
i,M . FOLHA NO

PROCESS

MODALIDAD

PREFEITURA MUT{ICIPAL DE SAO BERN
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

VISTO

EDI'IAL CONCORRÊNCIA N" OOINO2O. CPL

A Prefeitura Municipal de São Bemardo situada na Pça Bernardo coelho de Almeida
nr 862 - Cenho - São BernardoÀ,ÍA" através da Comissão Permanente de Licitação, instituida
por Portaria do Poder Executivo Municipal, no 003 de janeiro de 2020, torna público, para
conhecimento dos interessados que, de acordo com as Leis Federal no 8.666, de 2l de junho de
1993 e suas alterações introduzidas pela Lei no 8.883, de 08 de junho de 1994, realizarâ
Processo Licitatório, na modalidade CONCORRÊNCIA, no tipo MENOR PREÇO, REGIME
DE EMPREITADA GLOBAL, paÍa contratação de ernpresa especializada para Pavimentação
Asfrítica, no município de São Bemardo/MA descritos no item l. deste Edital.

O recebimento da documentação dar-se-á no endereqo acim4 até às 09:00 horas do
dia 20 de agosto de 2020, quando seú dado início à úertura dos envelopes de "Habilitação e

PÍopostas".

l.Do Objeto:
O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajos(s) paÍa executaÍ os

serviços de Payimentação Asfrftica no município de São Bemardo/MA, de acordo com as
planilhas em anexos.

2. DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: DOS TI,RIVIOS DE REFERÊNCIA: AS

despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão por conta de Recurso:
CODEVASF .COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO. N'/ ANO DA
PROPOSTA: 056019/2019. CV N' 8.474.00/2019 SICONV N' 897362.

Dotação Orçamentií,ria:
02-Poder Executivo
O5-Secretaria Municipal de Infia Estrutura e Servigos UÍbanos
I5.451.0780.1007.0000 - PAVTMENTAÇÃO DE V|AS URBANAS
44905 1.00 - Obras e Instalações

2.3. PRÂZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS E VALOR:
Propostas no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, conlados da data preústa paÍa aberturâ dos
envelopes.
Valor: RS: 5.736.000,00 ( cinco milhões setecentos e trinta e seis mil)

3. CONDIÇOESDEPARTICIPAÇÃO
3.1- Poderão participar desta Licirâção empresas que estejaÍn deüdamente cadastradas na

Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO e que atendam à condições e, na fase de
Habilitagão comprovem poszuir os requisitos necessários à qualificagão, estabelecidos neste
Edital.

3,2.- O Edital poderá ser consútado $atuitamente ou adquirido na sala da Comissão
Permanente de Licitação, situada Pça Bernardo coelho de Almeida 862 - Centro - São
Bernardo-Ma, e está à disposigão dos interessados no endereço supr4 de 2" a 6o feir4 no horário
das 08:00 ásl2:00 horas, onde também poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais, custo do
Edital: 003 RESMA DE PAPEL A-4., na sede da Prefeitura municipal.
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4.1. É vedada a participação de consórcio de ernpresas.

4.2. É vedada a participação de pessoa fisica

4.3. Não será habilitada a empÍosa que teúa sido declarada inidônea pela Administragão
Públic4 Estadual, Municipal ou Federal, ou que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar
e de contratar com os Orgãos da Administração Pública Municipal.

4.4 Não poderão participar da pres€nte licitação as empresas das quais servidor do Município
seja gerente, acionist4 controlador, responúvel técnico ou subcontratado.

4.5 cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, ern üssolução, em liquidaçâo
e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

4.6 - empresas que não teúaÍn o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas)
compatível com o objeto da licitação

5. DATA E LOCAL DO RECf,BIMENTO
5.1. Ás 09:00 horas do dia 20 de agosto de 2020, a Comissão Permanente de Licitação na sala
da Comissão Permânente de Licitação, situada Pça Bernardo coelho de Almeida 862 - CentÍo -
São Bemardo-Ma, serão recebidas as documentações relativa à habilitação e propost4 bem
como dará início à úerhra dos envelopes da presente CONCORRENCIA. Ocorrendo feriado
ou ponto facultativo na data da licitação, será a mesma realizada no primeiro dia útil
subseqüente, no mesmo local e honário.

6.DOCUMf,NTAÇÃO E PROPOSTA
6.1. Os licitantes deverão apresentaÍ toda a documentação de Húilitâção e Proposta de Preços
no di4 hora e local citados no preâmbulo deste edital, em 02 (dois onvelopes lacrados e

invioláveis, em cuja parte extern4 além da razão social e endereço, esteja escrito):

ENVELOPE N" 0l - com as seguintes indicações na pEte extema:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
COMISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÀO
Pça Bemardo Coelho de Almeida 863 - Centro - SÃo BERNARDo-Ma
CONCORRENCI A a' 00212020- CPL
*DOCUMENTAÇÃO Oe HnSt lrreçÀO*

ENVELOPf, N" 02 - Com as seguintes indicações na parte externa:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
COMISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÀO
Pga Bernardo Coelho de Almeida 863 - Centro - SÃO BERNARDO-Ma.
CONCORRENCIA no 002/202G{PL

.PROPOSTA DE PREÇO"

6.2.4 _ DO (]REDENCIAMENTO

6.2.4,1 No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital e na presença da Presidente
da CPL, será realizado o credenciamento do interessado ou seu repÍesentante legal. Para tanto,
obrigatoriaÍnente, será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

6.2.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contÍato social em úgor, acomparúado da
alteraçâo/aditivo eventual da gerência da sociedade, e demais que se achar pertinente. ou ato
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constitutivo consolidado, devidarnente 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 estatutâriamente teúa
poder para tal, comprovando esta capacidade j urídica;

6.2.4.3- Procuração particular ou carta de credencianento, Çom firma reconhecida" podendo ser
utilizado o modelo anexo a este edital, estabelecendo poderes para repÍesentar o licitante e a
praticar todos os demais atos inerentes a CONCORRENCIA.

6.2.4,4 - ComprovaÍ o seu enquadÍamento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
mêdiante apresentação de Certidão expedidâ pela Junla Comercial, nos termos da Instrução
Normativa no 103 de 30 de abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de
Comércio - DNRC, exigida somorte para microempresa e ernpresa de pequeno porte que tenha
intenção de comprovar seu enquadramanto em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar
do hataÍnento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei
Complernentar n' 123, de 14/12/2006, COM DATA DE EMISSÀO A PARTIR DE MAIO DE
20 t8

6.2.4.5 Para fins de confimração de poderes para subscrevêJ4 ou ainda cópia de traslado de
procuração por instrumento público, na hipótese de representação por meio de prepostos;

6,2.4.6 O Íepresentante da licitante presente à sessão deverá entÍegaÍ a Presidente da CPL o
documento de credençiamento juntamente com a respectiva cédula de identidade ou equivalente
e CNPJ da ernpresa atualizado, bon 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 necessários âo crdenciamento poderão ser apÍes€ntados em
original, os quais farão pafie do processo licitatório, por qualquer processo de ópia desde que

autenticada por cartório comp€tente, ou conferido por membros da equipe de apoio, inclusive a
Presidente da CPL no decorrer da sessão de licitagão, 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 representante
para se manifestaÍ sm nome do representado, desde que autorizado por documento de
habilitação legal, vedada à participação de qualquer intsressado ÍepÍesentando mais de um
licitante.

6,2.4.9 - A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem
assim o não comparecimento do licitante ou de seu Íepresentante legal à sessão, inviabilizará a
participação do (s) licitante (s) 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 manifestaÍ ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos,
ressaltando que quando a documenlação de credenciamento estiver, por lapso, dentro de
quarsquer dos envelopes (l ou 2), o respectivo orvelope será entregue ao licitante que estará
autorizado a abri-lo e retiráJ4 lacrando-o em seguidâ. umâ vez que citado documento se

encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa;

6.2.4.10 recomenda-se que todos os representantes dos licitantes peÍmaneçÍrm na sessâo até a
conclusão dos procedimentos, inclusive assinando a ata respectivq sob pena de decadência do
direito ao recurso.
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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 - CredeÍlcial de Íepres€ntante do licitante com a respectiva qualificação civil, junto a
Comissão Permanente de Licitação - CPL, â ser entÍegue separadamente.

6.3 . DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES

6.3.1. A licitante veÍlcedora deverá apresertar, obrigatoriamente, no original ou cópia
devidamente autenticada ern caÍtório, a seguinte documentação:

6.3.1.1 Habilitação Juídica

a) Requerimento de empresário, no citso dô empÍesa indiüdual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em ügor- deüdamente Íegistrado. em se

hatando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade poÍ ações, acomparüado
de documentos de eleição de seus administradores.

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

d) Decreto de autorização, em se tratando de ernpresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão compaente, quando a atiüdade assim o exigir.

6.3.2- A participaçào no presente procedimento licitatório requer â apresentação de toda a

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Federal, Estadual e Municipal, se houver
relativo ou sede da licitante, pertinente ao seu Íamo de atiüdade e compatível com o objeto da
licitação;

c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou
sede da licitante, ou ouha equivalante, na forma da lei;
c.l.) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal:
. Certidão Conjunta 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 Negaliva de Inscrição na Diüda Ativa.

c.3) faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Municipal
o Certidii,o quanto à Divida Ativa do Municipio
. Certidão Negativa de Débitos Fiscais relativos ao aibuto ISSQN
o Alvará de Localização e Funcionamento;

e) CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, com validade na datâ de apresentação dâ
proposta.

tf )í^ (
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f) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, em cumprimento à Lei
12.440120181 e à Resolução Administrativa n" l,47ODOl8l, expedido pelo portal do Tribunal
Superior do Trabalho, www.tst jus.br/certidao, atualizado o aÍt.29, V da Lei 8.666/93.

