
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA 

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CNP.WMF: 03.501.574/0001-31 

EDITAL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4705/2020 

TOMADA DE PREÇOS N.° 12/2020 

OBJETO: Constitui o objeto da presente licitação, a Contratação, sob o 
regime de empreitada por prego global de empresa especializada para 
prestação de serviços temporários no Município de Sidrolândia-MS. 

Contratação de empresa especializada para fornecimento execução de 
imprimagdo com asfalto diluído cm-30, com tratamento superficial duplo, 
emulsão asfáltica RR-2C com capa selante no Bairro Sidrolar I, de acordo 
com o projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária, partes 
integrantes do presente processo. 
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ROBLICA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA 

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CNPFNIF: 03.501.574/0001-31 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4705/2020 

TOMADA DE PREÇOS N.° 12/2020 

O MUNICIPIO DE SIDROLANDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, 
através da Comissão permanente de Licitações, torna público para 
conhecimento dos interessados, que, no recinto do Departamento de 
Compras e Licitações, localizado na Rua  Sao  Paulo, n° 964 - Bairro Centro, 
Sidrolândia - MS, será realizada, no dia 24/09/2020 is 08:00 horas, a 
licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo "Menor prego 
global", visando a Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de engenharia, execução indireta, empreitada por prego global, em 
conformidade ao que determina a Lei Federal n° 8.666 de 21.06.93, em sua 
atual redação, observada a Lei complementar Federal 123 de 14.12.06 e Lei 
Complementar 147/2014, em sua atual redação, e demais normas legais e 
regulamentares estaduais e municipais aplicáveis e as cláusulas e 
condições deste ato convocatório. 

1 DO OBJETO 

1.1 - Constitui o objeto da presente licitação, a Constitui o objeto da presente 
licitação, a Contratação, sob o regime de empreitada por preço global de 
empresa especializada para prestação de serviços temporários no Município 
de Sidrolândia-MS. 

Contratação de empresa especializada para fornecimento execução de 
imprimação com asfalto diluído cm-30, com tratamento superficial duplo, 
emulsão asfáltica RR-2C com capa selante no Bairro Sidrolar I, de acordo 
com o projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária, partes 
integrantes do presente processo. 

1.2 - Integram este Edital, independentemente de transcrição, os seguintes 
anexos: 

• Anexo I - Formulário Padronizado de Proposta; 
• Anexo II - Declaração da inexistência de fatos superveniente; 
• Anexo  III  - Declaração nos termos de Inciso XXXIII do artigo 7' da 

Constituição Federal; 
• Anexo IV - Declaração de submeter-se a todas as cláusulas e condições 

do presente Edital; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31 
• Anexo V - Minuta do Contrato; 
• Anexo VI - Declaração de enquadramento como Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte. 
• Anexo - Planilha Orçamentária 
• Anexo - Cronograma Físico Financeiro; 
• Anexo - Planilha Demonstrativa do BDI - Bonificação e Despesas 

Indiretas; 
• Anexo - Memorial Descritivo; 

1 - DO SUPORTE LEGAL 

1.1 - A presente licitação reger-se-á pela Lei n° 8.666, de 21.06.93 e suas 

alterações posteriores. 

1.2 - Esta licitação foi regularmente autorizada pelo Prefeito de Sidrolândia, 

conforme Comunicação Interna em anexo a Tomada de Pregos de n.° 
12/2020, após exame e aprovação pela Assessoria Jurídica do Município. 

1.3 - 0 Projeto Executivo encontra-se disponível para conhecimento e 
estudos de formação da proposta de pregos, bem como, sua disponibilidade 
em meio digital mediante a aquisição do edital no Departamento de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Sidroldndia-MS, para a 
disponibilidade do projeto em meio digital a interessada deverá fornecer o  
drive  (pendrive e/ou cd). 

1.4 - As Normas, Manuais, Instruções e Especificações vigentes da ABNT 
deverão ser obedecidas. Qualquer alteração na sistemática por elas 
estabelecida com a respectiva justificativa será submetida à consideração 
da Prefeitura, a quem caberá decidir a orientação a ser adotada. 

1.5 - Todo pessoal da contratada deverá possuir habilitação e experiência 
para executar adequadamente os serviços que lhes forem atribuidos. 

1.6 - Qualquer operário ou empregado da empresa contratada, que segundo 
análise da fiscalização não executar o seu trabalho de maneira correta e 
adequada, deverá, mediante solicitação por escrito da fiscalização, ser 
afastado imediatamente pela contratada. 
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1.7 - A Empresa contratada deverá fornecer Equipamentos adequados de 
modo a atender as exigências dos serviços e produzir a quantidade e 
qualidade satisfatória dos mesmos. A fiscalização poderá ordenar remoção 
e exigir a substituição de qualquer equipamento não satisfatório. 

1.8 - Será de inteira responsabilidade da Empresa contratada a sinalização 
dos serviços durante o período de execução. 

1.9 - Os serviços  sera()  considerados concluídos somente após o término 
total de cada frente de serviço, inclusive feita à limpeza geral, bem como 
reparos, caso a fiscalização julgar necessário. 

Obs.: Na execução dos serviços objeto do presente Edital, deverão ser 
observadas, de modo geral, as Especificações e as Normas Técnicas 
vigentes, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes 

obra em licitação, constantes dos respectivos projetos, as instruções, 
recomendações e determinações da fiscalização e, quando houver, da 
Supervisão. 

1.10 - DO TIPO DA LICITAÇÃO 

A presente licitação  sell  na modalidade de Tomada de Pregos, do tipo 
"MENOR PREÇO GLOBAL", conforme o  art.  45, parágrafo 10, inciso I, 
da Lei n°. 8.666, de 21/06/93 e suas alterações posteriores. E o regime 
de execução  sell  o de empreitada por Prego Global. 

2 DO PREÇO 

2.1 - Estima-se o valor do objeto o valor de R$ 308.317,13 (trezentos e oito 
mil trezentos e dezessete reais e treze centavos). 

2.2 - Cada concorrente deverá computar, no  prey)  que cotará, todos os 
custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de 
quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação 
trabalhista, fiscal e previdencidria a que sujeito. 

3 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1 - As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA 

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31 
a cargo de recursos de parcerias entre o Município e a Unido, cujos 
Programas de Trabalho e Elementos de Despesas seguem: 
Funcional: 15 451 1201 1016 
Fonte do Recurso: 0.1.00 
Obras 1058 

4 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1 - Poderão participar desta Tomada de Preços, pessoas jurídicas, do ramo 
pertinente ao objeto da Licitação (vedada à participação de empresas em 
consórcios ou grupo de firmas), que estiverem regularmente inscritas no 
Cadastro Geral de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Sidroldndia, 
cujo certificado esteja em vigor, assim como os documentos ali elencados, 
ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 
3° (terceiro) dia anterior à data do recebimento das propostas, junto ao 
Departamento de Compras e Licitações, e que comprovem habilitação 
jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-
financeira por meio dos documentos relacionados na legislação regente 
deste certame. 

4.2 - As licitantes poderão ser representadas, no procedimento licitatório, 
por procurador legalmente habilitado, por instrumento público ou 
particular, com firma reconhecida até o inicio da sessão de abertura dos 
envelopes. 

4.3 - Não será permitida a participação de empresas que tenham sócios ou 
empregados que sejam funcionários públicos desta Prefeitura. 

4.4 - A participação da licitante a este procedimento licitatório implicará em 
expressa concordância às condições estabelecidas neste edital. 

5 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DA HABILITAÇÃO   

5.1- As interessadas em participar da presente Tomada de Pregos, deverão 
entregar, impreterivelmente no horário, data e endereço citados no 
preâmbulo deste Edital, 02 envelopes lacrados contendo os Documentos de 
Habilitação (Envelope n.° 01), e a Proposta de Pregos (Envelope n.° 02), com 
todas as folhas numeradas e rubricadas pelo representante legal da 
empresa, o que poderá ser feito durante a sessão de abertura dos envelopes, 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
SIDROLANDIA-MS 
TOMADA DE PREÇOS 
12/2020 
ENVELOPE PROPOSTA 

DE 

N° 

FLS: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA 

RÚUC 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CN PJ/MF : 03.501.574/0001-31 
na presença dos demais, caso não tenha sido feito previamente, 
mesmos não forem  timbrados e com os seguintes dizeres: 

se os 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SIDROLANDIA-MS 
TOMADA DE PREÇOS N° 12/2020 
ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO 

5.2 - 0 representante legal da licitante  clever*  antes da entrega da 
documentação e das propostas, identificar-se, apresentando ao Presidente 
da Comissão de Licitações, carteira de Identidade e Prova de titularidade da 
licitante apresentando o contrato social ou qualquer dos documentos 
elencados no item 6.3.1. 

5.3 - Se a empresa enviar representante que não seja sócio, gerente ou 
diretor, além do documento elencado no item 5.2, faz-se necessário o 
credenciamento por procuração por instrumento público, ou particular, 
com firma reconhecida, com menção expressa de que lhe confere amplos 
poderes para praticar todos os atos no interesse da mesma junto a 
quaisquer órgãos públicos. 

