
PROCESSO J OI QL (ü C,

MODALIDADE

PREFETTURA MUNrcrpAL oe sÃo senNl
EsrADo oo ulR.ltxÃo

CNPJ: 06.125.389/0001-88

A Prefeitura Municipal de São Bernardo situada na Pça Bernardo coelho de Almeida nr 862
- Centro - São Bernardo/MA, através da Comissão Permanente de Licitação, instituÍda por Portaria
do Poder Executivo Municipal, no 003 de janeiro de 2O19, torna público, para conhecimento dos
interessados que, de acordo com as Leis Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
introduzidas pela Lei no 8.883, de 08 de junho de 1994, realizará Processo Licitatório, na
modalidade TOMADA DE PREÇO, no tipo MENOR PREÇO, RECIME DE EMPREITADA GLOBAL, para
contratáção de empresa especializada para Urbanização da Orla do Rio Buriti, no município de São
Bernardo/MA descritos no item 1. deste Edital.

O recebimento da documentação dar-se-á no endereço acima, até às 08:00 horas do dia 07
de janeiro de 2020, quando será dado início à abertura dos envelopes de "Habilitáção e Propostas".

1.Do Obleto:
O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantâ.iosa(s) para executâr os

serviços de Urbanização da Orla do Rio Buriti, no municÍpio de São Bernardo/MA, de acordo com as
planilhas em anexos.

2. DOS TERIIOS DE REFERÊNCnr DOS TERI{OS DE REFERÊNCIA: As despesas
decorrentes da contratação da presente licitação correrão por conta de Recursos do Ministério do
Turismo PROPOST A: 026434 / 2018.

Dotação Orçamentária:
02-Poder Executivo
05-Secretaria Municipal de I nfra Estrutura e Serviços Urbanos
15.452.0780.1003.0000 - MANUTENÇÃO DE VrAS URBANA E ESTRADA

VICINAIS
449051.00 - Obras e Instalações

2.3. PRAZO DE VAUDADE DA§ PROPOSTAS: no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, contados da
data prevista para abertura dos envelopes.

3. CONDIçÔES DE PARTICIPAçÁO
3.1- Poderão participar desta Licitâção empresâs que esteiam devidamente cadastradas na
Prefeitura Municipal de sÂo BERNARDo e que atendam às condiçôes e, na fase de Habilitação
comprovem possuir os requisitos necessários à qualificação, estabelecidos neste Edital.

3.2.- O Edital poderá ser consultado gratuitamente ou adquirido na sala da Comissão Permanente
de Licitação, situada Pça Bernardo coelho de Almeida 862 - Centro - Sâo Bernardo-Ma, mediante o

pagamento de R$ 30,00 ( trinta reais), efetuado através de DAM - Documento de Arrecadação
Municipal, na sede da Prefeitura municipal.

4. IMPEDIMENTOS
4.1. É vedada a participação de consórcio de empresas.

4.2. É vedada a participação de pessoa fisica.

4.3. Não será habilitada a empresa que tenha sido declarada inidônea pela Administração Públic4
Estâdual, Municipal ou Federal, ou que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar e de
conFatar com os Ór8ãos da Administração Pública Municipal.

4,4 Não poderão participar da presente licitação as empresas das quais servidor do Municlpio sera

Berente, acionista, controlador, responsável técnico ou subcontratâdo.
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4.5 - cu)a falência tenha sido decretâda, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e
em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de consütuiÉo;

4.6 - empresas que não tenham o CNAE (Classificação Nacional de Atividades EconômicasJ
compatÍvel com o objeto da licitação

5. DATA E LOCAL DE RECEBIMENTO
5.1. Ás 08:00 horas do dia 07 de janeiro de 2020, a Comissão Permanente de Licitâção na sala da
Comissão Permanente de Licitação, situada Pça Bernardo coelho de Almeida 862 - Centro - São
Bernardo-Ma, serão recebidas as documentâções relativa à habilitação e proposta, bem como dará
inÍcio à abertura dos envelopes da presente TOMADA DE PREçO. Ocorrendo feriado ou ponto
facultativo na data da licitação, será a mesma realizada no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo
local e horário.

6.DOCUMENTAÇ(O E PROFOSTA
6.1. Os licitantes deverão apresentar toda a documentação de Habilitação e Proposta de Preços no
dia, hora e local citados no preâmbulo deste edital, em 02 [dois envelopes lacrados e invioláveis, em
cuja parte externa, além da razão social e endereço, esteia escrito):

ENVELOPE Ne 01 - com as seguintes indicações na parte externa:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
coMrssÃo PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 - Centro - SÃO BERNARDO-Ma
TOMADA DE PREç0 na 0L2/2019- CPL
"DOCUMENTAçÃO DE HABILITAÇÃO"

ENVELOPE Ne 02 - Com as seguintes indicações na parte externa:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO
Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 - Centro - SÃo BERNARDO-Ma
TOMADA DE PREÇo na 012l2019-CPL
"PROPOSTA DE PREÇO"

6.2. 4. DO CREDENCIAMENTO

6.2.4.1 - No local, data e hora indicados no preâmbulo deste editâl e na presença da Presidente da
CPL, será realizado o credenciamento do interessado ou seu representante legal. Para tanto,
obrigatoriamente, será necessária a apresentãção dos seguintes documentos:

6.2.4.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da alteração/aditivo
eventual da gerência da sociedade, e demais que se achar pertinente ou ato consütuüvo
consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, quando o
licitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta
capacidade jurídica;

6.2.4.3- Procuração particular ou cartâ de credenciamento, com firma reconhecida, podendo ser
utilizado o modelo anexo a este edital, estabelecendo poderes para representar o licitante e a

praticar todos os demais atos inerentes a TOMADA DE PREÇO.

6.2.4.4 - Comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
mediante apresentagão de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução
Normativa nq 103 de 30 de abril de 2007, expedida pelo Departâmento Nacional de Registro de
Comércio - DNRC, êxigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha
intenção de comprovar seu enquadramento em um dos dois regimes ou uülizar e se beneficiar do
tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei
Complementar ne L23, de 14/L2/2006.

MODALID,

'i!S10:



PM .FOLHANO

PROCESSO TOtq {- 2r\a 3__

MODALIDADE "-?
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

ESTADO DO MARAT{HAO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

6.2.4.5 Para fins de confirmação de poderes para subscrevê-la, ou ainda cópia de traslado de
procuração por instrumento público, na hipótese de representação por meio de prepostos;

6,2.4.6- O representante da licitante presente à sessão deverá entregar a Presidente da CPL o
documento de crêdenciamento juntámente com a respectiva cédula de identidade ou equivalente e

CNPI da empresa atualizado, bem como a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação,
em separado dos envelopes "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação".

6.2.4.7 - Os documentos necesúrlos ao credenclamento poderão ser apresentados em original,
os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia desde que autenticada
por cartório competente, ou conferido por membros da equipe de apoio, inclusiye a Presidente da
CPL no decorrer da sessão de licitação, ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados
sempre os respectivos prazos de validade;

6.2.4.8 - A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representánte para
se manifestar em nome do representádo, desde que autorizado por documento de habilitação legal,
vêdada à participação de qualquer interessado representândo mais de um licitante.