6.4 QUALIFICAÇÁOTÉCNICA:

6.4.1. Certificado de Registro da anpresa e de seu Responúvel Tecnico no CREA da região a
que estiver vinculado o Licitante, dentro do prazo de validade, que comprove atiüdade
relacionada com o objeto da presente contratação (execução de serviços de pavimentaçâo
asfáltica)

6.4.2. Comprovação de possuir em seu quadro pelo menos 0l (um) profissional de nível
superior, com formação em engenharia civil, detentor de atestado(s) de responsabilidade
tecnic4 devidamente registrado(s) no CREA da região competente, relativo(s) à execução de
obras de engeúaria para órgão ou entidade da administração pública direta ou indiret4 federal
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou aindq para empresa privada, que não o próprio
licitante (CNPJ diferente).

6.4.3. O (s) atestado(s) de responsabilidade téorica da empresa licitante deverá(ão) comprovar a
execução, em rêsumo que teúa como objao serviços semelhantes ao objeto desta contratação.
Os serviços mais relevantes deverão ser apresentados atestados tecnico-profissional e técnico-
operacional coÍÍespondentes a 50% das quantidades descritas ern planilha orçamentifia: O
equivalente a 2 I . 15 1 lan' de pavimentação asf:íütica realizada.

6.4.4. As empresas licitantes deverão apresentar quadro resumo com suas quantidades e

demonstrativo das páginas onde se encontÍam em sua propostâ de habilitação técnica de seus

atestados técnico-operacional e acervos e atestados técnico-profissionais para facilitar a analise
destas documentações a fim de agilizar o procedimento licitatório.

6.4.5. O (s) responsável (is) técnico (os) deverão apresentar atestados de capacidade técnica -
CAT similares aos serviços descritos neste pÍojeto básico.

6.4.6. A comprovaÉo de vínculo profrssional far-se-á com a apÍesentação de cópia da Carteira
de Trabalho (CTPS) em que conste a Licitante como CONTRATANTE, do Contrato Social da
l,icitante em que conste o profissional como sócio. do Contrato de Trabalho ou de Atestado

Técnico da empresa devidamente registrado no CREA da região competente, eÍn que conste o
profissional como Responúvel Tecnico, ou, aindq declaração de contrataÇão futura do
profissional detentoÍ do atestado apres€ntado, desde que acompanhada de DeclaÍação de

Anuência do profissional. A contratação do citado profissional será efetivada em data não
posterior à da assinatura do contrato;

6.4.7. A comprovação do profissional de Nível Superior ser detentoÍ de Atestado de Capacidade
Tecnica poderá se feita pela apresentação da Certidão de Acervo Técnico - CAT emitida pelo
CREA da região competente, podendo ser aceita Certidão de Acervo Técnico posta em Atestado
de Capacidade Tecnic4 comprovando a efetiva realização das obras/servi

6.4.8. Licença Ambiental, fomecida pela Secreta'ia do Meio Ambiente
com data de validade no dia da abertura desta licitação.

OI.ITRAS DECLARACOES

a) Declaração formal e expÍessâ da licitante, que disponibilizará os responsáveis
técnicos, mediante eqüpe técnica, bern como a qualificação de cada um dos membros, assim

Municipal
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como instâlações, máquinas e equipamentos consideÍados essenciais para o c
objeto da licitação.

Responsáveis pela execução da obra:

* 0l (um) engenheiro civil:

b) Para a comprovação do vínculo profissional do(s) responsível(eis) técnico(s)/equipe
tecnica com a licitante deve-se admitir a apresentação de cópia de Carteira de Trabalho (CTPS);
contrato social da licitante que demonstre a condição de sócio do profissional; ou certidão de
registro e quitação de pessoa Jurídica expedita pelo CREA deüdamente atualizada.

A empresa contratada para execução do objeto desta licitagão, somente poderá
substituir o responsável(eis) técnicos) por novo(s) profissiona(ais), com a prévia e escrita
anuência da PrefeituÍa Municipal, mediante a apÍes€ntaçâo de acervo técnico comprovando que
possui experiência profissional equivalente ou superior.

c) Declaração do licitânte de maÍlutenção do(s) responúvel(eis) técnico(s)

d) Atestado de visita técnica fomecido pelo setor responsável, conforme modelo de

Declaração constante do ANEXO lll deste Edital, indispenúvel para habilitação.

g.1) A licitante realizará üsta técnica paÍa infonnaçõ€s sobre as condições que poderão afetar
os custos e o andamento dos serviços, bem como para esclarecimentos de dúvidas porventura
existentes.

g.2) As Visitas deverão ser agendadas junto à Secretaria Municipal de Infraestruhu4 mediante
requerimento formal da empresa, devendo ser protocolado de 2" a 6" feir4 das 08h00 a 12h00, a
pafiir do dia 0810712020 até o quinto dia útil que anteceder a úertura da licitação e será

acompanhada pelo argeúeiro da Prefeitura Sr. Roberto Mimnda Leite. Fone: 98 - 98329-2327 .

para protocolo da Visita
g.2.1) Identificação da empresa: CNPJ, endereço e contalos;

g.2.2) Identificação do responsiível técnico credenciado da ernpresa, o qual deverá ser

engenheiro civil: nome completo, número do CREA, endereço e telefone;
g.2.3) Certidão de registro e quitação da ernpresa no CREd paÍa fins de identificação do

responsável tecnico da empresa;

g.3) O representante credenciado pela licitante para efetuar a deverá

documsntação de identifi cação.

g.4) Na técnica não poderá o mesmo profissional representar mais de uma empresa

e.5) A Prefeitura Municipal de São Bernardo fomecerá na mesma data da sua zação, o

atestado de técnica, que deverá ser anexado a documentação do envêlope no 01 - Documentos de

Habilitação

PREFETTURA MUNTCIPAI. DE SAO BE
ESTADO DO MARANHÃO

Ct{PJ: 06,125,389/000r-88
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No caso de dois ou mais licitantes apreseÍrtarem atestados de um mesmo profissional
como responúvel técnico como comprovação de qualificação tecnicq todos os licitantes
portadores desse atestado serão inabilitados.

(
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e) Declaração do licitante de sujeição ao edital, na forma do ANEXO IV, de que de

acordo e se submete incondicionalmente às disposições deste Edital bem como à da Lei

Federal n'8.666/1993 e suas alterações.

Í) Declaração do licitante, na forma do ANEXO VL de que não possui, ern seu quadro de

pessoal, empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo perigoso ou

insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz a paúir

dos 14 (catorze) anos, cumprindo o disposto no inciso )O(XIII, aÍt.7o, da Constituição Fedoal
de 1988.

6.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) Balanço patrimonial e dernonstÍações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da

empres4 vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisorios, podendo ser

atualizados. quando encerrados há mais de 3 (três) meses da datâ de apresentação da proposta.

a.l) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e

demonstrações contábeis assim apresentados:
e Publicados ern Diránio Oficialt ou
o Publicados em jomal de grande circulação; ou
o Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante; ou
o Por ópia do Liwo Dirário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante, acompanhada obrigatoÍiâmente dos Termos de Abertura e de
Encerramento; ou
r Por Sistema Público de Escrituração Digital - SPED perante a Secretaria da Receita
F ederal do Brasil acompanlado do Recibo de Entrega;

a.1.1) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por
contador ou poÍ outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contúilidade.
OBS: A licitante deve apresentar junto ao balanço o Ceúificado de Regulridade do
Profissional responúvel pelo Balanço dentro do pram de validade.

^.2) A boa situação finalceira será avaliada pelos índices de Liquidez Geral
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor
minimo igual a I (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

AT|YO CIqC|II.ÂNTF + PFÂl.l Z\VÊl. A :.O§m PRi7t
LG=

ATHO TOTAL
Stl = PAS|NO CIRCIILA}ITE + EXIGWEL A LO!{GO ?RAZO

AT:VO CIRCULÂ}ITÉ

P.ISJII;O:IRCÜLANIE

a.2.1) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em meÍnorial de ciílculos juntado
ao balanço;
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a.3) Se necessiíria a atualização do balanço patrimonial e do capital social, deverá ser
apresentado, juntarnente com os docúnentos em apreço, o mernorial de cálculo
correspondente.

b) Comprovação de Patrimônio Líquido igual ou superior a l0% (dez por cento) do valor
estimado da contratação.

c) Ceúidão negativa de falência ou concordata" expedida pelo distribuidor da sede da

pessoa jurídica, ernitida até 60 (sessenta) dias consecutivos antes do recebimento dos

envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade.

6.5.I - GARANTIA D PROFOSTA
- Comprovagão de garantia da proposta no valor correspondente a l7o (um por cento) do valor
orçado pela prefeitura. Caberá ao licitante optaÍ poÍ uma das seguintes modalidades de garanti4
nos termos do art. 56 da t ei 8.666/93:

I - caução em diúeto realizada na Tesouraria do Município de São Bemardo, o que será

comprovado por Declaração da Secretaria de Finanças do Município de São Bemardo, ou ern

títulos da diüda pública, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Cennal do
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicog conforme deÍinido pelo Ministério da
Fazenda;

II - seguro-garantia;

III - fiarça bancária

- O prazo de validade da garantia da proposta deverá ser de, no mínimo, 90 (novmta) dias, a
contar da data de absrtuÍa da presente licitação, sujeito à pronogação, caso necessário;

- A Garantia da Propost4 prestada pelos proponentes, à exceção da prestada pela licitante
vencedor4 será devolüda até l0 (dez) dias após a data da homologação do resultado da
presente licitação.

