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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3600/2019 
TOMADA DE PREÇOS N.° 004/2019 

O MUNICÍPIO 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 São Paulo, 
n° 964 - Bairro Centro, Sidrolândia - MS, será realizada, no dia 11/06/2019 As 13:30 
horas, a licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo "Menor preço 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 Contratação, sob o regime de empreitada 
por prego global de empresa especializada para prestação de serviços temporários ao 
município de Sidrolãndia-MS: 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE 
SIDROLANDIA/MS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

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

• Anexo I - Formulário Padronizado de Proposta; 

• Anexo IA - Planilha Orçamentária 

• Anexo IB - Cronograma Físico Financeiro; 

• Anexo  IC  - Planilha Demonstrativa do BDI - Bonificação e Despesas Indiretas; 

• Anexo  ID  - Memorial Descritivo; 

• 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 SIDROLANDIA 
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. 

2.1 - A presente licitação reger-se-á pela Lei n° 8.666, de 21.06.93 e suas alterações 
posteriores. 

2.2 - Esta licitação foi regularmente autorizada pelo Prefeito de Sidrolândia, conforme 
Comunicação Interna em anexo a Tomada de Pregos de n.° 004/ 2019, após exame e 
aprovação pela Assessoria Jurídica do Município. 

2.3 - 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 
Sidrolândia-MS, para a disponibilidade do projeto em meio digital a interessada deverá 
fornecer o  drive  (pendrive e/ou cd). 

2.4 - 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 A. consideração da Prefeitura, a quem caberá decidir a 
orientação a ser adotada. 

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

2.6 - 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. 

2.7 - A Empresa contratada deverá fornecer Equipamentos adequados de modo a atender 
às 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. 

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

2.9 - 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. 

Obs.: Na execução dos serviços objeto do presente Edital, deverão ser observadas, 
de modo geral, as Especificações e as Normas Técnicas vigentes, aquelas 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA 
ESTADO DO MATO  GROSS()  DO SUL 

CNPJ 'MF: 03.501.574/0001-31 
Complementares e Particulares e outras pertinentes à obra em licitação, constantes 
dos respectivos projetos, as instruções, recomendações e determinações da 
fiscalização e, quando houver, da Supervisão. 

2.10- DO TIPO DA LICITAÇÃO 

A presente licitação será 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 será o de 
empreitada por Preço Global. 

3- DO PREÇO 

3.1 - Estima-se o valor do objeto o valor de R$ 273.801,01 (duzentos e setenta e três mil 
oitocentos e um reais e um centavo). 

3.2 - Cada concorrente deverá computar, no prego 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. 

4- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1 - As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão a cargo de 
recursos de parcerias entre o Município e a Unido, cujos Programas de Trabalho e 
Elementos de Despesas seguem: 

1 - Prefeitura Municipal de Sidrolândia 
02 - Poder Executivo 
02.12 - Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Serviços Urbanos 
02.12.01 - Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Serviços Urbanos 
15.451.1201.1016 - Pavimentação/Drenagem e Galerias de Aguas Pluviais 
4.4.90.51- Obras e Instalações 
Ficha 631 
Fonte 0123 

5- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

5.1 - Poderão participar desta Tomada de Preços, pessoas jurídicas, do ramo pertinente 
ao objeto da Licitação (vedada A participação de empresas em consórcios ou grupo de 
firmas), que estiverem regularmente inscritas no Cadastro Geral de Fornecedores da 
Prefeitura Municipal de SidrolAndia, 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. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLA,‘ NDIA 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31 
5.2 - 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. 

5.3 - Não será permitida a participação de empresas que tenham sócios ou empregados 
que sejam funcionários públicos desta Prefeitura. 
5.4 - A participação da licitante a este procedimento licitatório implicará em expressa 
concordância às condições estabelecidas neste edital. 

6- DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DA HABILITAÇÃO 

6.1- 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, na presença dos demais, caso não tenha sido feito previamente, 
se os mesmos não forem timbrados e com os seguintes dizeres: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SIDROLAND IA- M S SIDROLANDIA-MS 
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2019 d, TOMADA DE PREÇOS N° 004/2019 
ENVELOPE PROPOSTA ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO  

6.2 - 0 representante legal da licitante deverá, 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. 

6.3 - 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. 

6.4 - A Comissão abrirá, em primeiro lugar, os envelopes relativos A. 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". 

6.5 - Não  sera  aceita documentação enviada por fac-símile ou telex. 

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

6.7 - Se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, salvo 
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ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CNPJ/NIF: 03.501.574/0001-31 
a apresentação de documentos que, pela própria natureza, comprovadamente sejam 
emitidos somente em nome da matriz; 

6.8 - Qualquer documento apresentado, que, por sua natureza deva ser expedido por 
órgão público, sem que conste expressamente seu prazo de validade, considerar-se-á 
válido por 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão; 

6.9 - As certidões apresentadas via  "INTERNET",  serio tidas como suficientes 
perfeita comprovação da habilitação, desde que em vigência. 

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

5.11. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos da Lei 
Complementar n° 123/06 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: / www8.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 renúncia 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 Pablica, através da 
Comissão 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 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31 
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 preambulo 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 as 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. 

2 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

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 as 11:00 horas no endereço constante no 
preambulo 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): 
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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; 

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 à 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): 
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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) Apresentação de, no mínimo, 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando que a empresa licitante 
já executou serviços, compatíveis em características, quantidades e prazos com o 
objeto deste instrumento. 0 atestado deverá ser acompanhado da Anotação de 
Responsabilidade Técnica  (ART),  devidamente registrada no CREA, do 
profissional que foi responsável técnico pelos serviços. 

c) Apresentação de, no mínimo, 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando que seu responsável 
técnico já executou serviços, compatíveis em características, quantidades e prazos 
com o objeto deste instrumento. 0 atestado deverá ser acompanhado da 
Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART),  devidamente registrada no 
CREA, do profissional que foi responsável técnico pelos serviços. 

d) Os atestados deverão conter a identificação do órgão da Administração Pública ou 
empresa emitente, a identificação do contrato extinto ou vigente de prestação de 
serviços e a discriminação dos serviços executados. 

e) Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços 
prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária 
especificadas no contrato social vigente. 

I) 0 licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação 
da legitimidade dos atestados solicitados, apresentado, dentre outros documentos, 
cópia do contrato que deu suporte 6. contratação, endereço atual da 
CONTRATANTE e local em que foram prestados os serviços. 

g)  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. 

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

i) 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; 

Declaração da empresa de que  send  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 
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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. 

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: 

k) 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; 

1) 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; 

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

n) 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; 

o) 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 (ões) 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; 

I))  Não  seed()  admitidos atestados emitidos em nome de eventuais 
subcontratadas ou de outras empresas que rasa sejam os licitantes; 

6.3.5 - DA VISTORIA 

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 
Sidrolândia-M S. 
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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 áreas, visto que não serão 
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 d.  escolha da 
interessada decidir se prefere arcar com o  Onus  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 as 
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 6. 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 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. 

g)  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 serão executados os serviços. Deve 
conter ainda informação de que tomou conhecimento de todos os detalhes que se 
farão necessários à apresentação de sua proposta. 

