M

UN

M

UN

M2

12,00

8,00

2,00

8,00

2,00

ã.Í}{} LITFEZA FINAI

5.01 CUP 02 PROPRIO LIMPEZÀ FINAL DA OBRA 2.520,38 R$ 2,53 R$ 3,22

fri8.11§,§2
R$ 8.115,62

T0TA GEHAT Rt 1.ü4t.723,83

Dots mLHôEs, qSAREHTA E 0ro ilL srTccrilros E vtilTE E TRÊ§ REÂl§ E olrEHTA E TRÊ§ cE§rAvo§

EVERTON SILVEIRA Assinadodeformadisitalpor

coELHO EVERToN STLVETRA coELHo
RlEElRO:0349141 1424

R I B E I RO : 03 49 1 41 I {){ D ados: 2023.02.23 1 1 :4e.0e -02' 00'

Evslon §iheira Coelho Rlbeiro

Eng, Çivil - CREA"MA I 10060§1 Í-3

Rua §tu José,479, Centro, Sucupim do Riachâo, Est§do do Maranhâo, cEP: 65.668-M
CNPJ: 01.61 2.33810001 -67
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PROPOilEi{TE: PREFEITURA MUNICIPAL DE §UCUPIRA DO RIACHÃCI, E§TABO DO MÀRANHÂO

oBJ§ro: PAV|MENTAÇÃ0 DE V|AS PUBLTCAS EM PARÀLELPIPEDO§ NÀ ZoNÀ URBANA nO MUNICIPIO

DATÂ ÊÂ§Er §lNAPt-MÂ 01/20?3 E §ICROIMA DNIT 108S22

BDh 27,46Y0

EIiCARGO§ §OCIAIS; 84, I 5% (HORI §TÂ) E 47, 5 1 % (MENSÂLISTA)

oRç.AlrENro §rHIftFq

DOI§ TLHÔE§, QUÀREilTA E OITO TIL, §ETECEilTOS E YIiITE E TRÊ§ EEÀIs E OÍIET{TÂ E TRÊ§
cEt{TÂvo§

EVERTON SILVEIRA Assinadodeformadisitalpor
EVERTON SILVEIRA COELHO

COELHO RlBElRo:o34el411424

R I B E I RO :0 3 49 1 41 1 424 D uaot: 2023.02.23 1 1 :4e :2'l
'- ' -02'oo'

Erer&n §ilwira §oglhs Ribeiro

Eng, Ciül- CREÀ-[{A 110060911-3

Rua §âo José, 479, Centm, §rrcupira do Riachão, Estado dn Maranhâo, CÉP: 65.6ót400
CNPJ: 01.612.338/0001 {7

TOTAL oh
ÍTEÍT 0EscRrürilÂçÃo Do§ §ERVIç0§

R$ 4.254,18 0,21Y01.00 §ERVIÇOS PRELIMINARES

R§ 246.1§2,67 12,§1?É.2.00 TERRAPI.ANAGEM

R$ 1.132.628,3§ 55,280ÁPÀVIMENTAÇAO3.00

RS 6§7.§73,00 31,1ü%DRENAGEM

R$ g.t1§,§2 0,40%LIMPEUA FINAL

R$ 2.0{8.?23,83 100,00!6TOTALGERÂL
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Pf,(FOiEilIE: PREFEITURA UUNICIPAL DE §UCUPIRA DO RIÂCHÂO, E§TÁOO DO MARÀI.ü*ÀO