- A Garantia da Licitante vencedora deverá ser complementada após a assinatura do conúato,
nos termos previstos na minuta de contrato;

6,6 Os documentos eígidos deverão ser legíveis e poderão ser apresêntados no original ou
por qualquer processo de cópia previamente autenticada poÍ Cartório competente ou por
servidor da Comissão Permanente de Licitação - CPL, mediante a apresentação do documento
original, ou ainda por publicação em ôrgão de Imprensa Oficial

6.7 A autenticação por servidor da Comissão Permanente de Licitação poderá sel'

até o dia útil anterior à data maÍcada para a sessão de aberh[a desta Concorrênci4
das 8h à 12h.

orano

6,8 Para a habilitação, as ME e EPP deverão apÍesentaÍ toda a docuÍnentação exigida que

será devidamente conferida pela Comissão. Havendo alguma restrição na comprovaçâo da
regularidade Íiscal e trabalhist4 será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente ME ou EPP for declarado veÍlcedor do
certame, prorrogável por igual período, para a regularizaçào da documentação.

L
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6.9 DA DOCUMENTAÇÃO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

No prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos âpós a assinatura do Contrato, a
CONTRATADA deverá apresentar cópias autenticadas em cartório ou cópias simples
acompanhadas dos originais dos seguintes documentos, enquanto condigão para a ernissão da
Ordem de Serviço e para o efetivo iaicio das atiüdades:

a) Comprovante de prestação da Garantia de execução

b) Anotação de Responsabilidade Tecnica - 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 INSSi

d Licenças Ambientais necessárias para a execução dos serviços, quando for o cnso, em
cumprimento à legislação ambiental federal, estadual e muaicipal ügentes

Após a aniíise e aprovação dos documentos acima relacionados, o CONTRATANTE poderá
rniciar a emissão de Ordens de Serviço.

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

6.10 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRÂTO

A CONTRATADA deverá apÍesentar comprovante de prestagão de garantia de 5olo (cinco por
cento) sobre o valor total dos servigos, observado o prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos,
após a assinatura do Contrato, me.diante a opção por uma das s€guintes modalidades, conforme
disposto no art. 56 da Lei Federal f 8.66611993:

a) caução em dinhsiÍo;

b) títulos da diüda pública;

c) seguÍo-gaÍantia; ou

d) fiança bancríria

O prazo para apresentação da garantia podeÍá seÍ prorrogado por igual período a critério do
CONTRATANTE.

O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a rescisão do
Contrâto por descurnprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, confonne dispõem
os incisos I e il do art. 78 da Lei Federal n'8.666/1993.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhid4 deverá abranger o p
execução dos serviços meses.

A garantia em diúeiro deverá ser depositada em banco oficial, ern conta específica com
correção monetária a ser informada pela Aúninistração, em favor do CONTRATANTE.

A garantia em Titulos da Dílida Pública deverá ter sido emitida sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do

3
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Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme deÍinido pelo Ministerio da
Fazenda.

A garantia na modalidade seguro-garantia deverá ser feita mediante entrega da competente
apólice emitida por entidade em funcionamento no país, em nome do Município de Sâo
BernaÍdo, cobrindo o risco de quebra do Contrato.

A garantia na modalidade Íiança bancária deverá ser fornecida por um banco localizado no
Brasil, com cláusula de atualização financeir4 de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de
irrevogabilidade.

O número do Contrato Administrativo deverá constar dos instruÍnentos de garantia ou seguro a
serem apÍesentados pelo garantidor dou segurador.

A garantia assegurará1 qualquer que seja a modalidade escolhida o pagamento de:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do Contrato e do não adimpl«nento das demais
obngações nele previstas;

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

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

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdencirárias de qualquer natuÍezÀ não adimplidas
pela CONTRÂTADA, quando couber.

O CONTRATANTE executará a gaÍantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

O garantidor deverá declarar expÍessanente que tem plena ciência dos tennos do Edital da
Concorràcia e das cláusulas contratuais.

O garantidor não é paíe interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela

CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CON'I'RA'I'ADA.

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

No caso de alteração do valor do Contrato ou prorrogação de sua vigênci4 a garantia deverá ser

aiustada à nova situaçâo ou renovada, seguindo os mesmos paÍâmetros determinados nesta

Cláusula, observado o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da
respectivo Termo Aditivo.

A garantia será restitúda em 30 (trinta) dias, após o cumprimento das obri contratuars
devidamente atestadas pela Comissão de Fiscalização, quando do recebimento definitivo dos
serviços.

Será considerada extinta a garantia:

a) com a devolução da apólice, caÍta {iança ou autorização para o levantame-nto de importiincias

VISTO
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PROCESSO

UDADE
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depositadas em diúeiro a título de garantia, acompanhada de declaração do CONTRATANTE,
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRÂTADA cumpriu todas as cláusulas do
Contrato;

b) no prazo de 03 (hês) meses após o termino da vigência do Contrato, caso a Comissão de
Fiscalizagão não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos tennos
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, sern prévia anuàrcia da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;

c) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados
pela Admini straqão;

d) atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administração.

ó.1I DO RESPONSÁVEL TECNICO

Os serviços de engenharia deverão ser acompanhados pelo profissional (identificar o nome,
profissão e n'da identidade profissional), indicado na Documentação de Habilitação da
CONTRATADA, que deverá constaÍ na Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
registrada no CREA, referente aos serviços de engeúaria contratados.

A CONTRATADA fica obrigada a gaÍantir que este profissiona.l realize pessoal e diÍetaÍnente a
coordenação e acomparúamento dos serviços objeto do Contrato.

A substituição do profissional, durante a execução do Contrâto, será admitida:

a) nos casos excepcionais em que se justifiquem motivo superveniente fora do controle razoável

da empres4 caso foúuito ou de força maioq regularmente comprovados e aceitos pela

Administração;

b) a qualquer tempo, nos cÍtsos em que a Administração julgar que a atuação, permaÍlência 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 currículo de outro profissional com qualificações
equivalentes ou superiores.

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

6.12. Proposta de Preços: O envelope n" 02 deverá conter 0l (uma) via em original , proposta

datilografada ou impressa por qualquer meio usual em papel timbrado da ernpresa, devidamente
datada e assinada, com o seguinte conteúdo:
o Razão social, sede e número da inscrição do CNPJ do licitante;
o Prazo de vúdade da propos4 que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias

corridos, contados da data da abertura da proposta.

1( rr
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6.12.l - A propost4 uma vez aberta, vinculará o licitante, obrigando-a a gxecutaÍ os serviços
cotados, caso lhe seja adjudicado o objeto da licitação.

6.12.2 - Peúdos de retiÍicação, por engano no preço ou especificação do objeto da licitação,
somente serão aceitos antes de úertas as propostas, não sendo admitida a simples oferta de
desconto ou aumento de preços.

6.12.3 - Não serão consideradas as pÍopostas apresentadâs foÍa do prazo, bem como aquelas que

contiverem rasuras, eÍnendas, borrões ou entreliúas em suas paÍtes essenciais de modo a
ensejar dubiedade, principalmante em relação a valores.

6.12.4 - Constatada declaração ou documentagão fals4 após inspeção pela CPL, a licitante será
inabilitada ou desclassificada conforme o caso, sem prejuizo de outras penalidades.

7 _ DO DIREITO DE PETIÇÃO

7.1 Qualquer cidadâo é paÍte legítimâ para impugnar edital de licitação por inegularidade,
devendo pÍotocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitação, cuja petição deverá ser dirigida a presidente da CPL;

7.1.1 caberá a presidente da CPL decidir sobre a petição no prazo de até 3 (três) dias úteis:

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

7.2 - declarado o vencedor do certame, qualquer licitante poderá manifestar imediata e

motivadamente a intenção de recorrer, com Íegistro em ata da sintese das suas razões, quando
lhe ssrá concedido o pÍ.vo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso,
podendo juntar memoriais, ficando os dernais licitantes desde logo intimados paÍa apresentar
contra Íazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos;

7.3 - o(s) recurso(s), que não terá (ão) efeito suspensivo, será (ão) dirigido (s) à autoridade
superior, Prefeito Municipal, por intermédio da Presidente da CPL, o qual poderá reconsiderar
sua decisão, ern 5 (cinco) dias úteis ou, nesse peÍíodo. encâÍniúa-lo (s) à autoridade superior,
devidamente informado, para apreciação e decisão, no mesmo pÍztzo;

7.4 - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetí
aproveitarnento;

7.5 decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autori
competente homologará o resultado da licitação, e autorizâÍá, respeitada a ordem
classificação e a quantidade de fomecedores.

7.6 - a falta de manifestação imediatâ e motivada do (s) licitante (s) na sessão importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela Presidente da CPL
ao vencedor;

8. Do Julgamento
8.1, Habilitaçâo
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8.1.1. O julgamanto iniciar-se-á com abertura dos envelopes no 01, contendo a documentação
relativa à habilitação das concorrentes, a qual deverá ser rubricada pelos licitantes preseÍltes e
pelos membros da comissão.

8.1.2. Após a apreciação dos documentos, a Comissão declarará habilitadas as licitantes que os
apresentaÍam na forma inúcada neste edital e inabilitadas as que não atenderam as exigências.

8.1.4. Não havendo desistência do direito de recorrer, na forma do subitem anteÍior, a
Comissão Permanente de Licitagão, suspenderá a sessão, lawando ata circunstanciada dos
trabalhos até então executados e comunicaÍô por escrito, com antscedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas, as licitmtes habilitadas, a data, hora e local de sua reabeúura. Nessa
hipótese, os envelopes no 02, deüdamente fechados e rubricados pelos presentes, permanecerão
até que se reabra a sessão, sob a guarda e responsabilidade do Presidente da Comissão.
As inabilitadas serão devolüdos os envelopes fechados contendo a proposta de preços.
Envelopes não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da adjudicação, serão
desruídos, independurtemente de notificação à interessada.
Propostas

8.2,1. Ultrapassada a fase de habilitação, serão abertos os envelopes de n'02, diwlgando a
Comissão, aos licitantes presentes, as condições oferecidas pelos participantes habilitados,
sendo a proposta rubricada por estes e pelos manbros da CPL.

