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PREGÃO ELETRONICO: 062/2022/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5.697/2022.

OBJETO:  Futura e Eventual contratação de empresa  para Recuperação e manutenção
de  Estradas  Vicinais  não  pavimentadas,  em  locais  a  serem  definidos  pela  Prefeitura
Municipal de Grajaú/MA.

DATA DA REALIZAÇÃO:  14/09/2022
HORÁRIO:  15hoomin.  (Horário de Brasi'1ía)

PREGOEIRO: THOMAS EDSON DE ARAÚJO E SILVA JÚNIOR
PREGOEIRA SUBSTITUTA: MARAIR BORGES DE ARAÚJO E MANOEI. DA SILVA
LIMEIRA.
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TERMODERECEBIMENTODACÓPIAINTEGRAL1)0EDITALDELICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N° 062/2022
Data da realização do certame:  14 de agosto dc 2022.

IDENTIFICAÇÃODAEMPRESA(Preencherpreferencialmentecomletradeforma).
Razão Social:
CNPJ no:
Endereço:
Cidade:
E-mail:

Insc.  Estadua| n°:

(DDD) Telefone: -
Estado:

(DDD) Fax: L|
0            IDENTIFICAÇÃODORESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

Nome completo:

Cédula de ldentidade n°:

CPF no

E-mail:

Orgão emissor:

(DDD) Telefone: -

Cargo/fiinção que exerce na empresa: (       ) Sócio/Empresário; (      ) Outros:

Data do recebimento do edital:           /            /

Assinatura/rubrica do responsável
COMO SUA EMPRESA 0BTEVE
(        )Fuiconvidado;

CONHECIMENT0 DA LICITAÇÃ0? (MarcarS

(       ) Publicação no quadro de avisos da prefeitura municipal;
(       ) Publicação na lmprensa oficial (Diário oficíal do Município de Grajaú-DOM);
(       ) Publicação na lmprensa oficial (Diárío oficial do Estado do Maranhão-DOE);
(       ) Publicação na lmprensa oficial (Diário oficial da união-DOU);
(       ) Publicação emjomal (O Estado do Maranhão);
(       ) Publicação no site oficial desta prefeitura Municípal.
(       ) Publicação no site oficial do Tribunal de contas/MA (www.tce.ma.gov.br);
(       )Outrosmeios:
OBS A empresa licitante interessada que retirar o edital

enviar    este    fomulário    devídamente    preenchido    e    assinado    para    o    e-mail    cpl-
grajau@hotmail.com ou encaminhar/entregar na Prefeitura Municipal de Grajaú/CPL no
endereço  abaixo.  Tal  medida  far-se-á  necessáría  para  o  pregoeiro  informar  à  empresa
licitante interessada quaisquer assuntos pertinentes à referida licítação.

desta licitação pela intemet, deverá
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PREGÃO ELETRONICO N° 062/2022/SRP

PREÂMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GmJAÚ-MA, inscrita no CNPJ sob n°
06.377.063/0001-48,sediadaRuaPatrocíníoJorge,N°05,Centro,Grajaú-MA,porintermédio
do  seu  Pregoeíro  Oficíal,  designado  pela  Portaria  n°.   133/2021,  leva  ao  conhecímento  dos
interessados que realizará licitação na modalidade Pregão  Eletrônico, do tipo Menor Preço
Global, sob o sistema de registro de preços, nos termos da Lei n°  10.520, de  17 de julho de
2002,  do Decreto n°  10.024, de 20 de  setembro de 2019,  da Lei Complementar n°  123,  de  14
de dezembro de 2006, aplicando-se, subsídiariamente, a Lei n° 8.666, de 21  de junho de  1993,
e as exigências estabelecidas neste Edital.

A sessão pública de realização do Pregão eletrônico terá início dia 14 de agosto
de  2022,  às  15:00  horas,  devendo  a  Documentação  de  Habilitação  e  proposta para  o  objeto

definido neste Edital e respectivos Anexos, estarem anexados no PORTAL LICITAGRAJAU,
até às  14h:30mín do dia  14 de agosto de 2022.

A entrega da proposta leva o participante a aceitar e acatar as normas contidas
no presente edital e anexos.

1.          DO OBJETO DA LICITAÇÃ0

1.1.  A  presente  licitação  tem  por objeto  Futura  e  Eventual  contratação  de  empresa  para
Recuperação  e  manutenção  de  Estradas Vicinais  não  pavimentadas, em  locais  a  serem
definidos  pela  Prefeitura  Municipal  de  Grajaú"A,  conforme  as  especificações  técnicas
contidas no temo de referência, e demais documentos técnicos, em aiiexo.

1.2.  Valor máxímo  aceitável  do  objeto  desta licitação  é  de  R$  4.835.723,13  (quatro  milhões,
oitocentos e trínta e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e treze centavos).

2.          CONDIÇÕES GERAIS PARAPARTICIPAÇÃ0:

2.1.        Poderão   particípar   deste   Pregão   os   interessados   que   tenham   ramo   de   atividade
compati'vel com o objeto licitado e que atendam a todas as exigências quanto à documentação
e requisitos de classificação das propostas, constantes deste Edital e seus Anexos, sobretudo às
exigências contidas no termo de referência.

2.1.1.    São destinados EXCLUSIVAMENTE à participação de Microempresa (ME) e Empresa
de Pequeno Porte (EPP), que demonstrem estar de acordo com a LC n°  123, de 2006:
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a)           Os  lotes  ou  itens  com  valores  totais  estimados  até  R$  80.000,00  (oitenta  mil  reais),
conforme  art.  48,  inciso  1,  da  Lei  Complementar  n°  123/2006,  com  redação  dada  pela  Lei
Complementar n°  147/2014;
b)          Os quantitativos em separado que estejam no limite de até 25% (vinte e cinco por cento)
de cada LOTE/ITEM objeto desta licítação (cota reservada), nos temos do art.  48, inciso 111,
daLeiComplementarn°123/2006,comredaçãodadapelaLeiComplementarn°147/2014.

b  1)       Não  havendo  vencedor  para  a  cota  destinada  a  ME/EPP,  esta  será  adjudicada  ao
vencedor   da   cota   não   destinada   a   ME/EPP,   ou   diante   de   sua   recusa,   aos   licitantes
remanescentes, desde que pratíquem o preço do vencedor da cota não destinada a ME/EPP.

b2)SeamesmalicitantevenceracotadestinadaaMF,/EPPeacotanãodestinadaaME/EPP,
a contratação deverá correr pelo menor preço ofertado pela empresa.

2.1.2.    A licitante ME/EPP poderá ofertar proposta de preços para todos os lotes.

2.1.3.     Será

concedido   a
123/2016.

declarada  inidônea  a  licitante  que  tentar  usufruir  do  tratamento  diferenciado
ME/EPP   sem   atender  os   requísitos   estabelecidos   na  Lei   Complementar  n°

2.1.4.    Não  se  aplíca  o  disposto  no  item  2.1.1.  e  seus  subitens`  se  ocorrer  qualquer  uma  das
situações abaixo:

a).         Não  houver  o  mínimo  de   03   (três)  fomecedores  competitivos  enquadrados  como
microempresas  ou  empresas  de pequeno  porte  sediadas  local  ou regionalmente  e  capazes  de
cumprir as exigências deste edital;

b)          O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno
porte não for vantajoso para a Administração ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo
do objetivo a ser alcançado;

c)                      O tratamento diferenciado e  simplificado não for capaz de alcançar:  a promoção
do  desenvolvimento  econômico  e  social  no  âmbito  municipal  e  regional;  a  aplicação  da
eficiência das políticas públicas para o setor; o incentivo às novas tecnologias;

d)                      Poderá   ser   considerada   não    vantajosa   a   contratação,    embora   constatado
posteríomente,  quando  a  licitação  resultar  em  preço  superior  ao  valor  estabelecido  como
referência.

2.2.  Como  condição  para  participação  no  Pregão,  a  licitante  assinalará  "sim"  ou  "não"  em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
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2.2.3.                   que  cumpre  os  requisitos  estabelecidos  no  artigo  3°  da Leí  Complementar n°
123,  de  2006.  estando  aDta a  i]siifriiir  Í]r`  trí]tampnt^  fo`,^-a-;|-^^+_L_i _ _ : _i _.,  _     _         _+,   __^    `,`,ii^t/L`.|L|`~JLIC+11L2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49;

®

2.2.4.                   nos ítens exclusivos para pariicipação de microempresas e empresa de pequeno

porte, a assinalação do campo "não" ímpedirá o prosseguimento no certame;

2.2.5.                   nos   itens   em   que   a   participação   não   for   exclusíva  para  mícroempresas   e
empresas  de  pequeno  porte,  a  assínalação  do  campo  "não"  apenas  produzírá  o  efeito  de  o
licitantenãoterdíreitoaotratamentofavorecidoprevistonaLeiComplementarn°123,de2006,
mesmo que mícroempresa, empresa de pequeno porte.

2.2.6. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

2.2.7.                   que cumpre os requisitos para a habilítação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exígências editalícias;

2.2.8.                   que  inexistem  fatos  impeditivos  para  sua  habilitação  no  certame,  ciente  da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

2.2.9.                  que não emprega menor de  l 8 anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre
e não  emprega menor de  16 anos,  salvo menor,  a partír de  14 anos, na condíção de aprendiz,
nos temos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

2.2.10.                que  a proposta  foi  elaborada de  forma independente,  nos termos  da lnstrução
Nomatíva SLTI/MP n° 2, de  16 de setembro de 2009.

2.2.11.                 que  não  possui,   em  sua  cadeia  produtiva,   empregados  executando  trabalho
degradante ou forçado,  observando  o disposto nos  incisos 111  e IV  do  art.1° e no inciso 111  do
art. 5° da Constituição Federal;

2.2.12.                que  os  serviços  são  prestados  por empresas  que  comprovem  cumprimento  de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabiiitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, confome disposto no
art.  93  da Lei n° 8.213,  de 24 dejulho de  1991.

2.3.       Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação, empresas:

a)          Empresas que não atenderem às condições deste edital e seus anexos;

b)          Que se encontrem em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação;

c)          Em  regime  de  consórcio,  qualquer  que  seja  sua  forma  de  constituição,  e  empresas
controladas, coligadas, interligadas ou subsidiárias entre si;

d)          Empresas punídas, no âmbito da Administração pública, com as sanções que abarquem
a Adminístração Pública Munícipal prescritas no art. 7° da Lei Federal n° 10.520/02, bem como
os incisos 111 e IV do art.  87 da Lei Federal n° 8.666/93;

-5H
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e)           Os  interessados  que  se  encontrem  sob  falência,  concordata,  concurso  de  credores,
díssolução,1iquidaçãoouemregimedeconsórcio,qualquerquesejasuafomadeconstituição,
empresas  estrangeiras  que não  funcionem no pai's,  empresas que  possuam,  entre  seus  sócios,
servidorespúblicosdaPrefeituraMunicipaldeGrajaú"A.bemcomoaquelesquetenhamsido
declarados  inidôneos para lícítar ou  Contratar com a Administração  Pública ou punídos  com
suspensão do direito de licitar e contratar pela Administração Pública da Prefeitura Municipal
de Grajaú/MA.  (art. 9 da Lei Federal n° 8.666/93);

f)           Que se apresentem na qualidade de subcontratadas:

0             g)          Estrangeiras não autorizadas a funcionar no país;

h)          Integrantes  de  um  mesmo  grupo  econômico,  assim  entendidas  aquelas  que  tenham
diretores,   sócíos   ou   representantes   legais   comuns,   ou   que   utilizem   recursos   materiais,
tecnológicos  ou  humanos  em  comum,  exceto  se  demonstrado  que  não  agem  representando
interesse econômico em comum;

i)           Cujo   proprietários   e/ou   sócios   exerçam   mandato   eletivo   capaz   de   ensejar   os
impedimentos previstos nos arts. 29, incíso IX com 54,1, "a" e 11, "a", da Constituição Federal.

2.3.       A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeítará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.

3.          DO CREDENCIAMENTOE REPRESENTAÇÃO

3.1.        0        Credencíamento        é       o        nível        básico        do        registro        cadastral        no

:::::g:::::::ã::i::::Ê=:::::::Í:g;g::::;g:Êg;íà eql::rôpn:=ite  a particlpação  dos

3.1.1.           0          cadastro          no          LICITAGRAJAU          deverá          ser          feito          no

g_,eírap:r.g;i:â:asci:ftj:.ccaaddoas:.ig.tda:
usuário e senhas.

3.1.2.  0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou  de  seu  representante  legal  e  a  presunção  de  sua  capacidade  técnica  para  realização  das
transações inerentes a este Pregão.

3.1.3. 0 licitante responsabilíza-se exclusiva e fomalmente pelas transações efetuadas em seu
nome,  assume  como  firmes  e  verdadeiras  suas  propostas  e  seus  lances,  inclusive  os  atos

praticados diretamente  ou por seu representante,  excluída a responsabílidade  do  provedor do
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sistemaoudoórgãoouentidadepromotoradalicitaçãoporeventuaisdanosdecorrentesdeuso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.       Infomações complementares sobre o credenciamento poderão  sçr obtidas pelo e-maíl:

ÊZ::::Z!:2±::=:i::=:=Q±:±±{;gvés            ' do              sít]o:
4.          DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃ0

4.1.       Os  licitantes encaminharão,  exclusivamente por meio  do  sístema,  concomitantemente
com  os  documentos  de  habilitação  exigidos  no  edital,  proposta  com  à  descrição  do  objeto
ofeiiadoeopreço,atéadataeohorárioestabelecidosparaaberturadasçssãopública,quando,
então, encerrar-se-á automaticamente a etapa úe envio dessa documentação.

4.2.        O envio daproposta, acompanhada dos documentos de habilitaçãqexigidos neste Edítal,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.                                                      i

4.3.       Os  licitantes poderão  deixar de apresentar os documentos  de  habilitação  que constem
do LICITAGRAJAU, asseguado aos demais licítantes o díreito de acessd aos dados constantes
dos sistemas.

4.4.       AS Mícroempresas e Empresas de pequeno porte de\'erão encamihhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43,  §  1° da LC n°  123, de 2006.

4.5.       Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sístema eletrôníco durante a sessão

públíca do Pregão,  ficando responsável pelo ônus decorrente da perda dç negócios, díante  da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.6.       Até a abertura da sessão pública, os licítantes poderão retirar ou substituír a proposta e
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

14.7.       Os documentos que compõem a proix)sta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente  serão  disponibilizados  para  avalíação  do  pregoeiro  e  para  ac,esso  público  após  o
encerramento do envio de lances.

5.          DAFORMADEAPRESENTAÇÃODAPROPOSTADE PRFÇOS

5.1.        A  Proposta  de  Preços  deverá  ser  enviada  pelo  sistema,  em  língua portuguesa,  salvo

quanto  às  expressões  técnicas  de  uso  corrente,  com  o  seguinte  conteqdo,  de  apresentação
obrigatória:

1

a) Descrição completa do objeto da presente licitação, com indicação dos ITENS cotados, em
especial a marca do produto, em conformidade com as especificações do [emo de Referência
-ANEXO 1 deste Edital;

-H 7 H--
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presente licitação;

Í) Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, a
abertura dos Envelopes;

g) Prazo de entrega: de acordo com Termo de Referência.

contàr da data da sessão de

0             g.1) Após asolicitação de fomecimento dos itens, a coNTRATADA dev!ráprocederaentrega
dositensconstmtesnamesma,noprazode30dias,emumaúnicaetapi,mdependentemente
do quantitativo e valor solicitado.

5.2         Não será admitida cotação distinta prevista neste Edital.                    1

5.3.        O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável                                 1

1

5.4        A  apresentação  da  proposta  implicará  na  plena  aceitação,  por iarie  do  licitmte,  das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

5.5.         0
Federal.

licitante  que  não  mantiver  sua  Proposta  ficará  sujeito  às  pehalidades  do  Decreto

•5n:onetâ::`nstqeuâ:t:rdl::,t::iã:u::onss|àef:â::Scaosmd:r|ent:|Susoousàno:.;erteoçsos,:àtódsoesnddoac:rnos:::i:d::
pleitos  de  acréscimos,  a esse  ou  qualquer título,  devendo  os  produtos  serem  fomecídos  sem
quaisquer ônus adicionais.

1

6.          DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1         O  pregoeiro veriftará as propostas  apresentadas,  desclassificandó desde  logo  aquelas

que  não  estejam  em  conformidade  com  os  requisitos  estabelecidos  nesie  Edital,  contenham

vícios   insanáveis   ou   não   apresentem   as   especificações   técnicas   exigidas   no   Termo   de

Referênci a.                                                                                                                                   !

6.2.       0  sistema  ordenará  automaticamente  as  propostas  classificadas,i sendo  que  somente

estas participarão da fase de lances.
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6.3         0  sistema dísponibílizaiá campo próprío pffa troca de mensage[s entre o  pregoeiro  e

os licitantes.

16.4.       Iniciada a etapa  competitiva,  os  licitantes  deverão  encaminhar l,ances  exclusivamente

pormeiodosistemaeletrônico,sendoímediatamenteinformadosdoseurecebimentoedovalor

consignado no registro.

6.5.       0  licitante  somente poderá oferecer lance de valor inferior ou pçrcentual  de desconto

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.                        1

6.6.       Seráestabelecído o intervalo mínimo de diferença de valores de R$ 1001

cem reais
entre os  lances,  que  incidirá tanto  em  relação  aos  lances  intermediáríosl quanto  em relação  à

proposta que cobrir a melhor oferta.

6.7.       Durante a fase de lancesú pregoeiro poderá excluir, justificadam,ente, lance cujo valor

seja manifestamente inexequível.

6.8.        Se  ocorrer  a  desconexão  do  Pregoeiro  no  decorrer  da  etapa  de  lances,  e  o  sistema

eletrônico  pemanecer  acessi'vel  às  licitantes,  os  lances  continuarão  séndo  recebidos,  sem

prejui'zo dos atos realizados.

6.9.        Será   adotado   para   o   envio   de   lances   no   pregão   eletrônico   o   modo   de   disputa
"ABERTO",emqueoslicitantesapresentarãolancespúblicosesucessivos,comprorrogações.

6.10.     A  etapa  de  tances  da  sessão  pública  terá  duração  de  dez  minuips  e,  após  isso,  será

prorrogada  automaticamente  pelo  sistema  quando  houver  lance  ofertado  nos  últimos  dois

minutos do período de duração da sessão pública.

6.1 1.     A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois

minutos  e  ocorrerá  sucessivamente  sempre  que  houver  lances  enviados  nesse  período  de

prorrogação, inclusive no caso de lances intemediários.                                   '

612.Nãohavendonovoslancesnafomaestabelecidanositensanterio(res,asessãopública

encerrar-se-á automaticamente.

HgH



€+ÊRriFQüLF
DEUç  PRC)VE3^

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRATAÚ
CNP}/MF 06.377.063 / 0001-48

Rua  Patrocíniojorgc`  05 -Cc`ntr() -(T.;I)  65,9401()00

sltc: ±ttl.í!UU:jnaírir

6.13.     Encerrada  a  fase  competitiva  sem  que  haja  a  prorrogação  automática  pelo  sistema,

poderá o pregoeiro,  assessorado  pela equipe de  apoio, justificadamente,  admitir o  reini'cio  da

sessão pública de lances, em prol da consecução do melhoi. preço.

6.14.     Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão  infomados, em tempo real,

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.15.     Quando   a  desconexão   do  sístema  eletrônico  para  o   pregoeiro   persístir  por  tempo

superior  a dez  minutos,  a  sessão  pública  será  suspensa  e  reiniciada  somente  após  decorridas

vinteequatrohorasdacomunicaçãodofatopeloPregoeiroaosparticipantes,nosi'tioeletrônico

utilizado para divulgação.

6.16.     As  propostas  de  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  que  se  encontrarem  na

faixa  de   até   5%   (cinco   por   cento)   acima   da  melhor  proposta   ou   melhor   lance   serão

consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.17.     A  melhor  classificada nos  temos  do  item  anterior terá  o  direito  de  encamínhar uma

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao  da prímeira colocada,  no

prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática

para tanto.

6.18.     Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desísta ou não

se  manifeste  no  prazo  estabelecido,  serão  convocadas  as  demais  licitantes  microempresa  e

empresa  de  pequeno  porte  que  se  encontrem naquele  intervalo  de  5%  (cinco  por  cento),  na

ordem de classificação,  para o  exercício do mesmo  direito,  no prazo  estabelecido no  subitem

anterior.

6.19.     No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de

pequeno  porte  que  se  encontrem  nos  intervalos  estabelecidos  nos  subitens  anteriores,  será

realizado  sorteio  entre  elas  para  que  se  identifique  aquela  que  primeiro  poderá  apresentar

melhor oferta.

6.20.     SÓ poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

10
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6.21.     Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele

previstonoart.3°,§2°,daLein°8.666,de1993,assegurando-seapreferência,sucessivamente,
aos bens produzidos:

a)             no país;

b)           porempresasbrasileiras;

c)           por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvímento de tecnología no país;

o            ::ssoa ::íedmepfir:]sêansc:du:ucop¥rpar::aebTL]::dmop:]ampernet;]:êen:::e:voacL:; ;aqr::Satperne::aàesTeLger]a:::

acessibilidade previstas na legislação.

6.22.     Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre

as propostas ou os lances empatados.

6.23.     Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar,

pelosistemaeletrônico,contrapropostaaolicitantequetenhaapresentadoomelhorpreço,para

que  seja obtída melhor proposta`  vedada a negociação  em  condições  diferentes  das prevístas

neste Edital.

6.24.     Sendo  aceitável  a  oferta,  será  verificado  o  atendímento  pelo  proponente  de  todas  as

exigências  editalícias.  para  efeito  de  habílitação.  Caso  contrário  o  Pregoeiro  examinará  as

ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma íJ`roposta que atenda a

todas as exigências constantes deste Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor

nessa fase.

6.25.     Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superíor ao

preço  máximo  fixado  (Acórdão  n°  1455/2018  -TCU  -Plenário),  desconto  menor  do  que  o

mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

a)        Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitáríos

simbólicos, írrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e

salários   de   mercado,   acrescídos   dos   respectivos   encargos,   ainda   que   o   ato

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se

-,1H
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referiremamateríaiseinstalaçõesdepropriedadedoprópriolicitante,paraosquais

ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

b)        Se houver índi'cios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da

necessidade  de  esclarecímentos  complementares,  poderão  ser  efetuadas

diligências,  na  fom)a  do  §  3°  do  artigo  43  da  Lei  n°  8.666,  de  1993  e  a

exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da N SEGES/MP N.

5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilídade da proposta.

Quando o licitante apresent€ir preço final  inferíor a 30% (trinta por cento) da

média  dos  preços  ofertados  para  o  mesmo  item,  e  a  inexequibilidade  da

proposta não for flagrante e evídente pela análise da planilha de custos, não

sendo possível a sua ímediata desclassificação, será obrígatória a realização

de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta

Qualquer interessado poderá requerer que se realizem dilígências para aferir

a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas

ou os indícios que fundamentam a suspeita.

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão públíca para a realização

de  diligências.  com  vistas  ao  saneamento  das  propostas,  a sessão  pública

somente  poderá  ser  reiniciada  mediante  aviso  prév].o  no  sistema  com,  no

mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada

em ata.

f)         0   Pregoeiro  poderá   convocar  o   licitante   para  enviar  documento   digítal

complementar, por meio de ftincionalidade disponível no sistema, no prazo

de horas 04 (quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

g)        O  prazo  estabelecido  poderá  ser  prorrogado  pelo  pregoeiro  por  solicítação

escrita  e  justificada  do   licitante,   fomulada  antes  de   findo   o   prazo,   e

formalmente  aceita  pelo  Pregoeiro,  (Dentre  os  documentos  passíveis  de

solicitação  pelo  Pregoeiro,  destacam-se as planilhas  de  custo  readequadas

com o valor final ofertado).