5.4 - A Comissão abrirá, em primeiro lugar, os envelopes relativos à 
documentação de habilitação. Os membros da Comissão e os 
representantes credenciados examinarão e rubricarão cada documento. A 
presença de representante não credenciado, na forma deste edital impede 
que o mesmo se manifeste a respeito de decisões tomadas pela Comissão, 
bem como o acesso aos documentos durante a sessão de abertura dos 
envelopes de "Documentação" e "Proposta". 

5.5 - Não será aceita documentação enviada por fac-símile ou telex. 

5.6 - Se o licitante for a matriz da empresa, todos os documentos devem 
estar em nome da matriz; 

5.7 - Se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da 
filial, salvo a apresentação de documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente sejam emitidos somente em nome da matriz; 

5.8 - Qualquer documento apresentado, que, por sua natureza deva ser 
expedido por órgão público, sem que conste expressamente seu prazo de 
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ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CNPJ/MF: 03.501.574/000 1 -31 
validade, considerar-se-á válido por 60 (sessenta) dias contados da data de 
sua emissão; 
5.9 - As certidões apresentadas via  "INTERNET",  serio tidas como 
suficientes à perfeita comprovação da habilitação, desde que em 
vigência. 

5.10 - A Comissão Permanente de Licitações consultará o Cadastro Geral 
de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Sidroldndia sempre que o 
licitante houver deixado de apresentar documento exigido pelo Edital; se o 
documento encontrar-se no Cadastro, o Licitante será considerado 
habilitado caso atenda ao prazo de validade e às condições estabelecidas 
neste Edital. 

5.11. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos da Lei 
Complementar n° 123/06, 147/2014 e devido à necessidade de 
identificação pelo Presidente da Comissão de Licitações, deverão 
credenciar-se acrescidas das expressões "ME" ou "EPP" à sua firma ou 
denominação e Comprovarem a condição de optante pelo simples nacional 
através de certificado emitido pelo endereço eletrônico: 
http: / / ww.v8.receita.fazenda.gov.br/ simplesnacional/ aplicacoes.aspx?id=  
21, a ser expedido em data não superior a 30 (trinta) dias ou através de 
Certidão Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante, 
comprovando a condição de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

5.11.1. 0 descumprimento da lei, sem prejuízo das sanções cabíveis, não 
acrescendo ao nome credenciado as extensões ME ou EPP, significa 
renuncia expressa e consciente, desobrigando a  CPL,  a conceder os 
beneficios da Lei Complementar n° 123/06 aplicáveis ao presente certame; 

5.12 - Com relação à documentação de regularidade fiscal, sendo a 
licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, a mesma deverá 
apresentar todos os documentos exigidos neste Edital, mesmo que 
apresente alguma restrição  (art.  43 da Lei Complementar Federal n° 
123/2006 de 14.12.2006). 

5.12.1 - Sendo a proponente vencedora microempresa ou empresa de 
pequeno porte, e havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de (cinco) dias úteis, com 
termo inicial a partir da publicação do aviso de resultado, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Pública, através da Comissão 
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ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31 
Permanente de Licitações, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (§ 1° do  art.  43 da Lei 
Complementar Federal n° 123/2006 de 14.12.2006). 

5.12.2 - A não-regularização da documentação, no prazo concedido, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no  art.  81 da Lei Federal n° 8.666/93 de 21.06.1993, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação (§ 2° 
do  art.  43 da Lei Complementar Federal n° 123/2006 de 14.12.2006). 

5.13 - O não comparecimento de representante devidamente credenciado 
na reunido de recebimento dos envelopes de Documentação e Proposta de 
que trata o preâmbulo deste edital não impedirá que ela se realize. 

5.14 - A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar esclarecimentos 
a qualquer dos participantes e, também, promover diligências para elucidar 
fatos caso a comprovação seja necessária para definir a habilitação ou 
classificação, e, conforme o caso, abrir prazo de 03 (três) dias úteis, para o 
recebimento de documento meramente explicativo, destinado a esclarecer 
dúvida acerca de outro, apresentado tempestivamente na habilitação, sem 
a quebra dos princípios legais e constitucionais que norteiam o 
procedimento licitatório, vedada a inclusão de documento que 
necessariamente deveria constar nos envelopes 01 e 02. 

5.15 - Não havendo tempo suficiente para conclusão dos trabalhos, o 
Presidente da Comissão suspenderá a sessão e designará dia e hora para 
seu prosseguimento, consignado em Ata, lavrada e assinada pela Comissão, 
bem como pelos representantes presentes. 

5.16 - Encerrada a fase de habilitação pelo julgamento definitivo dos 
recursos ou pela renúncia das licitantes ao direito de recorrer, a Comissão 
devolverá, fechados os envelopes de proposta às licitantes inabilitadas, 
cujos representantes retirar-se-do da sessão ou nela poderão permanecer 
como assistentes, sem o direito de postular ou de recorrer nas fases 
subsequentes. 

6 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
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6.1 - Os participantes deverão apresentar para a sua habilitação os 
documentos, em original ou em cópia (mediante qualquer processo) 
autenticadas por tabelião de notas, ou pelos Membros da Comissão 
Permanente de Licitações, ou aqueles que são publicados em órgão de 
Imprensa Oficial (Diário Oficial da União ou dos Estados), ou ainda por via  
Internet.  

6.2 - Os servidores mencionados no subitem 6.1 deste Edital, não 
autenticarão documentos no dia, e durante a realização do certame, pois os 
referidos documentos deverão ser autenticados até o dia de expediente na 
repartição, que anteceder a data da abertura da licitação, das 07:00 horas 
às 11:00 horas no endereço constante no preâmbulo deste Edital. 

6.3 - As licitantes deverão comprovar habilitação jurídica, regularidade 
fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira por meio dos 
documentos previstos na Lei Federal n° 8.666/93, e legislação especial, a 
saber: 

6.3.1 - Habilitação Jurídica  (art.  28 da Lei Federal n° 8.666/93): 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

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

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

d) No caso de Sociedades que envolvem outra empresa jurídica como 
sócia junta-se para a habilitação o CNPJ da respectiva empresa. 

6.3.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista  (art.  29 da Lei Federal n° 
8.666/93): 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), 
em que conste a situação ativa da licitante; 
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b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 
municipal, se houver relativo à sede da licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto do Edital; 

c) Prova de inscrição, em vigor, no Cadastro Geral de Fornecedores da 
Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS ou Certificado expedido pelo 
Departamento de Compras e Licitações de que atendeu as condições 
exigidas, em correspondência ao subitem 4.1 deste Edital. 

d) Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Divida 
Ativa da União e Certidão Negativa de Débito relativo  it  
Seguridade Social - INSS, emitida pelo Ministério da Fazenda 
(Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil), 
podendo ser apresentada em conjunto ou especifica observada a 
validade; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual, da sede 
da licitante, através de Certidão Negativa de Débitos; 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal, 
mediante apresentação de Certidão Negativa dos Tributos 
Municipais, da sede da licitante; 

g)  Certificado de Regularidade de Situação  CRS,  perante o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço / FGTS; 

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos 
do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 10  de maio de 1943. 

6.3.3 - Qualificação Técnica  (art.  30 da Lei Federal n° 8.666/93): 

a) Registro ou prova de inscrição, em nome da empresa licitante, emitida 
pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
(CREA), que apresente a relação de profissionais responsáveis técnicos 
de seu quadro permanente; 

b) Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por pessoa (s) jurídica 
(s) de direito público ou privado, comprovando que a licitante e/ou seu 
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responsável técnico, executou ou está executando, serviço (s) 
pertinente (s) e compatível (is), em características, quantidades e 
prazos, com o objeto desta licitação devendo conter a quantidade  
minima  es ecificada abaixo rara os itens de maior relevância: 
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO 
CM-30. 

50% 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO 
SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFALTICA RR- 
2C, COM CAPA SELANTE 

50%  

c) Apresentação, conforme estabelece o inciso I, §1° do  art.  30 da Lei 
Federal n° 8.666/93, de Certidões de Acervo Técnico  (CAT),  emitidas 
pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - 
CREA, em nome de profissional (is) da área de engenharia indicado (s) 
pela licitante, em que fique comprovada a execução de serviços de 
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta 
licitação. 

d) Prova de Registro ou inscrição na entidade profissional competente, 
da licitante e seu responsável técnico, comprovando a regularidade no 
atual exercício; 

e) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente de 
pessoal, na data prevista para entrega da proposta, profissional (ais) 
de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 
competente correlata com os serviços licitados; 

f) Declaração da empresa de que será colocado à disposição para 
execução dos serviços, em tempo integral, profissional (is) de nível 
superior (engenheiro), devidamente registrado (s) na entidade 
competente (CREA), sendo que a sua substituição deverá ser por 
profissional (is) de experiência equivalente ou superior e somente 
poderá ocorrer através de aprovação pela Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos. A declaração deverá 
indicar o nome, CPF e o número do registro na entidade competente 
do profissional (is) que irá (ao) atuar nos serviços. 
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6.3.4 - A Comprovação de vinculo profissional do Técnico (s) 
profissional (is) de Nível Superior indicado (s) que poderá ser 
realizada através da apresentação dos seguintes documentos: 

g) Trabalhista: através da apresentação de cópia autenticada da "Ficha 
de Registro de Empregado" registrada na DRT ou de anotação na 
Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 

h) Contratual: através da apresentação de cópia autenticada do 
Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços 
celebrado entre o profissional e a empresa proponente até a data da 
apresentação da documentação, juntamente com a Certidão de 
Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA, com prazo de vigência 
válido, no qual conste a inscrição do profissional, citado no referido 
Instrumento Particular, como responsável técnico da licitante; 

i) Societário: através da apresentação do Ato Constitutivo, Estatuto ou 
Contrato Social consolidado em vigor devidamente registrado na 
Junta Comercial. 