6.2.4.9 - A nào apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim
o não comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, inviabilizará a

participação do (sJ licitânte (sl no certame. Neste caso, o (s) portador (es) dos envelopes poderá
(ão) assistir apenas como ouvinte (s), não podendo rubricar documentos ou fazer qualquer
observação em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos,
ressaltando que quando a documentação de credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer
dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será entrêguê ao licitante quê estará autorizado a

abri-lo e reürá-la, lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto,
com o intuito de ampliar a disputâ;

6.2,4.1O - recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a

conclusão dos procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do
direito ao recurso.

6.2.4.11 - Após o credenciamento, a Presidente da CPL declarará a abertura da sessão e não mais
serão admitidos novos proponentes.

6.2.4.12 - Credencial de representante do licitante com a respectiva qualificação ciül, iunto a

Comissão Permanente de Licitação - CPL, a ser entregue separadamente.

6.3 - DA HABIUTAçÂO DOS LICITANTES

6.3.1- A DocumentaÉo de Habilitação deverá ser entregue em 01 (uma) via, em envelope
devidamente fechado e rubricado no fecho.

6,3.2- A participação no presente procedimento licitatório requer a apresentação de toda a

documentação comprobatória da necessária qualificação no que se refere à:

a) Prova de lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoas lurÍdica (CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Federal, Estadual e Municipal, se houver
relativo ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatÍvel com o objeto da
Iicitação;

c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede
da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
c.1.) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal:
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Certidão Coniunta de Tributos Federais e quanto à Divida Ativa da União.

c.2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual:
o Certidão Negativa de lnscriÉo na Divida Ativa.

c.3) faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Municipal
. Certidão quanto à DividaAüva do MunicÍpio
. Certidão Negativa de Débitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN
o Alvará de Localização e Funcionamento;

d) CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, com validade na data de apresentação da proposta.

e) CNDT - Certidão Negaüva de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprlmento à Lel
72,4+O/2OLA1e à ResoluÉo Administratlva ne 1 .47O/2O181, expedido pelo portal do Tribunal
Superior do Trabalho, www.tsljus.br/certidao, atualizado o arl29, V da LeiA.666/93.

6.4 QUALIFICAÇÂO TÉCNICA:

a) Cnmprovaçâo de aptidâo para desempenho de atiúdades peúinentes e compatíveis em
características com o objeto da licitação, mediante a âpresentâçào de atcstados fomecidos por
pessoa jwÍdica de direito público ou privado, reconhecidamente idôneas e reconhccida firma em do
atestante, e acompanhados de contrato e nota fiscal.;

b) Registro ou Inscrição da Empresa e dos RcslxrnMveis Técnicos no Conselho Regional de
Engenharia, Arqútetura e Agronomia CREÁ.

c) Qualificaçào Écnico profissionâl - compro çào da lícitante de possuir em seu corpo
técnico profissional (is) de nivel superior ou outro (s) reconhecido pelo CREA ou CA[I, detentor
(es) de atestados (s) de responsabilidade tecnica deúdamente registrado no CREA ou no CAU da
região onde os servíços foram executados, acompanhadcx das respectivas certidÕes de acervo
técníco - CAT, que comprove (m) ter o profis.sional executado para óryâo ou entidades da
Administraçào pública, ou ainda, para empresa prirada, serviços (s) compativel (is) com os serviços
objetos desta TOMÁDA DE PR-EÇO.

cl) Á comproração do únculo de faú mediante certidôes do CREÁ ou CAII deüdamente
atualizados.

c2) Quando se tratar de sócio da empresa licitante, tal comproaãçào será feitâ através do Ato
Constitutivo da empresa ou C-ertidão do CREA ou CAU, deúdamente atualizados.

c3) É vedada a indicaçâo de um mesmo reslrcnMvel técnico por mais de uma empresa proponente,
fato este que inabilitara toda.s as envolüdas.

c4) Os profissionais indicados pela licitante lnra fins de comprovaçÀo para capacitaçâo técnico-
profissional de que trata este itcm deverâo yanicipar da obra ou serviços objeto da licitaçào,
admitindo-se a substituiçâo por profissíonais de cxperiência equi%lente ou superior, desde que
aprolada pela administraçào,

d) Declarâção formal e expressa da licitante, indicando um coordenador como responsável
técnico Grofissional de nível supeúor deüdamente reconhecido pelo CREÁ), que se

responsabilizará pela execuçâo dos sewiços. Dewndo este fazÊr parte do quadnr permanente da
empresa, ao tempo do inlcio do contÍâto.

e). Declaraçào em papel timbrado e subscrita pelo rcpres€ntânte legal da licitante, assegurando a

incxistêncía de fato superveniente impditivo dc sua habilitaEo na forma do § 2a do ârtigo 32 da
Iri n.q 8.666/93, deúdamente identificados nos termos do modelo do Anexo III deste Edital.
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f). Declaraçao de que nâo emprega menores de dezoito anos em trabalho norurno, perigoso ou
insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condiçào de aprendiz, a
partir de quatorze anos, dc conformidade com o disgrsto no aú. 27, inciso V, da t-ei n" 8.666/93.

6.5 QUAL|FTCAçÃO ECONÔMICO.FINANCETRA:

a.1) Serão considerados aceitos como na forma da lei o bâlanço patrimonial e demonstraçôes
contiábeis assim apresentados:
o Publicados em Diário Oficial; ou
o Publicados em jornal de grande circulação; ou
o Por fotocópia re8istrada ou autenticada na lunta Comercial da sede ou domicÍlio do
licitante; ou
. Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na lunta Comercial da sede ou
domicílio da licitante, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de
Encerramento; ou
o Por Sistema Público de Escrituração Digital - SPED perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil acompanhado do Recibo de Entrega;

a.1.1) O balanço patrimonial e as demonstrações conüâbeis deverão estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade,
OBS: A licitánte deve apresentár iunto ao balanço o Certificado de Regularidade do
Profissional responsável pelo Balanço dentro do prazo de validade.

a.Z) A boa situação financeira será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor mínimo igual a
1 [um), resultantes da aplicação das seguíntes fórmulas:

ATIYO CIRCILI§TE + REAUZIVEL A,-ON@ PRAZO

PÂSSflO rtqfltt.t$TF +FXIáVFr. À t.OfiGO PPÀ7.O

TITMToTAL
Sti = PASiNO CIRCULAN?E +EXIerVn S tOveO rneZO

ÃT:VO C!RCÜLAIITE

P,l.SiIl:O : I RCU L.t§! E

a.2.1) As fórmulâs deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos iuntado ao
balanço;

a.3) Se necessária a atuâlização do balanço patrimonial e do capital social, deverá ser
apresentado, iuntâmente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo
correspondente.

b) Comprovação de Patrimônio LÍquido igual ou superior a LOo/o {dez por cento) do valor
estimado da contratâção.

I

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação nnanceira da empresa, vedada a sua

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando
encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.
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c) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da

pessoa iurídica, emitida até 60 (sessenta) dias consecutivos antes do recebimento dos envelopes,
quando não vier expresso o prazo de validade.

c.1) As licitantes deverão apresentar, .iuntamente com as certidões negativas exigidas,
declaração passada pelo Fórum fudicial de sua sedg indicando quais os Cartórios ou Oflcios de
Registros que controlam a distribuição de falência e concordata, salvo se üer expresso na

certidão.

