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PreFeitura de Breio-MA
Av. Luís Domingues, n'95

centro - cep:65520-OOO
Brejo-Ma:rar!. Ltla §tt lsbl Ç.

14.
Editât

a.

l.l. .{ PREF',I,ITURA i\{L.iNlclPAl DE BREJo/MA, tornâ publico pata- conhecimÊnto do§

interessa<los que àrá realuar o pnú.* licitalóno "i -t{41*d" 
pnfCÃO' em sua fonna

[iir:íõnrdl, nrclsrno or pnnÇo sob o n. pE sRp 030n02t {pÍocrsso Admn1ry910

n"00046i 2021-CPL, do tipo rcnor piço, a"ia'ao por iútm' o §ertame sc realizaÁ às 09h00min

ino"e ho*r) do dra 25 de outubro de Zoi r, aestinaAó ao R€gistro de Preço com o objetivo de &r:ura

contrara{ã0 de serviçOs de Recupração ie Estrarlas vioineis de lntc*esse da Prefeitura Municipal

de Brqo/MA, confomre descrito neste Edital e seus Ancxos'

1.2. O procedímento liciraôrio obede';eú intêgralmente à legisi4âo que se aplica a modalidade

r."gao, *on a égide Oonstituifo da Republica federaÚva 
"d]ll 

Brasil' Aíigo 37: Regula a atua{âo da

lan-,iri.*çao iública: Lei Federâl r" á.oeo. a" ztloeltsg3: Reguleents o art' 3?' inciso XXI' da

con.*tuiçnà r"a"Iâl, institui normas para licitaçÕes e conrraros da A&niniíra$o Publica e torh-as
p..ri&"ii*-..ra" aplicadas alnã tllas as sua§ alterações: Lei F*ral n' 10'520' & 1710712002:

lnstiÍur, no ârnbiro da trniaq eúos' Disaito Federal " 
M*i"í9i*' no§ teÍmos do âí' 3f' iÍrcis6

iit, aa Con*itulçao Federal, modalidade de licitasão denomirada pregâo" pra aquisição de bots e

;.tç", ;;;r, 'Dor"ro ní t0.024119 de 20.de Setembro de 2019' Regulamentâ o pregãq na

forma elelrônica. para aquisiçâo de bens e servigt» comuns e servigos comuns de engenharia e dá

orn", prorlaen.là. Decieto Fcdcral n" 7.g92/li que r6gul8ÍnÊ ts os Regisros & PÍeço§ Decrelo

Municipal n" 0l0ll7 e Let (]omÉeínê ar n. 123' & l4t]r?}20a6: hstitú o Estslu{o Nagional dâ

Microcnrpresa c da F)mpresa o" ôã.** p"n" e alt€Ía oü§os dispositivos legais, alrerada pcla Lei

t'ompfor"o* r". la7 de 07 a" 
"gtt,. 

O" 2014' e subsidiananrenr€r no que couber' as drsPosiÇôes

da Lei n" g.666/93 
" 

uua. "treraçãi".*inr".. 
trem conro as cond,ições c*abêlecidas neste Edital ç

sgus Anexos.

l.l. O recebimento das propostas será a parrir das l4:00hrs (quatorze horas) do dia 13 de outuko

de 2L)21. O inicio da sessao publü será às 09h00min (nove horas) do dia 25 de outuko de 202 [' no

."4"r"i" 
"f."ô*iro 

www.oortaldectrnuraslublicas'com br' no honá'rio de Brasilia - DF'

EDITAL DE T,ICITÀÇÂO
PRTGÀO ELDTRôNICO SRP NO O:XY2O21

0 envro da proposla leva a participante a ae*íl,l- e âcstaÍ as normas cootidas no presente

§[.RvI(' O YLBI-ICO T
Processo

1.5 À ;\m de REGISTRO DL PRL(IOS' duÍ8nte sua rigêocia' PF'RMiTE ADESÃO por qualqucr

"rsà" "r'.;,,idr.l- 
da Adminisra[à in;ü;t ;'.*É.f."fús e*aduais ou municipais de

órgàos públrcos. e$atals ou arnda de regime p,róprio que nâo tgnha partrcipado do certame

f 

'.ltxmo 
med.iante prcvia consulta ao órgôo goenciador'

2,1 ResistrÔ de Preço com o objebYo de futurâ CoffÍataçâo de Serviços de Recrçeração & Esrradas

v,.inul, O. tnr"t 
"se 

da Prcfettttra Municrpal de BÍejcÍMA'

t. PR§,tlllil'1.{}

r () D.t t,l(lll ,\( r{)2. ol!.1§

J D.lS ( ONül('Ôt§ (;IR,ll§ P.\R.\ I, \R'n( lP.\( ,\{ I

3.1, Poderâo participar de*e Pregão

Rütlrici:

\
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3. l I . Quaisquer ernpresas inteÍessadas que se cnquadrern no ramo de *ividade patinente ao

objeto da licitação e que arenderern a todas as exigârcraq inclusive qurrto à documentação.

coustantes deste Edital e seus Anexos;

4.1. |ião poderâo paÍticipaÍ deste PreBão:

4. I . l. Empresas que não atendsem às condiçôes dese Edital.

s§R.}'X:(} P(BLICO
Proc

4.1.2. Empresas que es§an em concordah ou em pÍocesso de hlânciÂ sú concurso de

credorcs. em drs-solução tnr ern liquidação;

4. I .3. Empresas que tenham sido declaradas fuid&tea§ pof ór8b da Admini§Íação Púlic€-

diráa ou indireta, federal. esta4ual, muoicipal ou do Digrito Fedeal por meio de ato

púlicacto no Diário Ofieiai tla I'i.nião' do Estado ou do Mtuticipiq €nquanto

pcrdurarem os motivos det€Íninsntes da puniçe. Iguatmef,le não poderão participar

as srnpÍcsas susl;cnsa§ <k licitar e oontratâÍ oorn a PreÍiitura Mrmicipel d§

BRLJ0,{\44, Esrado do Maranhão.