A comprovação de que o(s) profissional (is) mencionado no item 
anterior pertence(m) ao quadro de trabalho do licitante, dar-se-á 
mediante a apresentação de contrato social (em se tratando de sócio 
ou diretor), ou Contrato de Trabalho devidamente anotado na Carteira 
de Trabalho e Previdência Social, com data de anotação/registro não 
inferior a 90 dias da data de publicação deste edital; 

k) A experiência anterior do(s) profissional (is) deverá ser comprovada por 
atestado(s) de responsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) 
respectiva(s) CAT(s) - Certidão (6es) de Acervo Técnico, devidamente 
registrado(s) na entidade profissional competente, que deverão conter, 
no mínimo, o(s) nome(s) do(s) profissional (is), a localização e a 
identificação da obra ou serviço executado e os quantitativos básicos 
executados, comprovando aptidão para o desempenho de atividades 
pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação; 

1) DA VISTORIA 
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a) - E recomendada a vistoria dos locais, onde estão localizadas as 
estruturas que deverão sofrer intervenção, por representante legal 
devidamente qualificado para esse fim o qual será acompanhado por 
servidor indicado pela Prefeitura de Sidroldndia-MS. 

b) A vistoria prévia constitui condição para auxilio na confirmação do 
quantitativo de materiais de consumo, equipamentos e utensílios, 
que serão utilizados durante a execução do contrato, bem como para 
avaliação das  areas,  visto que não  sera()  aceitas quaisquer alegações 
posteriores de desconhecimento do local de intervenção para 
omissão de obrigações contratuais ou das exigências contidas neste 
documento. 

c) A vistoria prévia representa direito do licitante e não sua obrigação, 
amparado pela razoabilidade, conforme se depreende do trecho do voto do 
Ministro Relator do Acórdão 409/2006 TCU - Plenário, a saber: 

"(...) as empresas que exercerem o direito de vistoria disporão de condições 
muito superiores para quantificação do valor do serviço, mas deve ficar 
escolha da interessada decidir se prefere arcar com o ônus de tal operação 
ou assumir os riscos de uma avaliação menos acurada. 0 direito à opção é 
mais relevante no caso de empresas não localizadas em  Brasilia,  para as 
quais os custos envolvidos em uma vistoria  in  loco podem ser significativos 
em relação ao total do serviço. 

(...) Em todo caso, a empresa que decidir não realizar a vistoria e 
eventualmente, subestimar sua proposta estará incorrendo em risco típico 
do seu negócio, não podendo, futuramente, opô-lo contra a Administração 
para eximir-se de qualquer obrigação assumida ou para rever os termos do 
contrato que vier a firmar". 

d) A vistoria prévia deverá ser agendada previamente, no horário de 07:30h 
às 11:00h, de segunda a sexta-feira, através do telefone (67) 3216-
1149. 

e) A vistoria prévia poderá ocorrer a partir do dia útil seguinte ao da 
publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data 
prevista para abertura da sessão pública, sempre de acordo com a 
disponibilidade pessoal do setor de engenharia desta prefeitura. 

f) Na opção da não realização da vistoria, a Empresa deverá, no ato de 
apresentação das propostas para o certame licitatório, apresentar 
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uma declaração, de que possui pleno conhecimento do local onde 
estão localizadas as estruturas, e de suas peculiaridades, não 
podendo alegar futuramente desconhecimentos das condições do 
local, em favor de eventuais pretensões de acréscimo dos pregos 
propostos. 

Caso a empresa opte por realizar a vistoria, deverá apresentar 
Declaração de Vistoria, no ato de apresentação das propostas para o 
certame licitatório, preferencialmente em papel timbrado desta 
prefeitura e assinada por funcionário do setor Engenharia, a qual 
ficará com uma cópia, que informe sobre o comparecimento e vistoria 
aos locais onde  sera)  executados os serviços. Deve conter ainda 
informação de que tomou conhecimento de todos os detalhes que se 
fardo necessários à apresentação de sua proposta. 

M) Não serão admitidos atestados emitidos em nome de eventuais 
subcontratadas ou de outras empresas que não sejam os licitantes; 

6.3.5 - Os licitantes que possuírem certidões positivas, com efeito, de 
negativas, e que tiverem seus débitos parcelados, caso esteja 
expresso na certidão, deverão apresentar as três últimas guias de 
recolhimento, devidamente quitadas. 0 Presidente da Comissão 
poderá a qualquer tempo promover diligências para fins de 
comprovação. 

6.3.6 - As Certidões que não trouxerem o prazo de sua Validade expresso 
só serão aceitas se não tiver decorrido mais de 60 (sessenta) dias da data 
de sua emissão. 

6.3.7 - Declaração do Licitante de que têm em disponibilidade, no mínimo, 
todo o equipamento, ferramentas, Instalações físicas e Pessoal Técnico 
especializado necessário e essencial para o fiel cumprimento do objeto desta 
licitação. 

6.3.8 - No caso de empresa com registro no CREA de outra Unidade 
Federativa, a empresa deverá apresentar declaração se comprometendo 
caso seja vencedora deverá providenciar o visto no CREA/MS para execução 
da obra; 

‘' ROBUM-----? - 

\N  

g)  
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6.3.9 - Qualificação econômico-financeira  (art.  31 da Lei Federal n° 
8.666/93): 

a) 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  
indices  oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta. Devendo vir acompanhadas de cópia dos 
termos de abertura e de encerramento do Livro Diário do qual foi 
extraído, contendo o número de registro da Junta Comercial, bem como 
a identificação da assinatura do titular ou representante legal da 
empresa e do contabilista responsável pela escrituração. 

a.1) Quando se tratar de pessoa jurídica constituída sob a forma de 
sociedade anônima, admitir-se-á a apresentação do balanço patrimonial 
devidamente registrado, acompanhado de cópia da respectiva publicação 
em Diário Oficial. 

a.2) As empresas com menos de 01 (um) ano de exercício social de existência 
devem cumprir a exigência contida no inciso I, mediante a apresentação do 
Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado. 

a.3) Somente serão válidos o Balanço Patrimonial e Demonstrações 
Contábeis do último exercício financeiro. 

a.4) Poderão ser exigidas das empresas para confrontação com as 
Demonstrações Contábeis, as informações prestadas à Receita Federal. 

a) Índice de Solvência, calculado em documento anexo ao balanço 
patrimonial, devendo ser obrigatoriamente assinado pelo contabilista 
responsável. 

b.1) A análise da qualificação econômico-financeira será feita da seguinte 
forma: 

b.2) Solvência Geral  (SG)  

Onde: 
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SG  = Ativo Total > 1 
Passivo Circulante + Passivo Exigível à Longo Prazo 

b.3) Estarão habilitadas neste item somente as empresas que 
apresentarem resultado maior a 1 (um) no indice(SG). 

c) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica; 

d) Na participação da presente licitação será exigida caução correspondente 
a 1% (um por cento) do valor estabelecido no subitem 2.1 deste edital, sob 
forma de garantia podendo ser protocolada na Prefeitura Municipal de 
Sidrolândia até o horário de abertura desta licitação, sem prejuízo da 
garantia de contratação. 

I. Caução em dinheiro ou em títulos da divida pública, 
devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e 
de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e 
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério da Fazenda, Fiança Bancária ou 
Seguro Garantia. 

II. A licitante tida como vencedora da presente licitação 
poderá fazer uso da caução de que trata este  sub it  em, 
quando da formalização da garantia contratual. 

A caução referida neste subitem será devolvida As 
demais licitantes tão logo seja formalizada a contratação. 

6.3.10 - Demais Documentos 

a) Declaração, na forma do Anexo II constante do subitem 1.2 deste 
Edital; 

b) Declaração da inexistência de fatos superveniente, na forma do Anexo  
III  constante do subitem 1.2 deste Edital; 

c) Declaração nos termos de Inciso XXXIII do artigo 70  da Constituição 
Federal, na forma do Anexo IV constante do subitem 1.2 deste Edital; 
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7 - DAS PROPOSTAS E SEU JULGAMENTO 

7.1 - Acompanham este ato convocatório, formulário padronizado de 
proposta, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Planilha 
Demonstrativa do BDI - Bonificação e Despesas Indiretas que a licitante 
preencherá por meio legível e sem rasuras e apresentará em 01 (uma) via, 
de que constarão: 

a) Preço unitário por item, sendo exigível a indicação obrigatória do total 
geral da proposta, em algarismo e por extenso, prevalecendo este 
Ultimo em caso de divergência; 

b) Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias contados da data da abertura das mesmas; 

c) Data e assinatura do representante legal da empresa, sob o carimbo 
do CNPJ. / MF; 

d) Demonstração do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas), nos 
termos do Anexo, sem que o mesmo extrapole o percentual de 27,36% 
(vinte e cinco por cento). 

e) As licitantes sob pena de desclassificação da proposta apresentada 
deverão apresentar Planilha Orçamentária, Cronograma Físico - 
Financeiro e Planilha Demonstrativa BDI devidamente preenchido, 
assinado pelo responsável legal da empresa e do responsável técnico 
e carimbado com CNPJ, na forma dos anexos. 

f) Será desclassificada a proposta que deixar de apresentar proposta 
para um dos itens que compõe o lote. 