O8.ETO: PAVIMENTAÇÀO DE YIA§ PÚBL6A§ §M PARAI"EIPIPEffi§ NA ZONA UR§ÂT'IA DO MUN§ÍPIO

DÂTÀ 8Â§E: SI!üPI{iiA 0112023 E §iCRO}MA OHIT 10/2tr22

8tX:27.46%
Ét*CAftffi §OClÂlSr 84,15% (HORISTA)E 47,51% (MÊNSALISTA)

cRor$m§A FÍscoFu{$rc§no

T.TTfiETI§M
Í§rr,r§fimGm
r$r4il§mmnir'lEl
filfflf,Ítffilf^tft59.l

-

GreM

ri[ImliF{I ryd0w! riI§ffiI rEuPE
IIIElmFfl 

-EB 
Í*§IJE§IH rEr.m

rirrE;{um -im rir[§§§fi 16[Í88

Í]Ê',I
IIEI

IEmreffiffisrffi rem

MIreIreIIf'il

rcIf,IrÍtn&mmEI
r§z,§ffirflrrEEl
milrr$çn§f{wtwtreT

s. §EsVÂLOR ,1" tE§ 5P IE§rEr I Dr§cB§ilÂcÂo
R$ 4 251,1t

R§ 36.922,902.OO I TERRAPI,AI.IAGEM

3M IPAVIMENTACÃO R$ 1.132.628,

4.M I DREI.IAGETú m657.573,(
5,OO I LIUPEZA RNAT R$ 8.1't§,62

Rt 305.{53,Í§1 149',t!(IOTAI§ PARCIAI§
R3t.?3!t.t§§,Ítl 8,Ei8A2.04E.724,§ IWTOTA§ACUIULADO§

ffi ffi FmltEremf,-Irmlsmreftfl r§'lr$mrEeír;il
r:f§Esm m§§B rilx'lr§r§ re§m trrqffi rm'ml

rer@ En*rEril rffmxr:!§wIM

Iiixlit§r§I§iü
I;IIÍEIIITIIIIHIiI

re§IKfirrüm
IifiilliÜÂ]IüII
I§rTITüTI§I$&II

-IME
rir§rr
§ffit

00t§ $rfiôE§, c[rAnE§rÀÉoro ml. §ErÊcBsro§E ytnÍEE TRÉ§ ffiÂr§ E {xIE}{rÀ ET*§CEilTAV§

EVERTON SILVEIRA

COELHO
RIBEIRO:03491 41'1424

Ássinado de forma digital por
EVERTON SILVEIRA COELHO

RIBEIRO:0349141 1424
Dados: 2023.02.23 1 1 :49:29 -O2'OO'

Evctryr Silwíã Coêlho Ribefio

Eng. Civil - CREÀ-MÀ 1100t0§11-3

Rua §ão Jcse, 4?9, §ucupira do Riaphâo, EsÍadn do Maranhão, C§P: 65.66S-000
CNPJ: 01.612.338100ül -67
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PROPOI{EilTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE §UCUPIRA DO RIACHÂo, E§TAOCI DO li,tARANHÀO

oB.tETO: PAV|MENTAÇÃO DE VtA§ PÚBLICA§ EM PARALELPiPEDOS NA ZONA URBANA D0 MuNrclflo

0ATA BA§E: §lNAPl-lJlA 011W23 E §lÜRO3-lt{A DNIT 1012022

BOk 27,46Y0

EiICARGO§ §OGlAl§: 84,15o/o (I'IORISTA) E 47,57a1o (MENSALI§TA)

cuRvÀpE crf§To§ pE §ERVICO§ - CURVAABC

ITE]ú nE§cR§Ão UH TOTAL CI BDI
PE§O

ul{tT. % ACUTUL.%

í.00 PAVIMENTO REJUNIAMENTO COM ARGAMA§§A TRAÇO 1:3

I\4ENTO E

M2 R$'1.Í32.628,36 55,28% 55,28010

2.00 EM

PRÉ.FABRICADO, cM {00MPRTMENTO X BASE INFERIOR x BA§E

§UPERIOR X PARA VIA§ URBANAS

M R$ 3§§.423,99 17,35% 72,63e/a

M R§ 252.491,67 12,12§10 84,960103,00 DE SARJETÀ DE U§INADO, MOLDADA IN EM TRECHO RETO,

CM BA§E X 10 CMALTURA.