8.2.2. As propostas seÍão analisadâs, podendo a Comissão convocar as licitantes para

esclarecimertos de qualquer naturez4 que venharn facilitar o enteÍldimento das mesmas na fase

de julgamento.

8.2.3. Venficando-se discordância entre o preço unitáno e o total prevalecerá o primeiro, sendo

corrigido o preço total; ocorrendo úvergência enfe os valores numéricos e os por extenso
predominarão os úlúmos. Se a licitante não aceitar tais erros, sua proposta será rejeitada.

8,2.4, As propostas que não atenderem as condições desta licitação que oferecerern altemativas
de ofertas e cotações não prwistas, preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, serão
desclassificadas.

8.2.5. O julgamento das propostas será efetuado pela CPL e ssrá considerada vencedora a

licitante que apresentaÍ o MENOR PREÇO GLOBAL, entre aquelas que cumprirem
integralmente as exigências contidas neste edital.

8.2.6. As vantagens não preüstas neste Edital não serão consideradas para efeito de

classificação;
8.2.7.8m caso de absoluta igualdade de preços, entre duas ou mais propostas, e após obedecido
o disposto no pan{grafo 2" do art. 3' da Lei 8-6ú/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 ção dos interessados

o resultado da licitação, cabendo à licitantes o prazo recursal de
a partir do primeiro dia útil após a dirulgação.

9- Adjudicação e Homologação

) dias úteis, contados

4r !l_

8.1.3. As licitantes podeÍão, unânimemente, Íenunciar ao direito de interpor ÍecuÍso, o que
constará em at4 procedendo à úertura dos envelopes no 02, das concorrentes habilitadas.
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9.1- Nâo havendo interposição de recurso quanto ao resultado da classificação, ou após o seu
julgamento com base relatório circunstanciado, cabe a Comissão adjudicani o objeto da licitação
à vencedora, submetendo tal decisão ao titular do órgão interessado para homologação.

9.2. - Homologada a licitação, será convocada a vencedora paÍa, no prazo de 05 lcinco) dias
úteis, oferecer a garantia de execução e assinaÍ o conúalo.

- O prefeito municipal poderá revogar a licitação poÍ Íazões de interesse público, devendo
anuláJa de oficio ou por provocaçâo de terceiros, quando o motivo assim justificar;

10. - Contrsto
l0.l O presente Edital e a proposta da empresa vencedora farão paÍtes integrantes do Conúato,

independenternente de transcrição.

10.2. ,{ Secretaria de Administração de São BsmaÍdo do Maranhão lr{a. com a antecedência
de 5 (cinco) dias úteis, convocará o licitante vencedor para assinar o termo de contrato, aceitaÍ
ou retirar instrumentos equivalentes, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo de

suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de conhatar com a
Secretaria de Administração de São Bemardo do Mranhão - Ma.,por prazo de até dois anos.

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

10.4. A recusa injustificada da adjudicatrí,ria em assinar o Termo Contratual, dentro do prazo

estabelecido no subitern anterior e de ofeÍecer garantia de execução, caÍacteriza o
desatendimento total da obrigação por ela assumida, acarretando o cancelamento da

adjudicação, sujeitando-a pena de suspensão temporária de participar em licita@es e do seu

irnpedimurto de contrata com a administração pública pelo prazo de até 02 (dois) anos, caso
em que a Prefeitura Municipal de SAO BERNARDO, através da secretaria de Administração
poderá convocar, segundo a ordem de classificação, outra licitânte, mantida as cotações da
licitante vencedor4 se não preferir proceda nova licitação.

10.5. A contÍatâda ficará obrigada a aceitar, níls mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até de 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato
Os preços contratados eÍn decorrência da presotte licitação não estiio sujeitos a reajustamento.

11 - Pagamento
O pagamento ssrá efetuado mediante entrega da nota Fiscal devidanente atestada pelo setor
competente e acompanhado da planilha de medição dos serviços realizados autorizado e

atestados pelo Fiscal do Contrato.

Neúum pagamento se fa.rá sern a que â empresa adjudicatá,ria ten
eventualmente aplicada.

ido valor de multa,

12 - Das Sanções Âdministrativas:
12.1 Aplicam-se à presente licitação as sanções previstas na l,ei Federal
pela Lei Federal n' 8.883/94 e demais normas legais aplicáveis à matéria.

' 8.666/93. atualizada

------r



2M . FOLHA NO

PROC

I'I0DALIDA

VISTO

Não exisúá qualquer vínculo jurídico entre a CONTRATANTE e quaisquer empregados,

ancarregados e/ou prepostos da CONTRATADA que, como tal, teúa ou venha ter relação com
os fomecimentos de que trata este Contrato.

12.2 O valor das multas aplicadas será de devidamente corrigido, até a data de seu efetivo
pagaÍnento, e recolhido em aré 30 (trinta) dias da data de sua cominação, mediante Guia de
Recolhimento Oficial.

13 - Das Disposições Finais:
13.1 No interesse da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO - MA, e caracterizado a
conveniência e oportunidade, fica a lioitante vencedora obrigada a aceitar nas mesmas
condições propostas os critçrios ou sugestões dos serviços que se fizeron necesúrios,
observado o limite estabelecido na legislação pertinente.

13.2 Nos termos do Art. 48 e sem prejuízo do estabelecido no Art. 109, ambos da Lei Federal no

8.666193, o descumprimento de qualquer das disposições contidas nos itens deste Edital poderá

ensejar a inúilitaçào ou classifi caçâo, respectivaÍnente.

133 Informações complernentares ou dúvidas por paÍe da licitante interessada poderão ser

obtidas e esclarecidas no endereço constante no preâmbulo deste Edital, com a Comissão
Peflnanente de LiçitaÉes, e os casos omissos tambern serão resolvidos pela mesmq à luz da

legislação pertinente, ou submetidos por esta à autoridade superior.

13.4 Neúuma indenização será devida à licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
quaisquer documentos relúivos a esta CONCORRENCIA - licitação.

13.5 São pafles integrantes deste Edital:
Anexo I - Planilhas orçamentá'r'ias
Anexo II - Minuta do Contrato
Anexo III - Declaração de Vistoria
Anexo IV - Declaração Acerca de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitação
Anexo V - Carta Credencial
Anexo VI - Declaração De EnquadÍamento Empresa Ou Empresa De Pequeno

PoÍte
Anexo VII - Declaração de Cumprimen
Anexo lX - Termo De Autorização/

(MA),30 DE JUNHO DE 2020.
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OBRAI PAVIMENTAçÂO AsFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SÂO EERNARDO. MA

REFERÊNCh: StNAP| FEVERETRO/2o2o E DNtT StCRO OUTUBRO/2019 SEM DESONERAçÁO
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192.63 1

448 79
779
75.139 12

und

1,00und
und 1,00
und 1,00
und 1,00
und 1,00
und 1,00
und 1,00

BAIRRO CENÍRO

und

2.3.1
]"

RUA PRINCIPAT (TRECHO O1 } und
2.3.2 RUA PRINCIPAT (TRECHO 02 } und

2.4.1
L.4

RUA MANÉ GARRINcHA ,"d 
_

2.4.2 RUA JOSE NUNES PRADO und 1,00
2.4.3 RUA oAs NAcôEs uNlDÂs und

ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE RS Rs 5.736.000,00

'::.?fu

PIÂNILHA RESUMO
ÍICM UÍ{O ouaÍ{r. PRECO TOTAI-

1.0 ÊLABoRAçÃo DE pRoJErocxEculvo
1,1 ELABoRAçÃO DE PRo]ETo EXECUT Vo 1,00

L67W&
t6t.061,96

2.0 5.568.932,04

2.L
2-L1 RUA CAZEMIBO 0E VA4
2,1.2 RUA CAZEMIRO OE CASTRO

?13 RUA ISANCTSCO vaz
2.1.4 .RUAroÃo pEREtRA DAstlvL
2,1,5 -RUA PROJETADA

?!f RUA UACHADO DE ass!§
2.1,7 RUA DOM PEDRO II

?a1 rREçlq D4 !4a-034 4t!ú I'oNT E

418:9zll
463.1!?Â8
706.055,45
101.2S0,14

63.906,52
2s4i11Ã0
L26.67l,86

1,00

1,00
1,m

sry]9L2e
1.8!3.39i.!q

TOTAL:



PROJEÍO EXECUITVO OE PAVTMENÍÂçÃO DE VrÂS

OBRÂ: PÂVIMENTÂçÃO ASFÁTÍICA NO MUNIcÍHO DE SÃO aERNAROO. MA

RETERÊNCIA: SINAPI ÍEVEREIRO/2020 E DNITSICRO OUIUBRO/2O19SEM DESOÍ{ERÂçiO

BDI=24,23"Á

ELÂ8ORAÉO DE PROIEÍO EXECUÍ|VO

I . IOLHA NO

I 0G565ôr:eÉ4!::rl?é---
plÂNrrHAoRçaMENrÁR'o 0DALIDADE-

734.4a2,18 !61-067,96 167.067,961.1 1,@ coM

2.1 PLACA INDICAÍIVA DA OBRA

\l9q!!zaÉo E oEsMoB[-rzaç.ao
BÂRRÂaÂo DE oaRA

25,00 slNAPt 742091001 297,47 . 169,55 9.234,15

26.640,00 33l,m coM2.2
23
2.4

33.094É1
13.891,80

aDMINtSTRAÉo DA oBRA

TERRAPLENÂ6EM

3,1 OESM. DEsT, LIM

3.2 TRANSPoRTE DE MATERTAL- BoÍA Fofla, D.M.T. aTÉ 5(M
13 EscavaÇÃo, caRGA ErRANsp. LocaL c/ BAsc. 1oM3 o€

J.4 coMpAcTAçÃo DE aTERRoa 1oo% po pRocrol NoRMAL
3,5 REGULARIZACAO DE SUBLEITO

27.972,00 STCRO, ONtr SS01700

. 25.174,80 stcRo, oNtT 5914374

8.460,40

42.302,00

stcRo, oNtT

StcRo - oNrT

8 SICRO - DNIT 5502135

5502978

4011209

694,59

41.668,03 250.008,18

3,00 3, /3 31.557,29

3,88 32.826,35

9,76 0,94 39.763,!!.