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 
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apresentar as três últimas guias de recolhimento, devidamente quitadas. 0 
Presidente da Comissão poderá a qualquer tempo promover diligencias 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 fisicas 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; 

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 extraido, 
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 

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)  
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Onde:  

SG  = Ativo Total > 1 
Passivo Circulante + Passivo Exigível A. 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 
devendo ser protocolada na Prefeitura Municipal de Sidrolândia até o terceiro dia anterior 

data de abertura desta licitação, sem prejuízo da garantia de contratação. Não havendo 
expediente na data aqui fixada, o recolhimento deverá ser realizado no dia útil 
imediatamente posterior. 

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.  

III. 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 7° da Constituição Federal, na 
forma do Anexo IV constante do subitem 1.2 deste Edital; 

d) Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União, constante do 
Acórdão n° 1.793/2011 do Plenário, também serão realizadas as seguintes 
consultas: 

1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) do Portal da 
Transparência, 

Rua São Paulo, 964 - Centro - Fone (67) 3272-7400 - CEP 79.170-000 - SIDROLANDIA - MS. 

p.13 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CNPJ/MF: 0.501.574/0001-31 
no endereço: 

http: / /www.portaltransparencia.gov.br/ sancoes / ceis?ordenarPor=nome& 
direcao=asc 

2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa disponível no Portal do CNJ. 
http: / / www.cni.ius.bri sistemas/ certidoes / 20650-cadastro-nacional-de-
condenacoes-civeis-por-ato-de-improbidade-administrativa-cnia 

3. Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 
CADICON. 
https:/ /portal.tcu.gov.br/cadicon/   

e) 0 Edital encontra-se disponível, na integra na Prefeitura de Sidrolandia, no 
endereço à Rua  Sao  Paulo, N° 964, Centro, Sidrolandia-MS, e também poderá ser lido 
e/ou obtido no endereço eletrônico 
https:/ /www. sidrolandia.ms.gov.br/ arquivos licitacoes, ou 
licitacaopmsidrolandia@gmail.com. 

Também poderá ser obtido, no endereço, sito; a Rua São Paulo n° 964, Centro, 
Sidrolfindia-MS, mediante o recolhimento de guia a ser retirado no 
Departamento de Cadastro e Tributação, localizado à Rua Santa Catarina n° 244 
no valor de R$ 30,00 (trinta reais), sendo este o custo de reprodução. 

3 - DAS PROPOSTAS E SEU JULGAMENTO 

7.1 - Acompanham este ato convocatório, formulário padronizado de proposta (Anexo I), 
Planilha Orçamentária (Anexo I-A), Cronograma Físico-Financeiro (Anexo I-B) e Planilha 
Demonstrativa do BDI - Bonificação e Despesas Indiretas (Anexo I - C) 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 último 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  
IC,  sem que o mesmo extrapole o percentual de 29,71% (vinte e nove e setenta e 
um). 
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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 
IA, IB e  IC.  

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 preços 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, 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 serão 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 à disposição 
de todos os concorrentes. 

7.10 - Considerar-se-d, também, desclassificada a proposta de entidade estatal alheia A. 
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 A habilitação preliminar ou A execução do objeto em licitação. 
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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. 

4 - 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 aquela considerada vencedora do certame, situação 
em que  sera  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, serão 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  sera  adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame (§ 1° do  art.  45 da Lei Complementar Federal n° 123/2006 de 14.12.2006). 

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 
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disposto no § 2° do  art.  30  do mesmo diploma legal. 

5 - 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  sera  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. 

6 - 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. 

10.2 - e facultado ao Município de Sidrolandia, 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 
Secretaria Municipal de Administração do Município de Sidrolandia-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, as 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. 
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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 90 (noventa) dias, com termo inicial a 
contar da data de emissão 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. § 10 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. 

7 DA GARANTIA CONTRATUAL 

11.1 - A licitante vencedora prestará garantia ao Contrato em valor correspondente a 3% 
(três 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; 

c) Fiança Bancária; 

11.3 - A Garantia, quando em dinheiro,  sera  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 Sidrolândia, 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; 
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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; 

11.9 - A Garantia de execução do contrato ou seu saldo se houver, somente será 
devolvida á. 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 
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 - E vedada a substituição dos valores caucionados sobre os quais não incidirão 
juros. 

8 - 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 prazo não superior a 2 
(dois) anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que 
resulte prejuízo para o serviço; e 
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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. 

9 - 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 A. 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 reapresentagdo 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 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. 

10- 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 7:00 horas 'as 
11:00 horas, não sendo aceitas via fax ou qualquer outro meio. 

11- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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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 
Sidrolándia-MS; 

b) As declaradas inideineas, 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, § 30  da Lei Federal 
8.666/93. 

15.5. Todas as comunicações referentes a este certame serão publicadas na imprensa 
oficial da Administração Pública do Município de Sidrolândia-MS. 

15.6. Os envelopes contendo a "documentação e propostas" eliminadas do certame 
ficarão à 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 de de  
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Ren uva Santos 
Secretfiri pal  de Fazenda, Tributação 

e Estratégica - SEFATE 

ANEXO I 

FORMULÁRIO DE PROPOSTA 
Proc. Administrativo n° 3522/2018 
NOME DO FORNECEDOR Número do CNPJ/CPF 

1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO: 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE 
SIDROLANDIA/MS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

2- ITENS DA PROPOSTA 
Item Quant. Unid. Descrição do produto Valor 

Un. 
Valor Total 

01 33 H 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 
PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

105,73 3.489,09 

02 66 H 
MESTRE DE OBRAS COM 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

36,86 2.432,76 
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03 270 H 
VIGIA NOTURNO COM 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

19,12 5.162,40 

04 6 i‘42 PLACA DE OBRA EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO 

425,31 2.551,86 

05 10 M2  

EXECUÇÃO DE DEPOSITO 
EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUI 
MOBILIÁRIO 

642,96 6.429,60 

0 6 1  UN  

ENTRADA  PRO  VISORIA DE 
ENERGIA ELETRICA AEREA 
TRIFASICA 40' EM POSTE DE 

 

MADEIRA 

1
'
77770 1.77770  

07 33 H 
TOPOGRAFO COM 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

27,89 920,37 

08 33 H 
AUXILIAR DE 
TOPOGRAFOCOM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

15,36 506,88 

09 170,77 M3  

ESCAVAÇÃO MECANIZADA 
DE VALA COM  PROF.  ATE 
1,5M (MEDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
COM RETROESCAVADEIRA 
(0,26 M3/88  HP),  LARG. DE 
0,8M A 1,5M, EM SOLO DE  la  
CATEGORIA, EM LOCAIS COM 
ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. 

11,78 2.011,6706 

10 8,54 M3  
ESCAVAÇÃO MANUAL DE 
VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30M 

69,52 593,7008 

11 96 M2  

PREPARO DE FUNDO DE 
VALA COM LARGURA MENOR 
QUE 1,5M EM LOCAL COM 
NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIA 

5,88 564,48 

12 148,70 M3  

REATERRO MECANIZADO DE 
VALA COM 
RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DE CAÇAMBA 
DA RETRO: 0,26M3 / 
POTÊNCIA: 88  HP),  LARGURA 
DE 0,8 A 1,5M, 
PROFUNDIDADE ATE 1,5M, 

18 78 , 
 

2.792,586 
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COM SOLO DE  la  CATEGORIA 
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. 