6.6 Os documentos exigidos deverão ser legíveis e poderão ser apresentádos no original ou por
qualquer processo de cópia previamente autenticada por Cartório competente ou por servidor da
Comissão Permanente de Licitação - CPL, mediante a apresentação do documento original, ou ainda
por publicação em órgão de Imprensa Oficial.

6.7 A autenticação por servidor da Comissão Permanente de Licitação poderá ser realizada até
o dia útil anterior à data marcada para a sessão de abertura desta ToMADA DE PREÇo, no horário
das 8h às 12h.

6.8 Para a habilitaçâo, as ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida que será
devidamente conferida pela Comissão. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade
fiscal e trabalhistá, será assegurado o prazo de 05 [cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente ME ou EPP for declarado vencedor do certame,
prorrogável por igual perÍodo, para a regularização da documentação.

6.9 Situaçâo eVisita Ao Local da Obra

6.9.1 os licitântes deverâo visitar o local onde serão realizados os sen iços, para que sejam
verificadas suas condições, e apresentar ao Representante do da secretaria de
Administração do municÍpio de São Bernardo do Maranhão - Ma., a declaração de visita
conforme modelo no Anexo 1, para que a visita seja atestada. A üsita será acompanhada
pelo engenheiro da Prefeitura, até 48 hs antes do certame com o Sr, Roberto Leite - marcar
visitá através do teleíone:98 9 8329 - 2327

6.9.2 DeclaraÉo de que tál visita foi efetivada deverá ser anexada à documentação de habilitação
da empresa, conforme modelo no Anexo III, e a não apresentação da mesma é motivo
suficiente para a desclassificação da empresa.

6.10 DA DOCUMENTAç(O PARA INÍOO Oe rXeCUçÃO DOS SERVIçOS

No prazo máximo de 15 (quinzeJ dias consecuüvos aPós a assinatura do Contrato, a
CONTRATADA deverá apresentar cópias autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas
dos originais dos se8uintes documentos, enquanto condição para a emissão da Ordem de Serviço e

para o efeüvo início das atividades:

a) Comprovante de prestação da Garantia de execução

b) Anotâção de Responsabilidade Técnica - ART registrada no CREA, referente aos serviços de
engenharia contratados, constando como Responsável Técnico o profissional indicado na
Documentação de Habilitação;

c) CEI - MatrÍcula da obra no [NSS;

d Licenças Ambientáis necessárias para a execução dos serviços, quando for o caso, em
cumprimento à legislação ambiental federal, estâdual e municipal üSentes
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Após a análise e aprovação dos documentos acima relacionados, o CONTRATANTE poderá iniciar a
emissão de Ordens de Serviço.

O Cronograma FÍsico-Financeiro poderá ser reüsto e ajustado, mediante aprovação das partes.

6.11. DA GARÁNTIÂ DE EXECUçÂO DO CONTRATO

A CONTRATADA deverá apresentar comprovante de prestação de garantia de S0lo (cinco por cento)
sobre o valor total dos serviços, observado o pÍazo de até 5 (cinco) dias consecutivos, após a
assinatura do Contrato, mediante a opção por uma das seguintes modalidades, conforme disposto
no aú 56 da Lei Federal n" 8.666/1993:
a) caução em dinheiro;

b) tÍtulos da dívidâ pública;

c) seguro-garantia; ou

d) fiança bancária.

O prazo para apresentação da garantia poderá ser prorrogado por igual período a critério do
CONTRATANTE.

O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza o CONTRÁTANTE a promover a rescisão do Contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e
II do arL 78 da Lei Federal ne 8.666/1993.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger o período de
execução dos serviços meses.

A garantia em dinheiro deverá ser depositada em banco oÍicial, em conta específica com correção
monetária a ser informada pela Administração, em favor do CONTRATANTE.

A garanüa em TÍtulos da DÍvida Pública deverá ter sido emitida sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

A garantia na modalidade fianp banoária deverá ser fornecida por um banco localizado no Brasil,
com cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de
irrevogabilidade.

O número do Contrato Administraüvo deverá constar dos instrumentos de Sarantia ou seguro a

serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do Contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstás;

b) prejuÍzos causados ao CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante
a execução do Contrato;

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela fiscalização à CONTRATADA;

A garantia na modalidade seguro-garantia deverá ser feitâ mediante entrega da competente apólice
emitida por entidade em funcionamento no país, em nome do Município de São Bernardo, cobrindo
o risco de quebra do Contrato.
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d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.

0 CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria

O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do Edital da
TOMADA DE PREçO e das cláusulas contratuais.

O garantidor nâo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela
C0NTRATANTE com o objetivo de apurar prejuÍzos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.

Se o valor da garantia for uülizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado
do recebimento da respectiva Notificação.

No caso de alteração do valor do Contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser
ajustãda à nova situação ou renovad4 seguindo os mesmos parâmetros determinados nesta
Cláusula, obseryado o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da datâ de assinatura do respectivo
Termo Aditivo.

A garantia será restituída em 30 (trinta) dias, após o cumprimento das obrigações contratuais
devidamente atestadas pela Comissão de Fiscalização, quando do recebimento defin!üvo dos
serviços.

Será considerada extinta a garantia:

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorizaÉo para o levantamento de importâncias
depositadas em dinheiro a ítulo de garantia, acompanhada de declaração do CONTRATANTE,
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do Contrato;

b) no prazo de 03 [trêsJ meses após o término da vigência do Contrato, caso a Comissâo de
Fiscalização não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da
comunicação.

O CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

a) caso fortuito ou força maior;

b) alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do Rador, das obrigações contratuais;

c) descumprimento das obrigações pela CONTRÁTADA decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Adminisfação;

d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.

6.12 DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

0s serviços de engenharia deverão ser acompanhados pelo profissional (identificar o nome,
proRssão e nq da identidade proÍissional), indicado na Documentação de Habilitação da
CONTRATADA, que deverá constar na Anotâçâo de Responsabilidade Técnica - ART registrada no
CREÀ referente aos serviços de engenharia contratados.

A CONTRATADA fica obrigada a Barantir que este profissional realize pessoal e diretâmente a

coordenação e acompanhamento dos serviços objeto do Confato.

PRoCESSC ^1 o Íq tttclo 3
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A substituição do profissional, durante a execução do Contrato, será admitidâr

a) nos casos excepcionais em que se justifiquem motivo superveniente fora do controle razoável da
empres4 caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovados e aceitos pela Administração;
b) a qualquer tempo, nos casos em que a Administração iulgar que a atuagão, permanência ou
comportamento do profissional seja prejudicial ao bom andamento dos serviços, inconvenientes ou
insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse público, mediante solicitação por escrito
com as necessárias justificativas.

A CONTRATADA deverá apresentar curdculo de outro profissional com qualificações equivalentes
ou superiores.

A CONTRATADA não deverá reivindicar custos adicionais resultantes ou incidentes sobre qualquer
substituição do Responsável Técnico ou de qualquer outro membro da Equipe.