o,3z- 0.46 12-861,12
0,s1 0,63 1S.86q,11

3,12

4.1 EASE DESOLO ESTABTLTZADO GRANULOMETRTCÁMENTE SEM

MISTURÂCOM MATERIAL DE JAZIOA

- TRÁNspoRrt coM cÁMtNHÃo BÁscuLAN IE Dt 12Ml

,RODOVIA PAVIMENTAOA

8460,40 SICRO. DNIT 4011219 75.805,18

tkm 3.769.108,20 slcRo ' oNlT 5914336 0,11 t.713.189,11

42.302,m. STCRO DNrÍ -4011352 O,24 0,i0 12.690,qq
42.30 00 Stc8o oNrr 4011353 o,2aPLNTURÁ DE

AQUISIçÃo DE AsFAL]qq]IUíDo TIPo cM 30
aourstçÃo DE E t\.1u LsÃo asFÁLÍrca RR-1c

rRÂNSPoRTE oE EMULsÃo asFÁLÍrcÁ (RR 1C)

4.12

AAU S çAO OE CAP 5O/7O

ÍÂANSPORÍE DE CAP 50/70

8,96

0,46

0,25
7,44

10.s7tlq
2a5.812,19

40.159,45

-4.3 
TMPRTMAçÁo

-ir.s
4.6

ll
4.8

rt9
4.10

4.11

AREIA ASFAITO AqUENTE
TRANspoRTE coM caMrNiÃo aAscuLANre oE 12ML
RODOVIA PAVIMENTADA. AÁUQ
ÍRANspoRÍE oE ASFALTo olLUÍDo rpo cM 30

1,

_ tkm
I

50, s.63

2.311,49

4.547,4 7 SrCRO - DNrÍ 4011444 113,16 140,58 639.283,33

5m.221,70 S|CRO - DN|T 5914336 o,37 0,46 230.101,98

I soio :sloeiornrovà'

i rs,ge rvsçlolrrlovo
242,86 72.321,57

. 242,86 4.109,1.9

3.319 ,90 1.056.791,64

242,46 17.30t,!9

-I
314,32

318,32 rs/oG/oNrr/01/04

5.1
Meiofio dê concreto - MFC05 areia e bÍitâ comerciais -

.jarl!ê de medçna

5.2 Exe.ução de sarj€ta em concreto simples lart 30, esp8 cm

13.986,m S|CRO - DN|T 7ú3377

13 946 ôO S NÂP

19,55 24,29 339.719,94

25,9) 33,50 468.s31,m

61 coNFEcÉo DE pLAcr MooULADA EM aço Nc 18. m? t318 5tLRo-oNtr
GALVANTZADO. (OM PELTCUL^ RETRO R8!f LFITVA T tpO I I t

52t3423 357,43 444,O4 5 896,85

7.1
stNALtzaç,Ão HoRtzoNTAt coM TTNTA RETRo-REFtEÍtva a
BASE oE RESTNA acRÍLtcA coM MtcRoEsFERAs oEvto8o

2.O97,90 coMPos Éo aux L aR 28,98 36,00 15.524,44

42.302,00 coMPos Éo aux L aR t,t7 1,45 61.337,90

ESTA PLANILHA IMPORTA O ÍOTAL DE RS R5 5.736.000,00

sÂo BERNARoo/MA, JUNHo DE 2o2o

'*=&n,
aREr,tlJrrlt6{

uro qfl\ÍT.

5,0 oiEl{ÀGrM 808.250,94

8.1 L MPEZA FINAL DAIBRA

iôÍÁl cFt- ÍrÀ plÁ,t:tl1À 5.736.(ho.m



MEMóRIA DE cÁTcUTo

pa 
"r0LHAll0

pRücÊssc

iIODALITAüE (.

VISTO,2.r àraa rnorcrrv DÀoaÂ

2,5{)

12,5(l

pÂ\rMENÍÀçÃo ÁstÁtÍtcÀ No MUNrc{fl o DE 5Ão

Ir!) rÀi6, Drvr^lM)

SENVEOS OÉ PÂVIMENTÂçÂO

coirr^o íio Dr 
^rEno ^ 

r@!a Íro ,|RocÍ6 xon a^r
cômp*Lçáoi6?) = ll6o,ao

NEGUTTflZÀCAO DESUIIEÍO

6ee10o

!.1 0Ê!M. D.sr rrrrÉr ÁaEA' c/Àv- qrr.. 
^rÉ 

o,rs M
Endsro rolalin) !.rs. M6E (m) Á.eâ rôrJ (,ra

6993,00 r l,@ = Zrrn@ tÍ
l'r tr rsr*tEDÊ ia Í8 l-Eor +cÀ DJ.r 

^rÉ 
rd

trmp.2a lh') .5p4ra do o@uaô in) sou-íü-à (tr1)

71977,ú ! o,1o - tlrP nl
T6tÍo@ndo o ú' .m ror = lR.ruhâ& .n 6' r E9 r.aifiúl

3ót íúã{íal Pe€.pêcfio sotaJ@ t)
2797,10 - ,{195.a0

Bor.Jdà (t) Emed.âr.rúo 12016) OMI mât ÍÚdâ.BôràJdâ
r r,20 r s.@

rcisoüt lt,th) . ttt & Ekr
3,t ÉsaÁv rlo,(^nÉ alt xap. LÉlt c/ arsc t 3 o€ to6v. ilo p v

volm.odú.dôno$Édúd.d6â!.m . aaaO,ao nl

3l5E OC SO(O €'r AltU DO6RrXUtO/Em(rr,IlÍttStlrl §Tt l^@ia L^lfil lOC,/§!lD
&..Íor,lm') E@'túlhl v.luETori(. 1

a&,t0td?=ia6ô,ao

oBRAr PÂv!írrEúrÁçró ÂsFÁrncÀ No MU r€ÍPlo 0E sÀo

QUÂDRO GEÂAT OE TODAS AS VIAS

ÁRra rorÀLlM,) 42.302,00

QUAOFOG€RAI. OÉ TODAS A5 VIAs . RECAPEAM ENÍO ÀsFÁITICO

ÁRraToraL (M,) 42302,00

,arr,*,*r*
apF^.1ííá{rollo

6,04e1



MIMóR|A DT TIIcUto
rr,lllstoÍÍI aoir (rMflfllo à^Jaurilt oc ,Mr - toool,l^ tavt trÍ D
vdÍdhq DúrlrMl

aa60/ao r 110 r,5

?tÁ ,ruLHAilo

PRCIEES§O

ITOSÂI.IDAüE

VISTO:

'Prrv(c,,2-aeu(fr

4J Prf,runr E u6^{Io
PinúÉ d€ ]i!aÉo (m1)

^arsçIo 
o€^st lto Dttuíoo ntoc o

42lO2,OO

^qrsrçÀooctMuslorsa!Íc 
i}ta

PintuE de ligaçâo rab de ãdl6Éo do risame (lml
42302,00 x o,moa

ÁxEtA ÀstatIo 
^ 

ouEItT!

In xsDdrE cox c Ârm{lo irsor..IÍE or Írx' . r@ocr^ p uMEraraD
Ps(t| ortlÍMl
ay7,a7 I lto

2,15

2,15

TiasDonrr DE ÂsF tro Drrubo npo (,ú ro
T,'.s,dl.

rnrlrsroxrr DE Eíi/irlsÃo 
^5r&rr Fr-lq

Ílãhs,dlC

t.1 ia.ralb lAÍ.1&dEto ÍÉ.rdd..lo, dmrõ.. úr u r:pr ren (f& op.iL.r be ldcidt.brô r 6rrErt{,
'P.u D.ret 

'bÉ.loi'l.llc',1 .í'ôÕ totoido n?i,>Jú lút . 6ee).ú
tÉi.n!àotóbtdôn.b6ô(ml Ld6

69$,m\2-l!S,@

5.2 lE@ílo ê orteo a coorro.idêr.lt3o..!.3d
' P- eÍl.L d6 rlob l*bú

.I??t-oot to. tu< \dr?to< t r )

lExl.ftào rorJ daserj.tã. (m) hdôs

6A93,m r ?

5.O oREi^6ÉÍrasUPÉRflOÁr

riÁxsrofirr oÉ (r, 50rro

coxra«Io Dr Pt catraardJtÁo :u^çolltll'6 !v rúzrDo.cd,Ptlraut^tniclE lElwaTlpoi.lll
Qunt'dàd.

l6,mXo,51o7=13,13

ato.r- = 112@

slltlmrcÀoHoízdfr L

5xÀuz çlox rzdr r,coaniÍ^ilrtoifi!ítvaa3 sa o€ttsrll 
^(íualc6arídGÍtrl5Et 

m!