7.2 - A licitante participante da licitação poderá apresentar proposta 
formulada em papel timbrado da mesma, nas mesmas características 
estipuladas no item 7.1 e respectivas letras. 

7.3 - Adotar-se-á como critério de aceitabilidade dos pregos o "menor prego 
global", desclassificando-se as propostas cujos pregos excedam ou sejam 
manifestamente inexequíveis  (arts.  40, X, e 48, II e parágrafos da Lei Federal 
n° 8.666/93). 

7.4 - A Comissão abrirá os envelopes de proposta das licitantes habilitadas, 
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procedendo ao respectivo julgamento de acordo, exclusivamente, com os 
fatores e critérios estabelecidos neste ato convocatório. 

7.5 - Não serão admitidas nas propostas, emendas, rasuras ou 
entrelinhas. 

7.6 - Será considerada vencedora a proposta que atenda As especificações 
do objeto e oferte o menor prego global. 

7.7 - Serão desclassificadas as propostas que alterem, descaracterizem ou 
desatendam As especificações do objeto, independentemente do prego que 
ofertem. 

7.8 - Não  sera()  consideradas, admitidas ou aceitas propostas que ofereçam 
pregos baseados nas ofertas das demais licitantes, simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero. 

7.9 - Considerar-se-á desclassificada a proposta que, para sua viabilização, 
necessite de vantagens ou subsídios que não estejam previamente 
autorizados em lei e A disposição de todos os concorrentes. 

7.10 - Considerar-se-d, também, desclassificada a proposta de entidade 
estatal alheia à esfera  politico-administrativa do município de Sidrolândia 
que, para sua viabilização, necessite de vantagem ou subsídios deste poder 
público. 

7.11 - Incluem-se nas vantagens ou subsídios de que trata os subitens 7.11 
e 7.12 anteriores, qualquer tipo de tratamento tributário diferenciado, ainda 
que em consequência da natureza jurídica do licitante, que comprometa a 
isonomia fiscal que deve prevalecer entre todos os concorrentes 

7.12 - A licitante poderá oferecer esclarecimentos A Comissão Permanente 
de Licitações por meio de carta, que anexará ao envelope de documentação 
ou ao de proposta, conforme se refiram à habilitação preliminar ou A 
execução do objeto em licitação. 

7.13 - Não havendo tempo suficiente para conclusão dos trabalhos, o 
Presidente da Comissão suspenderá a sessão e designará dia e hora para 
seu prosseguimento, consignado em Ata, lavrada e assinada pela Comissão, 
bem como pelos representantes presentes. 
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8 - CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

8.1 - Na presente licitação será assegurada, como critério de desempate, 
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 
porte  (art.  44 da Lei Complementar Federal n° 123/2006 de 14.12.2006). 

8.1.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada (§ 1° do  art.  44 da Lei Complementar Federal n° 123/2006 de 
14.12.2006). 

8.2 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

8.2.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de prego inferior àquela considerada vencedora 
do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado 
(inciso I do  art.  45 da Lei Complementar Federal n° 123/2006 de 
14.12.2006). 

8.2.2 - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de 
pequeno porte, na forma do subitem 8.2.1 deste Edital,  sera()  convocadas 
as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 
8.1.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito (inciso II do  art.  45 da Lei Complementar Federal n° 123/2006 de 
14.12.2006). 

8.2.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo 
estabelecido no subitem 8.1.1 deste Edital, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta 
(inciso  III  do  art.  45 da Lei Complementar Federal n° 123/2006 de 
14.12.2006). 

8.2.4 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 
8.2 deste Edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora do certame (§ 1° do  art.  45 da Lei Complementar 
Federal n° 123/2006 de 14.12.2006). 
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8.2.5 - 0 disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor 
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte (§ 2° do  art.  45 da Lei Complementar Federal n° 123/2006 
de 14.12.2006). 

8.3 - Nos demais casos, havendo empate entre propostas, far-se-á sorteio 
em ato público, para qual todas as licitantes serão convocadas, nos termos 
do Artigo 45, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93, em sua atual redação, ou na 
mesma sessão desde que todos os representantes estejam presentes e haja 
concordância dos mesmos, respeitando-se o disposto no § 2° do  art.  3° do 
mesmo diploma legal. 

9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

9.1 - Dos atos da Administração praticados na presente licitação, caberá a 
interposição de recurso administrativo, em conformidade ao que dispõe o  
art.  109 da Lei Federal n° 8.666/93; 

9.2 - Por ocasião da habilitação, abertura e julgamento das propostas, 
consoante o disposto no  art.  43,  III  da Lei Federal n° 8.666/93, as licitantes 
presentes, através de seus representantes, poderão renunciar 
expressamente o direito à interposição dos recursos administrativos 
previstos no  art.  109, I alíneas "a" e "b" da mesma norma, ficando 
consignado na lavratura da ata de sessão; e 

9.3 - Não será objeto de apreciação de mérito o recurso cuja petição tenha 
sido apresentada fora do prazo legal e/ou subscrita por procurador não 
habilitado legalmente no processo; 

9.4 - A Comissão Permanente de Licitações procederá à devolução dos 
envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas 
propostas, desde não tenha havido recurso ou após sua denegação.  

lo-  DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

10.1 - 0 prazo para a assinatura do instrumento de contrato é de até 05 
(cinco) dias, contados da convocação, sob pena de não formalização do 
respectivo instrumento. 
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10.2 - E facultado ao Município de Sidrolândia, quando a convocada, não 
assinar termo de Contrato, não aceitar, ou retirar o instrumento 
equivalente, no prazo e condições estabelecidas, sem prejuízo das 
penalidades previstas na legislação pertinente, convocar os Licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a 
licitação  (art.  64, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93). 

10.3 - A fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto do 
contrato caberá à Secretaria Municipal de Administração do Município de 
Sidrolândia-MS, através do Setor de Planejamento e de servidores 
designados, com comprovação de capacidade técnica, nos termos do  art.  67 
e 73 da Lei Federal n° 8.666/93. 

10.4 - A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o 
contrato  (art.  76 da Lei Federal n° 8.666/93). 

10.5 - A Administração poderá obrigar a contratada a reparar, corrigir, 
remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, 
o objeto do contrato, incluindo empregados em serviço, se verificar vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou do material empregado. 

10.6 - 0 contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 
78 da Lei Federal n° 8.666/93, com as consequências indicadas no  art.  80, 
sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste ato convocatório. 

10.7 - 0 prazo de vigência do contrato será de 120 dias, com termo inicial 
a contar da data de missão da Ordem de Serviços, prorrogável na forma do  
art.  57, da Lei Federal n° 8.666/93. 

10.8 - 0 contratante poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em 
25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial, a seu critério exclusivo, 
de acordo com o disposto no  art.  65, I, "letra b" c.c. § 1° da Lei Federal n° 
8.666/93. 

10.9 - A contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as 
condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação. 

11 DA GARANTIA CONTRATUAL 
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11.1 - A licitante vencedora prestará garantia ao Contrato em valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global, que lhe será 
devolvida após o término da vigência contratual, mediante solicitação por 
escrito, descontado, se for o caso, o valor das multas porventura aplicadas 
e ainda não-pagas pela empresa licitante vencedora. 

11.2 - Caberá à licitante vencedora optar por uma das seguintes 
modalidades de garantia: 

a) Caução em dinheiro ou títulos da divida pública; 

b) Seguro-Garantia; 

d) Fiança Bancária; 

11.3 - A Garantia, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente. 

11.4 - No caso de garantia em moeda corrente nacional o depósito deverá 
ser efetuado em conta corrente especificada da Prefeitura Municipal de 
Sidroldndia, a ser informada pelo setor competente do Município, cabendo 
a empresa licitante vencedora informar ao setor competente, a 
disponibilização da Caução, em consonância com demais disposições 
contidas neste edital. 

11.5 - No caso de garantia em Carta Fiança Bancária, deverá ser entregue 
com firma reconhecida. 

11.6 - No caso da licitante vencedora optar por fiança bancária, ou seguro 
garantia a cobertura deverá compreender todo o período contratual, até e 
recebimento definitivo da obra; 

11.7 - No caso de Títulos da Divida Pública, os mesmos deverão possuir 
cotação em bolsa de valores, possuir exequibilidade, atualização monetária 
e vir acompanhados de laudo pericial feito por profissional que tenha fé-
pública. 

11.8 - Se por qualquer razão, durante a execução contratual, for necessária 
a prorrogação do prazo de validade da garantia de execução do contrato, a 
Contratada ficará obrigada a providenciar a efetivação da mesma, nos 
termos e condições originalmente pactuadas; 
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11.9 - A Garantia de execução do contrato ou seu saldo se houver, somente 
será devolvida à Contratada, após o cumprimento integral das obrigações 
contratuais por ela assumidas. 

11.10 - A caução realizada através de Fiança Bancária ou Seguro Garantia 
será recusado quando fixar condições incompatíveis com este Edital, ou 
contiverem cláusulas conflitantes com a legislação que rege a presente 
Licitação. 