6.13. Proposta de Preços: O envelope ne 02 deverá conter 01 (uma) via em original , proposta
datilogmfada ou impressa por qualquer meio usual, em papel timbrado da empresa, devidamente
datada e assinada com o seguinte conteúdo:
. Razão social, sede e número da inscrição do CNPJ do licitante;
o Prazo de validade da propostã, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, contados da data da abertura da proposta.

6.13.1 - A proposta, uma vez abertâ, ünculará o licitánte, obrigando-a a executar os serviços
cotâdos, caso lhe seja adjudicado o objeto da licitação.

6.13.2 - Pedidos de retificação, por engano no preço ou especificação do objeto da licitação,
somente serão aceitos antes de abertâs as propostãs, não sendo admitida a simples oferta de
desconto ou aumento de preços.

6.13.3 - Não serão consideradas as propostas apresentádas fora do prazo, bem como aquelas que
contiverem rasuras, emendas, borrôes ou enh'elinhas em suas partes essenciais de modo a ensejar
dubiedade, principalmente em relação a valores.

6.13.4 - Constatada declaração ou documentação falsa, após inspeção pela CPL, a licitante será
inabilitada ou desclassificada, conforme o caso, sem prejuÍzo de ouFas penalidades.

7 - DO DIREITO DE PETIçÂO

7.1 - No prazo de até 02 [dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá impugnar este instrumento convocatório, cuja petição deverá ser dirigida a

presidente da CPL;

7.1.1 -.. caberá a presidente da CPL decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

7.1.2 - acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame;

7.2 - declarcdo o vencedor do certame, qualquer licitante poderá maniíestar imediata e

motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razóes, quando lhe
será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, podendo
juntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra razões
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata aos autos;

I
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7,3 - o(s) recurso(s), que não terá (ão) efeito suspensivo, será (ãoJ dirigido [s) à autoridade
superior, Prefeito Municipal, por intermédio da Presidente da CPL, o qual poderá reconsiderar sua
decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse perÍodo, encaminha-lo (sJ à autoridade superior,
devidamente informado, para apreciação e decisão, no mesmo prazo;

7.4 - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetÍveis de
aproveitamento;

7.5 - decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente homologará o resultado da licitação, e autorizará, respeitáda a ordem de classiÍicação e
a quantidade de fornecedores.

7.6 - a falta dê manifestação imediata e motivada do (s) Iicitante (sJ na sessão importará a

decadência do direito de recurso e a adjudicação do obieto da licitação pela Presidente da CPL ao
vencedor;

8. Do Julgamento
8.1. HabilltaÉo
8.1.1. O julgamento iniciar-se-á com abertura dos envelopes ne 01, contendo a documentação
relativa à habilitação das concorrentes, a qual deverá ser rubricâda pelos licitantes presentes e

pelos membros da comissão.

8.1.2. Após a apreciação dos docum€ntos, a Comissão declarará habilitadas as licitantes que os
apresentaram na forma indicada neste edital e inabilitadas as que não atenderam as exigências.

8.1,3. As licitantes poderão, unanimemente, renunciar ao direito de interpor recurso, o que
constârá em ata, procedendo à abertura dos envelopes ne 02, das concorrentes habilitádas.

8.1.4. Não havendo desistência do direito de recorrer, na forma do subitem anterior, a Comissão
Permanente de Licitação, suspenderá a sessão, lawando ata circunstanciada dos trabalhos até
então executados e comunicará, por escrito, com antecedência mÍnima de 48 (quarenta e oito)
horas, as licitantes habilitádas, a data, hora e local de sua reabertura. Nessa hipótese, os envelopes
na 02, devidamente fechados e rubricâdos pelos presentes, permanecerão até que se reabra a

sessão, sob a guarda e responsabilidade do Presidente da Comissão.
Às inabilitâdas serão devolvidos os envelopes fechados contendo a proposta de preços.
Envelopes não reclamados no prazo de 30 [trinta) dias a contar da data da adjudicação, serão
destruídos, independentemente de notiRcação à interessada.
Propostas

8.2.1. Ultrapassada a fase de habilitação, serão abertos os envelopes de nq 02, divulgando a

Comissão, aos licitantes presentes, as condições oferecidas pelos participantes habilitados, sendo a

proposta rubricada por estes e pelos membros da CPL.

A.2.2. As propostas serão analisadas, podendo a Comissão convocar as licitantes para
esclarecimentos de qualquer natureza, que venham facilitar o entendimento das mesmas na fase de
julgamento.

7.2.3, Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total prevalecerá o primeiro, sendo
corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os por extenso
predominârão os últimos. Se a licitante não aceitâr tais erros, sua proposta será rejeitada.

8.2.4. As propostas que não atenderem as condições desta licitaÉo que oferecerem alternativas de
ofertas e cotâções não previstas, preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, serão
desclassificadas.
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8.2.5. O julgamento das propostas será efetuado pela CPL e será considerada vencedora a licitante
que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL, entre aquelas que cumprirem integralmente as
exigências contidas nêste editâl.

8.2.6. As vantagens não previstas neste Edital não serão consideradas para efeito de classificação;
7.2.7 . Em caso de absoluta igualdade de preços, entre duas ou mais propostas, e após obedecido o

disposto no parágrafo 2e do art. 3e da Lei 8.666/93, proceder-se-á ao desempate, por sorteio, em
ato público, para o qual, todos licitantes serão convocados.

8.2.8. Será afixado em local de fácil acesso ao público e colocada à disposição dos interessados o
resultado da licitação, cabendo às licitantes o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, contados a
partir do primeiro dia útilapós a divulgafo.

9- AdiudicaÉo e Homologação

9.1- Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado da classificação, ou após o seu
julgamento com base relatório circunstanciado, cabe a Comissão adiudicará o objeto da licitaÉo à
vencedora, submetendo tal decisão ao titular do órgão interessado para homologação.

9.2. - Homologada a licitação, será convocada a vencedora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
oferecer a garantia de execuçâo e assinar o contrato.

- O prefeito municipal poderá revogar a licitáção por razões de interesse público, devendo anulá-la
de offcio ou por provocação de terceiros, quando o motivo assim iustificar;

10. - Conhato
10.1 O presente Edital e a proposta da empresa vencedora farão partes integrantes do Contrato,
independentemente de transcrição.

10.2. A Secretaria de Adminisbação de São Bernardo do Maranhão - Ma. com a antecedência de
5 (cinco) dias úteis, convocará o licitante vencedor para assinar o termo de contrato, aceitar ou
retirar instrumentos equivalentet sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo de
suspensão temporária de participat'o em licitação e impedimentos de contratar com a Secretária
de Adminisfaçâo de São Bernardo do Maranhão - Ma.,por prazo de até dois anos.

10.3 O prazo de convocagão referido no item 10.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado durante seu rranscurso pela parte, e desde que ocorra motivo justificado
aceito pela Secretaria de Administração de São Bernardo do Maranhão - Ma.