--H  12  jL
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h)        Todos os dados ínformados pelo lícitante em sua planílha deverão refletír com

fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

i)         O pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na

Planilha  de  Custos   e  Formação   de   Preços   com  aqueles  pratícados   no

mercado   em   relação   aos   insumos   e   também   quanto   aos   salários   das

categorias envolvidas na contratação.

6.26.     Na  hipótese  de  necessidade   de   suspensão   da  sessão  pública  para  a  realização   de
diligêncías,  com  vistas  ao  saneamento  das  propostas,  a  sessão  pública  somente  poderá  ser
reinicíada  mediante   aviso   prévio   no   sistema  com,   no   mínimo.   vinte   e   quatro   horas   de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

6.27.     Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação
do licitante, observado o disposto neste Edital.

7.          DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES

7.1.         A        habilitação        dos        licitantes        será       verificada       por       meio        do        site

:::::#:ii:i::ãg;â:::::Í:Ê::;;:::::::Ê:::::ã:::Êrábnaolshlds::,uaTqe:::isfi::;ãe:ee::rn¥ii:::
financeira  e  habilítação   técnica,   com   prévía  eventual   descumprimento   das   condições   de

participação.

7.2.       Havendo   a  necessidade   de   envio   de   documentos   de   habilitação   complementares,
necessários  à  confirmação  daqueles  exigidos  neste  Edital  e já  apreser`tados, 0  1icitante  será
convocado a encaminhá-1os, em fomato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob
pena de inabilitação.

7.3.        Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados

para o endereço deste órgão.

7.4.       Os licitantes deverão  apresentar Declaração  de Enquadramento, conforme art.  3° da
Leí  Complementar  n°.147/20]4,  no  caso  de  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  e
também  para  as  cooperativas,  conforme  modelo  constate  do  Anexo  111  deste  Edital.  A  não
entrega  da  referida  Declaração  indicará  que  a  licitante  optou  por  não  utilizar  os  beneficios
previstos na Lei Complementar n°.147/2014.

7.5.       AS  ME/EPP/COop  deverão comprovar a declaração do  item anterior,  devendo trazer,
no caso das ME/EPP a Certidão de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, somente para efeito do disposto nos arts. 43 a 45 da Lei Complementar n° 123,
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de14/12/2006,emitidanostermosdoart.8°dalnstruçãoNormativadoDepartamentoNacional
de  Regístro  do  Comércio  -DNRC  n°  103,  de  30/04/2007,  pelo  Registro  competente  para  a
inscriçãodoAtoConstitutívoouContratoSocialdasproponentespertencentesaestacategoria
empresarial.

7.6.        Ressalvado o disposto no item 4.3,  os licitantes deverão encaminharmos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos ítens a seguir, para fins de habilitação..

7.7.       Habilita
documentação:

que   serà  comprovada  medíante  a  apresentação  da  seguinte

a) Cédula de identidade do empresário ou de todos os  sócios;

b) Prova de registro comercial, no caso de empresa individual;

c)  Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  acompanhado  de  todas  suas

alterações,devídamenteregístrados,emsetratandodesociedadesempresaríaise,nocaso

de   sociedade   por  ações,   acompanhado   dos   documentos   de   eleição   de   seus   atuais

administradores;

d) No caso de  Sociedades simples o ato constitutivo inscrito no Cartório Civil  (Registro

Civil   das   Pessoas   Jurídicas   ou   Cartório   de   Registro   de   Títulos   e   Documentos)

acompanhado da prova de Diretoria em exercício;

e)  Decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeíra  em

fimcionamentonoPaíseatoderegistroouautorizaçãoparafuncionamentoexpedidopelo

órgão competentc. quando a atividade assim o exígír;

7.8.       Rçgularid.de  Fiscalj  que  será  comprovada  medimte  a  apTesentação  dos  seguintesdocumentos:

a) Prova de lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juri'dica (CNPJ);
b)  Prova de  inscrição  no  Cadastro  de  Contríbuintes  Estadual  (Sintegra/MA  -  Sístema
lntegrado de lnfomações sobre Operações lnterestaduais com Mercadorias e Serviços)
ou  equivalente  da  sede  do  licitante,  exceto  para  àquelas  empresas  que  tem  a  sua
Atividade Comercial exclusivamente de Prestação de Serviços;
c)  Cartão  ou  documento  equivalente  que  conste  lnscrição  Municipal,  que  poderá  ser
substitui'do pelo Alvará de Localização e Funcionamento.

a)           Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílío ou
sede do licitante, que será realizada da seguinte foma:

ri .4 H
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a)  Certidão  Negativa,  ou  Certidão  Positiva  de  Tributos  e  Contribuições  Federais  e
DívidaAtivadaUnião,comprovandoaregularidadeperanteaFazendaPúblicaFederal;

b)   Certidão  Negativa  de  Débítos,   ou  Ceitidão   Positiva  com  efeitos  de  Negatíva,
expedida  pelo  Estado  do  domici'1io  ou  sede  da  empresa  licitante,  comprovando   a
regularidadeparacomaFazendaEstadual,excetoparaàquelasempresasquetemasua
Atividade Comercial exclusivamente de Prestação de Serviços.

c)  Certidão  Negativa,  ou  Certidão  Positiva  com  efeitos  de Negativa,  quanto  à Dívida
Ativa  do  Estado,  expedida  pelo  Estado  do  domicílio  ou  sede  da  empresa  licitante,
comprovando   a   regularidade   para   com   a   Fazenda   Estadual,   exceto   para   àquelas
empresas que tem a sua Ativídade Comercial exclusivamente de Prestação de Serviços.

d) Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa
à  atividade  econômica,  expedida  pelo  Município  do  domicílio  ou  sede  da  empresa
licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

e)  Certidão Negativa,  ou  Certidão  Positiva com  efeitos  de Negativa,  quanto  à  Dívida
Ativado Município, expedidapeloMunícípio do     domicílio    ou    sede    da    empresa
licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Munícipal.

Í)  Certificado  de  Regularidade  de   Situação  do  FGTS  -  CRF,  emitido  pela  Caixa
Econômica Federal - CEF, comprovando a regularidade perante  o  Fundo  de  Garantía
por Tempo de Serviço.

g)  Certídão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  (CNDT),  ou  Positiva  com  efeitos  de
Negativa, emitida pelo Tribunal Superíor do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça
do  Trabalho  ou  Tríbunaís  Regionais  do  Trabalho,  comprovando  a  inexistência  de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

b)           As    microempresas    e    empresas    de   pequeno    porte    deverão    apresentar   toda   a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal relacionadas no item
7.3.2, mesmo que esta apresente alguma restríção,  assegurado,  todavia,  o prazo de 05  (cinco)
dias úteis,  cujo temo inicial  corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais
certidões negativas ou positívas com efeito de certidão negativa (art. 42,  §1°, LC  123/06).

c)           Este beneficío  será concedido  somente às empresas que obtiveram o  beneficio  de ME
ou EPP.

d)           A não-regularização da documentação, no prazo previsto neste item 7.3.3, implicará em
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81  da Leí 8.666,

-H 15 H-
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de   21   de  junho   de   1993.
remanescentes, ocasião em
microempresas e empresas
previsto no item 6.6.

Neste  caso,  será  facultado  à  Administração  convocar  licitantes

que será assegurado o exercício do díreito de preferêncía às demais
de pequeno porte, cujas Propostas estiverem no intervalo de empate

:o9ssegu8::Ê:;g:::ãg±=gnÊ£9±inan£eÉ±agqueseiácomprtn'adamedianteaapresentação

7.7.1.Balançopatrimonialedemonstraçõescontábeisdoúltimoexercíciosocíal,comtemode
aberturaeencerramento,jáexigíveiseapresentadosnaformadaleí,vedadosasubstituiçãopor
balancetes ou balanços provisórios,  em que estejam registrados os valores do atjvo circulante

(AC)edopassivocirculante(PC),demodoaextrair-seíndicedeLiquidezCorrente(ILC)igual
ou   superior   a   01   (um),   indicados   pela   licitante,   acompanhadas   do   respectivo   DHP   do

profissional que elaborou e Certidão do referente ao Balanço Patrimonial.
7.7.2.Aslicitantesqueapresentaremresultadomenordoqueum(1,0)emqualquerdosíndices
referidos acima, deverão comprovar o capital mi'nimo ou patrimônio líquido igual ou superior
a dez por cento (10%) do valor estímado da contratação.
7.7.3.  Excetua-se da exigência da alínea anterior o microempreendedor individual  (art.18  da
LC   123/2006  c/c  art.   1.179,   §  2°  CC)  e  as  Micro  e  Pequenas  Empresas  que  propuserem
habilitaçãoemlicitaçõescujoosobjetossejamparaofornecimentoparaprontaentregaoupara
locação de materiais (art.  3° do  Decreto Federal n° 6.204/2007).
7.7.4.  As  empresas  com menos  de  um  exercício  financeiro  devem  cumprír a exigência deste
subitem   mediante   a   apresentação   do   Balanço   de   Abertura,   acompanhado   do   Balanço
Patrimonial  e  da  Demonstração  do  Resultado  levantado  com  base  no  mês  imediatamente
anterior à data de apresentação da proposta.
7.7.5.  Serão considerados aceitos como na foma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:

a)  Publicados em Diário Oficial ou;
b)  Publicados emjornal de grande circulação ou;
c)  Regístrados na Junta Comercíal da sede/domicílio do licitante ou;
d)  Por cÓpía do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou

domicílio da licitante, na forma da IN n° 65 do Departamento Nacional do Registro
do    Comércio    -    DNRC,    de    1°   de   agosto    de    1997,    art.    6°,   acompanhada
obrigatoriamente   dos   Temos   de   Abertura   e   de   Encerramento.   Quando   for
apresentado  o  original  do  Diário,  para  cotejo  pelo  Pregoeiro  e  Equipe  de  Apoio,
fica  dispensada  a   inclusão,   na  documentação,   dos   Temos  de  Abertura  e  de
Encerramento do Livro em questão.

e)   Sistema  Públíco  de  Escrituração  Digital  -  SPED-Contábil  (Decreto  Federal  n°
6.022/2007);  nos  temos  do  art.  2°  da  lnstrução  Normatíva  RFB  n°  787/2007,
devendo  apresentar referidos  documentos, devidamente assinados, na forma do  §
5° do art.10 da lnstrução Nomativa DNRC n°  107/2008.
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7.7.6. Na hipótese de al{eração do Capital  Social, após a realízação do Balanço Patrimonial, a
licitante   deverá   apresentar   documentação   de   alteração   do   Capital   Social,   devidamente
registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado.

7.7.7.  Certidão Negativa de Falência ou  Concordata (Recuperação Judicial  ou Extrajudicial),
expedidapelodístribuídordasededapessoajurídica,comdatanãoexcedentea60(sessenta)
dias de antecedência da data de apresentação da proposta de preço.

7.10.  A QEalificação Téç±ç3 dos licitantes deverá ser comprovada através de:

a)     ATESTADO  01  (um)  ou mais  atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica,

expedido(s)porpessoa(s)jurídica(s)dedíreitopúblicoouprivado,impressosempapel

timbrado     constando     o     nome,     CNPJ,     endeieço     completo     e     telefone     da

entidade/órgão/empresa  atestadora,  devendo  estar assínada  por  servidor  responsável

ouporseussócios,diretores,administradores,procuradoresougerentes,comexpressa

indicação de seu nome completo e cargo/fiinção, comprovando que a licitante ou seu

responsável    técnico    executou   de    foma   satisfatória    serviços    compati'veis    em

quantidades e características com o objeto desta lícitação, comprovando que o lícitante

executou  serviços  compatíveis  com  o  objeto  deste  pregão,  não   sendo  admítidos

atestados genericos sem especificar os itens;

b)    A   apresentação   dos   atestados   de   capacidade   técnica   que   possam   comprovar   e

quantificar no mínimo 30% do valor estimado neste edital.

c)           Certidão   de   Registro   e   Quitação   de   Pessoa   Jurídica,   expedida   pelo   Conselho

Regíonal  de Engenharia e Agronomia - CREA da região a que estiver vinculada a

sede   da  empresa,   comprovando   que  possui   habilitação   para  o   desempenho   de

atividades   compatíveis   com   o   objeto   do   certame   e   responsável   técnico   com

habilitação para execução do objeto desta licitação;

d)          O visto do cREA-MA em certídão expedida por cREA de outra região (Resolução

CONFEA  n°  413   de   27   de  junho   de   1997),   será  exigido   somente   da  licítante

vencedora, no prazo de até  10 (dez) úteis após a assinatura do Contrato;



Êsg*i.á€n?:üÊ.
DEUS  PROV£RA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRATAÚ
CNpl/MF 06.377.063/0001-48

Ruí`  l'atr()ciínio Jorgc`  05  --(jentro  -CI.`,l'  í)5  9+010()0

Sitc:¥`L¥¥=iir:.pujflüL8Q±r

Registro, no  Conselho Regional  de Engenharia,  Arquitetura e Agronomia -  CREA,

da  empresa  licí[an{e   e   de   seu   responsável  técníco`   da  região   a  que   estiverem

vinculados;

No caso de a empresa licitante ou o responsável  técnico não serem registrados ou no

CREA  do  Estado  do  Maranhão,  deverão  ser  p).ovidenciados  os  respectivos  vistos

deste órgão regional por ocasião da assinatura do coiitrato;

Comprovar a Capacidade técnico-profissional:  Certidão de Acervo Técnico -CAT,

expedida   pelo    C`REA,    nos    term`c`s    da   legislação    aplicável,    em    nome    do(s)

responsável(s)  técnícos  e/ou  membros  de  equipe  técníca  que participarão  da obra,

que  demonstre  a  Anotação  de  Responsabilidade  técnica  -  ART  ou  o  Registro  de

Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução de serviços compatíveís com

o objeto descrito neste instrumento convocatórío;

Relação explícita e declaração formal de disponibilidade das instalações, máquinas,

equipamentos, aparelhamento e pessoal técnico especializado (relacionados abaixo)

considerados  essenciais  para  cumprimento  do  objeto  da  licitação,  bem  como  a

qualificaçãodecadaumdosmembrosdaequipetécnicaqueseresponsabilízarápelos

trabalhos;

i)            Os  responsáveis  técnicos  e/ou  membros  da  equipe  técnica  deverão  pertencer  ao

quadro Liemanente da empresa licítante, iia data prevista para a entrega da proposta,

entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo

por  intemédío  de  contrato  social/estatuto  social;  o  administrador  ou  o  diretor;  o

empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e previdência Social;  e

o  prestador  de  serviços  com  contrato  escrito  firmado  com  o  licitante,  ou  com

declaração de compromisso de vinculação contratual fiitura caso o licitante sagre-se

vencedor dessa licitação;

j)            Declaração,     em     papel     timbrado     do     licitante,     de     que     possui     suporte

técnico/administrativo,   aparelhamento,   instalações   e   condições   adequadas,   bem

como   equipe   técnica   multidisciplinar   qualíficada   treinada   e   com   capacidade

`                       ````
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m)

operacional compatível  com a complexidade do objeto a ser executado, disponíveís

para a execução do objeto desta licitação, dentro do prazo máximo estipulado;

Declaração  do  responsável técnico indicado pela licitante, para execução  do objeto

licítado, responsabílizando-se pela correta execução dos  serviços e fiel observâncía

das especificações técnicas;

declaração  em  papel  timbrado  do  licitante,  índicando  o  responsável  técnico  pela

execução do objeto;

Comprovação    da    capacitação    técnico-profissional,    mediante    apresentação    de

Certidão  de  Acervo  Técnico  -  CAT,  expedida  pelo  CREA  ou  CAU  da  região

pertinente,  nos     temos  da  legislação   aplicável,  em  nome  do(s)  responsável(is)

técnico(s) e/ou membi.os da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre

a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o  Registro de Responsabilidade

Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior

relevância técnica e valor significativo da contratação.

n)          Apresentação  do  atestado  de  visita  Técnica  expedida pelo  Licitador  em  nome  do

responsável  técnico  da empresa  licitante,  declarando  que  o  mesmo  visítou  o  local,

onde  serão  execiitados  os  serviços,  objeto  da  presente  licitação,  e  de  que  tomou

conhecimento  de  todos  os  aspectos  que  possam  inlluir  direta  ou  índiretamente  na

execução dos mesmos, para cumprimento das obrigações conir{ituais.

Declaração   de   responsabilídade   técnica,   índicando   o   responsável   técnico   pela

execução  dos  serviços,  até  o  seu recebimento  definítivo  pelo  contratante,  assinada

pelo representante legal da Licitante e pelo responsável técnico indicado.  0 mesmo

não poderá ser  substituído  sem expressa autorização  do  contratante.  E vedada,  sob

pena de não habilitação, a indicação de um mesmo técnico como responsável técnico

por mais de uma licitante.

p)           Deverá  ser  apresentada  a  relação  de  Equipe  Técnica  Míníma  de  Nível  Superior,

proposta  para   os   sei.viços   e   as   respectivas   fichas   curriculares,   com   declaração

autorizando   sua   inclusão   na   equipe   técnica.   Os   profissionais   indicados   para
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comprovação     de      qualificação     técnica,     previstos     nesta     ali'nea,      deverão

obrigatoriamente integrar a equipe.

7.11.

aprendiz,
8.666/93.

OUTROS DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS

7.9.1.   A   Declaração   Conjunta   (ANEXO   111)   que   os   Licítarites   deverão   apresentar   no
credencíamento, além do enquadramento, deverá conter ainda o seguinte:

©            :jsp|eucblraera:ã:edí q::nnoãr:seT:l à:2eTseeT:r:.s.odse :àzoíàoa|aqnuoesr et:.aára:à:,,h:aT;:u:ao,c:enrá:çoãs.o à:
onrJa"J..'7     ^    _,`-:-.   J,_    _____J _      ___-     __L+-^Y-`,     \+\,

a  partir  de  quatorze  anos,  de  conformida`de  c-om  o  disposto  na  da  Lei  Federal  n°

b) Declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitação neste certame, inclusíve na
vigência contratual, caso venha a ser contratado.

c)  Que  esta  empresa  atende  a  todos  os  requisítos  de  habilitação,  bem  como  apresenta  sua

proposta com indicação dos serviços e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao
Edital;

d)  Declara que não possui  em  seu quadro  socíetário  servidor público  da ativa, ou empregado
deempresapúblicaoudesociedadedeeconomiamista,ematendímentoàvedaçãodisposta
no   Art.   18,   XII,   Lei   13.080/2015,   sendo   de   inteira  responsabilidade   do   Contratado   a
fiscalízação dessa vedação.

e)  Declaração de elaboi.ação independente de proposta.

7.12.     Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer

dispositivodesteEditaleseusAnexos,poderáoPregoeiroconsideraroproponenteinabilitado.

7.13.     Sob  pena  de  inabilitação.   os  documentos  apresentados  deverão  estar  em  nome  do

licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.

7.14.     Todos    os    documentos    emitidos    em    li'ngua    estrangeira    deverão    ser    entregues

acompanhados  da  tradução  para  língua  portuguesa,  efetuada  por  tradutor  juramentado,  e

também devidamente consularizados ou registrados no cartório de ti'tulos e documentos.

H2o
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7.15.     Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também

deverão  ser  apresentados  devidamente  consularizados  ou regís{rados  em  cartório  de títulos  e

documentos.

7.16.     Em  se  tratando  de  filial,  os  docurnentos  de  habílitação juri'dica  e  regularídade  fiscal

deverão  estar  em  nome  da  filial,  exceto  aqueles  que,  pela  própria  natureza,  são  emitidos

somente em nome da matriz.

7.17.      CONTRATANTE não se responsabilizará por documentação e proposta enviados via

postal ou entregues em outros setores que não seja o especificado no Preâmbulo do Edital.

7.18.     A validade  dos  documentos e  certidões  será a neles expressa,  ou  estabelecida em  [eí,

admitindo-secomoválídos,nocasodeomissão,aquelesemitídosainenosde90(noventa)días.

7.19.     A    declaração    falsa    relativa    ao    cumprimento    dos    requisitos    de    habilitação,    à

confomidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno

porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

7.20.      Serão aceítas somente cópias legíveis.

7.21.     Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

7.22.     0 Pregoeiro se reseiva ao direíto de solicitar o original de qualquer documento sempre

que tiver dúvida e julgar necessário.

7.23.     Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todas as licitantes inabilitadas, o

Pregoeiropoderáconcederoprazode8(oito)diasúteisparaaapresentaçãodeoutraspropostas

escoimadas dos vícios que ensejaram a decisão ou de nova documentação.

8.       DA    PROPOSTA    DE    PREÇOS    AJUSTADA,    DEVERÁ    OBEDECER    ÀS

SEGUINTES CONDIÇÕES:

a)   Ser  apresentada  em  papel  timbrado  da  empresa,  redigída  em  linguagem  clara,  sem

emendas,rasurasouentrelinhas,conterarazãosocíal,oCNPJ,número(s)detelefone(s)

e  e-mail,  com  infomações  sobre  os  dados  pessoais  de  quem  vai  assinar  o  contrato  e

dados  bancáríos  da  empresa,  preferencialmente,  assinada  e/ou  rubricada  em  todas  as

folhas pelo representante legal da empresa licitante;

ri  21  H
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0                      b)   Conter preço  utijtario e global por Lote, em moeda iiacional,  expressos em algarismos

e por extenso, conf`orme especificações do Anexo  1;

c)    Informar praz()  dc  va[idade  da  proposta,  com  prazo  mínimo  de  60  (sessenta)  dias,  a

contar de sua apresentação.

d)   Deverá entregai. no  prazo  máximo  de  02  (duas)  horas,  após  a habilitação  da empresa

vencedora, via sistema, em fomato digital, sob pena de inabilitação.

9.          DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

9.1.    A sessão pública poderá ser reaberta:

a)       Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteríores
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão  públíca,  situação  em  que  serão  repetidos  os  atos  anulados  e  os  que
dele dependam.

b)       Quando  houver  erro  na aceitação  do  preço melhor classificado  ou  quando  o
licitante declaraclo vencedor não assinar o contrato, não retírar o ínstrumento
equivalenteounãocomprovararegularízaçãofiscaletrabalhista,nostemos
do  art.  43,   §1°  da  LC  n°   123/2006.  Nessas  hipóteses,   serão  adotados  os

procedimentos   imediatamente  posteriores   ao   encerramento   da  etapa  de
lances.

0              10.       DAIMPUGNAÇÃO I)OATO CONVOCATÓRio

10.1.     Qualquer  pessoa  poderá  solicitar  esclarecimentos,  pTovidências  ou  impugnar  o  ato
convocatório  do  Pregão  até  03  (Três)  dias  úteís  antes  da  data  fixada  para  recebimento  das

propostas.
a)          A  apresentação  de  impugnação  contra o  presente  Edital  será processada  e julgada na

foma e nos prazos previstos na legislação, devendo ser realizada por foma eletrôníca, pelo e-

mail  ou por petição  dirigida  à  COMISSÃO  PERMANENTE  DE  LICITAÇÃO -CPL/PMG,

não tendo efeito suspensivo.

b)          Acolhida a petição contra o ato convocatórío, será designada nova data para a realização

do certame.

10.2.     Caberá  ao  Pregoeiro  (auxíliada  pelo  técnico  competente)  decidir  sobre  a  petição  no

prazo de 02 (dois) dias.

----- H  22   F
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10.3.     Acolhida a petição contra o Ato convocatório, será designada nova data para realização

do certame.

11.        DOSRECURSOS

11.1.     Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte.  se for o caso, será concedido o

prazo  de  no  mínimo  30  (trinta)  minutos,  para  que  qualquer licitante manifeste  a intenção  de

0             recorrer, de foma motivada` isto é,  indícando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e

por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2.     Havendo   quem   se   manifeste,   caberá  ao   Pregoeíro  verificar  a  tempestividade   e   a

existência  de  motivação  da  intenção  de  recorrer,  para  decidir  se  admite  ou  não  o  recurso,

fundamentadamente.

11.3.     A falta de manifestação imedíata e motivada de interpor recurso, no momento da sessão

deste  Pregão,  ímportará  na  decadência  do  direito  de  recurso  e  adjudicação  do  objeto  pelo

Pregoeiro ao vencedor.