13 1.984,96 M3 

CARGA E DESCARGA 
MECANICA DE SOLO 
UTILIZANDO CAMINHÃO 
BASCULANTE 6,0M 3/16T E 
PA CARREGADEIRA SOBRE 
PNEUS 128HP, CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, 
PESO OPERACIONAL 
11632KG 

2,08 4.128,7168 

14 
26.928'2 

5 
M3.KM 

TRANSPORTE COM 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30KM 

1,41 37.968,8325 

15 120 M 

TUBO DE CONCRETO 
SIMPLES, CLASSE - PS1, PB

' 
DN 400 MM, PARA AGUAS 
PLUVIAIS 

50,46 6.055,20 

16 120 M 

ASSENTAMENTO DE TUBO 
DE CONCRETO PARA REDES 
COLETORAS DE AGUAS 
PLUVIAIS, DIÃMETRO DE 
400MM, JUNTA RiGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM 
ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO) 

58,15 6.978,00 

17 4  UN  

BLDC - BOCA-DE-LOBO 
DUPLA, EM CONCRETO 
SIMPLES FCK 20 MPA, 
INCLUINDO FORMA

' 
ESCAVAÇÃO, CALÇAMENTO 
AO REDOR E GRELHAS EM 
FOFO TIPO PESADA, 
CONFORME PROJETO 

1.927,80 7.711,20 

18 1.516,80 T.KM 

TRANSPORTE COMERCIAL 
COM CAMINHÃO 
CARROCERIA 9T, RODOVIA 
PAVIMENTADA 

0,75 1.137,60 

19 1.412,44 M3 

ESCAVAÇÃO MECANICA DE 
MATERIAL la. CATEGORIA, 
PROVENIENTE DE CORTE DE 
SUBLEITO 9C/TRATOR 
ESTEIRAS 160HP) 

1,83 2.584,7652 
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20 831,12 M3  

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO 
DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO — EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA 
ETRANSPORTE E SOLO. 

6,50 5.402,28 

21 2.906,58 M2  

REGULARIZAÇÃO E 
COMPACTAÇÃO DE 
SUBLEITO ATÉ 20CM DE 
ESPESSURA 

1,58 4.592,3964 

22 566,78 M3  CASCALHO DE CAVA 32,78 18.579,0484 

23 435,99 M3  

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO 
DE BASE OU  SUB  BASE COM 
SOLO ESTABILIZADO 
GRANULOMETRICAMENTE — 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE E 
SOLO 

8,57 3.736,4343 

24 2.586,36 M2  
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO 
CO ASFALTO DILUÍDO CM-30 

7,83 20.251,1988 

25 2.586,36 M2  

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

13,68 35.381,4048 

26 3.923,98 M3.KM 
TRANSPORTE COMERCIAL 
DE BRITA 

1,00 3.923,98 

27 641,42 T.KM 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFALTICO, COM CAMINHÃO 
COM CAPACIDADE DE 
20000L EM RODOVIA 
PAVIMENTADA PARA 
DISTANCIAS MÉDIAS DE 
TRANSPORTE IGUAL OU 
INFERIOR A 100KM 

2,11 1.353,3962 

28 656,40 M 

MEIO-FIO COM SARJETA, 
CONCRETO FCK=15 MPA, 
SEÇÃO 615 CM2, MOLDADO 
NO LOCAL, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO E PINTURA A 
CAL EM UMA DEMÃO 

37,58 24.667,512 

29 8,4 M 

TENTO (ACABAMENTO DE 
LIMPA-RODAS), CONCRETO 
FCK = 15 MPA, SEÇÃO 330 
CM2, MOLDADO NO LOCAL, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO 

20,55 172,62 
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30 36 00 M ,, 

PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE 
ALERTA COM LADRILHO 
HIDRÁULICO DE 20X20X2,0 
CM, EM CONCRETO SIMPLES 
FCK = 35MPA (NBR 9050 E 
COM 0 DECRETO 5296)

' 
INCLUINDO FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA OU CIMENTO 
COLANTE SOBRE COXIM 
PREPARADO NO PISO 
RÚSTICO 

22 ,96 
 

826 56 

31 68,92 M 

EXECUÇÃO DE PASSEIO 
(CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. 

645,00 44.453,40 

32 107,16 M2  

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE 
DE RESINA ACRILICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO 

37,15 3.980,994 

33 8 UM 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
SINALIZAÇÃO VERTICAL (ATE 
0,30 M2), INCLUINDO 
SUPORTE DE MADEIRA 
PINTADO A CAL E FIXADO EM 
BASE DE CONCRETO 15MPA 

303,63 2.429,04 

34 12  UN  
CONFECÇÃO DE SUPORTE E 
TRAVESSA PARA PLACA DE 
SINALIZAÇÃO 

65,85 790,20 

35 8  UN  
PLACA ESMALTADA PARA 
IDENTIFICAÇÃO  NR  DE RUA, 
DIMENSÕES 45X25CM 

121,19 969,52 

36 923,70 M2  
PREPARO MANUAL DE 
TERRENO S/ RASPAGEM 
SUPERFICIAL 

7,03 6.493,611 

Valor da Proposta: R$ 
273.802,16 

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:  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31 
- Prazo de Entrega dos Serviços:  
- Validade da Proposta:  
- Local e Data:  
- Telefone: Banco: Ag: CC:  

Assinatura do Representante Legal 
Sob o Carimbo do CNPJ. 

ANEXO I-A 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA A i ; 
.1..2,.4 

PLANILHA ORÇAMENTARIA - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 

OBJETO: 
INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA E DRENAGEM 

LOCAL: 
BAIRRO JARDIM DO SUL - RUA VITOR BARBOSA SOUZA E RUA SEBASTIÃO 
LOPES FERREIRA 

MUNICIPIO: SIDROLANDIA-MS BDI: 29,71% 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS 

DATA-BASE: dez/ 18 

ENCARGOS SOCIAIS 
MENSALISTAS: 51,28% 

QUANT. 2.528,36M2  

ITEM CÓDIGO SERVIÇOS DMT UNID. QUANT  
PR. 

UNIT. 
S/ BDI, 

PR. 
UNIT.  