10.4. A recusa injustificada da adiudicataria em assinar o Termo Contratual, dentro do prazo
estabelecido no subitem anterior e de oferecer garantia de execução, caracteriza o desatendimento
total da obrigação por ela assumida, acarretando o cancelamento da adjudicação, sujeitando-a pena
de suspensão temporária de participar em licitâções e do seu impedimento de contratar com a

administração pública pelo prazo de até 02 (dois) anos, caso em que a Prefeitura Municipal de SÃO

BERNARDO, através da secretaria de Administração poderá convocar, segundo a ordem de
classificação, outra licitante, mantida as cotâçôes da licitante vencêdora, se não preferir proceder
nova licitâção.

10.5. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressôes que se fizerem necessários, até de 25o/o (vinte e cinco por centoJ do valor inicial
atualizado do contrato
0s preços contratados em decorrência da presente licitação nâo estão sujeitos a reajustamento.

11- Pagamento
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Nenhum pagamento se fará sem a que a empresa adjudicatária tenha recolhido valor de multa,
eventualmente aplicada.

12 - Das Sanções Adminlstratfuas:
12,1 Aplicam-se à presente licitação as sanções previstas na Lei Federal ne 8.666/93, atualizada
pela Lei Federal ne 8.883/94 e demais normas legais aplicáveis à matéria.
Não existirá qualquer vÍnculo jurídico entre a CONTRATANTE e quaisquer empregados,
encarregados e/ou prepostos da CONTRATADA que, como tal, tenha ou venha ter relação com os
fornecimentos de que tratâ este Contrato.

11.2 0 valor das multas aplicadas será de devidamente corrigido, até a data de seu efetivo
pagamento, e recolhido em até 30 (Eintal dias da data de sua cominação, mediante Guia de
Recolhimento Oficial.

13 - Das Disposições FInals:
13.1 No interesse da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO - MÂ e caracterizado a conveniência
e oportunidade, fica a licitante vencedora obrigada a aceitar nas mesmas condições propostas os
critérios ou sugestôes dos serviços que se fizerem necessários, observado o limite estabelecido na
legislação pertinente.

13.2 Nos termos do ArL 48 e sem prejuízo do estabelecido no Arr 109, ambos da Lei Federal ne

8.666/93, o descumprimento de qualquer das disposições contidas nos itens deste Edital podeú
enseiar a inabilitação ou classificafo, respectivamente.

13.3 Informações complementares ou dúvidas por parte da licitante interessada poderão ser
obtidas e esclarecidas no endereço constante no preâmbulo deste EditâI, com a Comissão
Permanente de Licitações, e os casos omissos também serão resolvidos pela mesma, à luz da
legislação pertinente, ou submetidos por estâ à autoridade superior.

13,4 Nenhuma indenização seÉ devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
quaisquer documentos relativos a esta TOMADA DE PREÇO - licitação.

13.5 São partes integrantes deste Edital:
Anexo I - Planilhas orçamentiirias
Anexo II - Minutâ do Contrato
Anexo III - Declaração de Vistoria
Anexo [V - Declaração Acerca de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação
Anexo V - Cartâ Credencial
Anexo VI - DeclaraÉo De Enquadramento Como Micro Empresa Ou Empresa De Pequeno Porte
Anexo VII - Declaração de Cumprimento da Legislação Trabalhista de Menores.

sÃo BERNARDO (MÁ), 16 de dezembro de 2019.

ELIZADOSSALIMA
Presidente da CPL

O pagamento será efetuado mediante entrega da nota Fiscal deüdamente atestada pelo setor
competente e acompanhado da planilha de medição dos serviços realizados autorizado e atestados
pelo Fiscal do Contrato.
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íttotce

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECTFTCAçÃO TÉCNTCA

coMPosrçÃo DE BDt

ENCARGOS SOCIAIS

MEMóRIA DE CÁLCUTO

coMPosrçÃo DE cusros uNlTÁRros

PLE

CRONOGRAMA

ART

PLANTAS

CD

Fernanda Barros da Fonsêca

Engenheira civil
CREA: 1115869116
CPF: 043.615.903-11

PIAN I LHA ORçAMENTÁRN DETATHADA
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Fernenda BaÍros da Fonsêca
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I

I

I
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MEMORIAT DESCRITIVO

Fernanda BarÍos da Fonseca

EngenheiÍa Civil

CREA: 1115869U{
cPF: 043.615.9o3-11
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Proponente: Prefeitura municipal de São Bernardo - MA
CNPJ: 06.125389/0001-88
obra: URBAN|ZAÇÃO DA ORLA DO RtO BURtTt NO MUNTCÍP|O DE SÃO BERNARDO/MA
CaÍacterísticas: obra pública

Endereço: no município de São Bernardo - MA.
Responsável técnico lproieto): Fernanda Barros da Fonseca CREA n.e: 111586911-6
Tempo provável para execução da obra:
O prazo de execução das obras civis será de aproximadamente 180 dias.

coNsrDERAçÕES tí{tCtAlS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão

executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer
rigorosamente às Normas Brasileiras.

Durante a obra será feito periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se

acumular no local.

Competirá à empreiteira fornecer todo o ferramental, instalações provisórias, maquinaria e

aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.

Qualquer duvida na especiÍicação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou

ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalização de obras
que, se necessário, buscará junto aos departamentos e divisões na Rede Física o apoio para essa

definição e para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de
qualidade, em todos os níveis da edificação.

Este Memorial Descritivo tem a função de propiciar a perfeita compÍeensão do projeto e de

orientar o construtor objetivando a boa execução da obra.

Os serviços deverão ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execução. Toda e

qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações.

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não

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

Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma. É de sua

responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Certidôes e Licenças,

evitando interrupções por embargo, assim como ter um jogo completo, aprovado ê atualizado
dos projetos, êspecificações.

OJ

Fernanda Barros da Fonse(a
Engênheira Civil

CREA: 111586911{
CPF: 043.615.903-11

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE sÃo BERNARD0

CNPJ na 06.1 25.389/0001-88
Praça Bernardo Coelho de Almeida, 863, centro,

Sáo Bemardo - Ma.
cEP.65.550-000



ESTADO DO MARANHAO
MT]MCÍPIO DE SÃO BERNARDO

CNPJ ne 06.125.389/0001-88
Praça Bernardo Coelho de Almeida, 863, centro,

São Bemardo - Ma.
cEP.65.550-000

FTNAUDADE DA COÍ{SrRUçÃO

Esta obra com certeza beneficiará a toda a população do município. Nossa proposta para a

intervenção na área é uma mudança que possa atrair visitantes locais e de todas as cidades

vizinhas. Neste projeto, o município encontra mais uma oportunidade de favorecer ainda mais a

atividade turística e todos os seus atrativos como as principâis festas turísticas do nosso

município.

OUETIVO

Urbanizar a orla do Rio Buriti no município de São Bernardo

Reforma do centro de comercialização

Construção de quiosques

i;0

Fernanda garÍos da Fonseca

EngenheiÍa Civil

CREA: U15869u{
cPF: @3.615.903-11

IPM .FOLHANO
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Fernanda Barros da Fonsêca
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ESPECTFTCAçÃO TÉCNtCA

Fernendã Baros dâ Fonsêaá

EngenheiÍa Civil

CREA: U1586911{
CPF: 043.615.903-U

paocrsso cortJã
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sERVrçOS rNtCtAS

Placa de obra

Será confeccionada a placa da Obra, conforme padrão do CEF.