11.4.     Uma vez  admitido  o  recurso,  o  recorrente terá,  a paiiir de  então,  o  prazo  de três  dias

para  apresentar  as  razões,  pelo  sistema  eletrônico,  ficando  os  demais  licitantes,  desde  logo,

intimados  para,  querendo,  apresentarem  contrarrazões  também  pelo  sistema  eletrônico,  em

outros  três  dias,  que  começarão  a  contar  do  término  do  prazo  do  recorrente,  sendo-lhes

assegurada vista imedíata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.5.     0 acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.6.     Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.

12.    DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃ0

12.1   Adjudicado  o  objeto  da  licítação  à  empresa  proclamada  vencedora,  a  Prefeitura  do

Município de Grajaú/MA, poderá homologar este procedimento licitatório.

---- ti 23 fl
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12.2.     Após  a  homologação  do  resultado  da  presente  lit`itaçã()`  a  Prefeitura  Municipal  de

Grajaú/MApoderáconvocaraempresaadjudicatáriapara,noprazomáximode05(cinco)dias

úteis,assinaraataderegístrodepreçosouContrato,nafomadamiiiutaapresentadaemanexo,

adaptado  à  proposta  vencedora,  sob  pena  de  decaír  o  clírejto  ao  serviço,  sem  prejuízo  das

sanções previstas no artigo  81  da Leí n.  8.666/93.

12.3      0  prazo  da  convocação  poderá  ser  prorrogado  uma  vez,  por  igual  pen'odo,  quando

solicitadopelalicitantevencedoraduranteoseutranscurso,desdequeocorramot].vojustificado

e aceito pela Administração.

12.4.     Quando  a  convocada  não  assinar  o  Contrato  no  prazo  e  condições  estabelecídos,  o

Pregoeiro  convocará os  lícitantes remanescentes para reapresentarem  os  seus Documentos de

Habilítação,   devidamente   atualizados,   em   sessão   pública>   a   se   realizar   em   hora   e   local

previamenteinfomados,naqualoPregoeiroexaminaráaofertasubsequente,verificandoasua

aceitabilidade  e procedendo  à  habilitação  do  proponente,  na ordem  de  classificação,  e  assim

sucessivamente,  até  a  apuração  de  uma  proposta  que  atenda  ao  edital.  sendo  o  respectivo

licítante declarado vencedor e ele adjudicado o objeto do certame.

12.5.     A  recusa  injustificada  da  licitante  vencedora  em  assinar  o  Contrato,  dentro  do  prazo

estabelecido,   caracteriza  o   descumprimento  total   da  obrigação   assumida.   sujeitando-a  as

penalidades legalmente estabelecidas.

12.6.     A  recusa  injustificada  da  ljcitante  vencedora  em  assinar  o  Conüato,  dentro  do  prazo

estabelecido,   caracteriza   o   descumprimento   total   da   obrigação   assumida,   sujeitando-a  as

penalidades legalmente estabelecidas.

12.7.     0 proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cínco por

cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

12.8.A homologação do resultado desta licitação não implicará em díreito à contratação.

13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENT0

13.1      0  pagamento   será  efetuado  em  até  30   (trinta)   dias  pela  Prefeitura  Municipal   de

Grajaú/MA,   e   estará   condicionado   à   Regularidade   Fiscal   da   Contratada,   devendo   esta
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abaixo:

a)    Oficio solicitando pagamento  e  indicando os dados bancários (n° do  banco,  agência e

conta), para pagamento;

b)   Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor responsável;

c)    Cópia do contrato;

d)   Certidão Negativa de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

-FGTS;

e)    Certidão Conjunta de Regularidade da Secretaria da Receita Federal;

f)    Certidão Negativa de Débitos da l-`azenda Estadual;

g)   Certidão Negativa de Débitos da Dívida Ativa da Fazenda F,stadual;

h)   Cartão de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJs

i)    Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -CNDT.

j)    Certídão Negativa da Fazenda Municipal;

k)   Certidão Negativa Dívida Ativa Municipal;

13.2.      A Nota Fiscal/Fatura que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para

retificação e apresentação.

13.3.     Não será efetuado qualquer pagamento enquanto houver pendência de liquidação da

obrigação, em virtude de penalidade imposta à CONTRATADA ou ].nadimplência contratual,

inclusive quando for constatada divergência ou íiTegularidade na documentação apresentada.

Não  serão  efetuados  quaisquer  pagamentos  enquanto  perdurar  pendência  de  liquidação  de

obrigações em virtude de penalidades impostas ao proponente ou ínadimplência contratual.

14. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO 0BJETO CONTRATADO

14.1.  0 contrato resultante do processo licitatório terá vigência de  12 (doze) meses contados a

partir da assinatura do contrato.

14.2. 0 prazo de entrega se dará conforme Termo de Referência -ANEXO 1.

----- ri 25  H
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14.3.  Toda prorrogação  de  prazo  devei.á  ser justificada por escrito  e  previamente  autorizada

pela  Prefeitura  Munícipal  de   Grajaú/MA,  devendo   a  solicitação   ser  encamínhada  até   15

(quinze) dias anteriores ao vencimento do prazo de entrega estipulado.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1.Emcasodeatrasoinjustificadonaexecuçãodocontratooupelainexecuçãodascondições

estabelecidas,  ou  execução  ínsatisfatória  da Prestação  do  serviço,  atrasos,  omissões  e  outras

falhas sujeitar-se-á a CONTRATADA às seguintes penalidades:

15.2.   Advertência  por  escrito   sobre   o   descumprimento   de   contratos   e   outras   obrigações

assumídas e a determínação de adoção das necessárías medídas de correções;

15.3.    Multa, aplicada nos seguintes limites:

a)     0,3%  (três décimos por cento) por dia,  até o  30  (trigésimcj) dia de atraso,  sobre  o

valor do serviço não realizado;

b)           20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso superior a
30 (trinta) dias, com a consequente rescisão do contrato.

15.4.  Suspensão temporária pa}.a partícipar em licitação promovidas pela Prefeitura Municipal

de Grajaú/MA e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo

de até 2 (dois) anos nos termos da lei Federal n° 8.666/93.

15.5.   Declaração   de   inidoneidade  para  participar   de   licitação   e   assinar  contratos   com   a

Administração Pública, pelo prazo previsto no inciso anterior ou até que o contratado  cumpra

as condições de reabilitação; e/ou

15.6. Impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Munícípio pelo prazo

de até 5 (cinco) anos e descredenciamento do Cadastro de Fomecedores por igual prazo.

15.7.  As  penalidades  aplicadas  à  CONTRATADA  serão  registradas  no  Cadastro  Geral  de

Fornecedores da Prefeitura Municipal de Grajaú/MA.
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15.8.   Se  o  valor  das  multas  não  for  pago  ou  depositado  na  Conta  Única  do  Tesouro,  será

automaticamentedescontadodequalquerfaturaoucréditoaqueaCONTRATADAvierafazer

jus.

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1.Apresentedespesapossuiadequaçãoorçamentáriaefinanceira,edeveráocorrerporconta

o            gaescr:tootaFç:::rg|r:37:ngt2:;í%S|â)S|e;:m mfo-adas no momento da contratação. (§ 2o do aft 7o,

17.        DA UTILIZAÇÃO DA  ATA DE  REGISTRO  DF,  PREÇOS POR ÓRGÃOS  OU

ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES.

a.     A Ata de Registro de preços, durante sua vígência, poderá ser utilizada por qualquer órgão

ou  entidade  da  Administração   Pública  que  não  tenha  pa]iicipado   do   certame  licitatório,

mediante   prévia   consulta   ao   órgão   gerenciador,   desde   que   devidamente   comprovada   a

vantagem,  nos  temos  do  artigo  21  do  Decreto  Estadual  n°  29.342/2013,  exceto  os  órgãos  e

entidades da Adminístração Públíca Federal, conforme dispõe o Parágrafo único do art. 22 do

Decreto Estadual n° 29.3 42/2013 .

b.     Os Órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer

uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu ir]teresse junt(; ao órgão gerenciador

da  Ata,  através  da  Comissão  Pemanente  de  Licitação,  para  que  esta  se  manifeste  sobre  a

possibilidade de adesão.

c.   As contratações adícionais a que se refere o artigo 21  do Decreto F,stadual n° 29.342/2013,

não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens

registrados na Ata de Registro de Preços,  limitadas ao quíntuplo do quantitativo de cada item

registrados  na  ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão  gerenciador  e  órgãos  participantes,

independente do número de órgão não participantes que aderirem` nos temos do art.21, § 4° do

Decreto Estadual n° 29.342/2013 .

---H 27 H



St¥,_S
•`......#'.

OEUS  PROVE3À

Pt{EFEITLTRA MUNICIPAL DE GRA;AÚ
CNPI/MF 06.377.063/0001-48

Rua  !'ah.ocímo .|()rgc,  ()5  -Ci`ntr(J  -Cl.:])  65  9i'to -..,`()O

Si [[.  pÍ!v:L.'ij âi;au=ÊflígQ±

d.  A Ata de Regístro de Preços vígerá pelo prazo de  i.2 (doze) meses. a contar da data de sua

assinatura,podendo,casosejamaiseconômicoeconformeip,teressedaAdministraçãoPública,

se  tomar  um  Contrato`  assim  podendo  ser  renovado  por  períodos  de  12  (doze)  meses,  não

ultrapassando 60 (sessenta) ines€s, conforme art.  57,11, da Lei  8.666/1993.

18.   DO REGISTRO DE PREÇOS.

18.1.  0 presente  certame  licitatório,  destinado  ao Registro de Preços, não  obriga a Prefeitura

Munícipal a fimar contratações nas quantidades estimadas. podendo ocorrer à contratação de

terceiros sempre que houver propostas mais vantajosas.

18.2.  A  qualquer  tempo  o  preço  registrado  poderá  ser  revisto  em  decorrência  de  eventual

redução  daqueles praticados no mercado,  cabendo a Administração  convocar os fomecedores

registrados para negociar o novo valor.

18.3.Épemitidoqueoutroslicitantestambémvenhamapraticaropreçoregistrado.

18.4.  01icitante deixará de ter o seu preço registrado quando:

I -Descumprir as condições assumídas no instrumento por ele assínado;

11-Nãoaceitarreduziropreçoregistrado,quandosetomarsijperioraopraticadopelomercado;

111 -Quando, justificadamente` não for mais do interesse da Admín].stração.

18.5.Quando  o  preço  de  mercado  tomar-se  superior  aos  preços  registrados  e  o  fomecedor,

medíante requerimento  devidamente  comprovado,  não pudei. eumprit` o  compromisso,  o

Contratante poderá:

a)  Liberar o fomecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confimando

a veracidade dos motivos  e  comprovantes apresentados,  e  se  a comunicação ocorrer antes do

pedido de fomecimento; e

b)  Convocar os demais fomecedores visando igual oportunidade de negociação.

c)  Não havendo êxito nas negociações, órgão gerenciador, deverá proceder à revogação da Ata

de Registro, adotando as medidas cabi'veis para obtenção da contratação mais vantajosa.

18.6.     0  gerenciamento  deste   instrumento  caberá  à  Prefeitura  Municipal  de   Grajaú/MA,

através da Comissão Pemanente de Licitação de Grajaú/MA, no  seu aspecto operacional,  e à

Assessoria Jurídica, nas questões legais.

-ti  28  F--
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19.    DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1.  Eventual divergência entre as infomações constantes no  sistema GRAJAULICITA e as

do  presente  edital,  será  levado  em  consideração  aquelas  constantes  no  presente  instrumento

convocatório, e seus anexos.

19.2.  0 presente Edital e  seus  Anexos, bem  como  a proposta dos  licitantes vencedores, farão

parte integrante do Contrato. independentemente de transcrição.

19.3.  É  facultado  ao  Pregoeiro  ou  a  Autoridade  Superior,  em  qualquer  fase  da  [icitação,  a

promoçãodediligênciadestinadaaesclarecerc;ucomplementarainstruçãodoprocesso,vedada

a inclusão posterior de documento ou infomação que deveria constar no ato da sessão pública;

e ainda:

19.4.   Solicitar  aos   se,tores   competentes   a  elaboração   de   pareceres   técnicos   destinados   a

fundamentar as decisões;

19.5.  No julgamento  das  propostas  e  da  habilitação,  sanar erros  ou  falhas  que  não  alterem  a

substância   das   propostas.   dos   documentos   e   sua   validade  juri'dica,   mediante   despacho

fundamentado e acessi'vel a todos os interessados; e

19.5.1.  Relevar  omissões  puramente  fomais  observadas  na  documentação  e  na

proposta,  desde  que  não  contrariem  a  legíslação  vigente  e  não  comprometam  a

lisura da licitação.

19.6.  Qualquer pedído  de esclarecimento  em relação  a eventuais  dúvidas na interpretação  do

presente Edital e seus Anexos, deverá ser enviada ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores

à  data  designada  para  abertura  da  sessão  pública,  exclusivamente  por  meio  eletrônico  via

intemet, no endereço indicado no Edital.

19.7.  0  pregoeiro  responderá  aos  pedidos  de  esclarecimentos  no  prazo  de  dois  dias  úteis,

contado   da   data   de   recebimento   do   pedido,   e   poderá   requisitar   subsídios   formais   aos

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

19.8.  As  impugnações  e  pedidos  de  esclarecimentos  não  suspendem  os  prazos  previstos  no

certame.

H2gr
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19.9.  A  concessão  de  efeíto  suspensivo  à  impugnação  é  medida  excepcional  e  deverá  ser

motivada pelo pregoei].o, nos autos do processo de licitação.

19.10.  Fica  assegurado  à  Prel`eit,ura  Municipal  de  Grajaú/MA,  o  direito  de,  no  interesse  da

Administração, anular ou revogar. a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação,

dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

19.11.  Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e  legítimídade das  infomações e  dos

documentos apresentados em qualquei. fase da licitação.

19.12.   Não   havendo   expediente  ou  ocorrendo   qualquer  fato   superveniente  que   impeça   a

realização  do  certame  na  data  marcada,  a  sessão  será  automaticamente  transferida  para  o

primeíro dia útíl subsequente, no mesmo horário e local anteriomente estabelecido, desde que

não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

19.13. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital  e seus Anexos, excluir-se-á o dia do

ínício e incluir-se-á o do vencimento.  Só se inicíam e vencem os prazos em dias de expediente

na Prefeitura Municipal de Graj aú/MA.

16.14.  0  desatendimento  de  exigências  fomais não  essenciaís  nã()  importará no  afastamento

do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualit`icação e a exata compreensão da

sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.

19.15.  Os proponentes  são responsáveis pela fidelidade e  legitimidade das informações e dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

19.16.  Aos  casos  omissos  aplicar-se-ão  as  demais  disposições  constantes  da  Leí  Federal  n°

10.520/2002 e subsidiariamente da Lei n° 8.666/93.

19.17. Em caso de divergêncía entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

19.18.  A  Contratada  deve  cumprir  as  nomas  de  desenvolvimento  sustentável  (art.   3°,  Lei

Federal n° 8.666/93).

H3oL
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19.19.   Este   edital   e   seus   anexos   estão   à   disposição   dos   iiiteressados   na   COMISSÃO

PERMANENTEDELICITAÇÃO-CPLdaPrefeituraMunícípaldeGrajaú/MA,desegunda-

feira a sexta-feíra das 08:00  às  ] 2"  horas onde poderão  sei. consultados gratuitamente, bem

como no endereço eletrônico www.grajau.ma.gov.br e GRAJAULICITA.com.br.

19.20.   Ao   adquirír   o   edital,   o   interessado   deverá   decla^rar  o   endereço   em   que   receberá

notificação  e  ainda  comunicar  qualquer  mudança  posterior,  sob  pena  de  reputar-se  válida  a

notificação encaminhada ao endereço fomecido.

20. DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OL' ÁNULAÇÃO DA PRF,SENTE LICITAÇÃO

0

20.1.  A  Prefeitura  Municipal  de  Grajaú/MA  ou  pessoa por  ele  designada,  poderá  revogar  a

presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente

comprovado, pertinente e suficiente parajustificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de

oficío ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado,

bem  como  adíá-la  ou  prorrogar  o  prazo  para  recebimento  das  propostas,  sem  que  caíba  às

empresas licitantes quaisquer reclamações ou direitos a indenízação ou reembolso.

21.1DOS ACRÉSCIMOS, SLTPRESSÕES E DO REAJUSTE

21.1.  A  empresa  contratada  fica  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os

acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do contrato.

21.2.     Reajustamento   de   Preços   CTEF  -  representa  uma  cautela  prévia  para  ímpedir  o
rompimento   do   equili'brio   econômico-financeiro   do   CTEF,    materializado   na   aplicação

períódica  e  automática,  sobre  os  preços  contratados,  de  un  índice  de  preços  que  reflita  as
variações  dos  custos  de  produção,  confome  Art.  55,  Inciso  m,  e  Art.  40,  Inciso  XI,  da Lei
Federal n° 8.666/93;

21.3.     CTEF -Contrato de Execução e/ou Fomecimento;

21.4.      Quando  autorizado  pelos  Manuais  de  programa,  o  Convenente  poderá  solícitar  o
reajustamento.

21.5.     O convenente deverá submeter a seguinte documentação para a realização da análise de
reajustamento:
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a)  Edital  de  l,icitação  e  CTEF  que  contenham  os  dados  de  reajustamento  (índice,

periodicidade e data-base de referência);

b)  PO   de  reaju`stamento   assinada  pela   fiscalização,   onde   sejam   demonstradas   em
colunas os  valores/quantidades  acumuladas já executadas  e  que não deverão  sofrer
reajuste,   os   saldos   das   quantidades/valores   quc   sofrerão   reajuste   e   os   valores

correspondentes ao reaj ustamer]to.

21.6      Será verificado  se  o  índice,  a  periodícidade  e  a  data-base  de  referência  indicados  no

edítal e no CTEF são os mesmos utilizados no cálculo.

21.7      A  GIGOV/REGOV  pode  autorizar  o  pagamento  de  reajustamento  de  preços  com
recursos  de  contrapartida,  repasse  da União  ou com rendimentos,  mediante  reprogramação  e
fomalizaçãodeTA,desdeque(AtadaReuniãoOrdinárian°02/2020daComissãoGestorada
Platafoma +Brasil e IN MDR n° 04/2020):

a) Não haja acréscimo do valor de repasse do CR ou da etapa correspondente;

b)PreservadooobjetodoCRoudaetapacorrespondente,bemcomosuafuncionalídade;

c)hajaprevisãonoeditaldelicitaçãoenoCTEFdoíndiceedaperiodícídadeaseremaplicados

para o reajustamento de preços requerido.

21.8      A GIGOV/REGOv deve avaliar a adequação do índice e da periodicidade previstos no
edital de licitação e no CTEF

22. DA FORMA DE FORNECIMENT0 E LOCAL DA ENTREGA

22.1.     A  mínuta  do  contrato  (ANEXO  11)  que  integra  o  preser]te  edital  para  todos  os  fins  e

efeitos  de  direito,  bem como  o termo  de  referência,  regulamentará as  condições da  forma de

fomecimento, recebimento, bem como prazo e local da entrega. Após assinatura do contrato ou

outros instrumentos hábeis, a empresa contratada deverá inicíar o fomecimento.

23.DOS ANEXOS

23.1.     Constituem  anexos  do  edital  e  dele  fazem  parte  integrante,  independentemente  de
transcrição, os seguintes anexos:

23.1.1. Anexo I -Termo de referência;
23.1.2. Anexo 11 -Memoríal  Descritivo;
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23.1.3 . Anexo 111 -Orçamento Analítico e composição de BDI;
23.1.4. Anexo IV -Plantas Técnicas;
23.1.5. Anexo V -Planilha Orçamentária;
23.1.6. Anexo VI -Curva A 8 C;
23.1.7. Anexo VII -Cópia do Convênio;
23.1.8. Anexo VIII -Declaração Conjunta
23 .1.9. Anexo IX -Modelo da declaração de localização e fimcionamento
23.1.10 Anexo X -Modelo de carta proposta
23 .1.1 1.Anexo XI - Minuta do contrato
23.1.12.Anexo XII -Minuta da ata de registro de preços
23.1.13.Anexo XIII -Modelo de declaração de visita ao local da obra

Comíssão  Peimanente de Licitação  da Prefeitui.a Municipal  de  Grajaú,  Estado  do
Maranhão, em 26 de agosto de 2022.

Mercial Lima de Arruda
Prefeito Municipal
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PROJETO BÁSICO

1 - DO 0BJETO

Futura e Eventual contratação de empresa para Recuperação e manutenção de
Estradas   Vicinais   não   pavímentadas,   em   locais   a   serem   definidos   pela   Prefeitura
Municipal de Grajaú"A.

2. DA JUSTIFICATIVA

A Zona Rural de nosso muníci'pio, tem como acesso principal estradas vicinais,
onde   a   sua   maioria   estão   com   sua   infraestrutura  precária3   precisando   urgentemente   de
manutenção   e  um  sístema  adequado   de  drenagem,   favorecendo  o  escoamento  das  águas

provenientesdaschuvasefavorecendoassimumamelhorcondjçãodebem-estaràpopulação,
proporcionando  o  trânsito  de  vei'culos  e  pedestres  com  confoito  e  segurança  e  facilitando  o
escoamento da produção agrícola produzido nessas regiões.

0  melhoramento  dessas  estradas  trará  sem  sombra  dc  dúvidas,  beneficios  à
população,  melhorando  o  transporte  da  produção  agrícola  c  favorecendo  o  incremento  da
produção, revertendo em melhorias econômicas das famílías que moram na região.

0 3.      PARTES INTEGRANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA

3.1.   PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO -PLANILHAS

3.1.1.    MEMORIAIS  DESCRITIVOS
3.1.2.    ORÇAMENTO ANALÍTICO E COMPOSIÇÃO DE BDI
3.1.3.    PLANTAS  TÉCNICAS

4.   LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1.  Todos  os  serviços  constantes  dos  anexos  deste  Termo  de  Referência  deverão  ser
executados na Zona Rural, deste município de Grajaú/MA.

5.   PROCEI)IMENTOS PARA EXECUÇÃO CONSTRUTIVA
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do APENDICE A deste Termo de Referência e deverão estar em confomidade com
as Nomas Brasileiras da ABNT pertinentes.

6.   DAS 0BRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1.  Coordenar e monitorar as ações relativas ao desenvolvimento das atividades executadas

pela empresa CONTRATADA.

6.2.  Definir  mecanismos  de  gerenciamento  e  controle  das  atividades  desenvolvidas  pela
CONTRATADA, assim como avalíar a execução mensal dos serviços em andamento,
e sua compatibilidade com os quantitativos e especificações contratadas.

6.3.  Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de um servidor especialmente
designado,  que  anotará  em regístro  próprio  todas  as  ocorrências  relacionadas  com  o
mesmo.

6.4.  Pagar a importância correspondente ao serviço no prazo contratado.

6.5.  Prestar   as   informações   e   os   esclarecimentos   que   venham   a   ser   solicitados   pela
CONTRATADA.

6.6.  Fomecer  todos  os  recursos  necessários  e  adequados  para  o  bom   andamento  dos
serviços.

0             7.   DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1.  Executar  os  serviços  através  de  profissionaís  qualificados  de  acordo  com  o  perfil
necessário,  na  foma  indicada  pelo  CONTRATANTE  e  em  confomídade  com  os
serviços constantes da O.S. expedida pelo CONTRATANTF,.

7.2. Arcar   com   os   ônus   trabalhistas,   impostos,   encargos   sociais   e   outros   afins,   no
atendimento dos objetivos em questão.

7.3.  Responsabilizar-se pelo pagamento das multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades,   Federais,   estaduais   ou   Municipais,   em   consequência   de   fato   a   ela
imputável ou por atos de seu pessoal.

7.4.  Responder  por  todos   e   quaisquer  danos  pessoais  ou  materiaís  causados  por  seus

profissionais    ou    prepostos    às    dependências,    instalações    e    equipamentos    do
CONTRATANTE e de terceiros, a título de culpa ou dolo devidamente comprovados,

providenciando a correspondente indenização.