4.1.4. Emplesas reunidas em consorciq que se;anr controladag coügadas ou grbsidiárias

entre §, qualquer que seja rua fonaa de consrituiÉo;

4. I 5. Servidor de qualquer órgão ou sntidade vinculada a Prsfeitus Municipal de

Brejo,MA, bqn assm B êrnp(esa th quâl tâl servidor seja socio, dirigente ou

responúvel trjcnico.

4. 1.6. E§Íangeiras nfu axtoíudas I funcionã no Pai§.

5.1. o çredenciarnento tlar-se-â pela ambuiçào de chave de identi§caÉo e de senha, pcssoal e

lrtransferivel, para acos§o so sislana claónÍco, no site 511q-ouflaideçolnpraspublisss corn br'

-!.2. O credenciâmenlo junto ao provcdor do sr«erns implica resp«rsabilidade leçal da

LICITANTE ou de rru ..presentunte legal e presunçâo de sua capacidade Écnica para realizaçào

<!as transações inerentes âo PÍegáo Eletrônico.

5.3. O §§o da senha de acesso pela LlCl'tANTE e de sua responsabilidade exslusva incluindo

qratque, ásaçao eletuada diraamente ou por seu rôpresentânte, não caberdo ao p'rovedor dcr

.i.,"àu ou a prefeitrua Municipal de BREJOÀ{A responsabilidado por cventuais danos decorrentcs

do usr indcrido da senha ainda que por tercekos'

5.4. Quanrlo da partioipaçâo üs micrtxtnPle§§ c §lrrPlÊsâ de pcquceo portc deverâo s€r.dotados os

criterios estabeticidos no art .l.l dr Lei CoEpbmanter ns 123. úc l4l§nÜ0Ú. Insffui o Estatulo

i*acíonal da Micr(»mprôsa e da Brnpresa da Pequeno Porte e ahra c$ÍÜ§ di§rositivos leg'âis'

alrerada pela Lei (bmplernentar n., t +r de ol de qosto de 201,1 e sôsidiariarrrent€' no que couber,

as disposiçôes rla l,ei n" 8.666193 e sas allcraçôcs posterioros'

O[t I..r R.{ t'.rR.Ít(]tp:\( .\(){. I}ls Rl.§l'Rl{

5. D() { RrD}-\( l.\\tt-\ I{)

R*bricr:
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6. l. A lisitânte arrematânte deverá envia:. okigatonamente e em ORDEM, cópia da seguinrc

docurnelluçAo:

6.1"1 Hsbilitâsãô Jurídics

ai Requenmento de empresáno, no caso de einpresa individual, CPF e RG do

timpresário;

b) Aro ronstituttvo, eststuto ou contrato social ern vigoç devidame[te rêgisÍado, eÍí: se

tratando de soçiedades comerciais. e, no caso de sociedade por' ções' acurpaahado

de doounsntos de eleição de seus aônini*radores; CPF e RO dos Empresrários^

c) Inscnçào rlo alo sortstilutiYo, no tzso de socredades çivil acrrnpanhada de prova de

direloria em exercicío; CPF e RG dos Empresários-

d) Decreto de âutorizaçáo, em se trâtando de empresa ou sociedade e§an8êiÍa em

lüncionaÍnento no País, e ato de Íqal$Ío ou âutorizsçâo p6a funcionanrento expedido
pelo órgâo competente, quando a atiúdade assim o exigir.

e) Certidão Especi fics expedidâ pelâ Junta Comercial de Origar da Licimnte' dentro do

exercício ern vigor, obedeendo ao prazo & validadc.

0 Cenidêo Simplificada expedida pela Junts Comoeial de Origern da Liçilantq dsn§o

do e;iercício em vigor, otrdccendo ao prazo de validade.

6.1.2 Rcgularidede Fiscal:

a) Protl dc inssÍtçâo no Cádsstro Nrcional de Pessoa Juritlisâ - CNPJ;

b) Certidão Coniunta Negativ4 ou Certirlôo Conjunta Positiva csn efeitos de Ncgativ4

de l'riburos e Contriblições Felterais e Divida Ativa da l-lnião, emitída pela

secretarit da Reçeita }ederâl do MiÍistério da Faz€nda, conprovando a regularidade

para com a Fazenda Federal;

c) Certidâo Negativa de Debitos, ou Cenidão Positiva com efeitos de Negxiva'

expedida pelÀ Estatlo 6. domicílio ou sede do licitelte. comgovando a regularidade

para com a Fazenda Êstadual:

d) certidão Negativ4 ou certidâo Prxiriva com easitos de Nêgâlivs" quelo Divida

Ati\â do E§;do. §xliedida pela procurarloria Geral do EsA4o do tkynisilio ou sede

dô licitanle;

e) Cerilicado de Regularidade de Situagilo do FGTS - CRF emitido pela C-aixa

Econônrica Federal - ('EF, comprovando a regutaridade perante o Fundo de õarantia

por Tempo de Seniço;

§ER\'IÇÔ Pf,BLTCO T
Pto(esso

6. D.t D{x'l \rE\'t.\('\o P.\R \ }l lltll.l'l t( \( I

Rubrica



BREJO

F:cces
',1ciha:

;iitibrica:

Prefeitura de Brejo-MA
Av Luís Domingues, n'95

cenfro - cep:65520-000
Brejo-Ma

ãr.rs /.rx ..,r. 9..L/:

f) Certidão Negativa da Díüda Ativa do Municipio de origernl

g) Certidão Negativa de Débitos do muaicípio de ongem d8 liüitantc;

h) Avará de Licença Funcionâmento e l,ocalizaçào do eíâbelecirsárto do licita[ie^

6,1.3 Qudificção f,conômico-Fina*cha;

a) Certidilo fiegatira de Falencia e Ccmcordata emitida pelo cartório disfribuidor da
sede tkl licitante.

b) Balanço Patrimonial, deyidarrrefic Íegistrado na Junta Comercial do Esladr: de
origem da licitante.

c) As anpresas corrt menos de um exeÍcicio financeiro devern crogrír a exigência
deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Aber§!Ía.