Será de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a afixação das placas de obra e dos
responsáveis técnÍcos pela execução, em localvisÍvel, de acordo com as exigências do CREA.

Adminlstracão Local

Despesas Gêrais e de Administração local da obra

Correrão igualmente por conta da Construtora, outras despesas que incidem indiretamente
sobre o custo das obras, como:

Manutênção das instalações provisórias acimã citadas.

Administração local de obra (engenheiros, auxiliares, mestres e encarregados, apontadores e

almoxarifes).

Vigias, serventes para arrumação e limpeza da obra, guincheiro, etc.

Transportes internos e externos.

Seguro contra fogo (obra) e seguro de responsabilidade civil (construtor), extintores, capacetes

de segurança, luvas, etc.

Diversos: medicamentos de urgência, mâtêrials de consumo, ruptura de corpos de prova, etc.

Caberá a Construtora o estudo do custo-benefício quanto ao aproveitamento de água de mina,
de chuva, de reciclagem e aproveitamento do entulho e outros redutores de custos e

desperdícios.

Mobillzação e Desmobllização

Quanto à mobilização, a contratada deverá iniciar imediatamente após a liberação da ordem de

Serviço, e em obediência ao cronograma. A mobilização compreenderá o transporte de

máquinas e equipamentos, pessoal e instalações provisórias necessárias para a perfeita

execução das obras.

A desmobilização compreenderá a completa limpeza dos locais da obra, retirada dos materiais e

dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da Contratada.

DEMOUçÃO DE TNFRAESÍRUTURA E SUPERESTRUTURA/AwENARIA E PAINÉtS/ COgeRTURA/ptSOS

Demolicão de oilares. viqas e laies de concreto armado de forma manual

A execução de serviços de Demolição deverá atender às especificações da NBR 5682, NR 18 e

demais normas e práticas complementares.

tj,§i0:
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Todas as retiradas e demolições devem ser feitas levando-se em consideraçôes as alterações de
layout apresentadâs pelo Projeto Arquitetônico e complementadas pela plânilha quantitativa.

Os serviços de demolição deverão ser iniciados pelas partes superiores da edificação, mediante
o emprego de calhas, evitando o lançamento do produto da demolição em queda livre. As
partes a serem demolidas deverão ser previamente molhadas para evitar poeira em excesso
durante o processo demolição. Os materiais provenientes da demolição, reaproveitáveis ou não,
serão convenientemente removidos para os locais indicados.

A demolição manual será executada progressivamente, utilizando ferramentas portáteis
motorizadas ou manuais. Peças de grande porte de concreto, aço ou madeira poderão ser
arreadas até o solo, por meio de guindaste, ou removidas através de calhas, desde que

reduzidas a pequenos fragmentos. A demolição mecânica será executada com os equipamêntos
indicados para cada caso, segundo sempre as recomendações dos fabricantes

Os serviços serão aceitos após a efetiva demolição definida no projêto e a posterior remoção da

totalidade dos entulhos resultantes

MOVIMENTO DE TERRA

Escavação Manual de Valas

As escavações serão êxecutadas manualmente com a utilização de ferramentas apropriadas.

Ao longo de todas as paredes de contorno da edificação, deverão ser executadas escavações
para o alicerce até ãtingido terreno capaz de suportar os esforços provenientes da edificação.

As escavaçóes quando precisar de escoramentos, setes deverão está dentro das normas
padronizadoras de seguranç4.

Ao longo de todas as paredes de contorno da edificação, deverão ser executadas escavãções
para o alicerce até atingir o terreno capaz de suportar os esforços provenientes da edificação

ReaterÍo compactedo

os materiais selecionados para aterros deverão ser de 1-o categoria. Deverão ser isentos de

matérias orgânicas, micácea e datomácea. Turfas e argilas orgânicas não podem ser

empregadas. O aterro deverá ser constituído de solos selecionados dentre os melhores

disponíveis, não se permitindo solos de baixa capacidade de suporte e expansão maior que 2 %

(dois por cento).

SERVIçOS DE TERRAPLENAGEM

LimDeza manual do terreno.

Antes do início da exêcução dos serviços todo o terreno deverá ser limpo, capinado, isento de

entulho e de quaisquer outros materiais que impeçãm o desenvolvimento dos mesmos.

Fernanda Barros da Fonsêca

Engenheira Civil
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É terminantemente proibida a derrubada de arvores sem a autorização por escrito da
Fiscalização, registrada no Diário da Obra.

O material proveniente da limpeza será removido ou estocado. A remoção ou estocagem
dependerá de suâ eventual utilização, a critério da Fiscalização, não sendo permitida a

permanência de entulho em límites da área de terraplanagem, ou nos locais que possam
provocar obstrução do sistema de drenagem natural ou da obra.

O controle das operações de limpeza será feito pela Fiscalização, após a conclusão dos serviços.

Escavacão e carga em mateÍial Dera ãteno

.Cargas de materiâis

Materiais:

Os materiais a serem objeto deste tipo de operação são todos aqueles oriundos da
movimentação de volumes de terraplenagem, revestimentos, etc., quando não previstos na

composição dos serviços.

Equipamentos:

Serão utilizadas carregadeiras frontais para as operações de carga e caminhões basculantes para

as operações dê transporte.

.Decapagem de iâzidas

Execução:

Estes serviços compreendem a escavação e transporte em distâncias de até 50m de materiais
inservíveis de jazidas, à finalidade indicada. Enquadra-se neste tipo de serviço a estocagem de
solos de decapagem cujas propriedades indicam seu aproveitamento nos serviços de proteção

vegetal como camada de preparação ao plântio/semeadura de espécies de gramíneas,

leguminosas e arbustivas. Estes materiais serão classificados de acordo com a Es-MP01 coRTES.

Os preços unitários dos serviços foram obtidos com base na movimentação de volumes de

escavação classificados como material comum, prevendo-se a utilização econômica dos

seguintes equipamentos: Trator de esteiras com lâmina, 335 HP, para escavação e trânsporte.

.Hora-Máquina

Descrição:

Este tipo de serviço compreende o uso de motoniveladora para a execução de uma série de

serviços tais como: (i) Manutenção das condições de tráfego da pista de rolamento em situações
emergenciais em caso de chuvas, (ii) Remoção de barreiras sobre a pista, (iii) Manutenção de

vias alternativas em caso de desvio de tráfego.

.Extração, carga e descarga de mãterial para aterro

Descrição:

Femanda BarÍos da tonsecâ
EngenheiÍa Civil

CREA: 1115869U6
CPF: o{3.615.903-U
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Este serviço compreende a Escavação, carga e descarga de aterro necessário à execução do
aterro, quando não incluído no custo de execução dos serviços.

.Equipamentos

Tais serviços serão executados com base na utilização econômica dos seguintes equipamentos:

- Extração com DraB-Line:

Drag-Line, 140 HP, para extrâção;

Pá carregadeira de pneus, 170 HP para carga.

- Extração com trator de esteiras:

Trator de estêiras com lâmina, 335 HP, para extração;

Pá carregadeira de pneus, 170 HP para carga.

Condições Gerais:

A descarga do mâteriãl paÍa âterro será precedida da execução dos serviços de dêsmatamento,
destocamento e limpeza da área do empréstimo-

EsBalhamento e compaçtacão de material de 1a cateroria com trator de estelra com 153HP

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.