F.ir.i d€ rln üra!.

an rútd.tln)
= 0.ú

Olrtd. í.b6s po. @ - .od!a bmê
t2

t daúil. ffil íhl
- O,tO

(lrãnt.dêl.lrõ pd M .D.nó rmar.lã
rt

u*,*fun
cFE^. .r !t4!&6 0



MIMÓRnDE cÁLcULo
?A "F3LHÀIf

PROCES§0,Xo)ooÁoo3
lil0D/4LiijAüE

VISIO:

'::.?,fu

ó



PROPONENTE: PREFEITURA MUI'IICIPAL DE SÃO BERNAROO/MA.
osRA: PAVTMENTAçÃO ÂSFÁLT|CA NO MUÍ{rcÍpto OE SÃO BERNÂRDO- MA

REFERÊI{CIÂ: SINAPI FEVEREIRo/2020 E DÍ{IT s|cRo oUÍU8Ro/2019 sEM DESoNERAçÃO
BDI=24,23%
aÂIRRO SOI. NASCENTE

IOCÂI: RUACÂzEMlRO DE VAZ

)M . FOLHA NO

JROCESSO

PLÂNILHA ORçÂMENTÁRIÂ O1 VISTO

1,1 ELAEOBAçÃO DE PROIFTO TXFCUI]VO 1,00 coMPoSr 067 ,95 _767 .061 ,95

2.1 PLACA INOICATIVA DA O8RÂ

BASBACÃO DE OBRA

ADMINISTRÂçÁO DA O8BÁ

_ und 190,
. !' 20,00

mês 6,m

797 369,55 9.138,75

coiwosrÇÃo AUxTLTAR 26.640,00 33.094,87 33. 094,87

SINAPI 93584 559,72 94,59 13.891,80

coMPoStçÁo AUxr 33.s4 04 41.668,03 250 008,18

37

25,00 STNAPT 742091út
2.2 MOB| E DESMQ B LIZAÇÃO

21
2.4

srcRo - DNrÍ 5501700

TRANSPORTE DE MATERIAL. SOÍA-FORA. D.M,T, ATÉ 5KM 540,00 stcRo, oNtT 59143743.2

3.3 E!!4ytÇÃo, !4!ç1 E TRÂNSP, LOCAL C/ BAsC,1OM3 OE 180,00 srcRo-DNrÍ
Stc8o, oNtT

5502135

3 4 COMPACIAçÃO Dt ATERROA 1OO% DO PAOCTOR NORMAL

3.5 REGULARIZACAO DE SUBLEITO

180,00

900,00

5í2978
4011209srcRo - oNrÍ I.

216,N
34!2q
617,4!
69q.q .

84q,qq

o.!9
0,51 0,63

3,00 3,13

3,! 3.88

o,/L 0,s4.

4.7

42

4.3

BA5E DE SOIO ESTABILIZÀDO GÂÂNULOMEIRICAMENTE 5EM
À4llf!&À coÍ\,4 uÂIERlat oÉ JA,/lDA
TRANsPORTE COM CAÀIINHÃO BASCULANTE DE 12M'.

SrcRo - oNrT 40tt2l9

stc80 - oNtr 5914336

8,95 1.612,81

0,46 35.441,4t

180,00

80190

1,2\

0,17
PAV MENÍÂDA

90o,q0 SlcRo'oNrr 4o173s2 j?4 2.10 270,00

9!qpq srcÂo-oNrr 4911353 0,20 - 02L 22tq
4.5

4.6

4.7 AREIAASFALÍOAOUENÍE
ÍRÁNSPORIE COM CAM]NHÂO BASCULANT€ DE 12M'.

49
RODOV A PAV MÉN-TAOÀ AAUQ
IRANsPORÍE OE ASFALTO D LUiDO ÍtPo cM 30

Á,IO TRANSPOSTE OE EMUISÂO ASFÀLNCÂ (RR lC)
4.11 ÁQUrsrçÀO DF (ÁPJ0/70
4,12 TBANSPORTE DE CAP 50/70

1,0e .

0,35

99f! . srcBo oNrÍ 401.1444

10.640,92 SICRO DNIT 5914336

1,09 rs/pG/pNrr/01/0_
0,35 rs/DG/DNrr/01/0
5,75 COTAçÁO ANP

6,75 _ s/oG/oNrT/01/04

113,16 140,58 13.599rQq

0,37 0,46 4.894,83

242,46 264,70

242186 8!p
3.319,90_ 22.«)9-35

242,86 1.639,30

t ,Tl-r 5.631.84 6.138,71

2.373,49 830,71

4.8 ill r

üm

Meiofio de concíeto ' MFC05 - areia e brita comeÍciais -
5.1

5.2

300,00 o.^: o*l] 
.

2@3371

942A1l

19,55 24,29

26,97 33,50

1.287,ú

10.050,00
-lormdqr?deÍL

Exêcução de5arjetâ em concrêto simples larg 30, esp 8 cm 300,00 slNAPr

6.1
coNFEcÇÁo DE pLÁcÀ MoDULADA EM aço Ns 18,

GALVANrzaDo. cotv pELÍcuLA RETRoRRE F LETtva Ttpo t+ t

1,02 STCRO ON|T 5213423 337,43 444,04 453,36

7l srNÁLrzÁçÂo HoRtzoNTAL coM TtNrA RETRo-REFtETtva Á

EasE oE RES|NA acRíUca coM MtcRoEsFERAs oEVtDRo
45,m coMPosl6oauxlLIAR 28,98 36,00 r..620,00

8.1 LIMPEZÁ FINAL OA OSRA 900,00 coM AUXIL]AR 7,45 1.305,m

ESÍA PLANILHA IMPORTA O ÍOTAL OE RS Rs 585.705,72

5Ão BERNARoo/MA, luNHo oE 2o2o

.l/
J.si,cr;tsm S?r.
cÁÉ^,trr&11úo

IIEM orscRrMt{açÃo oos sery@s uÍ{D Qrr r{r. slf, Pt EDtsÍ
óD, Do

I sr"nço
I 
PiEço uxr. I 4@ u rr.

I YBol \rir lDl ?nlçO TOTÂI

1.0 PROJÊIO EGCUIryO 167.067,95

2.0 sEirncosPnEuMl ARts 36.233,60

lo irnl4qtlrue elq
3I DFSM, DESI, LIMPEZA AREÂs C/ÂRV, OIAIV, AIt O 15 M

;-
dl

t

5.0 DaETAGEM

7.O

1.305,m8.0 LIMPTZA GEIAL
1,,1,7



MEMÓRIA DE cÁLcULo 01

5,@

Ptri "I0LHAlf
pR0cEssr)

fdODÂtIDAÚE

VISTO:
2.0 5ÊRMçOs?rEUiarÍr^RE!

Ptaaa tNorcrnv^ oÀ oiiÁ

!0,o

t nwo§ or r^vrri*lrr^4lo

coup^cr {lo DE 

^raio 
À rora @ pnocro( xox rÂr

compâ.ràçãolú') - r3qo

tldrl iEAaao E tuumo

$o,m

3.1 otsfl. DIsÍ, ur?!2 lrEÀsc,tAtv.urr{.ArÉo,ú
tná§aô 10r.l(6) târs. M6à (n) ,.. rd:r {n')

úO,m t a,oo . a@Po i
rnaür rÉ D€ ÍAttna- lor +fiÀD.r.Í.aÍÉ5na

uúp.ra {m') es..ar. do.tpülo (n) 8otâ-iúã I'rl
600,00 r 0,10 = aqo il

TÍrEfdB|do o if .m t6 . 0.rúltj(b.ô 
'na 

r !.s Éa..fr6)
B.brdà (h') Pe.sp..r6o €.t í.(t)

60,mr!5=$,00
B6rá.fdâ t) Êmpd dÍo{2rx) DMÍ @r. ia'd. - 8dr-í@

9O,00rl.m!5,{x)
rán$ôrr. Gkm) = ra,o dtn

Esa v^!Ão.c nGA I mtxsp. toaÀtc/gÂsc 1m oc i@\r- iIô t v
volum. ênqnô.|ó no qudÍo & dtlSÉó = L0,00 ní

3.S

â sE DÉSOIO Éí lltlz m6a xut(xEtxtctÀiEltÍE sLl MlsÍtlna o M^rrnut oE,a?lDA
l,410rrl(6,) Ee.lmlml volumlst:l ('d)

QUÂDRO GERAT Ot ÍOOÀS Â5 VtÂ§

ÁREA TOÍAL (MI} 900,00

QUÁDRO 6ERÀI DETODAS A5 VIA5. RTCAPIAMENIO Â5IÂIIICO

ÁRÊAIOrAl.lM,)

,**#,.*
C§Er. r1rl.ttí6 0

4

900,00



MEàÉflÀ oc cÁ[c![o 01
ri íriFoiTtco (AríiHlo âASct t^mr Ix 1lrd. i(Dovr^, vtÍratil oÀ
rhtuEl'n l oMÍínul

lao,@ r 11o
IÁODALiDADE

VISTO:

t,G

0,:t5

{5

.,a Prt ui^ Dr LrGÁçÂo
ndú.!€ li8ãçáo (mr)

^quHçlo 
or Â5a tTo DtLt bo Tlto cta ro

900,oo

^oursrçIo 
or fMlrl3lo 

^srÁncÀ 
ii-rc

plntuâ & lig.çâo ,ar. de àpli6ção do Ugáí. ilrmr)
90o,0O r 0,000/t

aRflÀ À5FÀ[TO À QUEIIE

2,15

rnÂxsrorÍa coM ctl.ltHÃo BrsorurÍr o€ uH! - r@@ra r^unaxlrDÀ
ts {tt DxÍ lrr.)
9674 r 110

rI rsedÍE ot 
^sa^rÍo 

Dltlbo tlpo Ír, ro
rÍà,8,..1.

rn^xJlorrÉ o( EruuL'lo 
^5rína 

(nÍ-lo
I'i4le

5.1 Í!r.rr[. büla) .h ddlto pêrn ldâd., .Imnrõ.. ú r tl r 30 r rO.F (f.a rlr.tt . r ne .údlo. r rltuà r óEldlhtol,
' t.r mlêno doi dds Ldc