6,1.{ Regularidade l'rebalhistr:

ó,1.5 Qualifieaçâo Técrica: Cumpdrnento do disposo no afi. Il, § l. do âí. 30 da
A «t6!91

a) Cornp16y6ç6e 6e aptidão no descmpenho de atiüdade pertínrrrte e csnpatiyel em
saÍacterísticas. quanti*lades e pÍazos com o objeio da licitação * Are$ado{s) de
Capauidarlc Técniü\ Ibmesido(s) por pessoa juriüca de direio público ou
privado. quando lor eÍrutido paÍ erte pívado dcverá oste so( com ãnna
reqonheçida de quetn o srbscreleu; acompaúado <k Notas Fiscais e
Conu'atos/l'ublicaçôes. que assegurern a veracidadc ôs mesrnos.

b) Registro ou inxrição da enrpresa licitante no CREÀ (Couselhc Regional de
Engenhari4 Arquitetura e Agronornia) e/ou CAU (Conselho de Arqütetura e
tJôanisrno), conlorm€ as ár€as d€ atuaçâo preüstas no Projeto Básico, ern plena
validade:

c) Deolaraçâo formal de que dispon( por ocasião dâ futura coaaBtação, das
instalações, aparelharnen«r r: pexoal ecnico considetados üisensiais paÍa a
execuçào cookatual.

d) Cornprovação da capacitaç5o lecnim-profissional. mêdiante apÍeseotaçâo de
Certidilo de Aeen'o Técnico - CAT, sxpedida pêlo CREA ou CAU da região
pçrtinenle. nos tcrmos da leg.idação apliúvel. €m norre do(s) responsirvel(is)
te€nico(s) e/ou mcmb'ros da eqdpe técnica que participa.âo da obr8, gue
daronstre a Anotâçâo de Reeponsabilidade Teenica - ARI' cu o Regisso dc
Responsabilidadê Teclica - RRT, relativo à execuçáo dos serviços que corn@n
as parcelas dc nnior relcvância técnica e valor significativo da conraração.

sf,R\Iço P
Proresso X'

q

I.,BLIC:O:

a) Certidâo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (em www.rstgov.br), em
cmprirnento à Lei n" 12.,{.{0/2011.. Visando somprovâr a inexistàrcia de débitos
inadimplidos perânte a Ju*iça do Trabalho,

{
i

Rrbricr:
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e) Atesado de visrona asiinado pelo servidor respoaúvsl. ,{§ empreses podorão

DECLAR^R dispensa de viíoria- se responsabilizando por quais quer prejuízos

decorrentes d* não vistoria dos trçchos citados.

Q A vistona scrá acompurhada por seni&r d€sigÊâdo para gsso fim, em horário

comercial.

g) O prâzo paÍa vistoria inrciar-se-á no dia útil rguiate ao da publicação do Edilal,

eíendêndo-sÊ â1é o diâ útil anterioÍ à dala preYi*a pra aberora da sessão'

h) Para a vistoria o lic,itante, oa o seu tl,Troson antÊ legal, deverá estar devidamcDte

identificado, apresentando docurnetlo de identidad€ civü e documato expedido

pela empresa comprovando sua habilitaÉo para a ÍBsliz€ção da ústoria.

6.2. Declaração assinoda pelo reprcsentaÍte lêEal dé enqua&mento ME/EPP, conformc modelo no

Anexo ll.

6.3. Declaraçôo de lnexistôncia ds fatos supenenio es impedilivos de hâbilitaçiio, na formâ do § 2i
do artigo 32 da L,€i Foderal 8.66ó193, assinada pelo replssenÍmls legal do Licita:rte" gonfonne

morJclo no Anexo III.

6.4. Declaração assin:rda pelo repÍessntânte legal de conlrcimcnto do Êdital conforme modelo no

Anero [V

6.5. Declaração assinada pelo representante legal da licitante de que cslá cumprindo o drspcto no

incrso XXXII do artigo 7" da Consriturçào Federal, na forma da Lei no 9.854/9. conforme modelo
rlo Decreto nn 4.358i02. confonue nrr:t§lo no Ancxo V.

6,ó. Deelaraçio assrnarla pelo repÍesentâIrte legal de Veracidxle" a qual declara cu:nprir os

requisitos de húrlitação e que as declaraçôes ilformadas úo verídicas, conforme parrâgrafos 4'e 5"

do ãt. 2ó do decreto 10.02412019 c cúnforme modelo no Anexo Vl.

6.7. As certidões valerão nos pmzos que lhos úo próprios; incústiado e§s€ prazo, ÍêputâÍ-§€-ão

válidas por 60 (sessenta) dias. contados de sira erpedisâo.

ó.8. Em nenhuma hiptese soá concedida pronogaçâo de prazo paa aprcsaotação dos documentÕs

exigidos para a hatilitação, osldô dev*ni cumprir as romus do Docreto 10,024i 19, onde apena§ serii

pennitida cxcepcionaLnrente a inclusão de documentos que corroborem cun â habilitaçeo alravés &
diligência, salvo itern l0- 10.

5.9. lrs cenidôes expedidas pela tnternet. est& condicisudas à wrificaçâo de sua auenticida&
§os sites de câdâ órgàc €Ímssôr.

ó.10. Às licitântes afcarào con todos os ôustq; dÊcoren[cs da obten$o e apesenlaçâo dos

documentos parâ habilitação, a proposia de preços i:ticial e os docâm€nto§ ds habililaçâo dÊveÍã{
ser anexados crmcomitante áxl Ícgrstro da poposta no sisErna, r declarações e propo*a inicia!

deverào scr assinadas digitalmente através de asínaturá digital, pra col&rir aos mesmos

autenticidade e inlegridade.

§f,R\fÇ0 P
Processo §'

Ruhrica:

i,BT,ICO
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BREJO
::íêrz Í.rr.. §t l4.bí:

ó. ll. Serào inabilitadas licitênres que nâo aEndEÍem às eúgàcias do ptesetrte EdiAl e seus

Anexos. sejam omissas apresenlern irregularidades- e diECultern o andâmento do Processo

Licitarório, que discordem das Clálsülss e nonnâs do Edital, estando fora do pnzo previsto de

lnpugnação coníorme o aÍt. 24 do Decrao i0024/19.