- 35 fl-



9[US PRovi?/`

PREFEn`L'P`AM{;NICIPALI)EGRAjAÚ
CNPT/MF0r>.377.063/Oooi-48

ltLiâ  J'£`|rí)ci.nio  |Í>fLrc,  OS  -i  Ceíitro  -(:E`l'  ít`;  9.1`:)-()\)0

Sit.`: ±i úr:iií!uiJari

7.5.Apresentarcronogramadetalhadodeexecuçãocomdatasdeinícíoetérminodaobra,
compatibilizadocomosquadrosdedemanda,visandoàprogramaçãodasdiversasfases
dos serviços.

7.6.  Contratar profissionais  para  a prestação  dos  serviços  com  a  capacitação  adequada  e
através do regíme CLT.

7.7.Atender    as    solicitações    de    serviços    do    CONTRATANTE,    de    acordo    com
especificações  técnicas,  procedímentos  de  controles administrativos,  cronogramas de
execução que venham a ser estabelecidos nas OS.

8.   DO PRAZO DE EXECUÇÃ0

8.1.OsserviçostécnicosdecorrentesdalicítaçãodeverãoobedeceraoCronogramaFísico-
financeiro  que  integra  o  APENDICE  A  deste  Termo  de  Referência  que  prevê  a
conclusão dos mesmos em 240  (duzentos e quarenta)  dí?Ls a partir do recebimento  da
Ordem  de  Serviço  pela  CONTRATADA.  A  proiTogação  desse  prazo poderá ocon.er
somente dentro dos temios da lei vigente.

9.   DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

9.1.  0 pagamento será efetuado através Boletíns de Medição, na forma abaíxo;
•      Após  a conclusão  dos  serviços,  com  os devidos  aceites  e  homologações por

CONTRATANTE.serãoapresentadasparapagameritocópiasdosBoletinsde
devidamente autenticadas juntamente com as Notas Fiscais/Faturas.

parte  da
Medição

0  CONTRATANTE  pagará  à  CONTRATADA  somente  os  valores  contidos  nos
Boletins  de  Medição,  devidamente  atestados  e  homologados  pela  CONTRATANTE
não sendo devido o pagamento de quaisquer valores a título de franquia ou de garantia
de execução de valores mínimos.
0  pagamento  será  realizado  até  o  quinto  (5°)  dia  útil  após  a  apresentação  de  Nota
Fiscal/Fatura anexada de cópía da Ordem de Serviço homologada.

A CONTRATADA deverá apresentar os seguintes comprovantes:
Mensalmente cópia autenticada da GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do  Tempo  de  Serviço  e  lnfomações  à  Previdência  Social  completa  e  quitada,  e  seu
respectivo comprovante de entrega, nos temos da legislação vigente.
Mensalmente  cópia  autenticada  da  GPS  -  Guia  da  Previdêncía  Socíal  quitada  com  o
valor indicado no relatório da GFIP.
Trimestralmente  a  documentação  relativa  à  comprovação  do  adímplemento  de  suas
obrigações trabalhistas,  inclusíve contribuições previdencíárías  e depósítos  do  FGTS,

para com seus empregados.
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A  não  apresentação  dos  itens  confome  descritos  acima  implicarão  na  suspensão  dos

pagamentos até a sua regularização.

9.3.  A CONTRATADA deverá:
•     Manter,  duante  a vjgência do  contrato, todas as cor)dições de habilitação  exigidas na

licitação.
•      Cumprir rigorosamente com todas  as programações e ativiclades  constantes  do  objeto

do contrato, e que venham, ser estabelecidas na OS.
•     Elaborar os relatórios de acompanhamento de execução e de conclusão de serviços

10. DA VIGILÂNCIA, PROTEÇÃO ÀS OBRAS E AO PESSOAL

10.1.            A CONTRATADA  deverá apresentar à cot\rTRATANTE,  antes do ini'cio  das
obras,  o  respectivo  Plano  de  Segurança  abrangendo  todas  as  suas  fases  tais  como
demolições, comti.uções, manutenção, etc.

10.2.            A   CONTRATADA   será   responsável   única,   perante   CONTRATANTE   e
terceiros,  por  quaísquer  danos  que  vier  a  causar,  em  consequência  do  serviço,  a
materiaís, bens ou pessoas, sendo da própria CONTRATANTE ou de terceiros.

10.3.            Deverá a coNTRATADA manter sinalização diuma e notuma nos trechos em
que  serão  executados  os  serviços  que  apresentarem  riscos  de  acídente,  respondendo
pelos  danos  causados  a CONTRATANTE  ou  a terceiros  por  falhas  no  cumprimento
deste dispositivo.

10.4.            Caberáà coNTRATADA a responsabilidade pela segurançade seu pessoal nas
obras
CIPA.

através  de  seu  serviço  de  Medicina do  Trabalho  devidamente  representado  na

10.5.            Os    serviços   de   vigilância   e   a   responsabilidade   de   guarda   de   materiais,
ferramentas   e   equipamentos,   nas   áreas   dos   trabalhos,   serão   de   inteira   e   única
responsabílidade da CONTRATADA.

11. DA FISCALIZAÇÃ0

11.1.            A  FISCALIZAÇÃO   se   exercerá  em   caráter  permanente   por  intermédio   de

pessoal especializado da CONTRATANTE, designado para este mister.

11.2.            Caberá exclusivamente  à  coNTRATADA,  refazer os  serviços  não  aprovados

pela FISCALIZAÇÃO.

ti 37 ft-
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11.3.            A   CONTRATADA   deverá   manter   ou   construir,   no   canteiro   de   servíços,
acomodações  adcquadas  para  que  o  pessoal  da  FISCALIZAÇÃO  possa  exercer  sua
ftinção com re]ação aos serviços objeto do contrato fimado.

11.4.            Todas    as    instruções,    reclamações    e    quaisquer    entendimentos    entre    a
FISCALIZAÇÃOeaCONTRATADAevíce-versafar-se-ásempreporescrito,através
do   Lívro   de   Obras,   assinada   por   seus   representantes   credenciados   nas   devidas
oportunidades,nãosendolevadasemconsideraçãoquaisqueralegaçõesfundamentadas
em ordens ou declarações verbaís.

11.5.            Todas    as    solicitações    feitas    pela    FISCALIZAÇÃO    ao(s)    Engenheiro(s)
condutor(es) dos  serviços serão consideradas como  se fossem dirígidas diretamente à
CONTRATADA;  por outro  lado, todo  e qualquer ato  efetuado  ou  disposição tomada
pelo(s)   referido(s)   Engenheiro(s),   ou   ainda   omissões   de   responsabilídade   do(s)
mesmo(s),   sei.ão   considerados   para  todo   e   qualquer   efejto   como   tendo   sido   da
CONTRATADA.

"           A  CONTRATADA  será  obrigada  a  afastar  ímediatameiite  do  serviço  e  do
canteiro  de  obras,  todo  e  qualquer  elemento  julgado  pela  FISCALIZAÇÃO  com
condutainconvenienteequepossaprejudicarobomandamentodosservíços.

11.7.             A FISCALIZAÇÃo terá plena autoridade para suspender os serviços, total ou

parcialmente,  sempre  que  o julgar  conveniente  por  motivos  técnicos,  de  segurança,
disciplinares ou outros.  Em todos os casos, os serviços sÓ poderão ser reínicíados por
outra ordem da Fisca]ização.

11.8.            A  CONTRATADA  deverá  proporcíonar  à  FISCALIZAÇÃO`  amplo  acesso  a

qualquer  local  dos  serviços  e  facílitar,  ainda,  os  meios  no  sentido  de  que  a  mesma
FISCALIZAÇÃO possa exercer  suas  fúnções  de  forma completa,  devendo.  também,
providenciaroimediatoatendimentodetodasasobservaçõesdaFISCALIZAÇÃO.

11.9.            Das decísões da FISCALIZAÇÃO, a coNTRATADA poderá interpor recurso,
sem   efeito   suspensivo,   ao  Prefeito,   no   prazo   de   10   (dias)   corridos,   contados   do
recebimento da notificação.

12. DA DIREÇÃO E ANDAMENTO DAS 0BRAS

12.1.             Logo após o início das obras, a coNTRATADA deverá detalharo cronograma
físico financeíro apresentado na licitação.

12.2.            A CONTRATADA manteráparaadireção geral dos trabalhos, pessoas idôneas,

:ar:Ír::een:aur::een::cmebgerraãnod:se:rpí:rjtêançc::sdeerseecr,va,àoasç:::tãanÊt|usrêzAaiT2sÍ?aáôssasque
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12.3.            A CONTRATADA ficará obrigadaapreencher e a fomecerà FISCALIZAÇÃO
o     "Boletim    Diário",    de    acordo    com    o    modelo    estabelecído    pela    mesma
FISCALIZAÇÃO,neleregistrandoopessoalemsei.viço,osequipamentos,osserviços
executados, ajomada de trabalho, as condições do tempo. observações de ocorrências,
etc.

12.4.            A  CONTRATADA  deverá  providenciar  a  conf.ecção  da  placa  indícativa  dos
serviços  de  acordo  com  o  modelo  fomecido  pela  CONTRATANTE  e  instalá-la  em
local escolhido pela FISCALIZAÇÃO.

12.5.            A  área prevista para  instalação  do  canteiro  de  obras  deverá  ser  índícada  pela
CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

13. DA EXECUÇÃO DAS OBRAS

13.1.            À  CONTRATADA  caberá toda  a  execução  das  obras  e  servíços  objeto  deste
"Temo de Referêncía" e seus Anexos.

13.2.            Todos os serviços e ou materiais que constam da planílha de preços deverão ser
fomecidos pela CONTRATADA.

13.3.            Não  será  admitida  qualquer  alteração  de  itens  de  serviços,  quantitativos  ou
unidades na planilha de preços unitáríos fomecida pela CONTRATANTE, que deverá
ser totalmente preenchida pelo empreíteíro, sob pena de inabilitação.

14. DOS MATERIAIS

14.1.             Todos  os  materiais,  equipamentos   e  acessórios   necessários   à  execução  dos
serviços   licitados   deverão   ser   fomecidos   pela   CONTRATADA,   rigorosamente
adequados  à  finalidade  a  que  se  destinam  e  deverão  estar  enquadrados  nas  nomas,
específicações,  métodos.  padronizações,  terminologías  e   simbologias  estabelecidas

pela Associação Brasileira de Nomas Técnícas -ABNT que lhe sejam aplicáveís. Os
mesmos  não  poderão  ser  empregados  sem  a  aprovação  da  FISCALIZAÇÃO,  que
poderá  solicitar  os   dados   necessários   à  comprovação   da  natureza,   qualidade   e   o
fomecimento de amostras.

14.2.            Todos   os   materiais   rejeitados   pela   FISCALIZAÇÃO   serão   imediatamente
removidos do canteiro de serviços.

15. DO PESSOAL

H 3g H-
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15.1.            Na    execução    dos    serviços,    a    CONTRATADA    empregará    mão-de-obra
devidamente habilitada.

15.2.             A CONTRATANTE tem o direito de, a seu exclusivo critérío e sem assumir o
ônus   por   qualquer   índenização   perante   a   CoiNTRATADA,   exigír   a   imediata
substituição de qualquer dos seus empregados que ela  venha a julgar incompetente ou
prejudicial ao bom andamento dos serviços.

15.3.            A  CONTRATADA será a responsável pelo pagamento  dos  salários e todos os
encargos  sociais  e  trabalhistas,  vale-transporte,  vale-refeição,  uniforme,  E.P.I.  etc.,
deveráobservarospreceitosrelativosàsleistrabalhistas,previdenciárias,assistencíais,
securitárias  e  sindicais,  e  ficará  obrigada a assumir  a responsabilidade para todos  os
efeitos legais, por todos os seus funcionários, como úníca empregadora, reconhecendo
expressamente que em hipótese alguma, se estabelecerá qualquer vínculo empregatício
entre  os  seus  funcionários  e  a  CONTRATANTE,  com  total  isenção  e  exclusão  da
CONTRATANTE em qualquer procedímento judicial ou extrajudicial.

15.4.            A       CONTRATADA       também       responderá       pecuniariamente,       perante
CONTRATANTE ou terceiros, por eventuais furtos praticados pelos seus empregados,
resguardando-se seu direito a eventuais ressai`címentos pelas companhias seguradoras.

15.5.            Mediante   prévia   e   expressa   autorização   formal   da   CONTRATANTE,   a
CONTRATADA  poderá  subeinpreitar  parte  ou  partes  dos  trabalhos  de  topografia,
pavimentação,   controle   tecnológico   e  redes  de  utilidades,   ficando   entendido   que,
mesmo  com  essa  autorização,  não  ficará  retírada  ou  diminuída  a  exclusiva  e  única
responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE.

16. DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

16.1.            As unidades com que os serviços serão medídos, para fins de pagamento, estão
expressas   na   Planilha  Analítica   que   integra   o   APENDICE   A   deste   "Temo   de
Referência".

16.2.            Os critérios de medição de todos os serviços consideram o pagamento de etapas
executadas, não sendo aceita a proposição de adiantamento para quaísquer delas.

16.3.            Todos os materíais, equipamentos, ferramentas, EPI's e mão-de-obra específica
e  adequada  aos  serviços  deverão  estar previstos  e  inclusos nos  preços  de  cada  item,
sendo que na sua execução estarão incluídas todas e quaisquer despesas mesmo quando
não  mencionadas  expressamente  na  composição  de  preços  unitários  fomecidos  pela
CONTRATADA.

------ ti  4o  H
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16.4.            Eventualmente ou em caráter excepcíonal, a coNTRATADA poderá solicitar a
CONTRATANTE  o  desdobramento  de  preços  contratuais   A  aceitação  do  pedido,
porém,ficarásujeitaàaprovaçãodaFISCALIZAÇÃO,que,inclusive,poderárejeitá-
1o.

16.5.            A   fatura   da   medição   contratual   será   encamínhada   à   CONTRATANTE,

juntamentecomorespectivoBoletimdemedição,esteemitidopelaCONTRATANTE
e cópias autenticadas das últímas guias de recolhímentojá exigíveis do FGTS e INSS.

16.6.            O pagamento dos serviços será efetuado no prazo estabelecido no contrato, após

:onafperreêsnec:taa:ãaoce|::çãf;at;,:|aaFC|osràeÃPLo|nzí:%tàoaàa!eóí:TdTORAVÊnAC#icondlcíonadoa

17. DA CONCLUSÃO E ENTREGA DAS OBRAS

17.1.            A  não  ser  em  consequêncía  de  trabalhos  extraordinários,  não  previstos  neste
"Termo de Referência",  de condições meteorológicas desfavoráveis ("N LOCO")  ou

de  fatos  impeditivos  para  os  quaís  a  CONTRATADA  não  tenha  concorrído,  outras
situaçõesnãodeverãoafetaradatafixadaparaaentregadosserviçoscontratados.

17.2.            As obras ou servi.ços deverão  ser entregues completamente acabados,  livres de
entulho, restos de materiaís e ínteiramente limpas.

17.3.            Verificado o cumprimento  e atendimento de todas as exigências contidas neste
"Temo de Referência", e após a entrega dos desenhos "as built'`, a CONTRATANTE

aceitará provisoriamente .os  serviços no  prazo  de 30  días,  contados  da data em  que a
CONTRATADA  comunicar,   por  escrito,   a  conclusão   dos   mesmos.   Durante  este
período,   a   Comratada   deverá   refazer,   por   siia   própria   conta,   os   serviços   que
apresentarem  defeitos.  Uma  vez  corrigidos  tais  defeítos,  e  fomecidos  os  desenhos
representativos   da   obra,   o   Recebimento   Definitivo   pela   CONTRATANTE   será
efetivado  60  (sessenta)  dias  após  o  Recebimento  Provisório  mediante  solícitação  da
Contratada, também por escrito, fomalizando-se a aceítação através de "Temo Final
de Entrega e Recebimento".

17.4.            Quando do recebimento definitivo do referido contrato, será devolvída a caução
a   CONTRATADA,   permanecendo,   porém,   a   responsabilidade   deste   pelo   prazo
previsto em lei.

18. DAS SANÇÕES

18.1.            Nahipótese de descumprimento parcial outotal daadjudícatária, das obrigações
contratuais    assumidas,    ou    a    infríngêncía    de    preceitos    legais    pertínentes,    o
CONTRATANTE poderá garantir a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:
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•     Advertência por escrito;
•     Multa, de 2% que incidirá em cima do valor constado iia OS em caso de reincidência.
•     Não será aplícada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos serviços advier

de caso fortuito ou motivo de força maior.
•     Da sanção  aplicada  caberá recurso,  no prazo  de  5  (cinco)  dias  úteís  da notificação,  à

autoridade  superior  àquela  que  aplicou  a  sanção,  nos  termos  do  art.  109,  da  Lei  n°
8.666/93.

•     A   autoridade   competente   poderá,   motivadamente   e  presentes   razões   de   interesse

público, atribuir ao recurso interposto eficácía suspensiva.

IMPORTANTE

>    Ao receber as propostas,  a CONTRATANTE entende que cada proponente tenha tido

pleno  conhecimento  deste  "Temo  de Referência",  das condições gerais que regerão o
Contrato,  e  das  condições  com  que  se fará o  transporte  do  pessoal,  de materiais  e  de
equipamentos, locais dos serviços como: natureza, tipo e relevo do teneno, edificações

próximas, obstáculos, condições pluvíométricas, etc.

>    Cada proponentc deverá ter pleno coriiecimento  dos acórdãos do  TCU, dos Decretos-
Lei, medidas provisórias e demais dispositivos legais paia a realização das obras objeto
deste "Temo de Rcferêiicia" e que regiilam esse tipo de empreendimento.

----- ti 42  fl-
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MEMORIAL  DESCRITIVO

•        GENERALIDADE:

Este  Memoríal   Descritivo  tem   a  função  de  propici"  a  perfeita  compreensão  do  projeto  e  de   oríentar  o

consultor objetívando  a boa execução  da obra

Aestradavicinaléebparafixaçãodohomemàte"epeçafunclamentaldesobrewência,mesmoque

sozinha  não  responda pelo  processo de  desenvolvimento.

Aadequaçãodasestradasvicinaisénecessáriaparamelrioratendwdeslocamentodapopulação.

Os  serviços  deverão  sü  feitos  ngorosamente  de  acordo  com  o  prom  de  execução   Toda  e  qLialqufl

alteraçãoquepornecessic!adedevaseri.ntroduzidanoprojetoounasespecificaçõesdeveráserinformada

com  antecedênci.a.

Podeú  a  fiscalização  paralísar  os   servíços   ou   mesmo  mandar  refazê-Ios,   quando  os   mesmos   não  se

apresentarem  de acordo  com  as  especificações,  detalhes  ou  normas  de boa técnica.

Nosprojetosapresentac!os,entreasmedidasapresentadasemescalaemedídasdeterminadasporcotas,

prevalecerão sempre  as  ultimas.

Deve    também    manter    serviço    ininterrm    de    vi'gilância    da    obra    até    a    sua    entrega    definitíva,

responsabilízando-se  por quaisquer danos decorrentes  da execução  da mesma.

Ê   de   responsabilidade   da   contratada   manter   atualizados   no   cantem)   de   obras    Alvará,    Certidões   e

Licenças,   evitando   interrupções   por   embargo.   Assim   como   possuír   um   )ogo   completo,   aprovado   e

atualjzado  dos  projetos,  específicações,  orçamento,  cronograma  e  demais  elementos  que  interessam  aos

Serviços.

0projetoestáfundamentadoemumlevantamentoevistoria,conformeprojetotécnicoapresentaclo.

0   presenb   memorial   descrítívo   tem   por   finalidade   orientar   os   serviços,   bem   como   especificar   os

parâmetros  considerados  cla adequação  de  estrada vicinal.

•        FINALIDADE  I)A  CONSTRUÇÃO

Recuperar e  adequar  as  es[radas  vicinais  do  mimicípü  melhorar a  infraestrutura  e  facilitar  o  escoamento

da  produção  agri'cola  (Ieite,  grãos,  suínos,  aves,  frLitas  e verduras).

Todasessasatividadestêmumpapelsjngularriaeconomialocalgerandorendaparasuascomunidades.

Convêm  lembrar  que  as  fortes  chuvas  ocorridas  na  região,  causam  condições  clífi'ceis  de  tráfego  nestes

trechos e muitas  vezes  é  Ímpossível transpor alguns pontos  no decorrer do  acesso,
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Osparâmetrostécnicosparaaexecuçãodestaobrasãojdealizadosclentrodoprincípiodaeconomicidade

e,   com   o  máximo  aproveítamento  do  material  existenb  no  local  dos  recursos   naturais,   desde  que  não

afetemasuaqualídade,objetivoedurabilidade,atendendosuafunçãosocial.

•       LOCALI)A0BRA

Estradas   Vicinais   na  Zona   Fiural   no  munüo  de  GRAJAÚ  -  MA,   nos  trechos   a  serem   definidos   pela

contratante,  num  total de 85,00  Km

•       OBJET'V0

Espera-se   com   a   execução   que   se   restabeleça   o   esti'mulo   aos   benefjciários,   diminua   os   custos   de

manutençãofamiliar,favoreçaoincrementodaprodução,revertendoemmelhoriaseconômicas-sociale

melhoría  de  vida.
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1.0   -"ABALHOS  INICIAIS.

®

1.1             -PLACADE0BRAEMCHAPADEACOGALVANIZADO.

RESOLUçÃO  N°  198,  DE  15  ABR  1971   -CONFEA

0ConselhoFederaldeEngenharia,ArqujteturaeAgronoma.nousodasatribuiçõesquelhe

confereaalíneafdoartígo27daLein.5.194,de24dedezembrode1966,

Considerandoqueoart.16dacítadaLeiestabeleceacolocaçãoemanutençãodeplaoasem

obras,  instalações  e  serviços  de engenharia,  arquítetura ou  agronomia;

Considerandoqueénecessáríoregulamentarsuasdimensõeseafixação,.

Aplicação:

lnstalação  de  placa para  Ídemficação  da obra.

CaraBleri'sticas Téonicas / Especifioação:

Executar placa de obra,  as  dimensões  conforme o  Órgão  gestor do  recurso.

Deverão  constar os  seguintes  dados:  descrição  da  obra,  nome  da  CONTRATADA,  de  acordo  com

o  seu   registro   no  Conselho   Regional;   nome  do  Autor  e  Co-Autores  do  proieto  ou  projetos,   de

acordo   com   o   seu   registro   no   Conselho   Regional;   nome   dos   Responsáveis   Técnicos   pela

execução  da  obra,  instalações  e  sE"Ços,  de  acordo  com  o  seu  registro  no  Conselho  F}egional;

atividades  específicas  pelas  quais  os  profissionais  são  resporisáveis;  Título,   número  da  Carteíra

Profissíonal  e  regíão  do  regístro  dos  profíssionais.

A  placa deverá está instalada,  no  máximo,  5  (cinco)  dias  após  o início das  obras.

Será  em  chapa  galvanjzada  n°  16,   estrutLiradas  em  cantoneiras  de  ferro  e  pintura  em   esmam3

sintético,  de  base  alquíclíca  ou  aplicação  de  Vinn  em  Recorte  Eletrônico.  Cantoneiras  de  ferro,  de

abas   iguais,   de   25,40   mm    (1")   x   3,17   mm    (1/8"),   no   requadro   do   perímetro   e,   também,

internamente  em  travessas  dispostas  em  cruz.

Observações:

Antes  de  sua  execução,  a  CONTRATADA  deverá  entrar  em  contato  com  a  CONTRATANTE  para

verificar a  necessidade  de  se seguir algum  modelo padrão para a placa.
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1.2            BARRACÃO  DA0BRAEDEPOSITODECANTEIRODE0BRAS

NORMADEREFERÉNclA-(NBR12284)-ÁREAsDEvlvÊNcmEMcANTEIRosDEoBF{As

Osbarracõ%paraaloiamento,refeitório,escritóriodeobra,guardaüferramentaseguardade

matenais   deverão   ser   locados   de   forma   a   não   preiudicar   o   desenvolvimento   da   obra    Os

barracõ%   destinados   à   guarda   de   matenais   devem   se   localizar   ü   forma   a   ser   facilmente

acessíveltampamorecebimentodemateriaiscomoparaautilizaçãodestesnaobra.