As operaçôes de espalhamento serão executadas utilizando-se equipâmentos adequados
complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em

função da necessidade exigida na execução da obra, estando o solo na umidade em torno de

ótima.

Camada granular de pavimentação executada sobre o subleito ou reforço do subleito
devidamente regularizado e compactado.

Os materiais constituintes são solos, mistura de solos, escória, mistura de solos e materiais
britados ou produtos provenientes de britagem.

Será precedida de 10cm de base.

Todas as camadas do solo deverão ser convenientemente compastadas. Para o corpo dos

aterros, na umidadê ótima, mais ou menos 3%, até se obter a massa especÍfica aparente sêca

correspondente a 95% da massa específica aparente máxima seca, do ensaio DNER-ME 92 ou

DNER-ME 37. Para as camadas finas aquela massa específica aparente seca deve corresponder a

100% da massa específica aparente máxima seca, do referido ensaio. os trechos que não

atingirem as condições mínimas de compãctâção deverão ser escarificados, homogeneizados,
levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com â massa específica

aparente seca exigida.

Fêmândâ BeÍlôs dâ Fonsêce

Engenheira civil
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A execução da base compreende as operações de mistura e pulvêrização, umedecimento ou
secagem dos materiais realizados na pista ou em central de mistura, bem como o espalhamento,
compactação e acabamento na pista devidamente preparada na largura desejada, nas
quantidades que permitam, após a compactação, atingir a espessura projetada.

Quando houver necessidade de se executar camada de base com espessura final superior a

20cm, estas serão subdivididas em camadas parciais. A espessura mínima de qualquer camada
de base será 10cm, após a compactação.

São indicados os seguintes tipos de equipâmentos para a execução de Base granular:

Motoniveladora pesada com escarificador; carro tanque distribuidor de água; rolos
compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratório e pneumático; grade de discos;
pulvimisturador e central de mistura.

I NFRAESTRUTURA-E SUPERESTRUTURA

Alicerce e baldrame em pedra arEamassada

Será êxecutada em baldrame com pedra bruta argamassada, colocando-se as pedras maiores
em baíxo e usando os menores para preenchimento dos vazios. O traço da argamassa de

assentamento será 1:4 (cimento e areia), com 30 % de pedra de mão.

concreto aÍmedo Fck 20 MPa, formâs eÍmacões e desmontâsem

NORMAS

A execução das fundações deverá satisÍazer às normas da ABNT atinêntes ao assunto,
especialmente à NB-51 / ABNT e ao Código de Fundâções e Escavações;

Ocorrerá por conta da CONTRATAOA a execução de todos os escoramentos julgados

necessários.

MATERIAIS

- Aço:

Conforme NBR-6118/2003 - ABNT, item 8.3:

As barras de aço não apresentarão excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente
ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto.

Caso apresentem algum dos "danos" citados, deverá seÍ feita limpeza adequada e a sua deverá

ser avâliada e liberada pela FISCALIZAçÃo.

Antes e durante o lançamento do concreto as plataformas de serviço estarão dispostas de modo

a não provocar deslocamentos das armaduras. Deverá fazer uso de espaçadores de armadura
para manter os cobrimentos necessários pedidos em projeto.

A armadura não deverá ficar em contato direto com a fôrma, observando-se, para isto, o
cobrimento previsto pela NBR-6118/2003, indicado nã tabela 7.2 da Norma.

t l iii'O
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Serão adotadas providências no sentldo de evitar a oxidação excessiva das barras de espera.
Antes do reinicio da concretagem deverão estar limpas e isentâs de quaisquer impurezãs. A
FISCALIZIAçÃO deverá avaliar as esperas antes de sua reutilização.

.O aço comum destinêdo a armar concreto, vulgarmente denominado ferro, obedecerá ao
disposto na E8-3/85 (NBR-7480).

As barras de aço torcidas a frio para concreto armado obedecerão também à EB-3 / ABNT.

O aço será do tipo CA50 e CA50.

- Aglomerentes:

De cimento; Comum.

- De ãltã resistência inicial.

Serão de fabricação recente, só podendo ser aceito na obra com a embalagem e a rotulagem de
fábrica intacta. o cimento Portland comum para concretos, pastas e argamassas, satisfará
rigorosamente à EB-1, MB-1 e MB-516 / ABNT e ao T8-76 / ABNT.

- Agregados (Areia e Brita)

a) Areia

Será quartzoza, isenta de substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais como: torrões de

argila, gravetos, grânulos tenros e friáveis, impurezas orgánicas, cloreto de sódio, outros sais

deliqüescentes, etc.

A areia para concreto satisÍará à EB-4 / ABNT e às necessidades da dosagem para cada caso.

b) Brita

A pedra britada para confecção de concreto deverá satisfazer à EB-4 / ABNÍ - Agregados para

Concreto - e às necessidades das dosagens adotadas para cada caso. Deverá ser evitado o uso

de seixo rolado na execução do concreto.

- AÍeme

a) De Aço Galvanizado

Será o fio de aço estirado, brando e galvanizado a zinco, de bitola adequada a cada caso.

b) De Aço Recozido

o aÍame para armaduras de concreto armado será fio de aço recozido preto n.e 16 ou 18 SWG

- Concleto

Disposições Gerais

Fernanda BarIos da Fonsêca

Engenhêira civil
CRÉA:1115869116
CPF: (X3.615.90:l-11
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a) O concreto será o produto final resistente e artificialmêntê obtido pela mistura racional dos
seus componentes. Todo concreto estrutural será, de preferência, usinado. Neste caso, a

dosagem ficará sob responsabilidade da concreteira.

b) No caso do concreto ser preparado na concreteira, deverá ser observado:

A concreteira apresentará, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais Íornecidos e

dos serviços executados explicitando, além da quantidade de concreto, a hora do seu

carregamento, a tensão (mínima 20 Mpa) e sua consistência, esta expressa pelo abatimento do
Tronco de Cone;

Não será permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manualmente;

A concreteira deverá apresentar laudo com as resistências carâcterísticas do concreto e suas

respectivas idades (usualmente 7 ,L4 e 2! dias). Para isso será necessária a retirada de corpos de
prova para estudo em laboratório especializado.

c) A compactação será obtida pôr vibração esmerada.

d) A agulha do vibrador será introduzida rapidamente e retirada com lentidão, sendo de três
para um até cinco pâra um, a rêlação entre as duas velocidades.

e) O período mÍnimo de vibração é de 20 min/m3 de concreto.

f) As fôrmas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do
concreto e protegidas da ação dos raios solares com sacos, lonas, ou filme opaco de polietileno.

g) Na hipótese de fluir aguada de cimento pôr abertura de junta de fôrma e que essa aguada

venha a dêpositar-se sobre superfícies iá concretadas, a remoção será imediata, o que se

processará pôr lançamento com mangueira de água sob pressão. O endurecimento da aguada

de cimento sobre o concrêto aparente acarretará diferenças de tonalidades.