4.00 DE EM LEITO #x KM R$ 1§t.803,83 7,7§0/ç 92,7101s

5.00 E DE §UBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M? R$ 42.347,44 2,A7Va 94,7870

6.00 ={ M M R$ 21.§57,52 1,47§Â §§,85%

r.00 A 100% DO NORMAL URBÀNA M§ R$ 18,7§1,§3 0,s2% $6,76%

8.00 EM I CA coM E§TEIRA§ M3 R$ 14,§63,77 0,71%. 97,4701ü

M3 R$ 9.205,68 0,4§% §7,9%9,00 CORPO DE B§TC - D ' 1,00 M

10.00 LIMPEZA FINAL DA OBRA KI? R$ 8.11§,62 §,400á §9,32%

M§ R$ 7.§92,04 A37olã 98,69%1Í ,00

Rua §f,o José,479, Cenko, Sucupirn do Riachâo, Estado do Maranhân, CEP: 6§.668-000
CNPJ: 01,61 2.338/0001 {7

ARGILO§O,

a0r pçpm DE MÃo
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12.00 LTMPEZA MEÇANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAçÂO E prQUENA§ÁRVOnrS

OE TRONCO MENCIR QUE O,2O COM TRATOR DE E§IEIRA§,

Dots HILHôE§, QuARENTA E otro utL, sETEcEr{Tos Ê vr{TE E TRÊs REAts E olrE}lTA E TRÊ§ cEl{TAvo§

EVERToN sILVEIRA ffiffi§i,li,-fJffi :31'i|[.,
COELHO RlBElRo:o34eI411424

R I B E I RO : 0 3 4s 1 41 1 424 ?:i:; 
2023'02'23 1 1 :4e :4o

Everton §ilwira Coelho Ribeiro

Eng. Civil- CREA-[4A 110060911-3

Rua §âo Josá.47?. Cengrn, §gcupira do Rirchão, Ertado do Maranhâo, CEP; 65,668-000
CNPJI 01.61 2.33810001 -67

(

M2 99,010á

í3.00 BOCA DE BfiC - D = M M3 R$ 6.713,92 0,33% 99,34Y0

14.00 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR OE ESTEIRA§. M3 R$ 5.062,94 0,25% 99,58%

15.00 BOCA DE B§TC - D = 1,00 M M3 R$ 4.288,18 0,21Ya §9,7S%

16.00 DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 R$ 3.'179,§8 0,1§Yo §g

17.00 ffi M R$ 1.074,60 0,050Á 100,00%

\'

i|: ;r^.
,ti.

R$6.563,071 O,rr*l
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PROPO}IET{TE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRÂ DO RIACHÃo, E§TADO DO IT4ARANHÃO

0EJETO: PAV|MENTAÇÂO DE V|AS PÜBLEAS EM PARÀLELPIPEDo§ NA ZONÂ URBAHA DO MUMCIP|0

DÂTA BA§E: SINAPI-MA $nln E §|CR03-MA DNIT 1012022

BDL 27,46YO

E}{CÂRGO3 §OClAl§: 84,15% (HORI§TÁ} E 47,§1% (MEI,ISALISTA}

corPo§§Ão pE BIllf!6l

BDI=(1 +AC+S+G+R+llx(1 +DFlx(1 +LB)+(1 -T)-1

0nde:

T = Tributos

AC = Adminiska$o Cenbal

DF = Despesas Financeiras

R + l= Rhoos e lmprwishs
LB = Lucro Bruto

S+G=SeguroeeGaranüas

A parcela I (tibutoo) devsrá consideraros valores da Pl§, COFINS, l§§QN e CPRB. A ptuvtsão para pqamenb do

IRPJ e C§LL deveÉ astarembutida no lucro bruto.