Íai.nsão tot rdoh.i io(El l.d6
,fl,u)r2-140

tI ae{ao&ÉÍÊ a dEÉotliCéEít30.6e t6
' Pn -rht. d6 dok lraor

, r á.r,iú t.t4'ttd to.*4d\ (rt
Ítráiào !61 dn sder (m) Ldót

1§O,@

rx rrsDorTr or (r,5010

6.0

coffacçlo E práaÀ GruDa[ra À{o rr 14 6 rvaerDo, cd,atkuta tfttüftãfivallPo I. tt
ouhrii.dê

2,mX0,s1o7=l,o2l4

'::.i,fu

ttÁ"í;0LHAllo <lcl
PRüCÊss03j"lqgJLr:.8_L



PII "FOLHA }Iô

PRCICESSC
üEMóR|^ DE chculo 01

7.o stiÀll (lo tl(ttzoÍÍat

,.r rxruaalo liot@raÍÀr aúnxra nrrro-era-snv^À BA5r rx llsrriaÀaÚu(l c6a 5€rGFtrÁs lx

Fãhàr d. ierozÍ:o

Êí.naao(nl - rÍ,@

aí.'E o rúd í,, - 150,@

|í,. - o,1o

ÉÍ.NLtot l(m) oÉitd€ f.aÉr po. r@ - !0.nÍ 6tua

VISTO

150,@

Àfr'ÊÉ 0.r0

&r..Éo (n)

fft,§ab !ú!t írJ

:

,gfi

15O,m

rta,ú

qE .dêhiBFrN-.r.na@r.la

al uúPEtattx^lo oai
Árêa dê htdaéo (m':)

*-,=.f,.*..
CPE À. ., . E'8EC6J

I

I



PROIEÍO EXECUÍ|VO OE pÂVtMENTAçÃO DE VtÂS

O8RÂ: PAVIMENÍÂçÃO ASFÁLNCÂ O MUNrcÍPIO DE SÃO AERNÂRDO . MA

REFERÊNCN: SINAPI FEVEREIRO/2o2o E DÍ{IT SICRO OUTUARO/2019 SEM DESOÍ{ERAçÃO
BDt=24,2i%
BAIRROSOL NASCENTE

LOCAL: RUA CÂZEMIRO DE CASTRO

PI,ANILHA ORçAMENTÁRIA 02

M
1,1 DESM. OEsT. LIMPEZAÁREAS ARV, DIAM. ATÉ 0,15 M q, 2.480,m _ SrCRO - ON|T 5501700

m' 2.232,@ S|CRO- ON|T 5914374

. FOLHA NO

rn'âfi5§60ls,

CDALIDA

ISTO

o,37 4,46

0,63
1!!!!0
1.4{6.161,2 TRANSPORTE O€ MAÍERIAL, BOTA,FORA, D,M,Í, AIÉ 5KM 0,51

1.3

1.4

ESCAV CARGA ETRANSP. LOCiLC/ BASC. 1OIü3 DE 744,00 srcRo - oNrÍ 5502135 3,00 3,13 2. 1)

1OO% DO PROCTOR NORMAL 744,m 5|CRO, ON|T 5502978 3,88. 2.446,12

3.Z94qLqcRo 4011209 olq 0,e4_ !41q,80- oNtÍ

:.0 senvrçoi or raúiran1çry1 t.4s4,32
EASE D€ SOLO ESÍABILIZAOO G8ÂNULOMETRICAMENÍE SEM

MISTUNÂ COM MÁÍERIAT DE JAZIOA

2.2
ÍRÁNspoRÍE coM cAMtNuÃo BASCULAN-rE

ROOOVIA PAVIMENÍAOA

2.1

2.3

PINTURA DE LIGAÇÃo
2.5 AQU DE ÁsFALTo otLUíDoÍrPo cM 30
2,6 AQU DE EMULsÃoasFÁLrca RR-1c

2,7 ARE AÁSFALÍO AOUENTE

2.9 TRANSPoRTE oEASFALTo olLUÍDo Írpo cM 30
TRANSPoRÍE oE EM u LsÂo ASFÁLTIca (RR,l

744,@ srcRo - DN|T 4077279 7,27 8,96 6.666,24

f31452 srcRo - DN|T 5914335 4,37 0,46 152.467,92

4tq@3.

3. 724 SICRO,ONIT
46 coÍ

7,49 COT

StcRo DNtÍ o,24 0,30 i

90 srcRo - DNrÍ 4011444 113,16 r40,S8 56.217.94

0,37 0,45 20.214,94

0,20 0,1!. 9lqpg
5.631,84 25-118,01

2.373,49 3.s36,s0

242,45 1.083,16

3.319,90 92.924,r0
242,46 6.797,65

t
t

- - ÍRANspoRTE coú caMtNHÃo BAscuL NTE DE 12Mr .

RODOVIA PAVIMENTADA. AAUQ
tkm 43.989,m S|CRO ON|T 5914336

2.!O

2.77 AQU DE CAP 50/70
2,12 TRANSPORTE OE CAP 50/70

3 1 Meiofro d€ concreto ' MÍC05 - areia e brita comeí.iais-

3.2 Exec'rfâo de sâ.jeta em concretosimple§ lâ.9 30, esp 8 cm

1.240,(rc 5ICRO, DNIT 2@3377

94247

19,55

26,97

24,29 30.119,60

33,50 41.540,00

41 coNFEcçÂo oE pLAca MoDULÂoa EM Aço Ne

GALVANIzÂoo, COII PELícULA REÍRoB]]!I!TT]VA TIPo I +

18- 1,02 S|CRO- DN|T 5213423 357,43 444,04 453.36

stNALtzÂçÃo HoRtzoNTAL coM TrNÍa RETRo,REFLET|Va A

BA5E DE fiEstNA acRÍLtca coM MtcRoEsFERAs DE vtDRo
186,00 coM PostçÃo AUXiLtAR 28,98 36,00 5.696,00

3.720,00 coM 1,17 1,45 5.394,@

ESTA PiÁNILHA IMPORTAOÍOTAL DE RS Rs 463.362,88

vsÃo 
BERNARDo/MA, JUNHo DE 2o2o

::,T,fu

ullo qu^r{T. §xÂfl t DflrT PiEçO ÍOÍAtITf,M sEivrço 5/ 8Dr

11.705,50

1,5 REGULARIZÂCAO OESUBTEITO

2.4
!91!!q
4011353

t

4,46 rS/DG/DNrf/0r0
:"rg1sloeionrloilo1 J:L9{.cqrogoorrp 

I27,99 rs/DG/DN trl01/04tkm

3.0 Drf'lÂGrM 71,659.@

453,36

9.0 stNÀuzaçÃoHoRrzoNTAt 6.596,ü)

5.1

6,0 UMPEÂ 6ERÂI, 5,394,()0
6,1 LIMPEZA FINAL DA OBflA

ÍOTÀT 6ERÁT DÂ PtÂ'\IItHÂ 463.352,E4



PflI .TCLHA if
ROCE§SCp

MtMóRtÂ DE cÁLcuro 02

IIODALIDA0E Ocrur'r. o err., ü"1

VISTO:
1.0 TIRRAPITN GENT

2a Hrtut ot uG^(Io
pinruEdê 

'!ãÇ- l 'l

sEnuços DE r^vn*nr^çro

cotrrp^cÍ {Io oa 
^lllÂo 

A tora m ,io(rot íottlÂr
comoa.taçro {dl 7uN

n!r6r[ rEraÀo lIsuu-Etro

620,m

1,5

B 5Ei)€SO(OI5Í alt! OOGi t r(trTirt rxÍf S úr§luiÀ(fl ú^ÍEn^t Errlãoa
tÉ romln') fDd4..lól \ádúkror.l {.fl

37lq@r0,r-74,1b

rt r{ssotÍE coa, cllít{Hlo BlsaulÁlíE oe utt' todt ,auiaEar o
voro@(d] oxrl'l!.)

74,.

rou§(lo E rstaro oturloo rto or ao

t720,m

^qr.nsçIo 
DÉ ÊMursÁo 

^saÁrna 
ri1c

Pintuã d.lisaéÕ IaE dê !pl,.néo do lt.d. {rÍmr)
3720,00 r 0,o00't

ÁnErÀ asrÀlÍo À ouExnÉ

2,15

QUÀDnO 6ERAL OE TOOÀS A9 VtÂs

ÁrEATorÂL (M1 1.720,00

QUÀDÂO GIRAT DE ÍODAS A5 VIA5. RECÀPT AM E NTO ASFAIÍICO

ÁREÀToIALIMI 3720,00

,u
Jcss,cr *nr Scm

Enif ctua
cFEA..í.64a906O

ocsra. Da5Í. t tEu lffÁs c/^tv. dâta. 
^Í 

o,r5 M
Enáaolot l{m) tir&íéó.lnl /,..Id.r (m,)

AqO r am . 2fl,ú ,l
TnlrürctE Da MATrdÀ! - tdÍ +dÀ o.I.l. 

^Í 
5n

úsp.n l,rl) ê$aarz.to4u!ô(r) Bot da{ô?,
2le{1,@ r 0,10 . aa,O .l

rârÍôrÍEndô ô úr .m b = (R6!lr.do .m ú. : pe éo..rtro)
BotaJoÉ (ô1 P& 6p..a.o 8ôtrrdà lr)

244,00 = 372,00
Bêt Jor. (r) Emodamdbil0!6) oMT hãt,lãzídâ - aorã-Íú.