?.1 . A F4uip€ de Apoio atraves de seu Pregoeiro esclarece que a cotação do referiô pregâo far-se-á

por mero de lanees sm valorcs unitáÍios dos itens com ap{Êciaçào do menor p*eço.

8. I.A LTCITANTE serâ responúvel por todas as údlsâçõ€s qrrc forcrn ef€tuadas em §eu nomê no

sistema eletrônico, assumindo como tirmes e verda&iras suas propogas e lu,rces

8.1, Incurnbirá âiúdâ â LlclTÀNTE acompanha as ofçÍâçõss no sistcmg clctrônico durele a

sessão pública do Pregâo, Íicando responúvel pelo ônus decorrurte da perda de negocios diante da

ilobscn'ância de quaisquer urclsagcns cmitidas pelo sistoma ou dc sua dcsconexão.

8.:), A participâqào no Pregào dar-§e-á por meio da digiaçâo da seúa privaiva da LICITANTE e

subsequente encaninhamento da Proposta de Preço exclusivaaente poÍ meio do sisterna elelrônico,

a1e à 08:30hrsimin (olto horas a trintâ minuros) do dia 25 de outubro de 2021. (Horario de

Ilrasilia).

8.4. Como requisito para a participaçao no Pregão, a LlclTÀN'fE devená msnife§tar, em cãrnpo

próprio do sisieana eletrónico. o pleno conhecimento e úendimetrto as eügêrcias de habilitação

previstâs nosle EditâI.

8.5. À làoposta de PÍeços dereÍá ssr eÍesentada pol meio de preenchimearto da planilha existente

Íro sistemâ Prrtal de Crrnpras Prrhlicas, sendo ob,rigatório o preenehimento dos campos
..Fatrriçante, '.Marca" não iderxificando a ernpresa, "vl Unitri,rio" (valor uniuírio), "M Total" (valor

total) e 'Prazo de entregd' (o prazo de execução rrão podcrá ser superior aO constants nO TeÍmo d€

Referência).

8.5.1.4 proposta comercial. ne§Íe Ínsneotq não dcverá contet dados que

identifiqtem a l,icitante

8.6. Ats * rlara preüsta nesÍe Edital para encerrEn€ to do t€cêbimoilfo d€ píopÔ§tas' â Licilrnte

poderâ acessar o sistsrna Pcrgl de Compras Públicas para retirar, alt€raÍ ou coÍnpl€Ínatar a

prog»ta fururulxla. A partir do ilicio da sess§o pública nio @r!b ser rtteradas ou retiradas às

propostas formulâdâs.

8.6. I O cronogmma fisico-financeiro com o cálculo do BDI daverá sÊf enviado jrrnto coa tOdas as

propostâs de preços.

8.7. Uma vez qrre a licitante seja declarada vencedora do fescntê pregão' e*a- deverá

enca*rinhar, plo Portal de Compras Publicas a cópia da proposta adoquada ao seu último lancç no

§ERlIçO PTBLICO 1
Prot*sso §'

D.\§ ()Rl f}.r'^('() Íl§ r1:( )t( .\s

8. tx) §-'\\ l{} D.\ PR()P{}§I \ Dll l',R[( (]s
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BREJO
cntlercço http.:, $§ $. u.IrllrlecJmrrra-rjxii:licas.óun.-bl,'-L8r de eordo § ? aÍt. 38 tlo Dccreto

10024119, Íendo co(no terupo hmrte o prazo mínirno estabeleodo no decre(o tirdsral supracitado.

8.7.1. Â huiiânte d6verá §ttreg8Í à Cornissão Permansnte de Licihçâo cópia da

pÍopôsta de Preços negociada e a planilha de preços em Excel cm a descrição eonpleta

do objeto if"trodo, ugo. idenüfiran&t a ernprÊsa com !o&s os dados' iaclusive

bancários e deüdamente assimda pelo seu repres€ítante leelâ|.

8.8. A Proposte de Prgços deverá conter:

8.8.,I. Prazo de ralidade aâo inferior'a 60 (scsseata) dias corridos, a contu da dm de

sua apÍ8sen t8ção:

E.8 2 Prego Unitá{io e total. expressos em Íeats:

E.8.3. Êsper.ificação clara do objeto, de acordo com o Ânexo i de*e Edial;

8.8.4. ttazo de enaega conformc definido no Anexo I: TeÍno de Refrrênciã;

8-8.5. Declaraçâo de que sur pÍoposta coÍlpr@nde todos os tributos, despesas ou

encargos de qualquer natuÍe":, re$rltsntê do fomecimentolsenriçol

8.8.ó.Os seguintes dados da licitarte: Raáo Social, endereço, lolcfone, E-mail, número

do CNPJ. nome do baoco, o código da agência e o número da corta corÍEnte e
praça de pagamento.

8.9. Dcclaraç5o erpressa de tolal conc<rdància corn os têrmo§ drse Edital e sÊus Anexos.

8.10. Não serão eonsiderodas âs propostâs com altsrn&ivas devsrdo as licihtês sê limitaÍrm as

especili ca;ões desc Fdital.

8.1 l. Deconido o prazo da validade da pÍopost4 sen convocaSo pâÍa a cofltatação. ficam as

ligitantcs, liberaclos dos compromissos assumidos.

8. 12. 0 prazo <te entr€galexccução seni o esrabelccido no Alexo I - Termo de Relir'sncia'

8.13. Serão desclassi§cadas as pÍoposhs que Íüo atenderon ràrs exigàcias do prescnte Edital e seus

Ânexoq sejam omissâs. Àpçesentem inegulariddes ou defeifos, capôzes de difioultal o julgarnÊoto,

bem c*mo aquelas que aprcsentsm quaiquer ofcrtas de vafiagens não previstas neste Edit&1, ou

prêços e vâllsgsus bassadas nas ofedas das deinais licilantes.