No caso deste orçamsnto, hram adotadoa os seguintes vabres, que conduziram a uma hxa d6 BDI de 27,46%.,

mnforme memôria de cálculo abaixo

ÍTEÍtl D§CmHNAçÀO {!6}

GRUPOA
A-1

GRUPO B

B-t

GRUPO C

c-1

c-?
c-3
c4

GRUPO D

D-1

&2

DESPE8A§ ÀD*I}II§TRÂTIVA§
Adminisfa$o Central

TOTAL =

LUCRO

Lucro Brub
TOTAL=

IrrPoSTO§
Pt§

COFINS

IS§QN

CPRB

TOTÀL *

DTVER§O§

@esffi Flnanceira

Riscos e lmprevistoo

R"ua §ão José, 479, Centro. §ucupira do Riachâo, tstado da Maranhâo, C§P: 65.6ó8-000
CNPJ: 01.61?"33t/0001{7

4,010Á

401%

7,3trÁ

7,311%

0,6§%

3,(p%
2,ffio/a

4,§0%

í0,05!6

1,1f/§
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D-3 Seguro + Garantia 0,40%

2,47rioTOTAL=

B0l = 27,160/o

utrÍE§ xlE T§(A§ II{TEGRA}|TE§ DÀ COTTPO§|çÂO OO B§l PARA COil§TRUçÂO IrE ROnOVn§ E

FERROVIÀ§, COilFORHE ÀCÓRDÂO 1'IO 2622'2013 OO TRIBUTAL DÊ TOT{TÂ§ Í}A UT{IÃO

COTPONET{TS 10 SUARTIL QUANüL UÉOIO 3OQUâRTIL

Segurm e Garantias 0,320Á 0,40Y0 0,74Y0

Rlscoa e lmprevistos 0,50% 0,S% 0,S7%

Ihpesm Financeiras 1,02o/a 1,11% 1,21Y§

Adminisfa$o Cental 3,80% 4,01% 4,67%

Lucro S,ê40lo 7,30016 8,69%

Foidefinido em 50,0% do valor da plenilha orçamentária oomo base decábulo para aplicara allquota de 5,00% do

l§§QN, o que leva a um valor de 2,50%, para o l§§QN na planilha de compooiçâo do BDI

EVERToN â,:,'l1i:l:,j:lTá-
SILVEIRA COELHO siveriecoruo
RIBEI RO:03491 4] 1 RlBElRo:034s1 41.t 424

Dados: 2023.02.23
1 1 :50:00 -02'00'

Everton §ilveira Coelho Ribeirs

Eng. Ciül - CRãA-MÀ í10060§11-3

Rur Sâs José,479, Centro, §ucupira do Ri*chão, §stado do Maranhão. CEP: õ5.6ó8-000
CNPJ: 0l .6 I 2.338/000 l -6?

424
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PROPOI{E§TEI PREFEITURA MUNICIPAL OE §UCUPIRA OO RIACHÃO, ESTADO CIO i,IARAN}IÂO

oBJÉfo: pÀvtMENTAÇÂO DE VtA§ püBLTCAS EM PAR.ALELP{PEDOS NÂ ZONA URBAT'IA DO MUNTCIPTO

DATA BA§E: §lNAPl-firA Ur2023 E §ICROIMA DNIT 1012022

BDI:27,46%
EI{CARGO§ §OClAl§: 84, I 5% (HOR§TÂ} É. 47,51% (MEN§ÀL§TA}

CÔDrcO DE§CRçÂO
HORI§TÂ

96

tEil§ÂLt§TÀ
%

GRUPO A
A1 INS§ 0,00% 0,00%

A2 SE§I 1,§0% 1,50%

Â3 §TNAI 1,W1ü 1,00Yq

A4 IÍ'J§RA 0,2{?o 0,20%

A5 §EBRAE 0,60% 0,60Y0

A6 §alário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Conta Acidentss de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGT§ 8,00% 8,00%