372,00 r 1,2o

rÍ:nsDoÍt lr.rml " Úr2,8 unn
Esaay alo, (li6 t rt rsp. loc r c/ trsc tr.3 E Mv. túo pÀv

Volm. ..dtr.do .o qEdtu d. dbágêm . 7l4/0l nf



l3
Mr óitÂ Dt chcu[o 02

TRr,lsPffft (ora allÍtxlo B sqrtÀilt oa lriar - t@o\/r^ D^uxtxÍrD
Pe (tl orír lxMl
t99.t0

Ptri "|:CLHANo

iJROCESSCI

VISTO:

Tt rlstolÍE oa 
^sÍ^trc 

olubo ||po crl 30
Iíã6pdrê

rR xsDorrE or rMULslo 
^sFírrl 

(ii,lcl
I.âh§oon€

aqrnrclo Dt all iolm

3.1 M.lerlo ltuhl d. .6@to pcnEld.ilô, dl,Hrô€ ro r rr r il r ro.n íf.e 3!p!rio, r f.e lifdld r .ltuÉ r .6píôsto),

rt rlsrorÉ DE cr, t0lr0

,Eâ. <õô,ótdt do ú.iGIn ln)
tÊrE6tô tdl d. ô.b-frô (ú)

62q0o

3.2 Et r,a5 & r.d.à 6 c.I@t redE El! lo, .!c a 6
. Ff gi.r. dc lbk lrdc

tL d.6ôô trto .h\ .o..rd. |Í )

IÊn6ão robl drs eÍiêür Ih) Ldd
620,m r 2

cotiÍÉcçlo D€ tt ariaoultAo ax a{o ll. la, GAl,vl,.E Do, aoM pãJcula RínffiE (mvatlFo I+ ít
Ou:nrü.d.

2,mX05107=1,02!

Qfft-d. hi6 !d d. - +.8 rtÍcà

ard.r- . tolo

5.o S{aAtE^corlhrdr L

5.t strltE çIofiotlzo{Í tcotaTlfÍ i[noiarrN 
^rr§aoatcstia^cdua 

coa rrEa(EsrEüs Dr vroto

ât!. .h úÉrDCo

f{êiç!ol6l = &0,ú

a,t aúrúa! lal . 6m,ú
k- = 0,L

aÍcns& rd:l (ml OEntd. fáiss po. e -.ÉÉr hÉne
520,0oxI-12/O,m

tn.iç5o (rl = 62o,m

E r.N,,rír,rtÀJ . 6txL@

u*,rfuo"
cPEÀ..í.rti4rrír6 0

U0DÂLIDAOE CcrvPr» 47,- (' Yl



PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTÂçÃO DE VIÂS
O8RÂ: PÂVIMENÍAçÃO ASFÁLTICA NO MUNICíflO OE úO 8ÊRNARDO. MA

REFERÊNCtA: StNÂPr FEVERETRO/2020 € ONtTStCRO OUTUBRO/2019 SEM OtSOÍrERÂçÃO
BDt=24,21*
BAIRRO SOI NASCENTE

LOCAI: RUA FRANCISCO VAZ

PLANITHA ORçAMEI,{TÁRN 03

I:o ÍERRAPLENÂGEM
1.1 DESM. oEsT. LtMpEzalarrs c/rnv orAM. ÂÍÉ 0,15 M 3.780,m S|CRO- DiÍT 5501700

PM . FOLHA NO

MODAUDAD

5:

((À

t.2
1.3

1.4

1.5

rR NspoRTE oE MArtRraL Bora.FoBA, o.M Í. a a 5kM
ESCAVAÇAO, CÁRGA ETRANSP. LOCÁLC/ 8ASC. 1OM3 DE

3.,to2,m StcRo- DN|T 5914374

1.134,m §CRO- DNtÍ 5502135 3,00 3,73

00 SlcRo- DI|T 5502978 3,t2 3,88

5.670.m S|CRO- DNrr 4011209 0,16 4,94

0,37. S,lq- 1.738,80

0,51 0,63 2.743,26

4.229,82

4.399,92

5.329,80

COMPACTAçÂO DEAÍERRO A 1OO% OO PROCTOR NORMAL M'

BASE DE SOLO ESTABILIZADO GfiAN U LOM ETRICAM ENTE 5EM
MISTURÁCOM MATERIAL DÊ JAZIDA

4011219

SICRO. DNIT 5914336

stcRo, oNtT 4011152

5.670,00 SICRO. DNIT 4011353 0,20 0,25
5.631,84

1701
1417.5

38296,s1

7,21

4,37
TRANSPoRTE cotv caMrNHÃo BASCU LANTE DE 12M].
RODOVIA PAVIMENTADA
rvr PRr[.rAçÁo

P NÍURA DE LIGAçÃO

aeutstcÁo DE asFALro DtLUíDoTtpo cM 30
2.6 AQUIS]çÂODE EMULSÃO AsFÁLIICÁ RR 1C

2.7 AREIAÁSFALIO A QUENTE
IRANSPORTE colv cAMINHÃo BASCULANÍE DE 12MJ.

505197 0,46 232394,62

2.3
7.4

2.5

24

coTAçÁo ANP

2,27 coÍaçÃo aNP 2.373,49 5387,82

srcRo - DN|T 4011444 113,16 140,58 45647,73

2.8
ROOOVIA PAVIMENÍADA.ÁAUQ

2.9 TRÁNspoRTE DEASFALÍo DtLUíDo Ílpo cM 30
2.10

2.17

2.72
.aQur9çÃo pE cÁP 50/70

ÍRÂNSPORTE OE EMULSÀO

TRÂNSPORTE DE CAP 50/70

TICA RR-1C)

67.048,30 S|CRO - DN|T 5914336 4,31 0,46

242,46

30442,2t

1651,456,80 rs/oG/DNrT/0V0
7/A

coTAçÁo ANP

242,86 551,29

42,67

42,67

3.319,90

242,46

141660,28

10.362,84ts/oG/oNtÍ /oLlo4

1.890,00 stcRo - DN|T ?oo3311

1490,00

Meiofio de concreto - MFC05 - âreia e brita comerciais

Execução desarjeta em concreto rimplê5lart 30, esp 8cm 16,91

24,29

33,50

45.908,10

63.315,00

4.1
coNFEcçÁo DE PL ca MoouL DA EM aço Ne 18 1,02 STCRO - DN|T 5211423 357,43 444,04 453,36
GALvaNrzapo. coM pELÍç!l4 l!ETRoRB EFLETtva Tt PO + lll

5.1
SINALIZAçÁO HORIZONTAL COM ÍINÍA SETRO,REFLETIVA A

BAs€ DE nEstNA acRÍLtcl coM MtcRoEsFERAs DE vtDRo
283,50 coMPostçÁoAUXUAR 28,98 36,00 10.206,00

5 670,00 coM 8.221,50

ESTA PLANILHA IMPORTAO ÍOÍAL DE R5 Rs 706.055,45

SÃO BERNARDo/MÁ, JUNHo DE 2o2o

::3#r

ít^

í {(.\Y\ N í

IfEM DrscRrMt açÃo Dos sEruços ulto QruffI. sl]iâflÊDr{Íí 3rn[4@ s/ BDr

REGULARIZACAO DE SUELEITO

2.0

2.7

!
t

3.0

4.0

5,0 10.206,00

51 LIMPEZAFINALOAOBRA



PIí .TOLHAM

PROCESSC 9ô1 oc, t'oaZ
lIOD/{LIDADEd

MEMóRtaDtcfucuto 03

PÚ.ruR oE U6ÀçIo

VISTO:
r,O TERRAPUT/ÁGEi'

sEnMços Dr r^vrMríirÀClo

coarD^cr {Ào D€ 

^rEio ^ 
16 Do piocroi roiü r

cúp.aàÉo (nr) = ú3.,o

nl6{rt Âc aro lxsu,r-EÍto

945,@

o€st.lrst true Áxt r c/lrv- utaa. 
^rÉ 

o,tt x
Énalão Ío..I{h) Làlg. i.rá. t(l l,€. ror.t(ú1

945,00 r 40O = 3ra0,O nl
TnaÍ'lLoÍtÊ 0E àaÂlIrtlt- aor +oiÀ ut J. 

^Í 
stM

UhÉDl,l) 6pêsúado.,pr,!o(m) 8.t*da Íd)
,78!,m r o.10 = !r80 "lIhíôrtundo o ílr ên td - l^6uhérlo .m m. r É .Gífú)

B.r.Jd. {, 1 ,bráC..ifi@ so*lrã{t)
r73,@ r r,5 567,{X'

Borã'lorà lt) Emp.íamrô {ro.) DÀfi ro! t zrda 3orà Ím
s67,mr12or5,m

tENpdr.lrrhl = §$ §tn
tscavaailo,c R6 t'tx lllp.loc r c/ ltsc tol3 D€ no@\r. xlo pÁv

Volum smÉd. no quâd.o d. dháaêm - 71j,§ nf

1,s

B 5E OC 50(o r5ÍÂAlZ ú CnÀiurdallr(rMLÍI Stta xlSTUnÀ adr, iaÀrrE t ElÀnD
lrú rod l,Í1 E.lÚtnl \dlhroLl(ãq

56rq@r0:-1ÍB,@

TtAlistotÍt (ox ü tl{t olr50r! títl Da r2ll.- i6drl^r vlMoaÍ DA

v.tum ('r/) orÍÍ |'(rl)
l!:!t,& r úo

,.3

2.4

^qul3(Iô 
DÊ rslllro o[úDo rro ar, ,!

5670 @

^errsrclo 
D€ airur.slo 

^!.&na 
nr-lc

Plf,tuã.L risâé. r'E d.apüêçaodo k n.Om'l)
5670@ r qooo'l 2,tl

rxtl^ 
^sr^fro ^ 

qrErTE

7,15

QUADSO CtSAlOE ÍOOA5 A5 V|AS

5 670,00

QUÂDÊO GTRAL DE tODÀs ÀS VIÂS. RECÀPT AM TNTO A5fATíCO

ÁtEAÍorat(M,) 5670,oo

n**.fux,,,
cPÊ^. r r isale06 0

6,0000 s6fo,L