8.14. As licilant€s arcarão con todos os çustos deaorrentes da elaborâgãO C apreSentaSo de Srs

lNotr»§râs.

§ER\-IÇ O PÜBLICO I
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9. I . A panir das 09:ü0irs (nove horas) do dia 25 de outuko & 2021. terá ioicio a s€ssâo púb1i§a

do PREGÁO ELETRONICO SRP N" 030n021, com a drvulgação das Propostas de Preços

recebidas e apôs análise, início da etnp de lances' confomr Edital.

Prefeitura de Brejo-MA
Av. Luís Domingues, n" 95

centro - cep:65520-000
Brejo-Ma

10. l. Para o objáo 'licit«lo. 
haverá a disponibilidade do sislemâ püâ I fmmulaS de laces pelas

l-rcitantes, cujos procedimenos xào explicitados nos subitems a seguir, tendo por amparo legal
aqueles prwi§os no nêcreto no 10.$24119.

t 0.?. Iniciada a etâpa competitiva. as licitantes F)dsrãs ercaminha lances exclusivamente por meio
(le sistemâ eletÍônico, sendr: a liçitante irnedíarrmente inÍbrrnda do seu recçbimento e respec§vo
horário de regisro e valor.

10.3. As licitantes poderâo oferecer lances sucessivos, obserirando o horário Íixado e as regras de

aceitaçào dus mesrnos.

10.{. Só serâo açeitos os lances cujos valores forem infEriores m últi*ro lance por çlç ofeÍtdo e
registrado fl o sisteíla-

10.5. Não srrâo aceitos dôis ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar-

10.ó. Dur&lie o transÊurso da sessâo púhlica, as licitantes serâo informadas, em lempo real, do valor
do menor lance reglstÍsdo que tenha §do apresentado pelas denais licitanteg vedada à i&ntificação
da detentora do lance.

10.7. No caso de derctnexâo com o ltegr»iro, no decorrer da eta$a competitiva do Pregâo. o
sistêmâ elehôrticô F]deni prmnnecêr acessivel às liuitantes para a recepçâo d«rs lnnces.

10.7.1. O Pregoeiro, quando possível. dará conúuidado à srrÀ atraçâo no seÍtame, scm
prejuizo dc,s aos realizados.

10.7.2. Quando a desconexào persistir pr tanpo srperior a l0 (dez) minutos, a ssssão

do Pregão seni srspensa e terá reinicio s<xnente a$s comunicaçflo expressa do
PregoôiÍo aos participâfl tes.

10.8. À etapa de lances dâ sessiio púbuca traasconer normalÍnetrle. neste pÍocesso optou se pela
\,totlo de Disputa *ÀBERTO" ou 5eJd F)Í urn pcríodo dc l0 {drz) mitutos os itens fiçaram aberlo
pra larces sando que a p:rtir do 8o (ortavol minuio o sistenu pÍoÍrogaÍa o fecharnento do item
pmrrogando o ternpo dc lance tle 2(doís) ern 2(dois) minutos lconsÊoutivos eÍrqrtanto houve lance,

sem lance o sistema encerrará o itenl sendo vencgJor a menot oferta.

10.8. 1. O inten'alo dc lance úilizado pâÍa esle procqiso é de R$ 100,00 reais

§ER\I(:O PLBTICO
Protess* §'
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10.9. O PrêgôeiÍô ao depois da disputa de lanoe podená úrir, pelo sisema eletrônico. negociaSo
of€I1ando sürtÍapÍopôstâ dirctrmenÍe à licitaÍrle quc teshs apÍrsentâdô o lance dt rnenor l alor, para

que seja obtido preço melhor, bem zrssim decidir sobre sua aceitação.
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10.10. Encenada a etapa de l&ces da sessão pública, o detenlor da melhor oferta deverá comprovar
a srtuasio de regularidade, mediantc encaminhâÍnsnlo cntrega dos miginais ou ópias autenttcáda§

dos documentos dc hflbílitação e planilha da proposta em midia no prazo de 3 (Eês) dias úteis. pua
confirmar a autenticidade da documentação erdgidâ conforme o aí. 2ó do dêcrcla 10.024119.

10. I l . O Sistema a$unciará a I,ICITANTE ARREMATANTE imedistâxneÍte 8pós o anc€rramento

da aea de [anccs da sessâo púb§ca

I1.2. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeiro divulgmi o resrlaado de
julgânento da Proposta & heço.

I L3. St a proposta ou o lance de nrcnor preçc não Íbr aceitiivel, ou se a LICITANTE desatelder às

exigências de habilit&ção, o Pregoeiro examinaú a pÍol»sta ou o lance srbsequente, verificando a
suo aceitabiüdads e procedendo à sua habilit4ào, na ordem de classificação, e as§m
sucessivamente, aú a âpuÍâçâo de ürâ pÍopo§a ou lfilc€ que atenda rc edital;

ll-3.1. Ocorrendo â situado a que ss reÍbre o inciso anterior, o Pregoeiro poderà

negociar com a LICITANTE para que seja obtitlo preço melhor.

11.4. Para fins de julgarnento das propostas, será observado o disposo no art. .14 da Lci
(:omplemeslsr n" 123, de 14ll?Í2406: lnslitui o Estealto Nacional da MicÍoonrprse e da Emprcsa
de Pqueno Porte e akera oúros ôspo§tivos legais, aiterada pela Lei Ccny'crnefilaÍ no. 147 de07 de
agosto dc 20'14, e subsidiariamente. no que couber, as diryosiçôes da [.çi n" 8.66683 e suas

altsraçô€s poísriorcs.

I I .5. Para julgrmento e classifiuçâo das propostas iniciais scrá adotado o criterio & moror preço
pcr itenr. obsen'adas as esgecificações teoicas definidas no Edital popostas iniciais acima de 50%
do valor de mslcâdô âpontrado pelo si$ema será rejeitada.