Ag §ECoNCr 1,00% 1,00%

A TOTÂL í7,ff196 17,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,g?Yo 0,offÁ
g2 Feriados 3,95Y0 0,00%

B3 Auxílb - Enfermidade 0,ffi% 0,66%

M 130 §alário 10,91% 8,33aÁ

B5 Licença Patemidade 0,07?0 0,050Á

Bô Faltas Jusüficadm 0,7§% 0,§6%

B7 Dias de Chuvm 1,49% 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,0s%

Bg Férias Gozadas 10,2§% 7,Uo/a

810 §alário lllatemidade 0,&4jà 0,03%

B TOTÂL §38Yr 17,5§%

GRUP§ C

c1 Aviso Préúo lndenizado 4,§y1* 3,46%

c2 Aviso Frêvio Trabalhado 0,1í1â 0,08%

c3 Fêrias lndenizadas 3,8[9r 2,78%

c4 Deposito Rescisao §em Jus{a Causa 2,80% 2J4a/a

c5 lndenização ldicional 0,38Y0 a,Ng/o

c TOTÀL íí,4§% g,?570

GRUPO O

Rua são José, 4?9, csÍ*ro, sucupira do Riachâs. Esr«lo da Msranhâô, cEp: 6j"669-000
CNFJ: 01.613.3381000 I {7

6RUPO g
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PCrq o pov§

D1 Reincidência de Grupo A sohe Grupo B 9,240/0 3,12%

a2 Reincidência de Grupo A sobre o aviso previo tabalhado e

relncidáncia do FGTS sobre o aviso práüo indenizado

0,38% 0,29%

D TOTAL 8,62% 3/C1%

84,15%BrC+o1

EVERToN âü[l'r:::fiT6-
SILVEIRA COELHO stLVEtRA coELHo
RIBEIRO:03491 4l RlBElRo:034e141 1424

1,,)^ Dados:2023.02.23
1 

'l :50:10 -02'00'

Etryrffr §ilvsira Coelho Ribeiro

Eng. §ivil- CR§A-MA í100S0911-3

Rru §âo José.479" Cenbo, §ucupirado Ri$hâo, Estado do Maranhâo, C§P: 65.6ó8-ü80
CN?J: ü1.61 2"33t/0001 -67
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃ0, ESTADO DO MARANHÃO

oBJETO: PAVTMENTAÇÂO DE V|AS PÚBL|CAS EM PARALELPÍPEDOS NA ZONA URBANA DO MUNICÍP|O

DATA BASE: SINAPI-MA 12120228 S|CRO3-MA DNIT 10/2022

BDI:27,460/o

ENCARGOS SOCIAIS: 84,15% (H0RISTA) E 47,51o/o (MENSALISTA)

PARCELAS DE RELEVÂNCN

ITEM DESCRTçÃO UN TOTAL EXrGrD0 (50%)

1.00 PAVTMENTO EM PARALELEPíPEDOS, REJUNTAMENTo COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTo E AREIA). 13.610,05 6.805,00

2.00 NSSEUT DA EM CONCRETO PRE.

FABRICADO, DIMENSÔES íOOX15X13X3O CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA)

5.040,76 2.520,00

3.00 EXECUÇAO DE SARJETA DE CONCRETo US|NADO, MoLDADA lN L0C0 EM TRECHO RETO,30 CM BASE

X 10 CM ALTURA.