11.11 - A licitante vencedora é responsável pelos danos causados 
diretamente à Administração ou a terceiros, na forma do art.70, da Lei n° 
8.666/93. 0 contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdencidrios, fiscais e comerciais de suas subcontratadas resultantes da 
execução do contrato, cabendo a ele a fiscalização do cumprimento de suas 
obrigações. 

11.12 - 0 valor caucionado somente será levantado na assinatura do Termo 
de Recebimento Definitivo de cada frente de serviço. 

11.13 - No caso de rescisão contratual pelo inadimplemento das cláusulas 
contratuais pela firma licitante vencedora não será devolvida a caução que 
será apropriada pela prefeitura sob titulo de "Indenização e Restituição". 

11.14 - 8 vedada a substituição dos valores caucionados sobre os quais não 
incidirão juros. 

12- DAS SANÇÕES 

12.1 - À contratada total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as 
sanções previstas nos  arts.  86 e 87 da Lei Federal 8.666/93, a saber: 

a) Advertência, 

b) Multa administrativa, gradudvel conforme a gravidade da infração, 
não excedendo, em seu total, o equivalente a 2% (dois por cento) do 
valor do contrato; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Municipal de Sidrolândia-MS, por 
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prazo não superior a 2 (dois) anos, nas hipóteses de execução 
irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o 
serviço; e 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os seus motivos 
determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicou a penalidade. 

13- DO PAGAMENTO 

13.1 - Os pagamentos devidos a contratada serão efetuados em conta 
corrente, conforme medições realizadas e mediante a apresentação de 
faturas ou notas fiscais devidamente atestadas e visadas, por funcionários 
deste Município; 

13.2 - Para pagamento da primeira fatura, a contratada deverá apresentar 
Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART),  referente à obra/serviços, 
bem como cópia autenticada da matricula de inscrição da obra/serviços na 
Previdência Social. 

13.3 - Será efetuada a Retenção para a Previdência Social de acordo com a 
Instrução Normativa MPS/SRP n° 3, de 14 de julho de 2.005, capítulos IX 
e X. 

13.4 - Caso se faça necessária a retificação de fatura por culpa da 
contratada, o prazo terá sua contagem suspensa até a data de 
reapresentação da fatura ao órgão, isenta de erros, dando-se, então, 
prosseguimento à contagem. 

13.5 - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato 
ou fato atribuível à contratada, aplicar-se-á o índice IPCA/IBGE, a titulo de 
compensação financeira, que será o produto resultante do mesmo índice do 
dia anterior ao pagamento, multiplicado pelo número de dias de atraso do 
mês correspondente, repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 

13.6 - Entende-se por atraso o período que exceder o trintidio previsto no 
subitem 13.1. 

13.7 - Ocorrendo atraso na execução por culpa da contratada, ser-lhe-á 
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aplicada multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor 
da prestação em atraso, constituindo-se a mora independentemente de 
notificação ou interpelação. 

13.8 - Passados 12 (doze) meses da data de publicação do contrato, o seu 
valor poderá ser recomposto, alcançando a data de apresentação da 
proposta e aplicando-se o índice IPCA/IBGE, acumulado no período, ou em 
prazo inferior, a requerimento da contratada e caso se verifique hipótese 
legal que autorize reajustamento ou revisão. 

14- DAS INFORMAÇÕES 

14.1. Informações ou esclarecimentos adicionais sobre a presente licitação 
somente serão admitidas por escrito, protocoladas no Departamento de 
Compras e Licitações, localizada na Rua São Paulo, n° 964 - Bairro Centro, 
CEP 79.170-000, nesta Cidade, até o segundo dia que anteceder a data de 
recebimento dos envelopes I e II no horário de 07:00 h. as 11:00 horas, não 
sendo aceitas via fax ou qualquer outro meio. 

15- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. A Prefeitura Municipal de Sidrolândia - MS poderá revogar ou anular 
esta licitação, no todo ou em parte, nos termos do artigo 49 da Lei Federal 
8.666/93. 

15.2. Não serão admitidas a esta licitação as empresas: 

a) Suspensas do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública de Sidrolândia-MS; 

b) As declaradas inidõneas, vigente a penalidade imposta pela 
autoridade federal, estadual ou municipal; 

c) Sob regime de falência ou concordata. 

15.3. As impugnações a este ato convocatório, bem como os recursos 
administrativos, deverão ser dirigidos à Comissão Permanente de Licitações 
e entregues no endereço descrito no subitem 14.1. 

15.4. A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos 
no curso da licitação estender-se-á ao prazo de convocação previsto no  art.  
64, § 3° da Lei Federal 8.666/93. 
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15.5. Todas as comunicações referentes a este certame serão publicadas na 
imprensa oficial da Administração Pública do Município de Sidroldndia-MS. 

15.6. Os envelopes contendo a «documentação e propostas" eliminadas do 
certame ficarão 6. disposição dos licitantes pelo prazo máximo de 15 (quinze) 
dias úteis do encerramento da licitação, após este período serão destruidos. 

15.7. As normas que disciplinam esta tomada de preços serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da competitividade entre os 
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração e 
a segurança da contratação 

15.8. Para dirimir controvérsias decorrente deste certame, o Foro 
competente é o da Comarca da cidade de Sidrolândia-MS, excluído qualquer 
outro. 

Sidrolândia - MS 04 de setembro de 2020. 

Renato da Silva Santos 
Secretário Municipal de Fazenda, Tributação 

e  Gestic)  Estratégica - SEFATE 
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ANEXO I 
FORMULÁRIO DE PROPOSTA 

Proc. Administrativo n° 4705/2020 
NOME DO FORNECEDOR Número do CNPJ/CPF 

1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO: 
Constitui o objeto da presente licitação, a Contratação, sob o regime de 
empreitada por preço global de empresa especializada para prestação de 
serviços temporários no Município de Sidrolandia-MS. 

Contratação de empresa especializada para fornecimento execução de 
imprimagão com asfalto diluído cm-30, com tratamento superficial duplo, 
emulsão asfáltica RR-2C com capa selante no Bairro Sidrolar I, de acordo 
com o projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária, partes 
integrantes do presente processo. 

2- ITENS DA PROPOSTA 
Item Discriminação Un Quant. Valor Total 

01 

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 

M2 11.285,40 

02 

CONTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO 
SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C, 
COM CAPA SELANTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO 
SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C, 
COM CAPA SELANTE. 

m2 11.285,40 

Valor da Proposta: 

3- VALIDADE DA PROPOSTA 
A Validade da proposta deverá ser no mínimo de 60 (sessenta) dias a contar de sua 
apresentação. 
-Total Geral da Proposta:  
- Prazo de Entrega dos Serviços:  
- Validade da Proposta:  
- Local e Data:  
- Telefone: Banco: Ag: CC:  

Assinatura do Representante Legal 
Sob o Carimbo do CNPJ. 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO 

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato 
superveniente que impeça a nossa empresa de participar de licitações 
públicas. 

-MS, 

   

/2020.  

   

Assinatura do representante legal da empresa 

NOME:  

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

N° DO C.N.P.J. DA EMPRESA 
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ANEXO  III  

DECLARAÇÃO  

Ref.:  Tomada de Pregos n° 12/2020 

, inscrito no CNPJ/MF 
sob o n° , por intermédio de seu representante 
legal o (a) Sr (a) , portador (a) da Carteira 
de Identidade n°  e do CPF/MF n° 

, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do  art.  27 
da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 
27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito anos e trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

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

- MS, de de 2020  

assinatura do representante legal da empresa 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE SUBMETER-SE AS CONDIÇÕES DO EDITAL DE TOMADA DE 
PREÇOS N° 12 / 2020 

A empresa 
estabelecida em  

inscrita no CNPJ/MF sob o n° , abaixo representado pelo Sr° 
(a) , DECLARA que tomou ciência da Tomada de 
Pregos n° 12/2020, do Município de Sidrolândia-MS, Processo Administrativo n.° 
4705/2020, e submete-se à todas as cláusulas e condições expressas na mesma. 

Por ser verdade assina a presente para que produza os efeitos legais e de 
direito. 

-MS, de de 2020.  

Carimbo do CNPJ/MF e assinatura 
do representante da empresa 
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ANEXO V 

RCIESLICA: 

  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4705/2020 

TOMADA DE PREÇOS N.° 12/2020 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA - MS, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede na Rua  Sao  Paulo, n° 964, centro, nesta cidade, inscrito 
no C.N.P.J. sob o N°.03.501.574/0001-31, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. Marcelo de Araujo Ascoli, brasileiro, casado, portador do RG n.° 
000.406.049 SSP/ RS e CPF n.° 519.593.991-87, residente e domiciliado na Rua 
Alagoas, N° 181, Centro, Sidrolândia-MS, doravante denominada Contratante e a 
empresa , inscrita no 
CNPJ-MF sob o n.°  com 
estabelecimento na 

, na cidade 
, doravante denominada Contratada, representada 

neste ato por , brasileiro, portador da carteira 
de identidade tipo RG n.° , emitida pela SSP/ , e do CPF n.° 

, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada 
pelo despacho de homologação do processo de Tomada de Preços n° 12/2020, e 
nos termos da Lei Federal n.° 8.666/93 em sua atual redação, atendidas as 
cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Constitui o objeto da presente licitação, a 
Contratação, sob o regime de empreitada por prego global de empresa 
especializada para prestação de serviços temporários no Município de Sidrolândia-
MS. 