11.6. Propostas rremõtantes que oleÍarem lances abaixo de 25016 do valor de referência
demonstrado após a fasc dc lance terão a neccssidade dc cacnpÍovação de composiçfu ile custos.

i2.1. Declarado o vencedor. qualqugr licitants poderá manifest{ imgdiatâ t mdivadârnçnte, â

intenção de interpor recurso, única e exclusivamcnte âi:rves do pqtal, para julganento do
Pregoeiro. ,ro lexlo da Intsnção de Reclrso deve conlet os dados de identi§caçâo com nome da

llmpresa e CNPJ- se âceilo a intençào lhe será íionccdido o pazo de 3 {aês) diss út€is para

spÍessntação das razões do recnrso, únir;a e exclusivamente stÍsvÓs tlo portal, para julgnnento e

deferimento ou nâo deferimsrto, frcanclo m dsmais liicitanÍes desde lqo in§mados para

apÍesêltarern contÍ&rmzôes crn igual número dç dias, única e exçlu.sivaments através do po'tal, que

comàÇâÍâo a correr do Énnino do prazo do recorrente, sfido-lhss assegurada vista imediata dos

autos.

§[RrIÇ$ P
Processo \'
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Av. Luís Domingues, n" 95
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I L L Na roálise da proposta de preços. será veÍificâdo o áendimento de todas as espocific4ões e

condições estabe-lecidas nq;te Edital e seus'Anexos.
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12.2. O acolhimentc do recursô imponam na invalidaçâo apenas dos alos insusce*ívcis &
aprovsltamento.

12.3. A Í'alta de manifestaçôo imediata e rnotivada do licitante imporara a decdência do direito de

reconer e a adjudrcação do o§eto pelo Pregoeiro ao vencedor.

12.4 Os autos do proc,esso perma*ecerâo çom vista ftanqueada Bs lnttressados, na sala da

Comissâo Psrmanente de Licitaçao da Prefeitum Mmicipal de Brejo-MA, à Âv. Luis Domingues,
n" 095, Centro, BÍelo - |\,tÀ CEP: ó5.520-000, ürante os dirq útei§, das 08:00&t (oito horas) as

l2r00h (doze horas),

13.1. O resultado de julgamento scni submetido à Autoridade Cunpctcnb para h€rnologrção

13.2. .{pcs a homologagâo da licitaçào, a LTCITANTE VENCEDORA sená convocs& porâ as§ls
o contralo, no prazo máximo de ate 5 (sinco) dist úteis, a coütsÍ do rcebimenÍo da convocaçâo e

nas condiçôes estabelecidss neste Edital e seus Anexos

13.1. É âcultado a Prefeitlra Muricipal de BREJO/MA, quaado a ccnvoçada não ÇompaleceÍ no
prazo cstipulado no subitem 13.2, nâo sprcsôntaÍ situâ9ão rogulaÍ no aao da âssindurâ do contrato
ou. ainda, rpcusar-s€ a assiná-lo. injustificadamente, convocãt as UCITAN'IES rernanescentes, na
ordem de classificação. sem prejuízc da aplicação das sançíes cabíve§ obrn ado o disposto no
sr.rbrtem I 1.3.

13.4. 0 prazo de convocaçâo podcrá ser prorrogado, uma vez, p<r igual periodo, quando solicirado
pela parte, duranie o sgu transcuÍso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefsiru.a
Municipal de BREJOÀIA-

14.1. À li{ritante qre ensejor o Í€íardalnento da execlgão do oeíamq nâo rrrantivet a propostâ,
falhar ou fraudar na execuçío do ob,ieto licitarlo, coúportar-sê dc modo inidôneo, fzer declaraçâo
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prrüo di citsção e da ampla defess, §csá
irnpedida de licitar e contrâlar com a Prefeitura Municipal de BREJOA4A, pelo prazo do ale 05
(cinco) anos, enquanlo perdurarcm os motivos deteÍminantes da puniçfo ou alé que seja promoüda
a reabilita$o prante a Jn<ipna autrnidadc que aplicou a pna.

14,2. A penali,la,te será okigatoriarnente registrada em Dirârio Oficial c no caso (b slspemâo de
ticitar, o LICITAIIITE devsrli ser descredsnciado por igual período sem prejúzo das danais
courinações legais.

14.3. No çaso de inadimplernento, o CONTR{TADO egani sujeita à seguirres penalidades:

14.3.1. Advenênsie:

14.1.2. Multa Inr âtraso â câda 30 (trintâ) diâs, no peÍcenhlal dr l0o/o (dez por cen!o),
calculada sobre o valor do contrâto, caso n6o sejam cumpridas fielnrente as

condigões pauuadas;

§f.R1'rçü P
Prosesss §'
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Prefeitura de Brejo-MA
Av. Luís Domingues, n" 95

cenUro - cep:65520-O0O
Brejo-Ma:fat!à lôln§, i4at* 9arr.t:

i4.6. A scgunda adjudicatóú, ocorrendo a h
condiçires estabdeci drs neste Edital

:..ccssso;rlôü 00tL
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14.3.3- Mültq moralória simplcs, de 0,4olô (quatro décimos por c&Ílao), na hip«ese dc

atsaso no cumprim€nto dÊ suas obírigâçôes contraluaís, calçulada sotne o valor

da fxurat

14-3.4^ Suspensâo temporánâ de panicipaçfu em licilaçâo e impodimeno dê ccntÍatâÍ

com Adminisu'ação por periodo rÉo superior a 2 {dois) uos; e

14.3.5. Decleâção de inidoneidde Fra licitar ou contÍatu com a A&ninisraçâo
Iúblieal

14.3.6,4 aplicaçâo da sanção preü sa no ilêÍn 14.3.t, nâo prcjudica a inqdênçia
cumulativa tlas peralidades dos itens 14.3.2, 14.3-3 e 14.3.4, principalmente'

sem prejuízo dç ouEas hipôteses, em caso de reinoidência de arraso nâ êntÍ69â

do objeto liciado ou easo haja cuoulação de ilarlimpl€mato de eveotuáis cotas

mensais, expressame§le previstss, &cultada a defesa previa do intoressado, no
prazo de l0 (rJcz) üas úteis.