M 5.040,76 2.520,00

M2

M
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SUCUPIRADO RIAçÃO. MA
Comprimânto dâ vlâ:
1t TÍsÊr.a dâ Vlâ Rcgiíra
(lncblndo os dos ponlo! de sntrada da rua): 147 ,85 m

CooÍda.d.!:
Pi - lnioio: 661370 E,9289797 S
F2 - Frnal: 6815(E E, $1ffi55 S

ÉVEFION Árlin rtodlhímr

sLvErRA íflmáli§*
COELHO m88Ro|o!4e141 l,t2

RBElmOrgr l*rrr-,3111424 l l:.r,,r {2'oo'

sçlo-lpo I (P^rúrE\ro a PáRALIllPlPrEDo)x
L ' 5.'{}m

\.Fa
.ru!Áo 0a id Ll&aÀ a.rn rrdlrio Mruí,rL lllolurüa !Ô

PREFEITURA MUNETPAL DE SUCUPIRA D() RIACHÂO. MA

t;]tü!lltk] tazah
PAVIMEN.'TAÇÀO DE VIÂS. TTRÂVES§A DA VILÀ iEGIIiA

2.ooti 2,9()ín

01
TIPO PARAI,I]I,EPIPETX) ftrv-:0:3 s/L
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§ucuPtRA Do RLAçÃO - MA
Comprimento da vía:
? Trarctee da VIa Regina (ESádb)
(incfuindo os dos pontos de entrada da rua): í59,06 m
Coordcnedas:
Pi - lnicio: 661423 E,9290136 S
72. -Fsrd: ffi1272 E, gã)q)86 S

2J0m2rOm

REJUNÍE§ê:3

Íú ÉM coilcRÊÍo

Éôtrt!t^{6

x
L = 5.40m

sEçro-rpo t (pAtü6{Tg Ex PARALITEPFIDO)

Asçlnado de forma€VERTON dgnatpoÍEvERTON
Sf,VEnA COELIIO 1çs1 ç6611p
RtEElRO:o3a9l 41 1 REEIROú3/reI41 1424

^)^ 
DrdG2023O223
Í 1:41:5E {2'00'

PRETEITURÂ MUNICIPAL DE §UCUPIRA DO RIACHÂO - MA

PAVIMENTAÇÃü DE vIAs. ?TRÂvEssA DÂ vllÂ REcINÂ (EsrÁDio) 
Ét1tNr'ií' ítqÚ"

TIPO PA RA I,F.I-I]PIPTDO
DA1'A:

i'trv.2023 s/E

01

FOLHA:

§
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\!

\

I

a

n

I
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',1'
L
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\\

*/4

Iq!B]9f'{yl9llry} !F109
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sucuPlRA Do RIAçÀo - MA
Comprimcnto dâ viâ:
S Tnvcau V$â R.gma (füe êü!co§)
(lnclulndo os dor pontos de entrada da rua): 157,17 m

Coordenedss:
P1 - lnicio: 661287 E,9290016 S
F2 - FXIC: 661436 E,92ffi86 S

EVEÍION Assrnadodcforma

SILVEIRA disitclpoÍEvEnroN
r-tít lJ'rr s{-r/lFAcod.Ho\\"LLr Iv mBElRO0J4g1411424
RBEIROO3491 4 oroor: zozt.or:r
11424 l1:42:lte.02td

*çrc.rPo í (FÀVm{rc Ef, PARALETEPIPEoO)

X
L - 5,40m

ÀRG:3

coftôREÍo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÂO. MA

pÂvrMEr[TAÇÃoE vrÂs. ,,TRAvEssA DA vrLA REGINA (FRENTE o^ a*ff t*"

2,90m

atI

FOLHA

01
TI PO PARÀI.T,I,EPIPIlDO

t'rA'l'^:

l'ttv.20l3 §/E
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sucuPrRA Do RrÂ§Ão - MA
Comprimcnto dâ viâ:
S Trarerae da VSa Rogina (firnô da eüoob)
(inclulndo os doE pontos de entrada da rua): 152,28 m

Coordenrdas:
P1 - lnicio: 661452 E,9290019 S
72. -Fvre/.: ffi13Í0 E, 928gÍ164 S

sEçr(Frpo I (pAtr6{Ío ET PARALETEFFTEoO)