Contratação de empresa especializada para fornecimento execução de 
imprimação com asfalto diluído cm-30, com tratamento superficial duplo, 
emulsão asfáltica RR-2C com capa selante no Bairro Sidrolar I, de acordo 
com o projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária, partes 
integrantes do presente processo. 

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO: 0 objeto deste contrato será 
administrado por Execução Indireta, sob o regime de empreitada por preço global. 
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2.1. As Normas, Manuais, Instruções e Especificações vigentes da ABNT deverão 
ser obedecidas. Qualquer alteração na sistemática por elas estabelecida com a 
respectiva justificativa será submetida à consideração da Prefeitura, a quem 
caberá decidir a orientação a ser adotada. 

2.2. Todo pessoal da licitante vencedora deverá possuir habilitação e experiência 
para executar adequadamente os serviços que lhes forem atribuídos. 

2.3. Qualquer operário ou empregado da empresa licitante vencedora, ou de 
qualquer subcontratada autorizada pelo Contratante, que na opinião da 
fiscalização não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, deverá, 
mediante solicitação por escrito da fiscalização, ser afastado imediatamente pela 
licitante vencedora. 

2.4. A Empresa licitante vencedora deverá fornecer Equipamentos adequados de 
modo a atender as exigências dos serviços e produzir a quantidade e qualidade 
satisfatória dos mesmos. A fiscalização poderá ordenar remoção e exigir a 
substituição de qualquer equipamento não satisfatório. 

2.5. Será de inteira responsabilidade da Empresa licitante vencedora a sinalização 
dos serviços durante o período de execução. 

2.6. Os serviços serão considerados concluídos somente após o término total de 
cada frente de serviço, inclusive feita à limpeza geral, bem como reparos, caso a 
fiscalização julgar necessário. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Dá-se a 
este contrato o valor global de R$ 
( ), para a prestação dos serviços previstos na 
cláusula primeira, e para a totalidade do período mencionado na cláusula quarta. 

§ 10  - Os pagamentos devidos a contratada serão efetuados em conta corrente, 
conforme medições, e mediante a apresentação de faturas ou notas fiscais 
devidamente atestadas e visadas, por funcionários deste Município; 

§ 2° - Para pagamento da primeira fatura, a contratada deverá apresentar 
Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART),  referente à obra/ serviços, bem 
como cópia autenticada da matricula de inscrição da obra/ serviços na Previdência 
Social; 
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Será efetuada a Retenção para a Previdência Social de acordo com a 

Instrução Normativa  MPS/  SRP n° 3, de 14 de julho de 2.005, capítulos IX e X 
(Anexo XI deste Edital); 

§ 4° - Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela (s) 
prestadora de serviços (s), de que se encontra regular com suas obrigações para 
com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões 
Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS; 

§ 5° - 0 critério de reajuste dos pregos contratados será com base no Inciso XI do  
Art.  40, da Lei Federal n.° 8.666/93, em sua atual redação, e no mesmo 
percentual e data dos reajustes determinados pelo órgão competente do Governo 
Federal, ou da variação efetiva do custo da produção e pregos atuais de mercado 
local ou regional, mediante pesquisa de pregos, ou ainda na variação mensal do 
IPCA/IBGE; 

§ 6° - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato ou fato 
atribuível à contratada, aplicar-se-á o índice IPCA/IBGE, a titulo de compensação 
financeira, que será o produto resultante do mesmo índice do dia anterior ao 
pagamento, multiplicado pelo número de dias de atraso do mês correspondente, 
repetindo-se a operação a cada mês de atraso; 

§ 70  - o prego contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusive 
os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações 
decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdencidria a que sujeito; 

§ 8' - Caso se faça necessária a retificação de fatura por culpa da Contratada, o 
prazo terá sua contagem suspensa até a data de reapresentagdo da fatura ao 
órgão, isenta de erros, dando-se, então, prosseguimento à contagem; 

PARÁGRAFO ÚNICO - Havendo interesse da Administração, o presente Contrato 
poderá ser prorrogado nas seguintes hipóteses: 

I - Nos casos previstos na legislação pertinente; 

II - Havendo saldo remanescente quanto ao objeto contratado. 

CLAUSULA QUARTA - 0 PRAZO: 0 prazo de vigência do presente contrato será 
de 120 dias, a partir da emissão da Ordem de Serviços. 

§ 30  
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CLAUSULA QUINTA - DA DESPESA: As despesas decorrentes da contratação da 
presente licitação correrão a cargo de recursos de parcerias entre o Município e a 
União, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas seguem: 

1 - Prefeitura Municipal de Sidroldndia 
Funcional: 15 451 1201 1016 
Fonte do Recurso: 0.1.00 
Obras e Instalações: 4.4.90.51.00 
Ficha: 1058 

CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES: Cabe ao Contratante, 
a seu critério e através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, exercer 
ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de cumprimento do 
presente contrato, e, a Contratada declara aceitar, integralmente, todos os 
métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo 
contratante; 

§ 1° - A Contratada assume, como exclusivamente suas, as responsabilidades pela 
idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou 
subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao 
contratante ou a terceiros; 

§ 2° - Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Contratante no prazo máximo de 
48 (quarenta e oito) horas, contado de notificação administrativa à Contratada, 
sob pena multa; 

§ 3° - 0 Contratante não respondera por quaisquer ônus, direitos ou obrigações 
vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdencidria, securitária, ou 
indenizações civis decorrentes de acidente de trânsito durante a execução do 
presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, 
exclusivamente, A. Contratada; 

§ 4' - 0 Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execução do presente contrato, 
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados; 

§ 5° - O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora 
estabelecidas, sujeitará a Contratada as sanções previstas na Lei Federal n.° 
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8.666/93 em sua atual redação, garantia previa e ampla defesa em processo 
administrativo; 

§ 6° - 0 valor das multas corresponderá a gravidade da infração, até o máximo de 
2% (dois por cento) do valor do contrato, em cada caso; 

§ 7' - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu 
pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade de perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas; 

CLAUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO: A rescisão do contrato poderá ser: 

I - determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do  art.  78 da Lei Federal n° 8.666/93; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração;  

III  - judicial, nos termos da legislação; 

§ 1° - A Contratada reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no  art.  77 da Lei Federal n° 8.666/93. 

§ 2° - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 

CLAUSULA OITAVA - Fica o presente contrato para todos os efeitos de Direitos, 
vinculado ao Edital de Licitação - Tomada de Pregos n° 12/2020, nos termos do 
Inciso XI do  Art.  55 da Lei Federal n.° 8.666/93, em sua atual redação. 

CLAUSULA NONA - Os casos omissos neste instrumento, por ocasião da execução 
do objeto, serão aplicáveis a Legislação, pertinente a espécie, nos termos do inciso 
XII do  Art.  55 da Lei n.° 8.666/93, em sua atual redação. 

CLAUSULA DÉCIMA - Compete a Contratada manter, durante toda a execução do 
presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - 0 Departamento de Contabilidade deste 
Município comunicará aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de 
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tributos da Unido, Estado ou Município, as características e os valores pagos, nos 
termos do § 3° do  Art.  55 da Lei n.° 8.666/93, em sua atual redação. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO: Dentro do 
prazo regulamentar, o Contratante providenciara a publicação em resumo, do 
presente contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS: Constituíra 
encargos exclusivos da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos 
e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu 
objeto. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA A CONTRATADA prestará garantia ao contrato em 
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global, que lhe será 
devolvida mediante solicitação por escrito, após a completa execução do contrato 
e entrega do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, descontado, se 
for o caso, o valor das multas porventura aplicadas. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A garantia deverá ser apresentada por uma das 
seguintes modalidades: 

I) caução em dinheiro ou em títulos da divida pública, devendo 
estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil 
e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 
Fazenda. 

II) seguro-Garantia.  

III) fiança Bancária. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Garantia, quando em dinheiro, será 
atualizada monetariamente. 
FORO: 0 foro do presente contrato será o da Comarca da cidade de Sidrolândia - 
MS, excluído qualquer outro. 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado firmam o presente termo, 
com 02 (duas) cópias de igual teor, as partes contratantes e duas testemunhas 
que a tudo assistiram. 
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Sidrolândia-MS, de de 2020. 

Marcelo de Araújo Ascoli 
Prefeito de SidrolAridia - MS CONTRATADA 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 

LOCAL: BAIRRO SIDROLAR I 
DIVERSAS RUAS 

SIDROLÃNDIA/MS 
COORDENADAS GEOG.: 

LATITUDE: 2005510,57" S 
LONGITUDE: 54°57'52,21" 0 

EXTENSÃO DA VIA — 1.585,40m. 
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0 presente Memorial Descritivo destina-se a apresentar os elementos informativos gerais 
do Projeto Base de Engenharia para a implantação de infraestrutura urbana - PAVIMENTAÇÃO 
ASFALTICA — no Bairro Sidrolar I, em diversas ruas, na cidade de Sidrolândia, Estado de Mato 
Grosso do Sul, com 1.585,40m de extensão. 

PAVIMENTACÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS 

01. NORMAS GERAIS DE TRABALHO 

0.1.1 — GENERALIDADES 

Procedimentos para as diversas etapas de execução que a empresa deverá ter durante a execução 
da obra. 