14.4. As sanções previstas nos itens 14.3.1, 14.3.4 e 14.3.5, @rão ser apücadas

conjuBtô8e te com os itens 1,1.3.2 s 14.3.3, fBcultda a dcfesa previa do

interessado, no prao de l0 (dez) dirt ü19i5.

I4.5. Oconendo à ilexecução de que trata o item 14.3. rcserva-sre ao oÍgão comratante o direito de

optar pela o{brta que se aplasenlar comc aquela mais vanQlosa, pela ordem de claxificação,
comunicando-se, ern segúda. a Crxnissão Peímantne dc Licitaç& - CPI-, paa as providências

cabivris.

rpôtl* d" preço antaior, ficará *rjeita às oesmas

14.7. .{ aplicação das penalidades previstas nesta cláusula e de compctênci. exclusiva da Prefeinra
Munic ipal de BRLTO,{\4Â.

15.1. Na Licitaçâo para registro de preço lâo é necessririo indicar dotaçáo orçamentária, que

somente s€,:á exigida pra a formalizaç§o do contrato ou ouEa iosfiÍner:o há6i1, colrforme o An.
7, §2'do Decreio Fedsral no 7.89?J2013 e alreraçôes.

16. l. A conhtação do objao licíado será efetivadâ mediantê Contráo, conforme minuta constârtê

no Ànero VllI.

ló.2. O coÍtrato, que obedeceÍá às condições estabelecidas neste Edital e sêus Anexo{ esÊsá

vinculado integralmente à este instruÍrsnto, implicando na obrigdoriedade da licitarte vencedorâ

cm cumprir lorbs as obrigâções e condiçÕcs de fornecimezrto esecificadas neste Edihl e seus

4neros

§IRI'IçO PLBLICO
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A garantia de contrato asscgura que o mesmo seja execr*ado em sua inteireza e nos Êxitos

tsrmos em que fora pachrado, conforme dados legais abaxo:

Art. 5ó. A cÍiterio ds âutoridâ& çcmpotcÍltê, ern cada oaso, e desd* que prevish no

instrumedo convocatório, poderá ser exrgida preslaç§o de gsâatiÂ nâs coú§âtâções de oôÍa§
serviços e compras.

§ 2o A garaltia a que se rcfsre o caput de$e aÍtigo Íâo excederá a cinco por csnto do yalor do

'ontrato e tçni seu valor arualizrdo nas mesrnas condições daquele, ressalvado o pre"l,isto no
parágrafo 3o desre arligo. (RedâÉo dsda pela Lei n' 8.883, de 1994). Â grantia de exe€ução

contÍôtual será exigida unica e exclusir.rnente do vencedor do §€ÍtaÍE e será timitada a 59ro

(cinco po'ceirto) do valor do eontralo.

l. prejuízos advindos do não curnprinrnto do objeto do contralo e do não adimflemento das

demais otlrigaçôcx nele preüstas,

l. prejuízos causâdos à Â&ninistraÉô ou a terceiÍo, d€cürcÍt€s de culp* ou dolo duranre a

execução do contralo:
i. multas moratórias e puartivas aplicadas p€la Adrdnistrâdo à ccntatad4, e

4. obrigaçôes trabalhistas fiscais c preüdenci&ias de qualqusr naturel.zq râo adimplidas pela

contratadr.

hazo de apres€ntação da garantia do contrato: ã caotralada deverá apresentar, no I,razo
máximo de l0 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a criténo tlo óÍgâo contrstante,

contado da â§naluÍa do contrato, comprcvarle d? prestãç.alc de garantia podcn& opta por

cauçâo an dinheiro ou tinrlos da dívida públic4 seguro-graatía ou §anç bancrfiq sendo

que. nos casos de cmtÍatâção de serviços continuados & dedica$o exclusiva de mão de oka,
o r alor da garantia devani oorrcspolder a cinco poÍ cento do valor total do csrtrüo.

S[R\:IÇO PtT
Processo I'

Rubricar

LIC$ 1

ló.1. I DA GARÀNTIA DE CON"I'RATO nâs contralaçôÊs de ob,ras serviços e compras.

ló.2.2 OBJETIVO DA GARANTIA DO CONTRÂTO: A garantia, guslqueÍ que sqia a mod*idade
essolhíd4 assegrraú o pogamento de:

\igencia da garantia do conlrato: a exigência da garantia do contralo deve ter vslidade

durante a execuçâo do csrtrato e 3 (trà) messs ryós o tennino da vigemcia contratual.

Resgate da garantia do cortrdo: O prazo dc reçgate esá vinculado ao Termo de Recebimento

Definitivo da obra ou Tefmo dí: E.rcsraÍnento do Contrdo, ou sejâ, âpos o támi[o do

contrato e deste do ge*or c fiscal & que a otra foi executada fielmene com todas as

especificoções do obj€to solicitadas (de acordo com o Projúo Básico ou Tormo de

Re ferência).
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O agente público que deixa de exigir da contrxada a pIestaçâo d"s garanti:rs sontrdtuais,

conforme previsto uo an. 5ó da l-e.t 8.ffi11993, responde pelos prejuízos desorrentes de sua

omissão, bem como às penas previstas nos aÍts. 57 € 58 do ki 8.44311992.

ló.3 O prcscnte Edital e seus Anexot bem corno a pÍoposta do licits:ltg vencedor dest* c€rtr e,
farão parte integraÍúe do C'ontrato, indepedente de trarscrição.

17.1. (konerdo desequilibrio econ&nico-financeiro do contrúo, â Àdminisüação poderá
re$abelecer a relagào pactuada nos tsrmos dô âí. 65, inciso II, alinea d, da Lei no 8.666/93.
mediante c«npovaçáo docurnenlal e requerimeoto eryresso do contraEdo.

18.1. à materiaiísen iços deverâo ser entegueslexecutados, aa qualidade, quantidade e
periodicidade especificadas no Temro de Referencia * Anexo I d6re Edital sendo que a
inobservância desas condições implicaní Íecusa sem çe caiba qualquer tipo de reclamryão pq
parte da insdimplente. A ContÍaladâ obíiga-se a subsiarir os maoriaiíserviças que porventura úão
arendam :is especificaçôçs, sob pena das sangões cablvers

18.2. Os materiaisi semços deverão s€Í Bntrcgues/execúados lntsgÍsknsnt€ seÍn fslt*s, de acordo
com as necessidades dos alunos da rede municipal de Ensino e serâo exeoutadas coaforme ordem de
l'rrnec i mentolServ iço.