X
L.5,40m

mLcHIo oi pô E rrDü úqn TERFETO MTlrnrt. f,Eolr.Àllí^m

Éü Eil CO|{ÉRíO

PREFEITURA MUNTCIPAL DE SUCUPTRA DORIACHÂO. MA

pAvrME!ÍTAÇÃo DE vr^§ . r rRÂvE§§^ DA vrLA REGIN^ (Fl,lNDo DA ,.áffi§* 
t**

2.00ír

la !a lattata -ra II

R)LHA:

01
TIPO PARAI,F,I,IlPIPETX)

DÀTA:

t'ltv-:023 s/E

a. 7
t1

I

h
l}

E[riMll§i-r-aTÃõ'DliÃçÀo
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§UCUPIRA DO RIAçÃO.MA
CompÍim.nto dâ viâ:
Rua lí€ns CostE
(inctulndo os dos pontos d€ ontrada da rua): 818,00 m
Coordônrd.3:
P1 - lnicio: 661089 E,929045í S
72,-Fnrc;. 61544 É S2flE06S
P3 - lniclo: 66í 656 E, 9290257 S
P4 - Final: 6617V/ É Sâ15/ S

2,gortr2.00tn

II a at rttt aaaaaaarrtr!-aaaari-ttta M-l!aata
rEtu€lro Mrlia ll.orrr.L00

^!Éhdo 
ô Ílílna

dlglt l poÍ É!!fÍOn
SILVEBA COETJ.IO

ntgrco!4rr4r r4
24
DÊ12§1r.i123
I I i4,lr06 42!O

EVERTO}.I

SILVEIRA

COELHO
RIBEIRO:O349

1411424

lfçro-rpo Í (pÀrqüIo Er PaiarÂrFfroo)x
L ' SlOm

\ F'iÂr4E,?Eq) R_Âr!i§.§o :r

\ rá rÊãr côiEiEÍo

01

PREFE}TURA MUNETPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÂO. MÂ

i\ItiNr.&), trAOAr
PAVIMEI"TAÇÃO DE VIAS . RUA IRÊNE «)§TA

TIPO FARAI,NI.TPIPED() ftiv-10:3 s/r:
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§ucuPrRA Do RtAçÃo - àiA
Comprimcnto da via:
Rua do Ketbn
(lncfulndo oc dos pontoc de entrada da rua): 477,07 m
Coordânâdâg:
P1 - lnicio: 660603 E,9291672 S
F2, -firta/.: flfl.JnB E, 9291ru S
P3 - lnicio: 660892 E, 9291465 S
P4 - Find: 660969 E,9iI91366 S

EVERTON Asinadodtturma

SILVEIRA 3#llff'o.rr,*
coELHO Í31ff *r,.,,.
RIBEIRO:0t!, zt

Dados:2023.0223
91411424 n:{:28{ã00

sEçro-po t (p^wlTq E$ PARATETEPFEDo)x
L - 5á0m

PóEÉtDl a.f,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RTACHÃO. MA

PAVTMEI,JTAÇÃO OT VIN§. RUÂ DO KÊLTON
f.ily.NsÃ(, ífl,O7,r

2,00t?t 2.g0m

FOLHA;

01
TtPO PARAt.Et,tlPlPlrl-,()

DÂTA:

t'trV.X0l3 s/E
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sucuPlRA Do RtAçÀo - liA
Comprimcnto da via:
Rua Rua M|a a Av. NorE Sul
(lnclulndo os dot pontoe da entrada da rua): 293,00 m
Coordenrdes:
Pi - lnioio: 661506 E,9289855 S
F2 - FktC: fi1423 E, 9290Í36 S