0.1.2 — LIMPEZA DA OBRA 
Manter o local da obra em estado de limpeza durante a execução dos diversos serviços, e entregar 

a obra em perfeitas condições de limpeza, sem qualquer ônus adicional. 

0.1.3 — MATERIAL E EQUIPAMENTO 
Todos os materiais empregados deverão ser de boa qualidade, bem como os equipamentos 

utilizados estarão em perfeito estado de conservação. 

0.1.4 — CAMINHOS DE SERVIÇOS 
Os caminhos de serviço necessário ao deslocamento de máquinas até os pontos de abastecimento 

de materiais serão mantidos em bom estado de trafego. bem como todos os desvios das ruas e acesso as 
moradias que se fizerem necessários. 

0.1.5 — SINALIAZAÇÃO DA OBRA 
A sinalização da obra, durante a construção deverá assegurar a proteção total dos trabalhadores e 

usuários do local. 

0.1.6 - RELACIONAMENTO COM CONCESSIONÁRIOS 
0 construtor se obriga anteriormente as operações de remanejamento de utilidades públicas, a 

solicitar autorização As concessionárias respectivas, apresentando os croquis e projetos explanando o 
citado remanejamento, que só poderá ser feito sem prejuízo do atendimento Público de acordo com as 
instruções da concessionária ou então diretamente pela concessionária. 

0.1.7 - CONSTITUIÇÃO DOS SERVIÇOS PARTICULARES E PÚBLICOS 
DEMOLIDOS POR NECESSIDADE DE SERVIÇOS. 
As reconstituições desses serviços eventuais e necessários serão pagas pelos serviços de mão-de-

obra, equipamento e materiais usados naquela reconstituição e proposto, pelo construtor na planilha de 
preço. 0 relacionamento com as concessionárias será diretamente efetuado pelo construtor. 

As demolições e construções de obras não previstas no projeto e planilha, e necessárias, serão pagas 
por horas de mão de obra e equipamentos consumidos e quantitativos de materiais utilizados de acordo 
com preços propostos pelo construtor na planilha de pregos. 

Jordana Mileni Bertuzzi Saldanha Martins 
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0.2 -  ESPECIFICAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO 

0.2.1 - IMPRIMAÇÃO 

A- GENERALIDADES 

FU1: 

ROBUCA:_t. 

Este serviço consistirá no fornecimento e aplicação de material betuminoso de baixa viscosidade 
sobre a superficie de uma base concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso qual a 
finalidade deste tipo de imprimadura é obter aglutinação das partículas da superfície, impermeabiliza-la e 
promover condições de aderência entre a base e a camada de revestimento. 

A- MATERIAIS 

0 material betuminoso a ser utilizado para execução da imprimação será o asfalto diluído de cura 
média CM-30. A temperatura de aplicação do material betuminoso deverá ser fixada para cada tipo de 
ligante em função da relação temperatura-viscosidade, escolhendo-se para isto uma faixa de 20 a 80 
segundos SAYBOLT-FUROL para asfaltos diluídos. 

B- EQUIPAMENTOS 

0 equipamento utilizado na execução da imprimadura será constituído de: vassoura mecânica 
rebocivel, caminhão distribuidor de material betuminoso sob pressão, tanques de armazenamento, 
equipamento de aquecimento e ferramentas manuais. 0 distribuidor de material betuminoso deverá ser um 
caminhão-tanque equipado com: serpentinas e combustores de alta pressão para queima de querosene ou 
óleo, bomba reguladora de pressão, barra de circulação total, com dupla injeção, para pressão constante em 
todos os bicos, bicos espargidores espaçados de tal modo que com ajustamento vertical da barra, possam 
assegurar o recobrimento das faixas. 

0 distribuidor deverá ser equipado com: tacômetro instalado na cabina do motorista em local de 
fácil observação, a fim de controlar a velocidade por meio de uma quinta roda, acessórios que possibilitem 
a circulação aquecido para homogeneização, aquecimento da barra distribuidora e de todas as peças frias 
até que a temperatura se iguale a do material betuminoso e possa manter o asfalto em circulação pela barra, 
caso haja dotado de espargidor manual para distribuição do asfalto em superfície pequenas inacessíveis ao 
distribuidor e eventuais correções nas falhas produzidas por defeitos nos bicos. 0 motor do veiculo deverá 
ter bastante potência para manter uma velocidade uniforme durante a aplicação e os pneus deverão ser 
suficientemente largos para assegurar uma pressão na pista nunca superior a 65 libras por polegadas de 
largura. 

Os tanques de armazenamento deverão ter isolamento térmico e termômetro convenientemente 
colocados. Deverão estar equipados com serpentinas capazes de aquecer o material betuminoso e manter 
sua temperatura dentro dos limites especificados. Utilizando-se para isso aquecedores a óleo. 0 controle da 
temperatura no depósito será feito por instalação automática, para evitar o superaquecimento betuminoso. 
O depósito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser 
aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho. 

D-EXECUÇÃO 

A imprimação deverá ser aplicada somente sobre superfície levemente úmida e quando a 
temperatura ambiente a sombra, for de pelo menos 13°C quando em declínio sem neblina ou chuva 
eminente. 

Imediatamente antes da aplicação do asfalto de imprimadura sobre uma superfície já preparada 
para todos os materiais soltos ou nocivos deverão ser removidos por meio de varredura com emprego de 

Jordana Mileni Bertuzzi Saldanha Martins 
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vassoura mecânica, completa por meio de cooperação manual. Cuidado particular deverá ser tomado para 
limpar inteiramente os bordos da faixa a ser imprimada, especialmente os que forem adjacentes a depósitos 
minerais que possam ter sido colocados na plataforma do trecho. Tais agregados deverão ser removidos a 
pi antes da varredura. Na ocasião da aplicação do material betuminoso, a base deve se encontrar levemente 
umedecida. 

Depois de preparada a superficie aplica-se o material betuminoso na viscosidade de trabalho, na 
quantidade certa, e de modo uniforme. Esta quantidade será determinada no canteiro da obra e deverá ser 
absorvida pela superfície em 24 horas. A taxa de aplicação depende da capacidade de penetração do 
ligante utilizado, e do tipo de textura da superfície, variando de 0,8 a 1,6 litros por metro quadrado. 

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possível, 
fechada ao trânsito. Quando isto não for possível trabalhar-se-4 em meia pista fazendo-se a imprimação 
adjacente, assim que a primeira for aberta ao trânsito. 0 tempo de exposição da base imprimada ao trânsito  
sera  condicionada pelo comportamento da primeira, não devendo ultrapassar a 30 dias. 

A fim de evitar a superposição ou excesso de material nos pontos iniciais da imprimadura deverão 
ser colocados faixas de papel, tipo  "KRAFT",  transversalmente na pista, de modo que o material 
betuminoso comece sobre essas faixas. 

0 papel será depois removido e destruido. Um regador ou um distribuidor manual equipado com 
bicos de pulverização deverá ser usado para aplicar material de imprimadura necessário nas áreas 
inacessíveis ao distribuidor e para os lugares omitidos pelo distribuidor, por não ter sido possível o acesso 
nestes pontos. 

0 material betuminoso, após a distribuição, deverá permanecer em repouso até que seque ou 
endureça suficientemente. A superfície imprimada deverá ser protegida contra danificasses menos cinco 
dias antes de ser colocada a camada seguinte. 

A fiscalização exigira nova imprimadura nos pontos onde a mesma não for considerada satisfatória. 
Não sendo possível evitar o tráfego sobre as  areas  imprimadas antes da cura completa a fiscalização poderá 
autorizar a passagem de veículos sobre a superfície, areia ou pedrisco fino para proteger a película, ou 
acesso, poderia guardar e ser arrancada pelos pneus dos carros. Durante a execução do espargimento de 
materiais betuminosos o empreiteiro deverá proteger com anteparos adequados as construções, sarjetas, 
guias, postes,  etc.  e todas as estruturas que possam ser atingidas por aquele material durante a sua 
aplicação. 

0.2.7 — REVESTIMENTO  

Seri  utilizado tratamento superficial duplo, utilizando brita graduada, e capa selante, sendo utilizado 
RR-2C como material ligante, totalizando esp=3cm. 

0.2.8 — SEÇÃO TRANVERSAL 
Pista com largura conforme projeto, tendo declividade transversal de 3% com caimento para 

os bordos e contendo meio fio com sarjetas nos bordos externos. 

Sidrolândia — MS, 20 de agosto de 2020. 

Jordana Mileni Bertuzzi Saldanha Martins 
Engenheira Civil —  CREAMS  — 20365/D 
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N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA MS 

OBJETO 
INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO 
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas 

DESONERAÇÃO 1 
Sim 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 40,00% 
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00% 

Itens Siglas 
% 

Adotado 
Situação 

Intervalo de admissibilidade 
1° Quartil Médio 3° Quartil 

Administração Central AC 4,93% - 3,43% 4,93% 6,71% 

Seguro e Garantia  SG  0,28% - 0,28% 0,49% 0,75% 

Risco R 1,00% - 1,00% 1,39% 1,74% 

Despesas Financeiras DF 0,94% - 0,94% 0,99% 1,17% 

Lucro L 6,74% - 6,74% 8,04% 9,40% 

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% -  3,65% 3,65% 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 2,00% -  0,00% 2,50% 5,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciaria - 0% ou 4,5%, 
conforme Lei 12.844/2013- Desoneração) CPRB 4,50%  OK  0,000/0 4,500/0  

BDI SEM desoneragto 
Acór  (Fórmula ciâo TCU) BDI  PAD  21,29%  OK  19,60% 20,97% 24,23% 

BDI COM desoneração BDI  DES  27,36%  OK  

- 1 

Os valores de BDI 

BDI.DES = 

foram calculados com o emprego da fórmula: 

f 1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) 

(1-CP-ISS-CRPB) 

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção 
de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, 6 de 40%, com a 

respectiva aliquota de 2%. 