- Dosagem

a) O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental, conforme
preconizado na NBR-6118/2003ABNT.

b) Caso não haja conhecimento do desvio padrão Sn, a CONTRATADA indicará, para efeito da

dosagem inicial, o modô como pretende conduzir a construção de acordo com o qual será fixada

a resistência média à compressão FCK, seguindo um dos três critérios estabelecidos no item

8.3.1.2 da NBR-6118/2003A8NT,

ESQUADRIAS

a) Sobre o vão de portas e janelas serão moldadas ou colocadas vergas.

b) Sob o vão de janelas e/ou caíxilhos serão moldadas ou colocadas contra-vergas.

c) As vergas e contra-vergas excederão a largura do vão de, pelo menos 30 cm em cada lado e

terão altura mínima de 10 cm.

Fêrnanda Barros da Fonseca

Entenheira Civil

CREÂ: 111586911{
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d) Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, será executada uma única
verga.

e) As vergas dos vão maiores quê 2,40 m serão calculadas como vigas.

f) Para perfeita aderência das alvenarias às superfícies de concreto, inclusive o fundo das vigas,
essas últimas serão chapiscadas com argamassa de traço volumétrico 1:3, cimento e areia

Srossa.

Portas de madeira

- Materiais:

a) A madeira a ser empregada na execução das esquadrias será seca, isenta de nós, cavidades,
carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer sua durabilidade,
resistência e aspecto.

b) Semi-ocas:

O enquadramento do núcleo das portas será constituído por peças - montante ou pinásio
vertical e travessa ou pinásio horizontal - de madeira idêntica a do revestimento da porta com
acabamento em massa ê píntadas.

- Processo Executivo:

a) As esquadrias de madeira obedecerão ri8orosamente às indicações dos respectivos pro.ietos

de arquitetura e/ou desenhos de detalhes.

b) Serão recusadas todas as peças que apresentarem sinais de empenamento, deslocamento,
rachaduras, lascas, desigualdade de madeira, ou outros defeitos.

c) Os arremates das guarnições com rodapés e/ou revestimentos de paredes adjacentes
merecerão, de parte da CONTRATADA, cuidados especiais. Sempre que necessário, tais
arremates serão objeto de desenhos de detalhes, os quais serão submetídos à prévia aprovação
da FISCALIZAçÃO.

d) Os montantes ou pinásios verticais do enquadramento do núcleo terão largura tal que
permita, de um lado, o embutimento completo das fechaduras ê do outro, a fixação dos
parafusos das dobradiças na madeira maciç4.

e) Para a fixação de esquadrias serão empregados grapas metálicas ou buchas plásticas com
parafusos.

. FERRAGENS

Locais:

Em todas as esquadrias especificadas e indicadas em planta.

Materiâis:

Fernanda BarÍos da Fonsecã

Engenheira CMI
CREA: 111586911{
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a) Todas as ferragens especificadas serão novas, de fabricação Fama, na linha latão cromado 075
ou similar.

b) Deverão ser observadas todas as normas da ABNT, em especial as relacionadas na EFER. 1,

bem como recomendações e especificações dos fabricantes sobre cremonas, dobradiças,
fechaduras, fechos e trincos e demais componentes para esquadrias de madeiía e ferro.

c) As fechaduras deverão ter cubo, linSüeta, trinco, chapa-testa, contra-chapa e chaves.

dlAs maçanetas serão em lâtão, tipo alavanca, com seção circular.

f) Os espelhos e rosetas serão do mesmo materialdas maçanetas.

g) As dobradiças das divisórias e portas dos sanitários do bloco de serviço serão em latão
cromado;

hlTodas as chaves serão fomecidas em três vias.

Esouadrias de aluminlo e údÍo

As esquadrias de alumínio deverão ser fornecidas com vidros lisos, os acessórios deverão ser em
alumínio da marca. As esquadrias de alumínio da subestação serão do tipo veneziana conforme
detalhado em proieto.

a) Todos os trabalhos de serralheria serão realizados com a maior perfeição, com o emprego de

mão-de-obra especializada, de primeira qualidade e executados rigorosãmente de acordo com
os respectivos desenhos, detalhes do projeto e especificações;

b) O material a empregar deverá ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem defeitos
de fabricação;

c) Somente poderão ser utilizados perfis materiais idênticos aos indicados nos desenhos.

ATVENARIA E PAINÉIS

Alvenaria de Vedacão

As alvênarias serão confeccionadas em tüolos cerâmicos nas dimensões de 10x15x20cm,

assentados de meia vez, com juntas de 2cm de forma que a alvenaria proporcione uma

estrutura plena e eficaz. Os níveis das alvenarias estão descritos em projeto executivo.

Terão arestas vivas e superfícies ásperas para maior facilidade de aderência da argamassa,

devendo a alvenaria ser executada rigorosamente a prumo.

Apresentarão resistência suficiente para suportar os esÍorços de compressão - nunca inferior a

40 kg/cm'.

Serão assentes com argamassa de cimento e barro no traço 1:5.

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozido, duros, com dimensões uniformes e

não vitrificados. Apresentarão faces planas e arestas vivas.

Fêrnanda Barros da Fonsêca

Engenheira civil
CREA:111586911{
CPF: 043.615.903-11
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COBERruRA

EstÍuturâ de madeira paÍa telhas ceÍâmicas

A cobertura das edificações à serem reformadas/substituídas deverão ser estruturada por peças

de madeira de lei de primeira qualidade, abatido a mais de dois anos, bem seca, isenta de
brancos, carunchos ou brocas, não ardido e sem nós ou fendas que comprometam sua

durabilidade, resistência ou aparência. Será totalmente imunizada com carbolineum ou similar.

Telha cerâmica oaulista ou canal

O telhamento será executado com telha cerâmica, do tipo colonial, e estas não deverão
apresentar defeitos sistemáticot tais com fissuras, esfoliações, quebras ou rebarbas,

As telhas deverão ser da mesma tonalidade em toda a área da coberturâ e não dêverão
apresentar distorções que venham a prejudicar o encaixe. Deverão apresentar na face inferior,
gravada em alto ou baixo relevo, a marca do fabricante e a sua procedência.

Embocamento da últlma flada

A última fiada da cobertura de têlha cerâmica, será emboçada com argamassa de cimento, cal e

areia quartzosa, no traço 1:2:8.

Prsos

Reeularização de base

Será feita uma regulari2ãção de piso/base em argamassa. Após a regularização será colocado o

piso cerâmico PEI 4 assentado sobre argamassa e reiuntado com cimento comum, o rodapé será

em cerâmica padrão médio PEI-4 com altura de 8cm assentado sobre argamassa de cimento
colante rejuntado com cimento branco.

ContraDiso

o contrapiso será executado com argamassa no traço 1:4 (cimento e areia) e espessura de 3cm
para o mercado, que servirá como base para colocação do piso. Esta regularização deverá ser

feita com declividade de 0,5% no mínimo, em direção aos pontos de escoamênto de água.

Lastro concreto 1:3:6 c/betonet ra e=scm

o lastro de concreto magro será executado com argamassa no traço 1:3:3 (cimento, areia média

e brita) e espessurâ de 5cm, que servirá como base para colocação do piso. Esta regularização

deverá ser feita com declividade dê 0,5% no mínimo, em direção aos pontos de escoamento de

água.

Piso industrial e=8mm

Fernanda BaÍros da Fonsêcã

Engenheira civil
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