R'Ef;TON
SILVEIRA

coELl,CI
RIEEIRO:03491
41t124

Àsrhrdgd.fuútr
dlgltÉl pôr E\/[ÍTON
s[,vEP,Â coEtHo
[ts€ÍOú3{9trítl4
24
Bdon Zoz3of.f,
'l'l:.í5:01 .02'00

sçro-rPo t (pÂtuE{Io Eu pARALItEpFEDo)

x
L.5l0m

:3

PO t rrilaki terutt€ l{^Íun,l. ila,ÀArtlroê

cor{ülgÍo

PREFEITURA MUNICIPÀL DE SUCUPIRÂ DO RIACHÂC}. MA

r.xrtNt.{(} ?eÍoe',
pAvtMENTAÇÃo ot vrls. RUA rAR,ALELA A Av, NoRTE sul

2,(}0íÍt

tlr

Ftll-HÂr

a1
TIPO PARAI,F,I,IIPIPNTX)

D^'r^:
t'riv-2023 siri
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sucuPrRA oo RrAçAo- MA
CompÍimcnto da vla:
TrEvÉB8E do Va@ Vdra
(incluindo os dos pontos dê êntrada da rua): 75,03 m
Cooídôfiadâi:
P1 - lnicio: 661192 E,9289585 S
fl. - Futa/.: 661 í22 E, 928558 S

EVERTON Asslnãdo de foímã

srLvErRA ffi.fl§frfifl
COELIIO RB€tRoot/t9141I42

RIBEIRO:03a9i Lorooor*
411424 r r;4525 -02'oo

SçTO-IPS I (PÀWEIIIO EX PAÀATELEPÍPEDO)x
L . 5,10m

\ qslgr!t!!e-E,!!lE$s r
iERrrtto N^r!xrl h€arurrrlc.oo

PRETEITURA MUNrcIPAL DE SUCUPIRA DO RIÁCHÂO. MA

ti:ít7Níkl 7l.4rl'
pAvIMENTAçÃo DE vlÁs. TRÀvLs§A vAcA vELHA

2.00ú 2.goín

I tTat-atí--rr.! ata !!ar-atiiala raaaaaa aaaar
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sucuPtRA Do R!\çáo - t/.A
CompÍimcnto dâ viâ:
Ruâ Lâgo. do Mab (t .Íflôíro)
(inchrlndo os dos pontos dê êntrada da rua): 240,92 m
CooÍddiadas:
P1 - lnicio: 661122Ê.,9289558 S
F2 - FítC: 661281 E 92917/ S

EVERTON A$iôido de formi

stLvEtRA 3[13-frff..["*
COETHO r8ErmoriÍ9r, r4t

RIBEIRO:0349 1 Sraor zoz:.0::.r411424 lí7sr{zú

sEçro-rFo I (p^tlEltÍo Ex p^R^uupFEro)

x
L . 5.t0m

tRrtro Mruxr, n€ouraa{oo

PRETEITUR.A MUNIÇIPAL DE SUCUPIRA DO RTACHÂO. MA

tXtffi$À(} ?a0.9ârt
PAVIMEN--TAçÂO DE VIAS. RLA LAGO^ DO MÀTO (MARILENE)

2.00ÍÍr 2,90m
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MIIIO FIO

l3 0.30

-l,r,
B^S! LST^HLIZ^D^

SÁRJETA EM COI\JCRETO Fck-t5Mpa

SOLO COMPACTADO

DETALHE DRENAGEM SUPERFICIAL
SEM ESCÀLA

Asslnado dê foÍma
EvEfi I UOa dicttal rcÍ E\TEFTON
SILVEIRA COELHO sr[verir coeuo
RlEElROO34gl 4l itÊrioo34et4l.l,r24
1Ã,.À oâdot: 2023.02.23

I l á339 .02rxv

pAvIME}{rAÇÂo DE vt^s t-fRBANAs. DRENÂGEM supERftcrAl

0.10

DETALIIE'TIPO
MhlO t-lo l.: SARJLfA t"t,r'-:ol3 S/h

.? \.\

PRETEITT]RA MTINICIPAL DE SUCI,JPÍRA DO RIACHÂO - MÁ