Local: 
BAIRRO SIDROLAR I, SIDROLANDIA-MS 

Data: 
10 de agosto de 2020 

Responsável Técnico 
Nome: Jordana  Milani  Bertuzzi Saldanha Martins 
Titulo: Engenheira Civil 
CREA/MS: 20365D 
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1  1_4. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 
,... ..-6-..-"7.-.5. ... PLANILHA ORÇAMENTARIA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 

....,  
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 

LOCAL: BAIRRO SIDROLAR I - DIVERSAS RUAS CONFORME MEMORIAL 

MUNICIPIO: SIDROLANDIA-MS 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS 

DATA-BASI jul/20 

BOI: 27,36% 

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 84,11% 

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 47,31% 
QUANT. NI 11.285,40 

ITEM CÓDIGO SERVIÇOS UNID. QUANT PR  UNIT.  SI  BOI PR.  UNIT.  Cl  BD  PR. TOTAL Cl  SDI  

1.0 IMPLANTAÇÃO ASFALTICA - PAVIMENTAÇÃO 

1.01 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇAO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. rn' 11.285,40 6,49 8,27 93.330,26 

1.02 97807 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL 
DUPLO, COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE ni'  11. , 28540 14,96 19,05 214.986,87 

SUB-TOTAL 308.317,13 
TOTAL GERAL COM BOI DESONERADO 308.317,13 

RESUMO UNID QUANT. % R$ 
1.0 IMPLANTAÇÃO ASFALTICA - PAVIMENTAÇÃO Re 11.285,40 100,00% R$ 308.317,13 

TOTAL GERAL: 100% R$ 308.317,13 



230,80 

7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 7,00 

o 0 0 0 2 10 4 

0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 5,30 3,40 

2.381,08 378,84 358,31 373,49 356,23 343,43 385,09 185,68 

30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

8,04 9,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 

1.936,03 1.924,78 2.018,04 1.866,63 1.008,00  2.046,98 2.133,75 12.934,22 

30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 9,04 

1.685,60 1.757,00 1.675,80 1.626,60 t864,60 893,60 

1.675,80 1.626,60 1.864,60 893,60 

307,05 290,40 302,71 288,72 279,99 320,06 151,20 1.940,13 

34,98 5,52 5,23 5,45 5,19 5,04 5,78 2,77 

arnalamm.-..aranarasam, 

VIAS 

"e30.1......a.:10900MORMOV 011.0)ffell.1.1111)NON1410.11111111. 

RUA OSVALDO 

BORGES  OE  
MORAES 

RUA  
RUA HEL/0 

DIRGE  
MEDEIROS 

PEREIRA NANTES 
,r P,EREIRA 

...t.carwomr-scar.mnemarssurceavvraenc.m• ••••••r 

RUA NORIVAL 

LOPES 
RUA YUJI MiKI IOTA). 

EXTENSAO (m) 

DECLIVIDADE TRANSVERSAL DA PIS TA (SIMPLES ou DUPLA) 

LARGURA PISTA (m) 

DUPLA DUPLA DUPLA DUPLA DUPLA DUPLA 

254,60 240,80  

DUPLA 

0,00 0,00 0,00 11,00 53,00 13,60 0,00  77,60 

VOLUME GEOMÉTRICO DE CORTE (m') 

FATOR DE EMPOL -  MAT.  CORTE (%) 

TAXA DE MATERIAL INSERVIVEL (%) 

SOTA-FORA - EMPOLADO (m') 

VOLUME ESTOQUE - EMPOLADO (m') 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

492,50 465,80 485,53 463,10 446,46 500,62 241,38 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TER RAP LA NAG E M  
(CORTE  20cm -  

Expurgo) 

378,84 358,31 373,49 356,23 343,43 385,09 185,68 

492,50 465,80 485,53 463,10 446,46 500,62 241,38 

2.381,08 

3.095,40 

CASCALHO CASCALHO CASCALHO CASCALHO CASCALHO CASCALHO CASCALHO 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

MATERIAL  

BASE 
ESTABILIZADA 

IMPRIMAÇA0 
(SINAPI 96401) 

TSD + CAPA 
SELANTE 

(SINAPI 97807) 

FATOR DE EMPOLAMENTO 1%) 

LARGURA (m) 

VOLUME GEOMÉTRICO (m') 

VOLUME EMPOLADO 

LARGURA (m)  

AREA  (roi 

ASFALTO DILUIDO CM-30 (T) 

LARGURA  (iii) 

AREA (01')  

BRITA + PO DE PEDRA (Empolado) (m') 

EMULSA0 RR-2C (T)  

OBSERVAÇÕES 

399,16 377.53 393,52 375,33 363,99 416,08 196,56 

7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 

2,139 2,023 2,108 2,011 1,952 2,238 1,072 

7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 

40,10 37,93 39,53 37,71 36,60 41,95 20,11 

1.762,20 1.685,60 1.757,00 

2.522,17 

11.285 40 

13,54 

11.285,40 

253,92 

1.585,40 258,80 110,00  251,00 239,40  

16 

TERRAPLANAGEM 
(ATERRO) 

REGULARIZAÇA0 

VOLUME GEOMETICO DE ATERRO (m') 

FATOR DE EMPOL •  MAT.  ATERRO (%) 

AQUISIÇÃO MATERIAL PARA ATERRO - 
EMPOLADO (mi 

LARGURA (m)  

AREA TOTAL (rni 

RUA PEDRO RUA PROJETADA 

JUVENTIL FELINI 05 

N° DE RAIOS (und)  

AREA  MEDIA CADA RAIO (In')  

AREA TOTAL DE RAIDS  (mi  

3.095,40 

0,00 

ESPESSURA (cm) 

1.782,20 

'Mill0•11•1111111111111110k  
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RUA PROJETADA 
05 
- 

RUA NORIVAL 
LOPES 

...... 

T  OTAL  

EXTENSA0 (m) 254,60 240,80 251,00 239,40 230,80 258.80 1.10,00 * 1.585.40 

DISPOSITIVOS ENI 
CONCRETO 

GUIA C/ SARJETA - A=615cm' (m) 509,20 

31,32 

481,60 

29,62 

502,00 

30,87 

478,80 

29,45 

461,60 

28,39 

517,60 

31,83 

220,00 

13,53 

3.170,80 

195,00 VOLUME CONCRETO TOTAL (m') 

OBSERVAÇÃO 



1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA 

COIVIPOSIÇÃO BDI COM  DESONERAÇÃO - SERVIÇOS 

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BDI  

AREA:  (m2) 11285,40 
27,36% LOCAL: BAIRRO SIDROLAR I - DIVERSAS RUAS CONFORME MEMORIAL 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

ITEM: DISCRIMINAÇÃO: 
TOTAL DA 

FASE 
% 

PRAZO DE EXECUÇÃO 
TOTAL 

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 

1 0 
IMPLANTAÇÃO ASFALTICA - 
PAVIMENTAÇÃO 

R$ 308 317,13 100,000/0 
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 

R$ 77 079 28 R$ 77 079 28 R$ 77.079,28 R$ 77.079,28 R$ 308 317.13 
TOTAL SIMPLES R$ 308.317,13 100,00% 77.079,28 77.079,28 77.079,28 77.079,28 100,00% 

TOTAL ACUMULADO 77.079,28 154.158,57 231.237,85 308.317,13 R$ 308.317,13 
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Prefeitura Municipal de Sidrolfindia 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PLS._ jik--  

Obra: Pavimentação Asfáltico com TSD 
Local: Bairro Sidrolar I - Sidrolândia/MS 

ITEM IDESCRIÇA0 DO ARRUAMENTO Extensão (m) 

1.01 
RUA OSVALDO BORGES DE MORAES 
Entre: Rua Norival Lopes Moraes e Rua Projetada 05 

254,60 

1.02 
RUA YUJI MIKI 
Entre: Rua Norival Lopes Moraes e Rua Projetada 05 

240,80 

1.03 
RUA HÉLIO PEREIRA NANTES 
Entre: Rua Norival Lopes Moraes e Rua Projetada 05 

251,00 

1.04 
RUA DIRCE MEDEIROS PEREIRA 
Entre: Rua Norival Lopes Moraes e Rua Projetada 05 

239,40 

1.05 RUA PEDRO JUVENTIL FELINI 
Entre: Rua Norival Lopes Moraes e Rua Projetada 05 

230,80 

1.06 
RUA PROJETADA 05 
Entre: Rua Osvaldo Borges de Moraes e Pedro Juventil Felini 

258,80 

1.07 
!RUA NORIVAL LOPES MORAES 
Entre: Rua Osvaldo Borges de Moraes e Avenida João Gomes 

110,00 

TOTAL: 1.585,40 
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