C/ BDI 

PR. TOTAL 
C/ BDI 

1 . 0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

425,31 2.551,86 1.01 
74209/00 

1 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

m2 6,00 327,89 

1.02 93584 
EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO 

m2 
1 0 , 0 0 495,69 642,96 6.429,60 
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CNITME 03.50E574/0001-31 

1.03 41598 
ENTRADA  PRO  VISORIA DE ENERGIA 
ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE 
MADEIRA  

uni 1,00 
1'370'5 

2 
1.777,70 1.777,70 

SUB-TOTAL 10.759,16 

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

2.01 90778 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

h 33,00 81,51 105,73 3.489,09 

2.02 90780 
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

h 66,00 28,42 36,86 2.432,76 

2.03 88326 
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

h 270,00 14,74 19,12 5.162,40 

2.04 90781 
TOPOGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

h 33,00 21,50 27,89 920,37 

2.05 88253 
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES  

h 33,00 11,84 15,36 506,88 

SUB-TOTAL 12.511,50 

3.0 DRENAGEM - MOVIMENTO DE TERRA 

3.01 90100 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM  
PROF.  ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88  HP),  
LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE lA 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA 

m3  170,77 9,08 11,78 2.011,71 

3.02 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

m3 8,54 53,60 69,52 593,61 

3.03 
94098 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 

MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL 
ALTO DE INTERFERÊNCIA 

m2  96,00 4,53 5,88 564,48 

Rua São Paulo, 964 - Centro - Fone (67) 3272-7400 - CEP 79.170-000 - SIDROLANDIA - MS. 
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3.04 93375 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3  / POTÊNCIA: 88 
HP),  LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 
ATE 1,5 M, COM SOLO DE  la  CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERÊNCIA. 

m3  148,70 14,48 18,78 2.792,50  

3.05 
74010/00 

1 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO 
UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 
6,0M3/ 16T E PA CARREGADEIRA SOBRE 
PNEUS 128  HP,  CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 
A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG 

m3  28,70 1,60 2,08 59,70 

3.06 
95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATE 30 KM  

5 m3.km  143,51 1,09 1,41 202,35 

SUB-TOTAL 6.224,35 
4.0 DRENAGEM - DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS 

4.01 7781 
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, 
PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS 

m 120,00 38,90 50,46 6.055,20 

4.02 92821 

I ASSENTAMENTO 

I FORNECIMENTO) 

DE TUBO DE CONCRETO 
PARA REDES COLETORAS DE AGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA 

- 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

m 120,00 44,83 58,15 6.978,00 

4.03 IUD20007 

BLDC - Boca-de-lobo dupla, em concreto 
simples fck 20 MPa, incluindo forma, escavação, 
calçamento ao redor e grelhas em FoFo tipo 
pesada, conforme projeto 

ud 4,00 
1 486 2 

* '
4 

1.927,80 7.711,20 

4.04 72840 
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO 
CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA 

80 t.km 
1 516 8 
. '

o 
0,58 0,75 1.137,60 
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CNN/ME: 03.501.574/0001-31  

SUB-TOTAL 

IMPLANTAÇÃO ASF • TICA - 
TERRAPLENAGEM 

21.882,00 

5.0 

5.2 
TERRAPLANAGEM - CORTE 20cm 
(EXPURGO) 

5.2.1 
7420

1

5
/00 

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. 
CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE 
SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) 

m3  581,32 1,41 1,83 1.063,82 

5.2.2 
74010/00 

1 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO 
UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 
6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE 
PNEUS 128  HP,  CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 
A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG 

m3  755,72 1,60 2,08 1.571,89 

5.2.3 95875 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM 

5 m3.1c m 
3.778,5 

8 
1,09 1,41 5.327,80 

5.3 TERRAPLANAGEM - ATERRO 

5.3.1 
74205/00 

1 

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. 
CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE 
SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) 

m3  831,12 1,41 1,83 1.520,95 

5.3.2 
74010/00 

1 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO 
UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 
6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE 
PNEUS 128  HP,  CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 
A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG 

m3  
 1.080,4 

6 
1,60 2,08 2.247,35 

5.3.3 95875 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM 

5 m3.1m 
5.402,2 2402, 

8 
1,09 1,41 7.617,21 

Rua São Paulo, 964 — Centro — Fone (67) 3272-7400 — CEP 79.170-000 - SIDROLANDIA — MS. 
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5.3.4 96386 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO 
- EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO  

m3  831,12 5,01 6,50 5.402,28 

SUB-TOTAL 24.751,30 
6.0 IMPLANTAÇÃO ASFALTICA - PAVIMENTAÇÃO 

6.01 72961 
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE 
SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA 

m2 2.906,5 
8 

1,22 1,58 4.592,39 

6.02 4743 CASCALHO DE CAVA  m3  566,78 25,27 32,78 18.579,12 

6.03 95875 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM 

30 m3.km 
003, 17.003, 

47 
1,09 1,41 23.974,89 

6.04 96387 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU 
SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO 
GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO 

'  

m3  435,99 6,61 8,57 3.736,40 

6.05 96401 
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO 
DILUÍDO CM-30. 

m2 2.586,3 
6 

6,04 7,83 20.251,20 

6.06 97807 

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

m2  
2.586,3 

6 
10,55 13,68 35.381,40  

6.07 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA 30 m3.1m 
7745, 1.745,7 
9 

0,77 1,00 1.745,79 

6.08 93177 

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM 
CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM 
RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS 
MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL 0 U 
INFERIOR A 100 KM. 

80 t.km 641,42 1,63 2,11 1.353,39 

SUB-TOTAL 09.614,5  1  
8 
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CNPJ/M F: 03.501.574/0001-31 

7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

7.01 IUP30001 
Meio-fio com sarjeta, concreto fck=15 MPa, 
seção 615 cm2, moldado no local, inclusive 
escavação e pintura a cal em uma demão 

m 656,40 28,97 37,58 24.667,51 

7.03 IUP30003 
Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck 
= 15 MPa, seção 330 cm2, moldado no local, 
inclusive escavação 

m 8,40 15,85 20,55 172,62 

7.02 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA 30 
m3xlc 

m  
706,02 0,77 1,00 706,02 

SUB-TOTAL 25.546,15 
8.0 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE 

8.01 85422 
PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ 
RASPAGEM SUPERFICIAL 

m2  923,70 5,42 7,03 6.493,61 

8.02 
74010/00 

1 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO 
UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 
6,0M3/ 16T E PA CARREGADEIRA SOBRE 
PNEUS 128  HP,  CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG 

m3  120,08 1,60 2,08 249,77 

8.03 95875 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM 

5 m3.km  600,41 1,09 1,41 846,57 

8.04 IUP30008 

Piso tátil direcional e de alerta com ladrilho 
hidráulico de 20x20x2,0 cm, em concreto 
simples fck = 35MPa (NBR 9050 e com o Decreto 
5296), incluindo fornecimento e assentamento 
com argamassa ou cimento colante sobre coxim 
preparado no piso rústico 

m 36,00 17,70 22,96 826,56 

8.05 94990 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

m3  68,92 497,26 645,00 44.454,69 
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LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

30 m3.km  
1.472,1 

7 
0,77 1,00 1.472,17 

54.343,37 

m2 107,16 28,64 37,15 3.980,99 

un 8,00 234,08 303,63 2.429,04 

un 12,00 50,77 65,85 790,20 

un 8,00 93,43 121,19 969,52 

8.169,75 

TOTAL GERAL COM BDI DESONERADO 273.802,1  
6 

8.06 83356 

9.0 

9.01  72947 

9.02 IUS20001 

9.03 IUS20003 

9.04 
73916/00 

2  

TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA 

Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a 
base de resina acrilica com microesferas de 
vidro 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