Os   banheiros,   bem   como   os   chuveiros,   devem   ser  ligados   à   rede   provisória   de   esgotos   qm

encaminhará os dei.etos para rede pública.

Em   locst   a   s"   defmido   peh   Empreiteira,   serão   construídos   os   barracões   necessários   ao

atendimentogeraldamesma,comprevisãoparadepósitodemateriais,escritórioparaopessoal

daEmpreiteira,Fiscali.zação,sanitários,abrigoparaguardas,etc.

Paradepósitoeoficina,seráexecutadoumgalpãoaberto,emmadeiraAlémdisso,executar-se-á

tambémumbarracãocomparedesümadeiracompensadaecoberturaemfibrocimento,com

banheiro,  dispondo  de  instalação  elétrica  e  hi.dro  sanitári.a.

Asligaçõesprovisóriasdeágmeluz,ainstalaçãodocanteirodeobraserãoprovidenciadaspela

Empreiteira,cabendoaestatodoocListodetaxaseconsiimo.

Vale   ressaltar  qm   essas   instalações   provisórias   deverão   permanecer  durante  todo   período   de

execução da obra.

Alimpezadevesüsempminiciadapeloconedeárvoresearbustosdemamporte,tomando-se

oscuidadosnecessáriosparaewtarclanosàscercas,árvoresouconstruçõesnasvizinhanças

Pam   derrubada   e   destocamento  em   áreas   qw   houver  risco   de   dano   a  outras   árvores,   linhas

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

amarradase,senecessário,cortadasempedaçosapanúdotopo.

2.0   -TRABALHOS  DE ADMIMSTRAÇÃO  DA  0BRA

2.1             -ADMINISTRAÇÃODE0BRA

Será de  intelra responsabilidade da empresa contratada.

3.0   -TRABALHOS  DE  M0BILIZAÇÃO  E  DESM0BILIZAÇÃO  DA  0BRA

3.1              -M0BILIZAÇÃO  EDEM0BILIZAÇÃO  DA0BRA

Será de  inteira responsabilidade da empresa contratada.
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4.0   -TRABALHOS  DE TERRAPLANAGEM

®

W             -    DESMATAMENT0    E    LIMPEZA    MECANIZADA    I)E    TERREN0    COM    REMOCA0    I)E

CAMADA VEGETAL,  UTILIZAND0  TRATOR  DE  ESTEIRAS

NORMA  DE  REFERÊNCIA  -DNIT  106/2009.

Compreendearemoçãodedeposiçãomi.neralouorgânicaexi.stentenoleitodarua,assimcomo

uma camada de 0,10m  de terra fina  (poaca).

Asáreasdeabrangênciac!osserviçosdedesmatamento,destocamentoelimpezasãoas

segujntes:

a)áreascompreendidaspelosoff-set'sdecorteeaterro,acrescidade3mdecadalado;

b)áreasdeempréstimoÍndicadasnoproi.eto,acrescidasdasáreasnecessáriasàssuasdevida

explorações, tais  como  acessos  e  eventuai§  áreas  de estocagem;

c)  outros  locais  clefinidos  pelo  projeto  ou  pela fiscalização.

Antesdoinícmdasoperaçõesdedesmatamentoénecessáríoobservarosfatorescondicionantes

demaneioambientaldemodoqueasoperaçõesdedesmatamentonãoatiniamoselementosds

proteção  ambíental.

Afiscalízaçãodeveassinalar,mediantecaiação,asárvoresquedevemserpreservadas,eas

torasquepretendereservarparaposterioraproveitamento.Astoras,destinadasparaposterior

aproveítamento,  devem  ser transportadas  para locais  inclicados.

Alimpezadevesersempreiniciadapebcortecleárvoresearbustosclemaiorpor[e,tomando-se

oscuidadosnecessáriosparaevitardanosàscercas,árvoresouconstruçõesnasvizinhanças.

Paraderrubadaedestocamentoemáreasquehouverríscodedanoaoutrasárvores,Iinhas

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

amarradas  e,  se  necessário,  cortadas  em  pedaços a partir do topo.

Nasáreasdecorte,asoperaçõesdedesmatamento,destocamentoelimpezasomentesão

consideradas  concluídas,  quanclo as  raízes  remanescentes ficarem  situadas  na profLmdidade  de  1

m  abaixo  do greide de terraplenagem.

NasáreasdeÍmplantaçãodeaterros,acamadasuperficialcontendomatériaorgânica,deveser

removicla na espessura total,  a  menos  que  haja indicação em  contrário  do  proieto  ou  da

fiscalização.ParaqualqLieralturadeaterro,asraízesremanescentesdevemficarpelomenosà2

mabaixodogreidedaplataformadeterraplenagem.Osburacosoudepressõesocasionadospor

destocamento,  devem  ser preenchidos  com  material  de áreas  de  empréstjmo,  devidamente

compactados.
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Nas  áreas  de  empréstimo  as operações de  limpeza devem  seí executadas  até  a profundidade  que

assegureanãocontaminaçãodomaterialaserutmzadopormateriaisindesejáveis.

Os  solos da camada superficial fértn,  que forem  removidos  rias  operações  de  limpeza,  devem  ser

estocados  e  utilizados  posteriormente  na recomposição das  áreas  de  exploração de  materiais

Osserviçosdevemestardefasadosemrelaçãoàterraplenagem;demodoareduziro

desenvolvimento  de vegetação  e  de  processos  eroslvos.

Os  materiais  de  desmatamento,  que  não serão  utilizados  posteriormente  devem  ser depositados

em  locaís  indicados  pelo  projeto  ou  pela fiscalização,

Osserviçosdelimpezapodemserdispensadosemterrenosdesolosmoles,seindlcadoem

projeto.

4.2            -ESCAVAÇÃO  E  CARGA  DE  MATERIAL  DEJAZIDA  -ATERR0

NOF"A  DE  F{EFEF`ÊNCIA -DNIT  106/2009.

Definir os critérios  que  orientam  a execução,  aceitação,  e  medição dos  serviços  de  escavações e

carga e,  remoção de  materiais  de  prime\ra,  segunda e terceira categorlas,  em  obras  de  estradas

vicinais.

Escavação  e  carga de  material  consiste-se  nas  operações de  remoção  do  material  constituinte  do

terreno  nos locais  onde  a implantação  da geometria proietacla requer a sua remoção,  ou

escavação  de  áreas  de  empréstimo  de  material,  incluindo  a carga e  o transporte  dos  materiais

para seu  destino final:  aterro  ou  depósito de materiais  de  excedentes.

As  operações  de  escavação e  carga compreendem:

a)  escavação e  carga do  material  em  áreas  de  cor[e até  o  greide de terraplenagem,

b)  escavação e  carga de  material  em  áreas  cle  corte  s!tuadas  abaixo  do greide  de terraplenagem

no caso em  que  o subleito  é constituído  por  materiais  impróprios,  na espessura fixada em  proieto

ou  pela fiscalização,

c)  escavaQão e carga de  material  de  degraus  ou  arrasamentos  nos  alargamentos  de  aterros

existentes:

d)escavaçãoecargadematerialcleclegrauemterrenosdefundaçãofortementemclinados;

e)escavaçãoecargadematerial,quandohouvernecessidadederemoçãodacamadavegetal,

em  profundidades  superiores  a 20  cm,

f)  escavação e  carga de  materiais  de  área de empréstimos;

g)  escavação com  equipamento  convencional  de terraplenagem,  destinados  à alteração de  cursos

d'água obietivando  eliminar travessias  ou  posicioná-Ias  de forma mais  conveniente  em  relação  ao

traçado,  os assim  chamados corta rios.
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Compreendemossolosemgeral,denaturezaresidualousedimentareseixosroladosounão

com  diâmetro  máximo de  0,15  cm.

Em  geral todos  os materiais são  escavados  por tratores  escavo-transponadores  de  pneus,

empurrados  por tratores  esteiras de  peso  compatível  ou  por escavadeiras  hidráulicas.

Sua escavação  não exige o  emprego  de  explosivo.

Todas  as  escavações  devem  ser executadas nas  larguras e  com  a inclinação dos taludes

indicados  no  projeto.

A operação  de escavação  cleve ser precedida dos  serviços  de  desmatamento,  destocamento e

limpeza.

A escavação dos  cories  deve  obedecer aos  elementos técnicos fornecidos  pelo  proieto de

terraplenagem  e  nas  notas  de  serviço.  0 desenvolvimento dos trabalhos  deve  otimizar a utilização

adequada,  ou  rejeição  dos  materiais  extraídos.  Apenas  são transportados  para constituição  dos

aterros,  os  materiais  que  pela classificação  e  caractenzação  efetuados  nos  cortes,  sejam

compatíveis  com  as  especificações  cle execução  dos  aterros,  em  conformidade  com  o  projeto.

Constatada a conveniência técnica e  econômca  de  reserva de  materiais  escavados  em  cortes,

para execução de  camadas  superficiais  da plataforma,  é  recomendável  o  depósito dos  referidos

materiais  em  locais  indicados  pela fiscalização  para sua  oporturia  utilização.

Em  situaçôes em  que o  nívsl  de  água  situe-se  acima da cota do  greide  de terraplenagem,  os

taludes  apresentem teor de  umidade elevado,  é  necessário que  se  execute  a drenagem  adequada,

com  a instalação  de  um  sistema de  drenos  profiindos ou  drenos  sub-horizontais.  A  quantidade,

posicionamento,  diâmetro e comprimentos  destes  drenos  devem ser executados de  acordo com

0  projeto.

lmediatamente  após  a conclusão  da execução  dos  drenos,  deve  ser iniciada a execução  do  aterro

de  proteção  de taludes  de  corte,  utilizando-se  solo  superficial,  argilo-arenoso,  areno-argiloso

laterizado ou  aqueles  indicados  no  proieto.  Sempre  que possível  os  materiais  para proteção

devem  ser provenientes  de cortes vizinhos  ou  de  áreas de  empréstmos  indicados em  projeto  ou

pela fiscalização.

Quando  a escavação  atingir o  greide  de terraplenagem,  e  os  solos  do subleito forem  inadequados,

isto  é,  constituídos  por solos  de  expansão maior que 2%  possuírem  baixa capacidade  de  suporte

ou  orgânicos,  é  necessáno  o rebaixamento  do greide  de terraplenagem  na espessura estabelecida

em  projeto,  ou  de  60  cm  no  mímmo,  ou  a definida pela fiscalização,  nos  casos  não  previstos  em

projeto.

A unidade  de transporte  de  material  escavado  é  o metro cúbioo  pela distância de transpone.

A distância de transpone  é  a menor distância real  entre  os  centros  de  gravidade  de  cohe  e  aterro

ou  depósito de  materiais  excedentes,  consíderando  o  percurso de  ida e volta.
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A  menor fração  a ser considerada para efeito  de  medição  é  de  10  dam  (100m).

Não é  objeto  de  medição o transporte de terra vegetal  breiosa,  quando  a distância  cle transporte

for  inferior a  5  decãmetros;  e  de  qualquer cai.egoria quando  a distância  de transporte for  inferior

ou  igual  a  1  decâmetro.

A  medição dos  serviços  sxecutados  é  realizada da seguinte forma:

a)aáreadaseçãotransvsrsalaserconsiderada,paracálciiloemediçãodovolumeescavado,é

a da seção transversal  medida após  a escavação;

b)ovolumedasescavaçõesnàoprevistasemproieto,masautorizadaspelafiscalização,éobtido

através da seção  medida após  a escavação;

c)  os  materiais  escavados  são classificados  em  conformidade  com  o  descrito  nesta

especificação;

d)  quando ocorrerem,  em  uma região,  materiais  de categorias  diferentes,  os volumes  devem  ser

medldos  para cada categoria,  e  se  não for possível  definir,  na cava,  horizontes  ou  linhas  de

separação entre  os materiais,  é feita a classificação  em  porcentagens  dos  volumes:

-os volumes  ds  blocos,  matacões  ou fragmentos de  rocha maiores 0,5  m,  isolados  uns  dos

outros,  são calculados  considerando sua forma geométrica;

-blocos  de  dimensões  menores  que  0,50  m  são amontoados  e  o \íolume  do monte é  obtido

considerando sua foíma  geométrica e  dimensões  aproximadas,  o total  de espaços  vazios  no

monte  admltido  é  de  40%;

-no caso dos  blocos  de  dimensões  menores  que  0,50  m  misturados com  material  de  outra

categoria,  o volume  de  cada material  é  obtido  com  base  na avaliação  da composição  percentual

da mistura

e)  é  objeto de medição  a escavação e  carga de  material  estocaclo,  para postenor utilização,  cuio  o

volume  é  determinado  através  cla seção transversal  medida no  corte,  após  a escavação.

4.3             -TRANSPORTELOCALC/BASC.14M3  EMRODOV.  NAO  PAV.

NORMA  DE  REFERÊNCIA -DNIT  106/2009.

0  custo  do  transporte  será  pago,  salvo  exceções,  por  momento  de  transporte,  cuja  unidade  de

medição  adotada é  a t.x km.

No  entanto,  as  parcelas  relativas  às  operações  de  manobra,  carga  e  descarga  do  equipamento,

que  independem  da  distância  a  ser  percorrida  e  do  tipo  de  revestimento  da  rodovia  utilizada,  são

computadas  no  custo  de  execução  do  serviço  correspondente;

As  produções  adotadas  não  contemplam  a  ocorrência  cle  condições  climáticas  desfavoráveis,  as

quais   influenciam,   em   função   da  freqüência  e   intensidade,   de   modo   especmco,   cada  tipo   de

serviço.    Na   elaboração   do   orçamento,   há   necessidade   de,   em   função   dos   dias   de   chuva
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previstos,  serem  computadas  as  horas  improdutivas  calculadas.  0 fomecimento  de  material  será

por  metro  cúbico,  efetivamente  utilizado,  medido  geometricamente  na pista após  compactação  ou

adensamento.  Está  incluído  no  preço  "royalties"  sot)re  a  utilização  da jazida, transporte  e tempo  de

espera clo  caminhão basculante.

Os  materiais  destinados  aos  serviços  de  aterros  e  reaterros  serão  os  de  la  categoria,  os  quais

atenderão  à  qualidacle  e  à  destinação  prevista  em  projeto,   atendendo  as   Especificações   Gerais

para Obras  Rodoviárias DNIT-ES-282/97  (CBR>8%  e expansão  <  2%)

Para   caracterizar   os   materiais  terrosos   devem   ser   realizados,   serão   executados   os   seguintes

ensaios:

•  ensaio  de  granulometria  DNIT-ME  80-64;

•   Iimite  de  liquidez  DNIT-ME  44-64;

•  limite  de  plasticidade  DNIT-ME  82-63;

•  compactação  Proctor Normal

•  ensaio  de  Índice  de  Suporte  Califórnia  com  a energia  do  método

DNIT-ME  47-64.

Os  limites  serão  os  seguintes;

•  limite  de  liquidez  <  40°/o

•  Índice  de  plasticidade<  10%

•  equivalente  de  areia  >30%

•  densidade  aparente compactado  >  1500Kg/m3

•  CBR> 10%  terraplenagem  e  CBF{ >20  °/o  subbase

•  Expansão<2°/o terraplenagem  e  expansão  < 1 °/o  subbase.

0  custo  do transporie  será pago  por momento  de transporte,  cuia unidade  de  medição  adotada.  0

material  laterítico  será transportado  em  caminhões  basculantes  carregados  por  pá  mecânica  nas

]azidas  cuia  distância  média  cle  transpofte  está  em  torno  de  10km,  os  locais  onde  serão  lançados

os   materiais   obedecerão   as   marcações   topográficas   e   orientações   do   chefe   do   campo   que

indicará  a  maneira  adequada  para o  descarregamento  que ficará enleirado  com  distâncias  entre  si

que  permitia após  o espalhamento ficar na cota marcada topograficamente.

4.4            -COMPACTAÇÂO  DE  ATERROS  A100°/o  PROCTOR  NORMAL

NORMA  DE  REFEF{ÊNCIA -NBR-7182  cla ABNT

A  compactação  é  um  método  de  estabilização  de  solos  que  se  dá por aplicação  de  alguma forma

de  energia  (impacto,  vibração,  compressão  estática  ou  dinâmica).  Seu  efeito  confere  ao  solo  um

aumento  de  seu  peso  específico  e  resistência  ao  cisalhamento,  e  uma  diminuição  do  Índice  de

vazios,  permeabilidade  e  compressibilidade.  Através  do  ensaio  de  compactação  é  possível  obter a
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correlação  entre  o  teor  de  umidade  e  o  peso  específico  seco  de  um  solo  quando  compactado

com   determinada   energia.   0   8nsaio   mais   comum   é   o   de   Proctor   (Normal,   lntermediário   ou

Modificado),   que   é   realizado   através   de   sucessivos   impactos   de   um   soquete   padronizado   na

amostra.

Proceder  a  realização  do  ensaio  de  compactação  tipo  Proctor  Normal,  com  a reutilização  do  solo,

para a  obtenção de  sua curva de  compactação.

A  execução  da  camada  compreende  as  operações  de  mistura  e  pulverização,  umedecimento  ou

secagem    dos    materiais    na   pista,    seguida   de   espalhamento,    compactação   e   acabamento,

realizadas  na  pista devidamente  preparada,  na  largura  desejada  a  nas  quantidades  que  permitam,

após  a compactação,  atingir a espessura projetada.

Quando  houver necessidade  de  executar camada com  espessura final  superior a

20  cm,  estas  serão  subdivididas  em  camadas  parciais,  A  espessura  mínima  de  qualquer camada

de  reforço será 10  cm  e  máxima de  20  cm,  após  a compactação.

0 grau  de compactação deve ser,  no  mínimo,  100%  para a camada de  reforço  do  subleito  e  100°/o

para  a  camada  de  sub-base  estabilizada  granulometricamente,   em   relação  à  massa  específica

aparente  seca máxima,  obtida  no  ensaio  Proctor  Modificado.

Ainda,   o   material   desta   camada   poderá   ser   constituído   de   solos   naturais,   rochas   alteradas

naturais,  msturas  artiticiais  de  solos,  de  rochas  alteradas  (mtadas  ou  não),  materiais  de  solos

(areia,   pedregulho)   e  cle  materiais  de  pedra  (pedra  britada,   pedrisco,   pÓ-de-pedra)   ou  ainda  por

qualquer  combinação  desses   materiais   que   apresente   conver,iente   estabilidade   e   durabilidade,

para   resistir   às   cargas   do  trânsito   e   à   ação   dos   agentes   climáticos,   quando   adequadamente

compactados,  respeitando  as  condições  indicadas nos  itens  anteriores.

Ensaio   de   Compactação   com   a   energia   do   Proctor   Modificado,   para   detemnação   da   massa

específica   aparente   seca   máxima   e   do   teor   de   umidacle   Ótima,   pelo   método   DNER-ME   129

("Método  C")  com  material  coletado  na  pista  em  locais  determinados  aleatoriamente.  Deverá  ser

coletada pelo  menos  uma amostra a  cada  500  m2 de  área.  0  número  de  ensaios  de  compactação

pode   ser   reduzido,   a   critério   da   FISCALIZAÇÃ0,   desde   que   se   verifique   a   homogeneidade   do

material:

0 grau  de compactação  e  umidade  do  material  é  aceito desde que.

a)   não   se   obtenham,   para   as   camadas   do   corpo   de   aterro,   valores   indMduais   de   grau   de

compactação  infenores  95%,  e  a  umidade  esteia compreendida no  intervalo  de  ±  3%;

b)  não  se  obtenham,  para  a  camada  final,  valores  indMduais  de  grau  de  compactação  inferiores

100%,  e  a  umidade  esteja compreendida no  intervalo de  ±  2  %.,

c)   alternativamente,   a  análise  estatística  dos   resultados  do  grau  de  compactação   realizada  de

acordo  com  a  equação  3  do  anexo  A,  para  o  conjunto  de  no  mínimo  quatro  e  no  máximo  dez
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amostras,  apresente  grau  de  compactação  maior  ou  igual  a  95°/o  e  100°/o,  para  as  camadas  do

corpo do  aterro  e  para camada fina!  do aterro,  respectívamente

5.0   -TFiABALHOS  DE  F{EVESTIMENT0  PF"ÁRlo

5.1  -    LIMPEZA  SUPERFICIAL  DA  CAMADA VEGETAL  EM  JAZIDA

NORMA  DE  FiEFERÊNCIA -DNIT  106/2009.

Compreende  a remoção  de  deposjção  mineral ou  orgânica existen{e no  leito da rua,  assim  como

uma camada de 0,10m  de terra fina  (poaca).

As  áreas  de  abrangência dos serviços  de  desmatamento,  destocamento  e  limpeza são  as

seguintes:

a)  áreas  compreBndidas  pelos  off-set's de  cor{e e  aterro,  acrescída cle  3  m  de  cada lado;

b)  áreas  de  empréstimo  indicadas  no  projeto,  acrescídas das  áreas  necessárlas às suas  devida

explorações, tais  como  acessos  e  eventuais  áreas  de  estocagem;

c)  outros  locais  definidos  pelo  proieto  ou  pela fiscalização.

Antes  do início das  operações  de  desmatamento  é necessário observar os fatores condicionantes

de  manejo  ambíental  de  modo  que  as operações  de  clesmatamento  não atinjam  os  elementos  de

proteção  ambiental.

A fiscalização deve  assinalar,  mediante  caiação,  as  árvores  que  devem  ser preservadas,  e  as

toras  que  pretende  reservar para posterior aproveitamento.  As toras,  destinadas  para  posterior

aproveitamento,  devem  ser transportaclas  para  locais  indicados.

A  limpeza deve  ser sempre  iriiciada  pelo  corte  de  árvores e  arbustos de  maior porte, tomando-se

os  cuidados  necessários  para evitar danos  às  cercas,  árvores  ou  construções  nas vizinhanças.

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

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

amarradas  e,  se  necessário,  cortadas  em  pedaços  a  partir do topo.

Nas  áreas  de  cor[e,  as  opsrações  de  desmatamento,  destocamento  e  limpeza somente  são

consideradas  concluídas,  quando  as  raízes  remanescentes ficarem  situadas  na profundidade de  1

m  abaixo  do  greide  de terraplsnagem.

Nas  áreas  de  implantação  de aterros,  a camada superficial  contendo matéria orgânica,  deve  ser

removida  na espessura total,  a  menos  que  haja indicação em  contrário do  projeto  ou  da

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

m  abaixo do greíde da plataforma de terraplenagem.  Os buracos  ou  depressões  ocasionados  por

des{ocamento,  devem  ser preenchidos  com  material  de  áreas  de  empréstimo,  devidamente

compactados.
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Nas  áreas  de  empréstlmo  as operações de  limpsza devem  ser executadas  até  a profundidade  que

assegure  a  não  contaminação  do  material  a  ser utilizado  por  materiais  incleseiáveis.

Os  solos da camada superficial fértil,  que forem  removidos  nas  operações  de  limpeza,  devem  ser

estocados  e  utilizados  posteriormente  na recomposição das  áreas  de  exploração de  materiais.

Os  serviços  devem  estar defasados em  relação  à terraplenagsm,  de  modo  a  reduzir o

desenvolvimento  de vegetação  e  de  processos  erosivos

Os  materíais  de  desmatamento,  que não serão  utilizados  posteriormente  devem  ser depositados

em  locais  indicados  pelo  projeto  ou  pela fiscalização.

Os  serviços  de  limpeza podem  ser c!ispensados  em terrenos  de  solos  moles,  se  indicado  em

projeto.

5.2-EXPURG0  DE  MATERIAL  VEGETAL  DE JAZIDA

N0f"A  DE  REFEF{ÊNCIA -DNIT  106/2009.

Os  bota-foras  podem também  ser constituídos  por materiais  excedentes  de  outros  serviços de

terraplenagem  ou  oriundos  de  passívos  ambientais  e limpeza de  áreas  utilizadas  como canteiros

de  obras  e  jazidas.