Fornecimento e instalação de placa de 
sinalização vertical (até 0,30 m2), incluindo 
suporte de madeira pintado a cal e fixado em 
base de concreto 15MPa 
Confecção de suporte e travessa para placa de 
sinalização 

Placa esmaltada para identificação nr de rua, 
dimensões 45x25cm 

SUB-TOTAL 

RESUMO 
UNID QUANT 

• 

% R$  

SERVIÇOS PRELIMINARES UNID 1,00 3,93% R$ 10.759,16  

ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNID 1,00 4,57% R$ 12.511,50 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31 
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3.0 
DRENAGEM - MOVIMENTO DE TERRA 

M3  170,77 2,27% R$ 6.224,35 

4.0 
DRENAGEM - DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS 

UNID 4,00 7,99% R$ 21.882,00 

5.0 
IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM 

M3  581,32 9,04% R$ 24.751,30 

6.0 
IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO m2 2586,3 

6 
40

'
03 

cro 
R$ 109.614,58 

7.0 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

M 656,40 9,33% R$ 25.546,15 

8.0 
PASSEIO COM ACESSIBILIDADE 

M 923,70 
19,85 

% R$ 54.343,37 

9.0 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

UNID 8,00 2,98% R$ 8.169,75 

TOTAL GERAL: 100% R$ 273.802,16 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA 
ESTADO IX) MATO GROSSO DO SUL 

CNPJ/ME: 03.501.574/0001-31 

Anexo IB - CronoErama Físico Financeiro 
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM BDI 29,71%  

COMP.:  307,90M 

LOCAL BAIRRO JARDIM DO SUL - RUA VITOR BARBOSA SOUZA E RUA SEBASTIAO LOPES FERREIRA 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

ITE 
M: 

DISCRIMINAÇÃO: 
TOTAL DA 

% ExEcupÃo 
PRAZO DE PRAZO DE 

ExEcupÃo 
PRAZO DE 
ExEcupÃo TOTAL 

FASE 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

3
.
0 

DRENAGEM - MOVIMENTO 
DE TERRA 

4
'
0 

DRENAGEM - DISPOSITIVOS 
ESTRUTURAIS 

5
.
0 

IMPLANTAÇÃO ASFALTICA - 
TERRAPLANAGEM 

60 
IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA 
- PAVIMENTAÇÃO 

7
.
0 

SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 

8.0 
PASSEIO COM 
ACESSIBILIDADE 
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SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

TOTAL SIMPLES 

TOTAL ACUMULADO 

9.0  

Assinatura do Representante Legal 
Sob o Carimbo do CNPJ. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31 
ANEXO 1- C 

Tomada de Preços N° 004/2019 
DEMONSTRAÇÃO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETA - 
Conforme exigência do procedimento da licitação, apresentamos a composição dos nossos 
pregos, demonstrando os percentuais de despesas indiretas, bonificações e impostos 
incidentes sobre os mesmos. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA 

N° TC/CR 
862482/20 

17  

PROPONENTE / TOMADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA MS 

  

OBJETO 
INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM 

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO 
Construção de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto 

DESONERAÇÃO 
Si 

  

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual 

da base de cálculo para o ISS: 

40,00% 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00% 

Itens Siglas % 
Adotado 

Situação Intervalo de admissibilidade 

12 Quartil Médio 32  Quartil 

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

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

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

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

Lucro L 8,04% - 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) 

155 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00% 

Tributos (Contribuição 

Previdenciá ria - 0% ou 4,5%, 
conforme Lei 12.844/2013 - 

Desoneração) 

CPRB 4,50%  OK  0,00% 4,50% 4,50% 
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BDI SEM desoneração (Fórmula 

Acórdão TCU) 

BDI  PAD  23,52%  OK  20,76% 24,18% 26,44% 

BDI COM desoneração BDI  DES  29,71%  OK  

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 

BDL DES = 
( 1 +AC + S + R + G)*( 1 + DF)*( 1 +L) 1  

(1-CP-ISS-CRPB) 

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo 
para Construção de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto, é de 40%, com 
a respectiva aliquota de 5%. 

Local: BAIRRO JARDIM DO SUL, SIDROLANDIA-MS 
Data: 25 de janeiro de 2019 

Razão social da Licitante 

OBS 01: A composição do BDI não poderá ser superior a 29,71%. Durante o processo de 
cálculo, com base na fórmula acima, deverão ser utilizadas todas as casas decimais (módulo 
flutuante) fazendo-se o arredondamento somente no final, considerando somente duas 
casas (0,00). 
OBS 02: As taxas dos componentes não poderão ser inferiores à "taxa  minima",  nem 
superiores a "taxa  maxima".  
OBS 03: Quando da apresentação obedecer ao item 7.1, "d" deste Edital. 
OBS 04: Os serviços prestados enquadrados no item 7 da lista de serviços do anexo (a) da 
Lei Complementar 116/2003 terá como base de cálculo o valor dos serviços, admitindo o 
desconto dos materiais aplicados na construção, desde que comprovado sua utilização e 
destacado na medição. 
0 desconto fica limitado as mercadorias fornecidas e/ou produzidas pelo prestador de 
serviços, fora do local da prestação dos mesmos, que fica sujeito ao ICMS. 
A aliquota do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN, especificado na lista 
de serviços constante no Artigo 2° da lei Complementar N° 014/2003, é de 5% (cinco) por 
cento sobre a base de calculo, conforme artigo 8° da  LC  28/2006 que altera o artigo 30° da  
LC  14/2003. 

Resp. Legal da Empresa Resp. Técnico da Empresa 

CARIMBO/CNPJ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31 
ANEXO 1- D 

MEMORIAL DESCRITIVO E 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM 
LOCAL: BAIRRO JARDIM DO SUL EM SIDROLANDIA/MS 

0 presente Memorial Descritivo destina-se a apresentar os elementos informativos gerais 
do Projeto Básico de Engenharia para a implantação de infraestrutura urbana - 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM - no bairro Jardim do Sul, na cidade de 
Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul., com 309,56m de extensão. 

DRENAGEM 

1— INTRODUÇÃO 
Este documento apresenta os elementos informativos gerais para execução de obras de 
Micro Drenagem Superficial na cidade de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul. 
Neste projeto estão apresentados galeria de águas pluviais a serem implantadas no Bairro 
Jardim do Sul, conforme projeto executivo de Engenharia. 

2- GENERALIDADES 
As obras localizam-se em regido residencial, cuja ocupação é basicamente residencial, 
com unidades uni e multi-familiares. As intervenções propostas eliminaram problemas 
atuais como erosão e a falta de escoamento das águas de chuva nos pontos de 
concentração. 
Para a elaboração do projeto foram obtidas informações com levantamentos topográficos 
do bairro de modo a definir as bacias e  sub-bacias de escoamento, seções transversais 
típicas das ruas, intersecções, tipos de pavimentação, informações da profundidade do 
lençol fredtico, entre outras informações necessárias ao estudo. 

3— PRELIMINARES 
Os Estudos Hidrológicos desenvolvidos permitem avaliar a suficiência de vazão para o 
dimensionamento necessário. Define também a caracterização climática e pluviométrica, 
bem como, possibilitam a determinação do índice pluviométrico anual, que caracteriza o 
fator climático, necessário para o cálculo. Evidentemente, tais elementos permitem a 
definição do prazo de execução e estimativa do rendimento dos equipamentos, nestas 
condições climatológicas, necessárias à fixação das produções horárias das equipes, e em 
última análise, a determinação dos custos. 

4- DADOS EXISTENTES 
Para Sidrolândia, tem-se a equação de chuvas "CHUVAS NO MATO GROSSO DO SUL", 
publicada pelo DOP/ MS em maio/09. 
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I = 1.396,58 Tr°,196  (tc + 1)0,803 
Onde: 

I = intensidade 
pluviométrica, em mm/h;  Tr  
= tempo de recorrência, 3 
anos; 
Tc = tempo de concentração, em minutos. 

5 - PLUVIOMETRIA 
As observações pluviométricas, dos postos existentes, evidenciaram uma relativa 
homogeneidade de valores, podendo-se notar que a distribuição das precipitações não é 
uniforme no ano, apresentando maiores alturas na primavera e verão, e menores no outono 
e inverno. 

6- CLIMATOLOGIA 
Localizada na regido de clima  sub-úmido a semi-árido, a cidade apresenta  indices  efetivos 
de umidade com valores anuais variando de -20 a 0. A precipitação pluviométrica anual está 
em torno de 1.400 a 1.700mm anual. 
A temperatura média varia entre 21 a 35°C, apresentando temperaturas mínimas 
absolutas variando de 4 a 6°C. 

7- LOCAÇÃO 
A locação das galerias e bocas de lobo, serão feitas com aparelhos GPS ou Teodolito, os 
fundos de valas terão suas cotas aferidas com aparelho de nível. 

8- EQUIPAMENTOS 
As escavações serão executadas com escavadeira hidráulica e retroescavadeira. 
Os excessos de materiais (bota fora) serão retirados do local através de caminhão caçamba, 
depositados e espalhados em local determinado pela PMS, até uma distância de 5km. 
No fundo de valas e o reaterro mecânico  sera  utilizado compactador tipo sapo, no reaterro 
manual será utilizado mago de 30 kg. 
Os tubos de concreto serão assentados utilizando caminhão munck. 

9- DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 
A - BLS/D/T - Boca-de-lobo, padronizadas pela Agesul, conforme projeto. Previstos nos 
bordos da vias a pavimentarem, sempre nos trechos em tangentes, interligas aos  PV's  por 
tubos de ligação (bigodes) no diâmetro de 0,40m. 
B - Será utilizado tubo 0 0,40m C-1, todos ponta/bolsa, como tubo de ligação (BIGODE) 
a serem assentadas como ligação entre a drenagem existente à boca de lobo. 
Evidentemente, estas ações propostas vêm de encontro as atuais manifestações de 
promover ao máximo o retardamento do deflúvio para minimizar o impacto dos picos de 
chuva e consequentes aumentos das intensidades pluviométricas. 
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10- MEMORIAL DE CALCULO 
No presente item apresentam-se os estudos e metodologias empregadas para a elaboração 
do projeto proposto. 0 projeto de drenagem compõe-se da verificação de capacidade das 
sarjetas e canais, através da associação das vazões das  sub-bacias com a determinação do 
máximo percurso para o escoamento superficial. Valioso e exaustivo critério que permite 
minimizar os custos de investimento para a implantação de galerias de águas pluviais. 
O cálculo das vazões de contribuição foi efetuado pelo método racional, levando-se em 
consideração os diversos parâmetros regionais já definidos nos Estudos Hidrológicos. A 
fórmula adotada foi: 

Q=2,778xNxAxfxI N = A-s3'178  

f= m x (Ix t )1/3 m = ( 2,913 + 64,073 x R) x 10-3  
Onde: 

Q = deflúvio local, em 1/s; 
N = coeficiente de distribuição (critério 
de Burldi-Ziegler); A = área da bacia, 
em ha; 
f = coeficiente de deflúvio (critério de Fantoli); 
m = fator em função do coeficiente de 
impermeabilidade; I = intensidade 
pluviométrica, em mm/h; 
t = tempo de concentração, em minutos; 
R = fator de impermeabilidade, sendo 0,8 para zona central, 0,6 para zona 
residencial urbana, 0,4 para residencial suburbana e 0,3 para pragas. 

A condução superficial das águas precipitadas será efetuado de sarjeta localizada nos 
bordos das pistas e confinado pelos meios-fios (guias). A configuração geométrica 
proposta segue o padrão SESOP / PMS. A verificação da capacidade de saturação destes 
dispositivos auxiliares de drenagem foi através da formulação de Izzard, como segue: 

Q = 375 x (z + n) x i1/2  x y8/3 

Ond 
e: Q = Vazão de capacidade, em 1/s: 

z = Inverso da declividade 
transversal, em m/m; n= Coeficiente 
de rugosidade: 
i = Gradiente hidráulico, em m/m: 
y = Altura do tirante hidráulico, em m. 
Quando a sarjeta atingiu a capacidade de saturação deu-se inicio à galeria de 

águas pluviais. 
A verificação da capacidade de vazão das estruturas hidráulicas foi obtida pela 

formulação de  Manning  associada à Equação da Continuidade, como segue: 
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R = A ÷ P 

Q = Capacidade de vazão, em m3/s; V = Velocidade média, em m/s; 
V n = Coeficiente de rugosidade; A =  Area  molhada, em m2; 
x  i = Gradiente hidráulico, em m/m; R = Raio hidráulico; 
A P = Perímetro molhado, em m. Condições de projeto: 

Condições de projeto: 

1 / 

,f V = V = Velocidade média: 0,70m/s V 8,00m/s; 
A n = Coeficiente de rugosidade: para tubos em concreto n = 0,015, tubos 

em  PVC  n = 0,010; 
R ./ H = Altura da lamina d'água: seção circular 20% H 92%, seção 
2/ poliédrica aberta H 
3 85%, seção poliédrica fechada H 80%. 

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. GUIAS E SARJETA 

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. 
Os transportes de entulhos resultantes de demolições e de outras causas serão efetuados 
os mais frequentes possíveis, de maneira a manter a obra em condições satisfatória de 
trabalho, organização e limpeza 

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. 
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0.1.5 - SINALIAZAÇÃO DA OBRA 

A sinalização da obra, durante a construção deverá assegurar a proteção total dos 
trabalhadores e usuários do local. Esta sinalização deverá ser aprovada pela fiscalização 
anteriormente a execução dos serviços que interferiram com propriedades particulares e 
públicas em utilização. 

0.1.6 - RELACIONAMENTO COM CONCESSIONÁRIOS 
0 construtor se obriga anteriormente as operações de remanejamento de utilidades 
públicas, a solicitar autorização às concessionárias respectivas, apresentando os croquis 
e projetos explanando o citado remanejamento, que s6 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 prego. 0 relacionamento com os proprietários  sera  feito pela 
fiscalização. 0 relacionamento com as concessionárias  sera  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 
preços. 