Os  bota-foras  devem  ser,  preferencialmente,  localizados  na faixa de  domínio  e  à jusante da

rodovia,  com  relação  ao sis{ema de  drenagem  natural,  evitando-se  bota-foras  que  interceptem  ou

per[urbem  cursos  d'água,  caminhos  preferenciais  de  drenagem  ou  em  locais  que  apresentem

sinais  de processos  erosivos.

ApÓs  a conformação  do  bota-fora,  deve  ser implantado sistema de  drenagem  das  águas  pluviais

compatível  com  as  características  de  deformabilidade  compressibilidade do  maciço,  de forma a

evitar que o  escoamento das  águas  pluviais  possa carrear o  material  depositado  causando

erosões  e  assoreamentos.

Corte  e  remoção de todos  os trechos  danificados  indicados  no  proieto  em  anexo.

A  escavação  será precedida de  30cm  de  base.

As  operações  serão  executadas  utilizando-se  equipamentos  adequados  complementados  com  o

emprego  de serviço  manual. A escolha do equipamento  se fará  em função  da  necessidade  exigida

na execução da obra.

0  material  proveniente  da remoção e  limpeza será removido  do  local  da obra.

5.3             -ESCAVAÇAO  E  CARGA  I)E  MATERIAL  DE JAZIDA -CASCALH0

NOF"A  DE  REFERÊNCIA -DNIT  106/2009.
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Definir os  critérios  que  orientam  a execução,  aceitação,  e  medição dos  serviços de escavações  e

carga e,  remoção de  matenais  de  primeira,  segunda e terceira categorias,  em  obras  de  estradas

vicinais.

Escavação  e  carga de  material  consiste-se  nas  operações  de  remoção do  material  constituinte  do

terreno  nos  locais  onde  a implantação  da gsometria projetada requer a sua remoção,  ou

escavação de áreas  de  empréstimo de  material,  incluindo  a carga e  o transporte  dos  materiaís

para  seu  destino final:  aterro  ou  depósito  de  materiais  de  excedentes.

As  operações  de escavação e  carga compreendern:

a)  escavação e  carga  do  niaterial  em  áreas de  corte  até  o greide  de terraplenagem;

b)  escavação e  carga  de material em  áreas  de corte situadas  abaixo  do  greide  de terraplenagem

no  caso  em  que  o  subleito  é  constituído  por  materiais  impróprios,  na  espessura  fixada  em  proieto

ou  pela fiscalização;

c)  escavação e  carga de  material  de  degraus  ou  arrasamentos  nos  alargamentos  de  aterros

exjstentes;

d)  escavação e  carga de material  de  degrau  em terrenos de fundação fortemente  inclinados;

e)  escavação  e  carga de  material,  quando  houver necessidade  de  remoção  da camada vegetal,

em  profundidades  superiores  a 20  cm;

f)  escavação  e  carga de  materiais  de  área de  empréstimos;

g)  escavação com  equipamento  convencional  de terraplenagem,  destinados  à alteração de  cursos

d'água obietivando  eliminar travesslas  ou  posicioná-las  de forma mais  conveniente em  relação  ao

traçado,  os assim  chamados corta rios.

Compreenclem  os  solos  em  geral,  de  natureza  residual  ou  sedimentar  e  seixos  rolaclos  ou  não

com  diâmetro  máximo de  0,15  cm.

Em  geral toclos  os  materiais  são  escavados  por tratores  escavo-transpor[adores  de  pneus,

empurrados  por tratores  esteiras  de  peso  compatível  oii  por escavadeiras  hidráulicas.

Sua escavação  não  exige  o  emprego de explosivo.

Todas  as  escavações  devem  ser executadas  nas  larguras e  com  a  inclinação dos taludes

indicados  no  projeto.

A  operação  de escavação  deve ser precedida dos  serviços  de  desmatamento,  destocamento  e

limpeza.

A  escavação  clos  cortes  deve obedecer aos  elementos técnicos fornecidos  pelo  projeto de

terraplenagem  e  nas  notas  de  serviço.  0  desenvolvimento  dos  trabalhos  deve  otimizar a  utilização

adequada,  ou  rejeição dos  materiais extraídos. Apsnas  são transportados  para constituição  dos
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aterros,  os  materiais  que  pela classificação e  caracterização  efetuados  nos  cories,  seiam

compatíveis  com  as  especjficações  de exer,ução  dos  aterrcs,  em  conformidade  com  o  proieto.

Constatada a conveniência técnica e  econó!-nica de  reserva de  materiais  escavados  em  cortes,

para execução  de  camadas  superficiais  cla plataforma,  é  recomenclável  o depósito  dos  referidos

materiais  em  locais  indícados  pela fiscalização  para sua  opor[una  utilização.

Em  situações  em  que  o  nível  de  água situe-se  acima da cota do  greide  ds terraplenagem,  os

taludes  apresentem  teor de  umidade  elevado,  é  necessário  que  se  execute  a drenagem  adequada,

com  a  instalação de  um  sistema de  drenos profundos  ou  drenos  sub-horizontais.  A  quantidade,

posicionamento,  diâmetro e  comprimentos destes  drenos devem  ser executados  de  acordo com

0  projeto.

lmediatamente  após  a conclusão  da execução dos drenos,  deve  ser iniciada a execução do  aterro

de  proteção  de  taludes  de  corte,  utilizando-se  solo  supemcial,  argilo-arenoso,  areno-argiloso

laterizado ou  aqueles  indicados  no  proieto.  Sempre  que  possível  os  materíais  para proteção

devem  ser proveníentes  ds  cortes vizinhos  ou  de  áreas  de empréstimos  indicados  em  projeto  ou

pela fiscallzação.

Quando  a escavação  atingir o greicle de terraplenagem,  e  os  solos  do  sublsito forem  inadequados,

isto  é,  constituídos  por solos  de  expansão  maior que  2°/o  possuírsm  balxa capacidade  de suporte

ou  orgânicos,  é  necessário  o rebaixamento  do greide  de terraplenagem  na espessura estabelecida

em  projeto,  ou  de  60  cm  no mínimo,  ou  a definida  pela fisca!ização,  nos  casos  não  previstos  sm

projeto.

A  unidade  de transporte  de  materíal  escavado é  o  metro cúbico  pela  distância de transporte.

A  distância de transporte  é  a menor distância real  entre  os  centros  de  gravidade  de  corte e  aterro

ou  depósito de  materiais  excedentes,  considerando o  percurso  de  ida e volta.

A  menor fração  a ser considerada  para efeito de  medição  é  de  10  dam  (100m).

Não é  objeto de  medição  o transporte  de terra vegetal  brejosa,  quando a distância de transporte

for  inferior  a  5  decâmetros;  e  de  qualquer categoria  quando  a  distância  de transporte  for  inferior

ou  igual  a  1   decâmetro.

A  medição  dos  serviços  executados é  realizada da seguinte forma:

a)  a área da seção transversal  a ser considerada,  para cálculo  e  medição do volume escavado,  é

a da seção transversal  medida após  a escavação;

b)  o volume  das escavações  não  previstas em  proieto,  mas  autonzadas  pela fiscalização,  é  obtido

através  da seção  medjda após  a escavação;

c)  os  materiais  escavados  são  classjficados  em  confomldade  com  o  descrito  nesta

especificação;
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d)  quando ocorrerem,  em  uma região,  materiais  de  categorias cliferentss,  os volumes  devem  ser

medidos  para  cada  categoria,  e  se  não for possível  definir,  na  cava,  horizontes  ou  linhas  de

separação entre  os  materiais,  é feita a classificação  em  porcentagens  dos  volumes:

-os volumes ds  blocos,  matacões  ou fragmentos de  rocha maiores  0,5  m,  isolados  uns  dos

outros,  são  calculados  considerando sua foma geométrica;

-blocos  de  dímensões  menores  que  0,50  m  são  amontoados  e  o volume do  monte é  obtido

considerando sua forma  geométrica e  dimensões  aproximadas,  o total  de  espaços vazios  no

monte  admitido  é de 40%;

-no caso  dos  b!ocos  de dimensões  menores  que  0,50  m  místurados com  material  de outra

categorja,  o volume  de  cacla material  é  obtido  com  base  na avaiiação da  composição  percentual

da  mistura

e)  é  obieto de  medição  a escavação e  carga de  material  estocado,  para posterior utilização,  cuio  o

volume  é  determinado  através da seção transversal  medida no  corte,  após  a escavação.

5.4             -TRANSPORTE  LOCALC/BASC.14M3  EM  RODOV.  NÃO  PAV.

NORMA  DE  REFERÊNCIA  -DNIT  106/2009.

0      fornecimento      de      material      será     por     metro      cúbico,      efetivamente      utilizado,      medido

geometricamente  na  pista  após  compactação  ou  adensamento.  Está  incluído  no  preço  "royalties''

sobre  a utilização  da iazida,  transporte  e tempo de espera do  caminhão  basculante.

Os  materiais  destinados  aos  serviços  de  aterros  e  reaterros  seráo  os  de   la  categoria,  os  quais

atenderão  à  qualidade  e  à  destinação  prevista  em  projeto,   atendendo  as   Especificações   Gerais

para Obras  Rodoviárias  DNIT-ES-282/97  (CBR>8% e  expansão  <  2%)

Para  caracterizar   os   materiais   terrosos   devem   ser   realizados,   serão   executados   os   seguintes

ensaíos:

•  ensaio  de  granulometria  DNIT-ME  80-64;

•   limite  de  liquídez  DNIT-ME  44-64;

•   limite  de  plasticidade  DNIT-ME  82-63;

•  compactação  Proctor Normal

•  ensaio  de  Índice  de  Supor[e  Califórnia  com  a  energia  do  método

DNIT-ME  47-64.

Os  limites  serão  os  seguintes:

•   limite  de  liquidez  <  40%

•  Índice  de  plasticidade<  10%

•  equivalente  de  areia  >30%

•  densidade aparente  compactado  >  1500Kg/m3
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•  CBR>10% terraplenagem  e  CBR>20 %  subbase

•  Expansão<2°/o terrap!enagem  e  expansão  <1 %  subbase.

0  custo  do  transpor[e  será  pago  por  morii!gí`ito  de  transporte,  cuja  unidade  de  medição  adotada.

No  entanto,  as  parcelas  relativas  às  operações  de  manobra,  carga  e  descarga  do  equipamento,

que  independem  da  distância  a  ser  percorrida  e  do  tipo  de  revestimento  da  rodovia  utilizada,  são

computadas  no  custo de execução do  seMço correspondente.

0  material  laterítico  será transportado em  caminhões  basculantes  carregados  por pá mecânica

nas jazidas  cuja distância médja de transporte  está sm torno  de  10km,  os  locais  onde  serão

lançados  os  materiais  obedecerão as  marcações topográficas  e  orientações  do  chefe  do campo

que  indicará a  maneira  adequada para o descarregamento que ficará enleírado  com  distâncias

entre  si  que  permitía após  o  espalhamento ficar na cota marcada topograficamente.

5.5            -COMPACTAÇÃO  DEATERROS  A100°/o  PROCTOR  NORMAL

NOF"A  DE  REFERÊNCIA  -DNIT  106/2009.

A  execução da camada compreencle  as  operações  c]e  mistura e  pulvenzação,  umedecimento  ou

secagem  dos  materiais  na  pista,  seguida  de  espalhamsnto,  compactação e  acabamento,

realizadas  na pista devidamente  preparada,  na  largura deseiada a  nas quantidades  ciue  permitam,

após  a compactação,  atingir a espessura proietada.

Quando  houver necessidade  de executar camada com  espessura final  superior a

20  cm,  estas  serão  subdivídidas  em  camadas  parciais.  A  espessura mínima  de qualquer camada

de  reforço  será  10  cm  e  máxima de  20  cm`  após  a compactação.

0 grau  de  compactação  deve ser,  no  mínimo,  95°/o  para a camada de  reforço  do  subleito  e  100%

para a camada de  sub-base  estabilizada granulometricamente,  em  relação à  massa específica

aparente  seca máxima,  obtida no  ensaio  Proctor

Modificado.

Ainda,  o  material  desta  camada  poderá ser constituído  de  solos  naturais,  rochas  alteradas

naturais,  misturas  ariificiais  de  solos,  de  rochas  alteradas  (brítadas  ou  não),  materiais  de  solos

(areia,  pedregulho)  e  de  materiais  de  pedra  (pedra  britada,  pedrisco,  pÓ-de-pedra)  ou  ainda  por

qualquer  combinação  desses  matenais  que  apresente  conveniente  estabilidade  e  durabilidade,

para resistir às  cargas  do trânsito  e à ação dos  agentes climáticos,  quando adequadamente

compactados,  respeitando  as  condições  Índicadas  nos  itens  anteriores.

Ensaio  de  Compactação  com  a energia do  Proctor  Moditicado,  para determinação  da massa

específica  aparente  seca  máxíma  e  do  teor de  umidade  Ótima,  pelo  método  DNER-ME  129

("Método  C")  com  material  coletado  na pista em  locais  determinados  aleatoriamente.  Deverá ser

coletada pelo  menos  uma amostra a  cada 500  m2 de área.  0  número de ensaios  de  compactação
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pode  ser  reduzido,  a  critério  da  FISCALIZAÇÃ0,  desde  que  se  vsrifique  a  homogeneidade  do

material,  0  grau  de  compactação e  umidade  do  material  é  aceito  desde  qLie:

a)  não  se  obtenham,  para as camadas  do  3orpo  de aterro,  valores  individuais  de  grau  de

compactação  inferiores  95°/o,  e  a  umidade  esteja compre6ndida no  intervalo de  ±  3°/o;

b)  não  se obtenham,  para a camada final,  valores  individuais  de  grau  de compactação  inferiores

100°/o,  e  a umidade  esteia  compreendida  no  intervalo  de  ±  2  °/o,

c)  alternativamente,  a análise  estatística dos  resultados  do  grau  de  compactação  realizada de

acordo com  a equação  3  c!o  anexo A,  para o  coniunto de no  mínimo  quatro e  no  máximo  clez

amostras,  apresente  grau  de  compactação maior ou  igual  a  95%  e  100°/o.  para as  camadas do

corpo do  aterro e  para  camada final  do aterro,  respectívamente.

6        -TFiABALHOSDE  DF{ENAGEM

6.1    -   EXECUÇÃO    DE   VALETAS    PARA   DRENAGEM    LATERAL   I)E   ÁGUAS    PLUVIAIS.

ESCAVACA0     MECANICA     PARA    ACERT0     DE     TALUDES,     EM     MATERIAL     DE     IA

CATEGORIA,  COM  ESCAVADEIRA  HIDRAULICA

NOF"A  DE  REFERÊNCIA -DNIT  018/2004.

Drenagem  consiste  no  controle  das  águas  a  fim  de  se  evitar  danos  à  estrada  construída.   Efetua-se  este

controle  por meio  da  interceptação,  captação,  condução e  deságüe  em  local  aclequaclo  das  águas  que:

•  existem  no  subleito;

•  penetrem  por  infiltração  no  pavimento;

•  precipitem-se  sobre  o  corpo  estradal;

•  cheguem  ao corpo estradal  provenientes  de  áreas  adjacentes;

•  cheguem  através  dos talvegues aos  aterros.

0  Projeto  de  Drenagem  é  desenvolvido  em  duas  fases,  sendo  a  primeira  de  anteprojeto  e  a  segunda  de

projeto  propriamente  dito,  que  se  constituirão  basicamente  sm:

•  concepção dos  dispositivos  de  drenagem  que  comporão  o  pro)eto;

•  dimensionamento  das  estruturas  de  drenagem;

•   execução  de  notas  de  serviço  dos  diversos  clispositivos  que  compõem  o  proieto  de  drenagem,   onde

estejam  identificadas  as  localizações, tipos,  tamanhos  e  extensões das  obras.

Sob  o  ponto  de  vista  econômico,   os  custos  de  implantação  das  estruturas  de  drenagem  atingem   hoje

valores  signiíicativos  dentro  dos  orçamentos  e  são  necessárias  para se  garantir boas  condições  de tráfego

e  segurança  do  usuário.

DF{ENAGEM    SUPERFICIAL    0    sistema    de    drenagem    superficial    tem    por    obietivo    a    captação    ou

interceptação   e   remoção   clas   águas   precipitadas,   sobre   as   estradas   e   áreas   adjacentes,   que   escoam
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superiicialmente.  A água superficial  é a água que  resta de  uma chuva após  serem  deduzidas  as  perdas  por

evaporação  e  por infiltração.  As  águas  superficiais devem  ser removidas  ou  conduzidas  para fora do  corpo

estradal,  ou  para  locais  apropriados  de  deságüe  seguro,  para  evitar  a  sua  acumulação  na  estrada,  bem

como  visando   proporcionar  estabilidade   aos   maciços   de  terra  que   constituem   a   infra-estrutura   e   não

causar  erosão   nos  terrenos   marginais.   0   sistema  de   drenagem   superficial   se   compõe   dos   seguintes

dispositivos,  os  quais  serão  detalhaclos  na  seqüência:

•  valeta de  proteção de  corte

•  valeta de  proteção  de  aterro

Valas   laterais   são  valas  construídas   com   o  objetivo  de   intercomunjcar  pequenas   bacias   e   conduzir  os

respectivos  fluxos  a  um  único  e  principal talvegue.

VALA:  vala  escavada  mecanicamente  (retro-escavadeira),   no  sentido  longitudinal  c!o  corpo  estradal,   com

dimenões  de  O,50m  de  !argura  por  l,50m  de   proíundidade,   podendo  sofrer  variações;   deve-se  manter

uma  declivídade  longitudinal  mínima  de  1 °/o  e,  por  imposição  construtiva,  deve  ser  escavado  no  sentido  da

jusante  para montante.

MATERIAL  FILTRANTE:   com  o  objetivo  de  não  deixar  que  outros  materiais  além  da  água  tenham  acesso

ao   sistema  de   drenagem,   reduzindo   ou   perclendo  toda  eficiência  nec6ssária,   é   utilizado   como   material

filtrante   a  areia   natural,   isenta  de   impurezas   orgânicas  e  torrões  de   argila,   A  granulometria  do   material

filtrante  deverá  ser  verificada  segundo  critérios  de  dimensionamento  de  filtros,  para  que  se  ateste  a  sua

adequação  face  aos  solos  envolventes,  tendo  em  vista  os  aspectos  de  colmatação  (preenchimento  dos

vazjos  por  material  carreado  pela  água)  e  permeabilidade.

6        -TRABALHOS  DE  F!EPARAÇAO  E  LIMPEZA  DA  ESTRADA

7.1              -REPARAÇAO  DE  DANOS  FISICOS  AO  MElo  AMBIENTE

Fieparação  de  danos fisicos  ao  meio ambiente

A   área   necessária   nas   proximídades   das   estradas   para   uso,   será   executado   os   trabalhos   nas

proximidades  de seus  povoados  onde  concentrar o  maior número  de  moradias tornando-se  uma  ação

de  plamo  de  arvores e  pequeno  e  médio  porte  e frutíferas.

A  medida  compensativa  de  impacto  ambiental  causado  nesta  área,  serão  feitas  uma  recomposição

vegetal  de  arvores  locais,  na tunção  minimizar os  impactos  ambientais  em  seus  povoados.

0  plantio  de  arvores  nativas  da  região,  com  auxílio  de  um  trator  para  limpeza  dos  entornos  garante

uma  ação  efetiva reflorestamento  visando  manter em  equilíbrio  sustentável  do  bioma  local  assim  uma

medida  direta de  compensação  adotada para  necessidade atual.
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7.2             -LIMPEZA  MECAN!ZADA     COM   REMOÇÃO   DE   CAMADA  VEGETAL   DO   LEIT0

DA  ESTRADA

A  limpeza final  da  obra  deverá  ser  executada  cle  maneira  a  restabelecer a  condição  de  as  vias.

As  etapas  executívas  do  serviço têm  a seguinte seqüência.

a)  -SINALIZAR  o  trecho  de  acordo  com  as  lnstruções  para  Sinalização

b)  -  ROÇAFi  a vegetação  em torno  da valeta se for o  caso;

c)  -F{EMOVEFi  entulhos,  sedimentos,  materiais terrosos,  pedras  e

DES0BSTRUIR   os   terminais   da   valeta   na   faixa   de   domínio   ou   iunto   às   caixas   coletoras,    utilizando

processos  mecânicos  ou  manuaís,  conforme  o  caso;

d)  -TF}ANSPORTAR  os  restos  da limpeza e  roçada para  locais  adequados;

e)  -RETIRAR  a sinalização  e  LIBEF}AR  o trecho  ao tráfego.

É  impor[ante  executar o  serviço  com  toda  a  precaução  para  não  ocasionar  clanos  aos  demais  dispositivos

e  à seção  de  projeto.

Cortar  a  vegetação  crescida,   certificando-se  da  remoção  de  qualquer  galho  de   árvore  que,   mais  tarde,

venha  a  bloquear  o   caminho   das   águas.   Somente   deve   ser  cortada  vegetação  desnecessária  ou,   que

possa  se  constituir em  futuro  perigo.

0  materjal  removido deverá ser depositado  em  local  apropriado  de  onde  não  possa  retornar,  pela ação  das

chuvas  e  outros  fatores  que  podem  causar  danos  a  outros  dispositivos  das  vias  e/ou  impactar  ambiente

natural.  Para  atender  estes  requisitos,  dependendo  da  via,  poderá  ser  necessária  uma  revisão  de  serviços

caso  a execução  encontra-se  incompatível  ao  projeto.

®
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Composição de BDI
Sem desoneração

BDl= 23'38%

®

BDl é uma sigla que se refere às Bonificações (ou  Benetíclos) e
oespesas lndiretas nas planllhas de ciistoe e que ldentltica um
percentual  a  ser apllcado §obre  os  custos  cllretos  com  o  lntuito
de flnanclaí os ciemais custos envolvldos na reallzação de
servlços ou obras.

Esse percentuai visa estimar, o mais próximo possíveTiiã ------
reallc!ade.  aqij©Íes custos que  nào possuem relação dlreta com a
execução do ôerviço,  por exemp!o` os custos de manutenção clo
escrltóíio cla empresa, asslm como os trlbutos lncldentes sobre o

ÁC|  AdmlnlÊtração Central  -PercentLial  lncluíclc> no  contrato
para suprir gastos gerais ciue a empresa efe(ua com a sua
AL  |  Adminístração iocal -Percentual incluíclo no contrato para

àuFP|„Dgoassàoos§gsrÊ,,snã:::,'ea=p-râse:p:os=safi:::cae:r=gn:§ãtáagã:tos
relaclonados à  perda monetária decorrente da detasagem entre
a clata do e{etlvo desembolso e a clata da recelta
correspondente

R  |  Garantia9,  F]lsoog, Soguros  o  lmprovlgto8 -Percentual
hciuído  no  ccintrato  para  suprlr  gastos com  lmprevistos,  rlscos
etc.

L  |  Luci.o -  Percer`tual  hcluído  no  contrato  reterente  ao  lucro
pretencildo.

T  |  Tributos  - Somatório  do C,OFINS,  PIS  e  lss
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 062/2022 - CPL/PMG

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO

Ref.: PREGÃ0 062/2022 -CPLffMG

A empresa

de   seu   representante   legal   o   (a)   Sr(a)

0
inscrita no cNPJ n^° ..........., por intermédio

portador  (a)  da  CI
n°..........edocpF`n°..........,DECLARA,sobassançõesadministrativascabíveis

e sob as penas da lei, em especíal o art.  299 do Código Penal Brasileir(), que:

1)   Quanto  a  empregar  agentes  incapazes  ou  relativamente  incapazes;  consoante  o
dísposto no lnciso V do Art. 27 da Leí n° 8.666, de 21  dejunho de  1983, acrescido pela
Lei  n°  9.854,  de  27  de  outubro  de  1999,  que  não  possui  em  seu  quadro  de  pessoal
empregado(s)   com   menos   de   l8(dezoito)   anos   em   trabalho   notumo,   perigoso   ou
insalubre,eemqualquertrabalhomenoresde16(dezesseis)anos,salvonacondiçãode
aprendiz a partir de  14 (quatorze).

2)   Quanto   a   condíção   MEfflpp/COOP,   esta  empresa   está   exclui'da  das   vedações
constantes na Lei Complementar n°.147/2014 e; na presente data, é considerada:

(  ) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar n°  147/2014;

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, confome Lei Complementar n°  1472014.

(  ) COOPERATIVA, confome artigo 34 da Leí Federal n°.  11.488/2007.

(  ) Não é ME/EPP/COOP.

3)   Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação; que esta
empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta
com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

4)   Declara   que  não  possui   em   seu  quadro   socíetário   servidor  público   da  atíva,   ou
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à
vedação disposta no Art.18, XII, Lei  13.080/2015, sendo de inteira responsabilidade do
Contratado a fiscalização dessa vedação.
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5)Quantoaínexistênciadefatoimpeditivodelicitar;nostemosdoartigo32,§2°,da
LeiFederaln.°8.666/93,queatéapresentedatanenhumfatoocorreuqueainabí]itea

participardoPregãoEletrônicoemepi'grafe,equecontraelanãoexistenenhumpedido
de  falência ou  concordata   Declara,  outrossim,  conhecer  na  íntegra  o  Edital  e  que  se
submete a todos os seus temos.

6)   Quanto a elaboração independente de i)roposta:

® a)   A  proposta  anexa  foi  elaborada  de  maneíra  independente  (pelo  lícitante),  e  que  o
conteúdo  da  proposta  anexa  não  foí,  no  todo  ou  em  parte,  díreta  ou  indiretamente,
informado a, discutído com ou recebido de qualquer outro partícipante potencíal ou de
fatoda(identificaçãodalicitação),porqualquermeioouporqualquerpessoa;

b)   A  intenção  de  apresentar  a  proposta  anexa  não  foi  informada  a,  discutido  com  ou
recebido  de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da  (identificação  da
licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c)    Que  não  tentou,  por  qualquer  meio  ou  por  qualquer  pessoa,  ínfluir  na  decisão  de

qualqueroutropaiiicipantepotencialoudefatoda(ideritificaçãodalicítação)quantoa
participar ou não da i.eferida licitação;

d)   Que   o   conteúdo   da   proposta   anexa   não   será,   no   iodo   ou   em   parte,   direta   ou
indiretamente,comunícadoaoudiscutidocomqualqueroutroparticípantepotencialou
de  fato  da  (identíficação  da  licitação)  antes  da  adjudicação  do  objeto  da  referida
lícitação;

e)Queoconteúdodapropostaanexanãofoi,notodoouemparte,diretaouindíretamente,
informadoa,discutidocomourecebidodequalqueríntegrantede(órgãolicítante)antes
da abertura oficial das propostas;

D    Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e infomações para firmá-la.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

[Observação. ^e.:::::o afirmat:vo, a::inalgr a res:alva acima -Es[a declaração deverá ser
emiiida em papei que identifique o órgão (ou empresa) emissà;]

---------- ti  44  L



!.Ê¥.iü,ri.rà.g:§:
DEUS  PRCV£R^

PRF,FEITURA MUNICIPAL DE GRA|AÚ
CNpj /MF 06.377.063/0001-48

Rua  I'atrocínio J`JrLJc, 05 -(:cntr()  -CF..1)  óS  9+0-'J()O

si[e: m4-LJjauna±giri'

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N° 062/2022- SRP

ANEX0 IX

`u*      ír#)

"MODELO DA DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCI0NAMENTO"

Ilmo.  Sr.

Pregoeíro
Prefeitura Municipal de Grajaú
Grajaú-MA

I)ECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N° 062/2022-SRP
Data da realização do certame: xx de XXXXXXXXXX de XXXX.

Prezado senhor,

Eu,
e CPF no

portador(a)      da      Cédula      de      ldentidade      n°

declaro sob as penalidades da lei,
residente e domiciliado na

que a empresa
está localizada e em pleno funcionamento na
Estado  do(a)

_, inscrita no CNPJ sob o n°
cidade de

sendo  o  local  e instalações adequados  e
compati'veis para o exercício do ramo de atívidade da mesma.

Declaro  ainda,  que  assumo  inteira  responsabilidade  por todas  as  informações
díspostas  nesta  declaração,  eximindo  a  Prefeitua  Municipal  de  Grajaú   -1  MA,  de  qualquer
responsabilídade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

[Esta declaração deverá ser emííida em papel que identíf`ique o órgão (ou empresa) emissor]
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PREGÃO ELETRÔNIC0 N° 062/2022 SRP

ANEXO X
"MODELO DE CARTA PROPOSTA"

Ilmo.  Sr.
Pregoeiro
Prefeitua Municipal de Grajaú
Grajaú-MA

MODELO DE CARTA PROPOSTA

Lícitação: PREGÃO ELETRÔNICO N° 062/2022 SRP
Data da realízação do certame:  14 de agosto de 2022.

Prezado senhor,

Submetemos à apreciação  de V.  Sa.  proposta nos temos  descritos  abaíxo,  assumindo
inteira  responsabilidade  pelo  seu  teor  e  as  demais  obrigações  estabelecidas  no  edital  e  seus
anexos.

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL:

SEDE:

CNPJ:

TELEFONE/FAX:

ENDEREÇO ELETRÔNICO

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM DESCRIÇÃ MODELO/ UNID. QTD. V. UNIT V.TOTAL0 FABRICANTE/MARCA

1

2

N_otaexplicativa..A tabela acima é meraméiüe ilustrativa.
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MINUTA DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N° 062/2022 SRP

ANEX0 X
"MODELO DE CARTA PROPOSTA.'

Ilmo.  Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Grajaú
Grajaú-MA

MODELO DE CÁRTA PROPOSTA

Lícitação: PREGÃO ELETRÔNICO N° 062/2022 SRP
Data da realização do certame:  14 de agosto de 2022.

Prezado senhor,

Submetemos  à apreciação  de  V.  Sa.  proposta nos termos  descritos  abaixo,  assumíndo
inteira responsabilidade  pelo  seu  teor  e  as  demais  obrigações  estabelec].das  no  edital  e  seus
anexos.

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL:

SEDE:

CNPJ:

TELEFONE/FAX:

ENDEREÇO ELETRÔNICO

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM DESCRIÇÃ MODELO/ LTNID. QTD. V. UNIT V.
0 FABRICANTE/MARCA TOTAL

1

2
1

Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustraiiva.
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2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
3. PRAZ0 PARA ENTREGA DOS PRODUTOS:
4. CONI)IÇÕES DF, PAGAMENTO:
5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:
6.INFORMAÇÕESDOREPRESENTANTEQUEASSINARÁ0CONTRATO(Nome,
RG, CPF, Endereço)

® Grajaú -MA,          de

ome e assinatura do representante legal com

--J -------- ri  47  H
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ANEX0 XI

MINUTA D0 CONTRATO

ESTADO   DO   MARANHÃO,   E

Contraton°      /2022

Processon°     /2022

0

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE
SI  CELEBRAM  0  MUNICÍPIO  DE  GRAJAÚ,

PARA CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA PARA
RECUPERAÇÃO               DE               ESTRADAS
VICINAIS NA FORMA ABAIXO:

•nte-édío3aMPTeT:lçul.Pa'?tpnTc.gaT?dJeA%,keJSÂou,.jT:,:dc,.|::ad:odiàe.itoppJibl(.#ntse.:o,.p::
com   sede   na   _,   Centro,   GRAJAÚ   -   MA,   doravante   denomínada

CONTRATANTE,   neste  ato   representada  pelo   prefeito  Municipal
empresa
com   sede   na

inscrita no C.N.P.J sob o n.°
doravante   denominada

representada   por   seu   representante   legal,
C.P.F.  n.O

ADMINISTRATIVo No

CONTRATADA,   neste   ato

têm,  entre  si, ajustado

nos   autos   do   Processo   Administrativo   n°

R.G.    n.O

o presente CONTRATO
decorrente do Pregão Presencial n° _/2022, fomalizado

/2022   da   Secretaria   Municipal   de_   _   __   _-__ ----- '---'._-1,,+1      \J\,
Infraestrutura,submetendo-seàscláusulasecondiçõesabaixoeaospreceitosinstituídospela
Lei  Federal  n°  10.520/02,  regulamentada pelo  Decreto  Municipal  n° 009/2013,  aplicando-se,
subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal n° 8.666/93, a Lei  Complementar n°  123/06
e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - D0 0BJETO
0 presente Contrato tem por objeto a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme

Ato Homologatório do pregão presencial n°        /2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO
Vincu!ay-^se a?^ p:e~sen[_e Contrat?, independeniemeníe de transcrição, o Edital do

Pregão Presenciai n° _/2o22, a Propostf d_e Preç_()s da CoNTRATADA e a ;esi;cti;-;-;;;à
de Empenho.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

-H    48    }
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0      valor      estimado      do      Contrato      é      de      RS

S±M.E[RO--Valordodescontodapropostadepreçosaseraplicadosobrea
Planilha de Preços Unitários é de _ % ( _ POR CENTO).

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS 0RÇAMENTÁRI0S
As  despesas  decorrentes  do  presente  Contra{o  correrão  por  conta  das  seguintes

dotações orçamentárias

0            CLÁUSULA QUINTA-DOSACRÉSCIMOSE SUPRESSÕES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,  os

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
do Contrato, de acordo com o constante no art.  65,  §  1°, da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
0  presente  Contrato  terá  vigência  de  12  (doze)  meses`  contados  a  partir  de  sua

assinatura, condicionada sua eficácia à publicação na imprensa oficial.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  A  CONTRATADA deverá iniciar  a Execução  dos  serviços  em
até 05 (cinco) dias úteis, após a ordem de serviços.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Por se tratar de serviços de nature7.a continuada, o prazo previsto
no   "cczpwÍ'.  desta  cláusula poderá  ser prorrogado  por  iguais  e  sucessivos  períodos,  a  fim  de
obter preços e condições mais vantajosas à Administração, desde que demonstrado o interesse

públicoeacritériodaCONTRATANTE,atéolimitede60(sessenta)meses,confomedisposto
no art.  57, inciso 11, da Lei Federal n° 8666/1993.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato, está
se fará por meio de Termo Aditivo.

PARÁGRAFO QUARTO -Nas eventuais prorrogações, os custos não renováveis já pagos ou
amortizados  no  primeiro   ano  da  contratação  deverão   ser  excluídos  como   condição  para
prorrogação.

PARÁGRAFOQUINTO-Anãoprorrogaçãodoprazodevigênciacontratualporconveniência
da Administração não gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA fica obrigada a:
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a)prestarosserviçosnecessáriosàexecuçãodoobüetodesteContrato,atravésdemão-de-
obra  qualificada.  observando  os  critérios  de  quantidade,  qualidade  técnica,  prazos  e
custosprevistosnaPropostadePreços,noTermodeReferênciaenesteinstrumento;

b)iniciaraexecuçãodosserviçosematé02(dois)diasconsecutivoscontadosapartirda
data  de  recebimento  da  Ordem  de  Execução  de  Serviço,  expedida  pela  Secretaria
Municipal de lnf`raestrutura;

c)   não transfem a terceiros o  objeto  do  contrato, não  sendo pem" a subcontratação
parcialoutotaldosserviçosquefazempartedesteobjeto:

d)substituirouafastarqualquerempregadoporrecomendaçãodaCONTRATANTE,que
comprovadamentecausarembaraçoaboaexecuçãodoobjetocontratado;

e)   comparecer,  sempre que  solicitada, à sede da CONTRATANTE,  em horám por esta
estabelecido, a fim de receber instruções e acertar prc\vidências:

D    obedecer  as  nomas  e  especificações  constantes  do  Edital  e  seus  Anexos  e   respeitar
rigorosamente  as  recomendações  da  Associação  Brasileira  de  Nomas  Técnicas  -
ABNT;

g)   reparar,  corrigir.  remover,  reconstruir  ou  substituir.  dentro  do  pram  estipulado  pela
fiscalização,  os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatados pela fiscalização
nos serviços ou nos materiais e equipamentos empregados;

h)indicarfomalmenteàfiscahzação,noprazode05(cinco)diasconsecutivosacontffda
assinatura  do  Contrato,  o  preposto  que,  uma  vez  aceito  pela  CONTRATANTE,  a
representará na execução do objeto.

h.1)    0    preposto    não     poderá    sei.    substituído     sem     prévia    anuência    da
CONTRATANTE;

i)      permitir o livre exercício da fiscalização a técnicos designados pela coNTRATANTE;

n      fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumpi.imento de todas as suas obrigações
trabalhistas`   previdenciárias,   assistenciais,   securitárias   e   sindicais,   decorrentes   do
presente Contrato, quando exigido;

k)     comparecer em juízo, na hipótese de qualquer reclamação trabalhista intentada contra a
CONTRATANTE por empregado  da CONTRATADA,  reconhecendo  sua verdadeira
condição  de  empregadora e  substituir a CONTRATANTE  no  processo  até  o  final  do
julgamentoarcandocomtodasasdespesasdecorrentesdeeventualcondenação;
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1)      fomecer,   às   suas   expensas,   os   umformes   e   materiais   de   proteção   e   segurança
(equipamentosdeproteçãoindividualecoletivo),mdispensáveisparaaexecuçãodos
serviçosqueassimoexigirem,emquantidadescompatíveiscomonúmerodepessoas
empregadas;

m)comunicmàCONTRATANTE,imediatamente,qualquerocorrênciaouanormalidade
quevenhaainterl`etirnaexecuçãodosserviçosobjetiva(1os!`^opresenteinstrumento;

n)   assumir  a  responsabilidade  administrativa,  civil  e  penal  sobre  danos  eventualmente
causadosaosseusfuncionárioseaterceirosporculpaoudolo.

o)   receber,    conferir,    guardm   e    zelar   pelos   bens   que    lhe    forem   confiados   pela
CONTRATANTE,  os  quais  ficarão  sob  sua  responsabilidade  até  o    recebimento  do
obj eto do Contrato;

p)assumirtodaresponsabilidadeadministrativa,civilepenalsobredanoseventualmente
causadosaosseusfuncionárioseporestesaterceiros,porculpaoudolo;

q)   responsabilizar-se   os   custos   referentes   à   aquisição   e   transporte   de   materiais   e
ferramentas necessários a execução dos serviços obj eto deste Contrato;

r)    responsabilizar-se   pelas   despesas   com   transporte,   alimentação   e   todos   os   outros
encargosincidentessobreamão-de-obrautilizadaparaosserviços.,

s)    remover   do   local   dos   serviços,   as   suas   expensas,   diariamente   todo:  ~os   expurgo
provenientedosserviçosquerealizar,independentementedasuacomposiçao;

t)    respondcr   por   todos    os    encargos   trabalhistas    e    previdenciát3os.    bem   como    a
obrigatoriedade  na  substituição  de  funcionários  de  férias  ou  afastado  do  serviço  por

qualquermotivosuperiora02(dois)diasúteis;

u)   responsabilizar-se       exclusivamente       pelos       salários`       gratificações,       encargos
previdenciáriosetrabalhistasdosservidoresalocadosnoContrato;

v)   selecionar,    recutrar    e    contratar    preferencialmente    mão-de-obra    local    para    o
cumprimento  do  objeto  deste  Contrato,  em  seu  nome  e  sob  inteira responsabilidade,
observandos  os  princípios  da  eficiência  e  legalidade`  bem  como  os  requisitos  de
qualificação,obrigando-seaobservar,rigorosamente,todasasprescriçõesrelativasàs
leis    trabalhistas,    previdenciárias,    assistenciais,    securitárias    e    sindicais,    sendo
considerada,  nesse  particular,  como  única  empregadora,  tudo   em  respeito   ao  que
preconiza   o    aft     71    da   Lei    Federal   n°    8666/1993    e    fazer   prova   perante    a
CONTRATANTE,documprimentodetodasestasobrigações,decorrentesdopresente
Contrato, quando exigido;

----- É  51  fl
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w)registrarnoConselhoRegionaldeEngenhariaeAgronomiadoMaranhão-CRE"A
aAnotaçãodeResponsabilidadeTécnica-ART,relativaaoobjetodesteContratqsem
ônus adicional para a CONTRATANTE.

x)planejarpreviamenteosserviçoseasatividadesprogramadasparaqueotrabalhose
realize no menor prazo possível;

y)   evitar   nas   áreas   de   bota-fora,   ou   de   empréstimos   tiecessários   à   realização   dos
dispositivos,lançamentosdemateriaisdeescavaçãoquepossmafetarosistemade
drenagem superficial.

z)manter,durantetodaaexecuçãodocontrato,emcompatibi[idadecomasobrigaçõespor
eleassumidas.todasascondiçõesdehabilitaçãoequalificaçãoexigidasnalicitação

CLÁUSULAOITAVA-OBRIGAÇÕESDACONTRATANTE
São obrigações da CONTRATANTE:

a)    expedir as Ordens de Execução de Serviço;

b)   acompanhar e fiscalizar a execução do objeto presente Contrato.,

c)atestarosdocumentosfiscaispertinentes,quandocomprovadaaexecuçãodosserviços,

podendorecusaraquelesquenãoeste]mdeacordocomostermosdesteContrato;

d)notificmaCONTRATADAparaareparação,correção,remoçãoousubstituição,àssuas

expensas,notodoouemparte,desituaçõesemqueseverifiquemvíciosdefeitosou

incorreções,resultantesdaexecuçãodosserviços.,

e)efetuarospagamentosàCONTRATADA,deacordocomafr>maeprazoestabelecidos

nesteinstrumento,observandoasnormasadministrati\Jasefinanceirasemvigor,

DcomunicaràCONTRATADAtodaequalquerocorrênciarelacionadacomaexecução

da obra.,

g)   prestm   as  informações   e   os  esclarecimentos   qm   venham   a  ser   solicitados  pelos

empregados da CONTRATADA;

h)procederàsadvertências,multasedemaiscominaçõeslegaispelodescumprimentodas

obrigaçõesassumidaspelaCONTRATADA.
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CLÁUSULANONA-DAFISCALIZAÇÃO
A  fiscahzacão  dos  serviços  será  levada  a  efeito  pela  Secretaria  Municipal  de

lnfraestrutura,deacordocomoscritériosparamediçõesdeserviços`àqualcompetirádirimm

as dúvidas que surgirem no curso da execução dos mesmos.

PARÁGRAFOPRIMETRO-lndependentementedafiscali7.açãoclosserviçosexercidapela

ContratanteaContratadaestáobrigadaamanterpemanentementefiscalizaçãoesupervisão

dosmesmos,dentrodoslimitesfixadospelaSecretariaMunicipaldelnfraestrutura

PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  Quaisquer  exigências  da  fiscalização  inerentes  ao  ob#  do

ContratodeverãoserprontainenteatendidaspelaContratada,semônusparaoContratante.

PARÁGRAFOTERCEIRO-AContratantesereservaodireitoderejeitarnotodoouemparte,

os serviços executados em desacordo com o Contrato.

PARÁGRAFOQUARTO-SemprejuízodaplenaresponsabilidadedaContratada,todosos

trabalhoscontratadosestarãosupLtüamaisamplaeirrestritafiscaLização.aqualquühora,e

emtodaaáreaabrangidapeloserviço,porpessoasdevidamentecredenciadas.

PARÁGRAFO  QUINTO  -  A  Contratante  se  fará  presente  no  local  dos  serviços  por  seu©

fiscal(is)credenciado(os)ouporComissãoFiscal.

PARÁGRAFO  SF,XTO  -  À  fiscalização  compete  o  acompanhamento  e  amplo  controle  da

execução dos serviços, até a sua conclusão.

cLÁusuLADÉclMA-DoRECEBIMENToDEFINITlvor3ooBjETo

ApósaconclusãodaexecuçãodesteContrato,observadasasdisposiçõesdoTemo

deReferênciaedaPropostaapresentadapelaCONTRATADA,aCONTRATANTEemitiráo
TemodeRecebimentoDefinitivo,ressalvadaaresponsabilidadecivtleético-profissionalpelo
serviçoprestado,nostermosdoari73,§2°,daLeiFederaln°8666,'1993

CLÁUSULADÉCIMAPRIMEIRA-D0PAGAMENT0

0  pagamenm  será  efetuado,  conforme  medições  efetuadas,  no  prazo  de  até  30

(trinta)diasconsecutivos,contadosdaapresentaçãodaNotaFiscal/Faturarespectiva,apósa
mediçãoecomprovaçãodosserviçosexecutados,deacordocomboletimassinadopeloservidor
designadoparaacompanharefiscalizaraexecuçãodoobjetodestalicitaçãoedesdequenão
hajafatorimpeditivoprovocadopelaContratada.
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PARÁGRAFO   PRIMEIRO  -  0  pagamento   da  primeira  medição   somente

ocorrerácomaapresentaçãodacópiadaAnotaçãodeResponsabilidadeTécnica-ART,jum
aoConselhoRegionaldeEngenhariaeAgronomiadoMaranhão-CREA/MA.

PARÁGRAF0SEGUNDO-NenhumpagamentoscráefetuadoaContratada
semadevidacomprovaçãodaregularidadeexigidanafasedehabilitaçãodalicitação

PARÁGRAFO      TERCEIRO      -      0      pagamento      será     efetuado      pela

CONTRATANTE,diretamentenaContaCorrentedaCONTRATADA,noBa"~,
pagamentos sejam efetuados apo_    J__`_1+nTF,RCEIRO -Caso os pagamciiiitó o.joL„ v^..__._         .

r.lóiiQiila.  a CONTRATANTE se  obriga a pagar multa.        _.1__    1,`

Agência
PARÁGRAFO

estabelecido no  "cop%í "  desta cláusula, a CUN i.t`A i Ai` i L o.  vu[.o_  _  .    _
^í\?°/nÍdoiçcentésimosporcento)sobreovalordaNotaFiscal/Fatura,atéo1imitede_  _...=1^   r`   a.'`'ir`rF`Ça

s o prazo
diária de
10% (dez

o,o2% (dois centeslmos pu[ ..1.Lu, uvv. _  _

porcento),desdequeparatanmnãotenhaconcomdoaempresa
PARAGRAFOQljTARTO-ACONTRATANTEpoderádeduzmdomontantea

pagmosvalorescorrespondentesamultasouindenizaçõesde`'idaspelaContratada
PARÁGRAFO      QUINTO      -     Nenhum      pdgamenm      será     efetuado      à

CONTRATADAenquantopendentedeliquidaçãoqualqueiobrigaçãofinanceiraquelhefor
imposta,emvirtudedepena`Lidadeouinadimplência,pelodescumpr`mcnwdestecontrato,sem

queissogeredireitoaoreàjustamentodopreçoouàatualizaçãc`moiietária

CLÁUSULADÉCIMASEGUNDA-DASPENALIDADES
0descumpiimentqtotalouparcial,dequalquerdasobrigaçõesoraestabelecidas,

sujeitaráaCONTRATADAàssançõesprevistasnaLeiFederaln°"520/02,aplicando
subsidiariamenteaLeiFederaln°8.666/93.

PARÁGRAFO   PRIMEIRO   ~   0   atraso   in]ustificado   no   início   dos   serviços   sujeitará   a
CONTRATADAàaplicaçãodemultamoratóriadiáriade0,02%(doiscentésimosporcento)
sobreovalordaOrdemdeExecuçãodeServiçoexpedida,ajuízodaAdministração,atéolimite
de 10°/o (dez por cento).