0.1.8 - DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E OBRAS DE DRENAGEM EM GERAL 
A desobstrução de galerias e equipamentos de drenagem bloqueadas por causas que não 
são falhas do construtor serão pagas por conta de mão-de-obra e equipamentos, de acordo 
com os critérios anteriormente estabelecidos. 

0.2 - ESPECIFICAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO 

0.2.1 - REmopÃo DE SOLOS SEM 
SUPORTE 

A- GENERALIDADES 
Este item aplicar-se-á quando ocorrer a necessidade de execução de obras em zonas de 
materiais de baixa capacidade de suporte para fundação ou obras e qualquer outra 
ocorrência de solos saturados, argila orgânica ou turfa sempre que indicadas. 

B- EQUIPAMENTO 
Trator com lâmina, retroescavadeiras,  etc.  

C- ExEcwito 
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As dimensões e os detalhes serão determinados, em cada caso, pela fiscalização. 

0.2.2 — CORTES 

GENERALIDADES 
Os cortes são escavações necessárias para a implantação do projeto. As operações de 
cortes compreende: escavação, carga e transporte. 

A.1- Escavação em alguns casos, dos materiais constituintes do terreno natural, em 
espessuras abaixo do Gleide da terraplanagem iguais ou maiores que 0.60m, quando se 
trata de solos de elevada expansão, baixa capacidade de suporte ou solos orgânicos 
conforme indicação do projeto, complementadas por observações da fiscalização durante 
a execução dos serviços. 

A.2- Carga e transporte dos materiais escavados para bota-foras e importados, serão 
depositados em locais previamente indicados. 

B- EQUIPAMENTO 
A escavação será executada mediante a utilização racional de equipamento adequado, que 
possibilite a execução dos serviços sob as condições e produtividades requeridas. Serão 
empregados tratores equipamentos com lâminas, escavadores conjugados com caminhões. 
A operação incluirá, complementarmente, a utilização de moto niveladora para 
manutenção dos caminhos de serviço de  Area  de trabalho. 

C- EXECUÇÃO 
A escavação será de acordo com os elementos fornecidos pelas notas de serviço. 
desenvolvimento da escavação se processará mediante a previsão da disposição adequada 
dos materiais extraídos. Quando o nível do subleito for verificado ocorrência de rocha, sã 
ou em decomposição, ou de solos de expansão maior que 2% baixa capacidade de suporte 
ou solos orgânicos, promover-se a rebaixamento, da ordem de 0,40cm a 0,60cm, ou maior 
respectivamente, procedendo-se a execução de novas camadas, constituídas de materiais 
selecionados. 

D- CONTROLE 
0 acabamento da plataforma de corte será procedido mecanicamente de forma a alcançar-
se a conformação da seção transversal do projeto admitindo-se uma tolerância na variação 
da altura de 0,05m para qualquer ponto da plataforma. 

0.2.3 — ATERRO 
A- GENERALIDADES 

Aterros são trechos cuja implantação exige depósito de material proveniente de cortes ou 
empréstimos, de acordo com o projeto. As operações de aterro compreendem: 

A.1- Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, compactação dos 
materiais para a construção do corpo de aterro. 
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A.2- Descarga e espalhamento conveniente umedecimento ou aeração e compactação dos 
materiais destinados a eventualmente substituir os materiais de qualidade inferior, 
previamente retirados a fim de melhorar as fundações dos aterros. 

B- MATERIAIS 
Os materiais deverão ser selecionados entre os de 10  , 2° categorias, atendendo a qualidade 
e a destinação prevista no projeto. Os materiais para aterro provirão de cortes previstos 
no projeto. A substituição desses materiais por outros de qualidade inferior, somente 
poderá ser processada após prévia autorização da fiscalização. Os solos para os aterros 
deverão ser isentos de materiais orgânicos, micáceas e diatomdcea. Turfas e argilas 
orgânicas não devem ser empregadas. Na execução do corpo dos aterros não será 
permitido o uso de solos que tenham baixa capacidade de suporte e expansão maior que 
4%. 

C- EXECUÇÃO 
A execução dos aterros será de acordo com as notas de serviço. Preliminares a execução 
dos terrenos, deverão estar concluídas as obras de arte correntes necessárias a drenagem 
da bacia hidrográfica interceptada pelos mesmos. 0 lançamento do material para a 
construção dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da seção 
transversal e em extensões tais que permitam seu umedecimento e compactação. 
A espessura máxima para cada camada será de 0,30m. Todas as camadas deverão ser 
convenientemente compactadas na umidade ótima, mais ou menos 3%, até se obter a 
massa especifica aparente seca correspondente a 6% da massa especifica aparente 
máxima seca. Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação e 
máxima de espessura deverá ser escarificados, homogeneizados, levados a umidade 
adequada e novamente compactada, de acordo com a massa especifica aparente seca 
exigida. 

0.2.4 REGULARIZAÇÃO DO  SUB-LEITO. 

0.2.5 A- GENERALIDADES 

Este serviço consistirá na execução de operações feitas com a finalidade preparar, numa 
superfície de terraplanagem já constituída uma plataforma sobre a qual possam ser 
colocadas as camadas componentes do pavimento. Estas operações podem ser em: 
Acréscimo ou Remoção de materiais, escarificação e conformação da plataforma na 
espessura máxima de 0,30m, umedecimento ou aeração da área em obras, compactação 
e outras operações complementares que resultarem necessárias. 
0 trecho será liberado desde que estejam de acordo com os alinhamentos, cotas, seções 
transversais, tolerâncias e características de compactação indicadas nos desenhos, 
especificações e inscrições da fiscalização. 
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B- MATERIAIS 

Os materiais empregados na regularização do subleito serão os do próprio subleito. No 
caso de substituição ou de adição de material, estes deverá ter procedência de cortes ou 
de pedreira, conforme determinar a fiscalização. O ISC determinado deve ser igual ou 
superior ao do subleito e a expansão inferior a 2%. 

EQUIPAMENTO  
Sao  indicados os seguintes tipos de equipamento: 

- Moto-niveladora; 
- Caminhão pipa; 
- Rolos compactadores dos tipos; 
- pé-de-carneiro, liso vibrador e pneumático; 
- Trator com grade de discos. 

D- EXECUÇÃO 

Toda a vegetação e material orgânico serão removidos. Após a execução de cortes e adição 
de material necessário para atingir o Greide de projeto, segue-se uma escarificação geral 
de 0,15m, seguida de umedecimento ou secagem, compactação e acabamento. Os aterros 
além dos 0,15m máximos previstos. Serão executados de acordo com as especificações de 
terraplanagem. 0 grau de compactação deverá ser de no mínimo 100% em relação a 
massa especifica aparente máxima seca, obtida no ensaio e o teor da umidade deverá ser 
a umidade ótima do ensaio citado mais ou menos 2%. 

E- ENSAIOS GERAIS DE LABORATÓRIO 
Deverá ser executado todo o ensaio que visa a controlar a qualidade e a quantidade dos 
materiais aplicados e dos serviços executados. 

0.2.1 BASE 

A- GENERALIDADES 
A execução de camada de base, constituída exclusivamente de produtos proveniente de 
jazida, sendo arenito e seixo (cascalho), ou material que atenda a finalidade. A base  sera  
de 15 cm. 

0.2.1- B- EQUIPAMENTO 

Para execução de base são identificados os seguintes equipamentos: 
• 01-Caminhão Pipa; 
• C2-Rolo  compactor  Pé de Carneiro; 
• 03-Motoniveladora com escarificador. 
• C4-Rolo de pneus auto propulsionado, com largura de cobertura superior a 2.00m 

uma carga  minima  por cada roda de 2.500 Kg e pressão de inflação que permita 
atingir uma pressão de contato "Pneu-superfície da camada de base" superior a 
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80 libras/polegadas quadrada. 

• C5-Rolo de pneu que poderá ser complementado com rolo liso vibratório, tendo 
tambor, com uma largura superior a 1.40m frequência regular e peso estático 
superior a 3.000 Kg. 

• C6- Trator grade de Disco 

C-1- ESPALHAMENTO 
As misturas de base deverão ser espalhadas com Motoniveladora, que permitam distribuir 
o material em espessura adequada, uniforme, na largura do espalhamento, de maneira 
que, após a compactação sejam satisfeitas as tolerâncias de superficie e espessura 
especificada no projeto, se houver necessidade de agregados deverá ter seu emprego 
vedado sem deixar sulcos, zonas endentadas ou outras marcas que não possam ser 
eliminadas por rodagem e evitadas por ajustes de operação. 
O material de base será espalhado em duas camadas iguais, quando a espessura da 
camada compacta for superior a 0,20m. 
As motoniveladoras podem ser usadas para conformar as superficies de camadas, após a 
compactação, dentro das tolerâncias especificas. 

D-2- COMPACTAÇÃO 
Após o espalhamento, a camada deverá ser, convenientemente compactada. 0 grau de 
compactação deverá ser, de no mínimo 100% em relação a massa específica aparente. 

0.2.1 IMPRIMAÇÃO 

A- GENERALIDADES 

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 superficie, impermeabiliza-la e promover condições de aderência entre a 
base e a camada de revestimento. 

B- MATERIAIS 

O 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. 

C- EQUIPAMENTOS 
O equipamento utilizado na execução da imprimadura será constituído de: vassoura 
mecânica rebocável, 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 
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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 pegas 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 superficie 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. 0 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 imprimagdo deverá ser aplicada somente sobre superficie levemente úmidas 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 superficie já 
preparada para todos os materiais soltos ou nocivos deverão ser removidos por meio de 
varredura com emprego de 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  pd  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 superficie em 24 horas. A taxa de aplicação 
depende da capacidade de penetração do ligante utilizado, e do tipo de textura da 
superficie, 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-á em meia pista 
fazendo-se a imprimagão adjacente, assim que a primeira for aberta ao trânsito. 0 tempo 
de exposição da base imprimada ao trânsito será condicionada pelo comportamento da 
primeira, não devendo ultrapassar a 30 dias. 
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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  Areas  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 superficie 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 superficie, 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. 

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

0.2.3 - 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. 

0.3 - MEIO-FIOS, SARJETAS, RAMPAS E 

TENTOS A — GENERALIDADES 

Esta especificação trata de construção de meio-fio e sarjetas para o escoamento de 
Aguas superficiais, que será de acordo com as normas e padrão da Prefeitura 
Municipal, conforme detalhamento do projeto. 

B — MATERIAIS 

0 concreto a ser utilizado será dosado para que tenha uma resistência a compressão aos 
28 dias de 

15mpa. 
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C - EXECUÇÃO 

Serão utilizadas formas metálicas ou formas de madeira, previamente untada em 
desmoldante e quando cheia com concreto, este  sera  vibrado de tal forma que não 
fique vazios. 

D - RAMPAS E ACESSOS PARA DEFICIENTES 

Todas as rampas e acessos para deficientes, serão executados conforme as determinações 
da NBR 9050/04. 

E - TENTOS 

Ocorrerão sempre a cada final do pavimento, fazendo a ligação do terreno natural e a 
pavimentação executada, objetivando a proteção do pavimento.  Sera  executado em 
concreto simples com Fck 15 Mpa, com dimensões conforme o detalhamento no projeto. 

CONCEPÇÃO DO PROJETO 

0 sistema de drenagem adotado, foi o de drenagem urbana e drenagem superficial, 
com captação das águas servidas e o escoamento das águas pluviais ao longo do 
pavimento. 
Procurou-se definir um  layout  econômico, com a projeção dos coletores, no sentido 
perpendicular as curvas de nível, procurando a melhor declividade da bacia, 
proporcionando maiores velocidades de escoamento e consequentemente menores 
diâmetros dos condutores. 

A drenagem das Ruas Sebastião Lopes Ferreira e Vitor Barbosa Souza serão 
lançadas na drenagem projetada no CONTRATO DE FINANCIAMENTO n° 514.011-10 - 
Obras de qualificação viária do Município de Sidrolândia/MS, Programa AVANÇAR 
CIDADES. 

Sidrolândia - MS, 06 de fevereiro de 
2019. 
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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, /  

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 Preços n° 004/2019 

, 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 2019  

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° 004/2019 

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° 
004/2019, do Município de Sidrolândia-MS, Processo Administrativo n.° 3600/2019, 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. 

de de 2.019.  

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3600/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO N° /2019 
TOMADA DE PREÇOS N.° 004/2019 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° /2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA - MS, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede na Rua São 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 Araújo 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° 004/2019, 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: Contratação, sob o regime de empreitada por prego 
global de empresa especializada para prestação de serviços temporários ao município de 
Sidrolândia-M S: 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE 
SIDROLANDIA/ MS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO: 0 objeto deste contrato será 
administrado por Execução Indireta, sob o regime de empreitada por preço global. 

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 atribuidos. 
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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 A. 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; 

§ 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 (Anexo XI deste 
Edital); 
§ 40  - 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; 
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§ 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; 

§ 7° - 0 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 previdenciária 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 reapresentação 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 
) meses, a partir da emissão da Ordem de Serviços. 

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

1 - Prefeitura Municipal de Sidrolandia 
02 - Poder Executivo 
02.12 - Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Serviços Urbanos 
02.12.01 - Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Serviços Urbanos 
15.451.1201.1016 - Pavimentação/Drenagem e Galerias de Aguas Pluviais 
4.4.90.51- Obras e Instalações 
Ficha 631 
Fonte 0123 

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

§ 40  - 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; 

§ 50  - o descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, 
sujeitará a Contratada as sanções previstas na Lei Federal n.° 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; 

§ 70  - 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. 
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CLAUSULA OITAVA - Fica o presente contrato para todos os efeitos de Direitos, vinculado 
ao Edital de Licitação - Tomada de Pregos n° 004/2019, 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 - O Departamento de Contabilidade deste Município 
comunicará aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de 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,  sera  atua1i7ada 
monetariamente. 
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FORO: 0 foro do presente contrato  set-á 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) copias de igual teor, as partes contratantes e duas testemunhas que a tudo 
assistiram. 

Sidrolândia-MS, de de 2019. 

Marcelo de Araújo Ascoli 
Prefeito de Sidrolândia - MS CONTRATADA 
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