PARÁGRAFOSEGtJNDO-NocasodeinexecuçãototalouparcialdoobjetodestePregão,a
Administraçãopoderá,garantidaapréviaeampladefesa,aplicmasseguintessanções

advertência.,
multade10%(dezporcento)sobreovalortotaldoContrato;

suspensãotemporáriadeparticipaçãoemlicitaçâoeimpedimenüdecontratarcom
aAdministração,porprazonãosuperiora02(dois)anos:•.   .`       --.  ^^n+ratQT  rr`m  a  Administração  Públicaa  /+\+LJ.LILJ+l,--__I  _        ,1             -

d)   declaração  de  inidoneidade  para licitar  ou  contratff  com  a  Auiiiiiii3iioywv  +  ____
enquanto   perdurarem   os   motivos   determinantes   da   punição   ou   até   que   seja
promovidaareabilitaçãoperanteaprópriaautoridadequeaplicouapenalidade,

PARÁGRAFOTERCEIRO-Assançõesprevistasnasalíneas"a`.,-.c"e"doparágrafo
anteriorpoderãoseraplicadascon]untamentecomaprevistanaalínea"b"

PARÁGRAFOQUARTO-SeaCONTRATADAensejaroretardamentoda

execuçãodocertame,nãomantiveraproposta,falharouftaudarnaexecuçãodoContrato,
comportar-sedemodoinidôneo,fizerdeclaraçãofalsaoucometerfraudefiscal,garantisto
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àlereáoár;X1:'d#Ppl:l:elpcrsaazot-"àaeraa.t?Pôgi:.::àl,Cltaanroes,Coerll:;àta:t:o?e:dpurreafree.:raor:n::,1:::
deteminantesdapuniçãoouatequesejapromovidaareabilitaçãoperanteaprópriaautoridade
queaplicouapenalidadcsemprejuizodaaplicaçãodasmiilt%previstasnesteinstrumentoe

PARÁGRAFOQITINTO-CaberáaofiscaldoContrato,proporaaplicaçãodas
das demais cominações legais.

penalidadesprevistas,medianterelatóriocircunstanciado,apresentandoprovasque]ustifiquem
a pr°P°SLçã°.   pARÁGRAFo  sEXTo  _  Após  a  apiicação  de  qualquer  penalidade  Será  felta

comunicação   escrita  à   CONTRATADA   e  publicação   na  imprensa  oficial,   constando   o
fundamentolegal,excluídasoscasosdeaphcaçãodaspenalidadesdeadvertênciaemultade

PARÁGRAFOSÉTIMO-Asmultasdeverãoserrecolhidasnopmmde05(cincodias
mora.

úteis,   contados   da   dm   da   notificação,   em   conta   bancária   a   ser   informada   pela

PARÁGRAFOOITAVO-Osvaloresdasmultaspoderãoserdescontadosdos
CONTRATANTE.

pagamentosdevidospelaCONTRATANTEoucobradosdiretamentedaCONTRATADA,
amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFONONO-NenhumpagamentoseráfeiwàCONTRATADAantes

depagasourelevadasasmultasqmlhetenhmsidoaplicadas

CLÁUSULADÉCIMATERCEIRA-DARESCISÃO
ConstituemmotivosparaarescisãodesteContrato-.

onãocumprmentodecláusulascontratuaisespecit-icaçõesouprazos.,i    _|j--_:,`    c..t`,-r.:fií`ç`r,ões  ou prazos;o não  cumpiiiiiciiiu  u .... ___._T__

ocumprimentoirregulardecláusulascontratuais.especificaçõesouprazos.,
a lentidão  do  seu  cumprimento,  1evando  a  CONTRATANTE  a  comprovar  a
impossibilidadedaconclusãodosserviços,noprazo(3stipulado`

oatrasoin]ustificadonoiníciodaprestaçãodosserviços.,
a   paralisação    dos    serviços,    sem   justa   causa   e    prévia   comunicação    à
CONTRATANTE;    `          _.._:^, ,^ c„ r`hipto. aassociação dacoNTRATADA

Dasubcontrataçãototalouparcialdoseuob]eto,aassociaçaoQaLui`Hv`,..~._

L\JL\  Ll\+L^^_-_       ,

comoutrem,acessãooutransferência,totalouparcial,bemcomoafusão,cisão

g)odesatendimentodasdeteminaçõesregularesemanadasporservidordesignado

ou incorporação;

paraacompanharefiscalizarasuaexeeução,assimcomoasdoSecretário
MunicipaldelnfraestruturaoudoPrefeitoMunicipal,

h)ocometimentoreiteradodefaltasnasuaexecução,anotadasnafomado§1°
do art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93;

i)adecretaçãodefalênciaouainstauraçãodeinsolvênciacivil;

j)    a dissolução da coNTRATADA.,
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k\   a   alteração   social   ou   a   modificação   da   finalidade   ou   da   estrutura   da
CONTRATADA,queprejudiquemaexecuçãodesteContrato',

DdescumprimentododispostonoincisoVdoaft27daLeiFederaln°8.666/93,
semprejuízodassançõespenaiscabíveis.,

m)  a  ffaude  na  execução  do  Contrato,  o  comportame"  de  modo  inidôneo,  a
declaração  falsa  e  o  cometimento  de  fraude  fiscal.  aplicando-se  as  sanções

previstasnoArt7°daLeiFederaln°10.520/2002
n)   a  ocorrência  de  caso  foriuito  ou  de  força  maioi,  regularmente  comprovada,

impeditiva da execução do Cc>ntrato.,

o)   razõff   de   interesse   público,   de   alta   relevância   e   amplo   conhecimentq
justificadasedeterminadaspelamáximaautoridadedaesferaadministratma
queestásubordinadoaCONTRATANTEeexaradasnoprocessoadministratm
a que se refere o Contrato;

p)   a   supressão,   por   parte   da   CONTRATANTF„    de   compras,    acarretando
modificaçãodo`'alorinicialdoContratoalémdolimitepermitidono§1°doaft
65  da  Lei  Federal  n°  8.666/1993,  salvo  as  supressões  resultantes  de  acordo
celebradoentreoscontratantes,nostermosdoinciso11,§2°doart.65dareferida
Lei;

q)asuspensãodesuaexecução,porordemescritadaCONTRATANTE,porpr"
superiora120(centoevinte)dias,salvoemcasodecalamidadepública,grave

perturbaçãodaordeminternaouguerra,ouaindap"repetidassuspensõesque
totalizem  o  mesmo  prazo,  independentemente  do  pagamento  obrigatório  de
indenizaçõespelassucessivasecontratualmenteimprevistadesmobilizaçõese
mobilizaçõeseoutrasprevistas,asseguradoaCONTRATADA,nessescasos,o
direitodeoptarpelasuspensãodocumprimentodasobrigaçõesassumidasaté
quesejanormalizadaasituação;

r)    o    atraso    superior    a   90    (noventa)    dias    dos    pagamentos    devidos    pela
CONTRATANTE  decorrentes  de  serviços  já  prestados,  sab  em  caso   de
calamidadepúb[ica,graveperturbaçãodaordeminternaouguerra,assegurado
aCONTRATADAodireitodeoptmpelasuspensãodocumprimenmdesuas
obrigaçõesatéquesejanormalizadaasituação.

PARÁGRAFOPRIMEIRO-Oscasosderescisãocontratualserãoformalmentemotivadosnos
autosdoprocesso,asseguradoocontraditómeaampladefesa
PARÁGRAFOSEGUNDO-ArescisãodesteContratopoderáser

a)detemínadoporatounilateraleescritodaAdministraçãonoscasosenumerados
nas alíneas "a" a "o" desta cláusula.,

b)amigável,poracordoentreaspartes,reduzidaatermonoprocessodahcitação,
desdequeha]aconveniênciaparaaCONTRATANTE,
c)judicialmente,nostermosdalegislação.

PARÁGRAFOTERCEIRO-Quandoarescisãoocorrercombasenasletras``n"a"r"desta
Cláusula,   sem   que   ha]a   culpa   da   CONTRATADA`   será   esta   ressarcida   dos   prejuízos
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regularmentecomprovadosquehouversofrido,tendoaindadireito
i    ---- ^„-ã^ Á^ rí`ntrato até a data da rescisão.

aos  pagamentos  devidos

pela execução do Contrato ate a ud,id iia i ..., L,.v.
PARÁGRAFOQUARTO-Arescisãopordescumprimentodascláusulascontratuaisacarretara
a  retenção   dos   créditos   decorrentes  do   Contrato,   até  o   1imite  dos  prejuízos  causados   à
CONTRATANTE,alémdassançõesprevistasnesteinstrumento

CLÁUSULADÉCIMAQUARTA-DASCOMUNICAÇÕES
QualquercomunicaçãoentreaspartesarespeitodopresenteContrato,sóproduzirá

efeitoslegaisseprocessadapoi.escrito,medianteprotocoloououtromeioderegistro,que
comproveasuaefetivação,nãosendoconsideradascomunicaçõesveibais

CLÁUSULADÉCIMAQUINTA-DAPUBLICAÇÃO
A  CONTRAfANTE  fará  publicm  o  extrab  do  presente  Contrato  na  imprensa

oficialnaf`ormadoArt.61daLeiFederaln°8.666/1993.

CLÁUSULADÉCIMASÉXTA-DOFORO
Fica  eleito  o  foro  da  Justiça  Estadual  da  Comarca  de  Urbano  Santos/MA,  com

renúnciaexpressadequalqueroutro,pormaisprivilegiadoqueseja.paradirimirquaisquer
dúvidas oriundas do presente instrumento.

ós   lido   e   achado
igual teor e forma,E  assim,  por  estarern  de  acordo,   ajustadas  e  contratadas,  apn   _.L.._+^   ^_  r\i  /trâc`\ vias deE   asslm,   Por   c>lcll.ln   u~   .--. __7     ,

conforme,aspartesaseguirfirmamopresenteContrato,em03@víasde-_   ,-        `  ,    _i.`_`..i.nc`  n"ç,tçimhém  os  subscrevelconforme, as Partes a bc;E,iu  iilil,-.„ _ r_ _

paraumsóefeito,perante02(duas)testemunhasquetambémossubscrevem

GRAJAÚ(MA),         de

xxxxxx
CONTRATADA

ResponsávellegaldaCONTRATANTE

TESTEMUNIIAS:

NOME:
CPF:

NOME,
CPF:

de 2022

ResponsávellegaldaCONTRATADA

Hti  57  ft
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PREGÃOELETRÔNICON°062/2022SRP

ANEX0 XII

MINUTADAATADEREGISTRODEPRFjços

ATADE,REGISTRODEPREÇOSN°~/Ppffxx"XXSRP

Poresteinstrumento,oMUNICÍPIODEGRAJAÚMA,atravésdaPREFEITURA-             "    .-,--  Ti„n Datmrínjn  Tortze. n° 05, Centro, Grajaú-
r`epresentado(a)   pelo(a)

'..^.`.r.:'áe.....de-..........de20...,
)   no   l,l\rJ    >Ul,   U   "     ..`
.(cargoenome),nomeado(a)pelaPortarian°: _ c, rt.; t í\/ ai:ls'car'iiàtà)'ãá'ài-Fnl.....__:.,.ü.ip|O#:d`:i(Ê)>11^ll,\C^,  ``V   _-_

doravantedenominadaCONTRATANTE,
`      _i_   _   o                                    .......   sediado(a)  na

MA,   inscrito(a)  no   CNPJ   sob  o  n°
MUNICIPAL

publicadanoDOude.....de..........de'     ,           1   _      __0r-__

da Carteira de ldentidade n°
inscrito(a)  no  l,Nt'j/1vlr   Ôul,  u  „    ...

.. doravante designada CONTRATADA, neste ato
no  cNpj,MF  sob  o  no  ..._     _,``,mn  ,rr`,

;re:,..._.._.........'.Éàriuaváàr'(à^,1-àa_ca:tei|.ag:_|çe_:ii^d^a::oFaoj;pmcesso

(e.1,o:.:).Sr(:).-àcpFá,o..:.::_:;:_u:.1_`n_t'j:ãi:,:;:ãv.|Stnaaoi:ed:|:âàtdaen;koàeÂsô
considerando  o  julgamento  da  licítação  na  moudiiuaii.  . .__.._
/20XXSRPedoPROCESSOADMINISTRATIVON.°_/20XX,_    _^^+:`,^  h^mr`lr`oacão.  resolve

representada pelo(a)
expedidapela
no

ELETRÔNICO N° XXX/20XX SRP e Cio rt`uijüoúv r[~..^..  _ _
bemcomo,aclassificaçãoda(s)proposta(s)apresentada(s)ea\-espec"homologação,resolve
registrmospreçosda(s)empresa(s)signatária(s),vencedora(s)abai"identificada(s),deacordo•~        ~        ---l^Í-\  -hc`tirariaíc:`.  atendendo  as  condições  previstas  no  instrumento1           _  _     _,_   ._A+ÔC`
[C8l>UCU`+.r^-y---`   ,           -

com  a  classificação  por  ela(s)  alcançada(s),  atendenao  as  cuiiuitiu`.Ú  r+ .,... __  _
convocatórioeasconstantesdestaATADEREGISTRODEPREÇOS,sujeitando-seaspartes
àsnormasregidaspelaLein°10.520/02esubsidiariamente,noquecouber,asdisposiçõesdaLei
n°8.666/93esuasalteraçõesposterioresepelospreceitosdedireitopúblico,bemcomoàs
cláusulas a seguir expressas:

Cláusula Primeira: Do objeto

0presenteinstrumentotemporobjmoRegistrodePreços,peloprazodeH(doze)
meses,       do       tipo       MENOR       PREÇO       POR       LOTE,       para       a       eventual
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,deacordocomasespecificaçôescontidasnoTemode
ReferênciadoeditaldalicitaçãoPREGÃOELETRÔNICON°XXX20XXSRP,quepassaa
fazerpartedestaata,juntamentecomadocumentaçãoepropostadepreçosapresentadaspela(s)
empresa(s)1icitante(s)classificada(s)em1°(primeiro)lugar.confomeconstanosautosdo
processodalicitaçãoacimaidentificada.

CláusulaSegundmDavigênciadaAtadeRegistrodePreçosedüAdesões

Apresenteataterávalidadede12(doze)meses,contadosapartirdesuapublicação

noDiárioOficialdoEstadodoMaranhão-DOE/MA.
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OEUS  PROVERA

PRF,FEJTURAMUNICIPALDEGRAIAÚ
CNP|/MF OÓ.377.063/0001-48

Rual)`,\tt()cíni()J()tg(,05-(`,cntro-(`,1HÓ5940-0{)0Sitc. ±ni..ulEEÍ*

EsteinstrumentonãoobrigaoMunicípiodeGrajaú/MAafimiàrcontrataçõesnos
valoresestimados,podendoocorrerlicitaçõesespecíficasparaaquisiçàodoob]eto,obedecida
alegislaçãopertinente,sendoasseguradaaodetentordoregistroapreferênciadaexecuçãodo
objeto, em igualdade de, c(`ndições.

Em  caso  de  adesões.  caberá a  empresa beneficiária  da  ata  de  registro  de  preços,

observadas  as  condições  nela  estabelecidas,  optar  pela  aceitação  ou  não  dos  fomecimentos
decorrentesdeadesão,desdequenãoprejudiqueasobrigaçõespresentcsefuturasdecorrentes
daata,assumidascomoórgãogerenciadoreórgãosparticipantes.

As   adesões   à   ata   somente   poderão   ser   efetuadas   com   autorização   do   órgão

gerenciadorApósaautorização,o"carona"deveráefetivaracontrataçãosolicitadaematé90
(noventa)dias.observandooprazodevigênciadaata.

Caberá   ao    órgão    gerenciador   autorizar,    excepcional    e   ]ustificadamente,    a

prorrogaçãodoprazoprevistonoitemacima,respeitandooprazode`rigênciadaata,quando
solicitada pelo órgão não participante.

Para  fins  de  autorização,  só  serão  aceitos  pedidos  de  adesões  às  atas  que  não

excedam,  por  órgão  ou  entidade  solicitante,  a  cem  por  cento  dos  quantitativos  dos  itens
registrados na Ata de Registi.o de Preços.

Osvaloresdecorrentesdasadesõesàataderegistrodepreçosnãopoderãoexceder,
natotalidade,aoquíntuplodovalordecadaloteregistradonaataderegistmdepreçosparao
órgão gerenciador e órgãos participantes.

CláusulaTerceira:DagerênciadapresenteAtadeRegistro(lePreços

0gerenciamentodesteinstrumentocaberáàPrel`eituraMunicipaldeGrajaú-MA
deGrajaú-MA,atravésdaComissãoPermanentedeLicitação,noseuaspectooperacional,eà
Assessoria Jurídica, nas questões legais.

Parágrafo Único:

ÉfacultadoaPrefeitaMunicipaldeGrajaú/MA,delegarpoderesoperacionaisaos
Secretários    Municipais    e/ou    Chefe(s)    de    Setor(es)    para    emitir    a(s)    Ordem(ns)    de
Fornecimento(s).

CláusulaQuarta:Dospreços,específlcaçõesequaníltativos

O(s)preço(s)registrado(s)do(s)primeiro(s)colocado(s),a(s)marca(s),empresa(s)

erepresentante(s)1egal(is),encontram-seabaixo:
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1'REFEITURAMUNICIPALDEGRAlAÚ
CNP| /MF 06.377.063 /0001-48

l`ual'atrocíi`mjorgc,05--(,cntro-C].,1'6S94()-()1`0

Razão Social:
CNPJ:
Endereço completo:
Nome do representante legal:
Cédula de ldentidade/órgão emissor:
CPF:
Cargo/Função..                                                                 DADE      QUAN   'i                                 VALOR

ITEM DESCRIÇAO/ESPECIFICAÇ MARCA
UNIDEMEDIDA

T]DAD  i\    vâ*]oTRE\1 TOTAL

1

AO \--T'

Nota  exmencionr]revista

1 I

Ii\`,,,i``.,..     ,`    i-..:   ``.:   `:,    .     .t```.-3.:`     :   .``.`:,``..`,j``,`i:::,:,:::.`,..",``,ii`::::`:.`..`.``.;..``.`,`..`.`:::`:.:.`.:,`:.``:`.``'.`.```..:.:"`..:..`````:``..````.`.3`..``.....`..S:`+-`.`.``.-`,"```.``lna:pqruoG,e',Vo'iá;i;o-ecomapropostavencedora=-

Cláusula Quinta: I)a Revisão dos Preços

Os percentuais  de  descontos registrados  permanecerao

período de  12 (doze) meses.

ão  fixos  e  irreajustáveis pelo

seráadmitidanocasodecomprovaçãodor     __:_    J_

A revisão dos percentuais de desconto só sera aamitiud Hu uaDu u~.v...F _      .

desequilíbrioeconômico-financeiro,aserfeita,preferencialmente,atravésdenotasfiscaisde
aquisição   de  matérias-primas,   1ista  de   preços  de   fabricante   ou   out"   que   demonstrem
indiscutivelmenteaelevaçãodocustodoobjeto.

Paraaconcessãodestarevisão,aempresadeverácomunicaraPrefeit"Municipal

deGra]aúMAavariaçãodospreços,porescritoeimediatamente,compedído]ustificado,
anexandoosdocumentoscomprobatóriosdamajoração.

Duranteoperíododeanálisedopedido,aempresadeveráefetuarofomecimenw

pelopercentualdedescontoregistrado,mesnioquearevisãosejaposteriormentejulgada
procedente.

Cláusulasexta:Doca.ncelame::`o^::P:Qg!SÀt::depreços
Aempresateráseuregistrocanceladoquando:

I-DescumprirascondiçõesdaAtadeRegistrodePreços;

+ 6o ft ------
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DEUS  PROVE RA

PREFEITURAMUNICIPALDEGRAlAtl
CNP|/MF 06.377.063/0001-48

Rual)aiiocim()|()i.gc`,05-(`,c`ntro-(1mó5.94()-"sltc,--lJ
11-Nãoretiraranotadeempenhoouinstrumentoequ`valentenoprazo±=  __1.

estabelecido

pelaAdministração,semjustit-icativaaceitável;

m-Nãoaceitarreduzmosgpreçoregistrado,nahipótesedeestesetomarsuperior
àquelespraticadosnomercado-,

IV  -  Sofrer  sanção  prevista  nos

contados da respectiva convocaçao
Parágrafo Único:

incisos  m  ou  lv  do  caput  do  artigo  87  da Lei

8.666/93  ou artigo 7° da Lei n°  10.520/02;

Poderáaindasercanceladooregistrodepreçosnaocorrênciadefatosuperveniente,decorrente
de   caso   fortuito   ou   força   maior,   que   prejudique   o   cumprimento   da   ata,   devidamente
comprovadosejustificados:

I - Por razão de interesse público; ou

Emqualquercaso,asseguradosocontraditórioeaampladefesa,ocancelame"ocorrerá
11 - A pedido da empresa.

mediantedeterminaçãodaPrefeituraMunicipaldeGrajaú/MA.

ciáusuiasétlma:Dosllícitos.Pe.r:.±.s^
Asinftaçõespena[stipificadasnaLei8.666/93serãoobjetodeprocesso]udicialna

formalegalmenteprevista.sempre.iuízodasdemaiscominaçõesàplicá`Jeis.

Naseventuaisnecessidadesdacontrataçãodoobjetoconsta"dapresenteATA,o
Cláusula Oitava: Do Contrato

fomecedorseráconvocadoparaassinaturadocontrato,dentrodopra7.ode05(cinco)diasúteis,

igual  período,  quando  solicítado.1         .       ._J_J --.- =-

Esse  prazo  poderá  ser  prorrogado  uma  vez,  por  igi"  p.iivu„  T____ _
raragiaiu  u[[,uv.

duranteoseutranscurso,desdequeocorramotivojustificadoeaceitoporestaAdministração
pública.

Arecusaemformalizmoajuste,noprmprevisto,sem]ustificativa`-    i-^-^^mr`   a   nã.o  manutenção   de  todas  as/+   llll+LJl+   YJL^   -___

autoridade  competente,  bem  como  a  não  manutençau  ii.   Luuuu  _.   __       ,
habilitação,sujeitaráo1ícitanteàspenalidadescabíveis,devendoaAdministraçãocancelaro
registrodolicitantçpodendoadotmasprovidênciasestabelecidasnoedital.

0contratopoderáseralteradonoscasosprevistosnoari65daLei8.666/93,desde

quehajainteressadaAdministração,comaapresentaçãodasdevidasjustificativas.

Cláusula Nona: I)isposições Gerals

por escrito e  aceita pela
condições  exigidas  na
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pRF,FEI'ruRAMUNlclpALDEGRAlAu

R\,ai>at[:c:`:(!ío¥gFc,°g53=7;.:i:r{)°£°(t;4i:6594o_oo()Sltc `±E_ÊmEri

A  assinatura  da  presente  Ata  implicará  na  plena  aceitação.  pela  empresa,  das  condições

0licitantevencedorsomenteseráliberado,sempenalidade.docompromissopre"nesta
estabelecidas no EDITAL  e seus anexos.

ATA,nashipótesesprevistasnoart."§1°aft19,inciso1eart.2Lincisos1e11,doDecreto

PassamafazerpartedestaATAparatodososefeitos,adocumentaçãoepropostasapresentadas
n°7.892/2013.

Foroparadirimmqualqu«duviddoriundadaexecuçãodesteajusteseráodaCom"de
pelos licitantes.

o      :àp(::êes;t:1eaTà:s::::, ct::trraàaad;:à::npçaaftâ: adsus;:=s:eLr:ina[se f::trqaj: squurie£1 ::upsr::::1:me

Grajaú/MA.

jurídicos efeitos.

Grajaú-MA,.....de..........de.....

¥::3:::â::t[i:g:t[ââ8%#RiârEÂEIE
TESTEMUNHAS:
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PREFEITURA MUNICIPAL I)E GRjp.|AÚ
CNP}/MF 06.377.063/ 0001-48

Rua  l`ntií>círiio J{)rgc`,  05  -Ccntro  -Cl.:l'  ó5  L?+0-\)00

Sitc.y"?raiau.iitaít±_L±

ANEXO XIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA A0 LOCAL DA OBRA

Atestamos  para  fins  cle  participação  no  PREGÃO  ELETRONICO  062/2022  np

XXX/XXXX  -  CPLffMG.  que  o  (Profissional)

responsável técnico da Empresa0 serviços   de   engenharia

CREA/_ no

esteve visitando o [ocal onde será realizado os

em   conformidade  com   o   projeto   básico

i)adrão -ANEXO I -que integra este Ato  Convocatório deste Edital, objeto da presente

licitação, tomando conhecimento das condições locais.

Local, data e assinatuas.

(nomedoRepresentanteTécnicodaPMGcompeter]tepelavisitacomadevida
identificação e qualificação).

---H 63 h