18.3. Os rnateriaisiserviços dsvcrão ssr êntreÍlueíexocutãdos no local indicado no TsÍmo de
Referôncia.

19.1. 0 pa4iamcnto sôÍá efetüado msnsalmmte, refeÍÊnte aos MareriaislScrvigos l'omecidos, após
a cor]pÍovação de que a rxnpresa contÍatldâ está em dà corn as obrigaçÕas peranre o Sisteura de
Seguridade Social. mediante a eresenraçâo das Certidôes Negativas de Débitos como o INSS.
FGI'SeC'NIIT- Cerddão §egativa de Déhms Trabalhistas, no prâzo não superior a 30 (rrinta) dias,
coatados da entreg,â dâ Notâ Fiscâl de execuçáo do Objêto, devidamente âtestada pclo setoí
cornpatente. Sçni verificâda também sua regularidade com os Tribdos Federais, mediante
apresentaçlo da Certidâ* Conjunta Negativa, ou Certidâo ConjunB Positiva coín efeitos de
Negatira" de Tributos e Contnbuiçôcs ledcrais e Dívida Àriva da Uniõo.

19.2. I: vedada expressamenle à realizagâo de cobraça de foÍma diversâ da estiprlada neste Edital.
cm especial a cúÍança bancária media[te boleao ou ípsrno o protesto de titulo. sob penâ de
aplica$t das sanções prcvistâs neste instrumcnto e indenização pclos damor decorrentes.

19.3. Neúum pagâm€nro sêrá efrluado ao CONTRATADO caso o mesrro sc encontÍê em siüação
iregular em dcscorformidâdÊ cqn it€m 19.1.

SER\-I(O PTBLICO }
P:oçesso §o

11. Rr:('()\rP()st( .r() D() 1.()l _ulRt() 1.1( ()\()\U('o-I r\ \\( r..n{()

18. lx) roR\t.( t\tü.\ro l. t.(x ..tl.1).\ }_\ I R};(;.r
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20.1. Qualquer pedido de esclaÍecimento em rdaçâo a eventuais dúvil^. na inlerpretaçáo do
presente Edital e seus Ânexos deverá ser enviado, ao ltegoeíro responúvel por esa licitryão.
exclusivarnente no enderego do Portal de Comprx Públicas nq4gllaldecontllrupubliuas.co*r,br.
até 3 (três) dias úteis anterior à data fixada no pre"âmbulo, as solicitantes dc esclarecimento d*em
se identificar devidamente incluindo cpfou cnpj.

20. 1. l Em hipotese algur»a serão aceitos pedidos de esclarccimentos veôais çarto
ao Edital:

20-1.2.& esclareqircstos aos consrlsltes serão cqnrmicados a todas as demais
empÍesâs quo tÉÍham adquirido o prcsenÍe t'lditâl.

20.1,3.O Prcgoeiro rcspondeá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úlsis, §ôntâdo ds dâtâ de recebimento do pedido, c podeú rcquisitar subsídios formais aos
lesponxiveis pela elaboraç&: do edital e dos anexos.

21.1. L'onôrme pÍcüsto no ârt. 24 do Decreto lm24ll9, ate 03 (três) dias übis anl3s d* data
fixada para recetúmeato das proposlas, qualquer pessoa podaá impugnar o alo cdtvocâtôrio &ste
PrcgÀt.r, *ndo que tús impugnaçôes deverão ser manifegadas exclusivam€nte pcr meio elstrônico
âtsayés do Portal de Compras Publicas no endereço eletrônico,

,\11t!_,1l!.iln}df gor1p.$sp-1ablig1lçA§l11gno prazo mencionado.

21.2. A impugnação não possui elLito suspensivo e cabeá ao ftrgociro, auxiliado pelos
reqronúveis prela claborafo do edital e dos anexos. dccidir soke s iÍlpugração no prazo de dois
dias úteis, contâdo da date de recebimento da impugnação, confoÍme eíabeleçido no § I' do aí. 24

do l)ecreÍo 10024119:

2 I ..i. .A.cothida à impugração contra o ato convocatório, scní de§gnada nova d*a poa a realizaçilo
do certame;

A.
? 21.4 .\5 impugnaçõ€s protocoladas iuernpeúvatnate seÍâo descoosidsradas,

2 1.5 Às eÍnpÍesâs que não erltÍsem com o peôdo de IMzuGNAçÃO do &lital no prazo
csabelecido aÍ, 24 do DecÍeto 10024/19, ou participorcm do Fescntc ceÍEne automâúcâsent€
esÍão cr:ncordando corn todas as çláusulas e rcgras preü*a nesse EditâI.

22.1 . Os casos nâo preyistos e as órvidas deste §dital serão resolvidos peh Comissâo PeÍnsncnte
de Licitagão, com i:ase à tegislaqâo que se aplica a modalida& Pregdo sob a egide da i-êi no

10.5?0102 e subsidiariarnentc. no que couber, as disposiçôos da [,ei no 8.6ó6/93 e suâs ehêrações
posteriores

22.2. Fica assegwado a PrêGitu.â Municípal de BrejottÂ direito de, qo interessc da
AdmiÍislrâção, anular ou revogaÍ, â quâlqu€Í tsrnpo. no todo ou çÍn paÍte, a píe$nte licrtaçãô, noÍ
razÕes de interesse püblico decorrente de fato urparveniente dsü&mentc con4rcvado, pertiÍlênte e

§tR\fÇ§ P
?rocessq )io

21. DA l\ll't (;\ \( t() lx) \'I{, ( ()\\ (x \ rRto

nA§ Í)t\1,(,st(-{)Í_§ (; t.R.\ts,1
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*"rficiente para justiâcar tal colduta &vordo anuláJa por ilegalidado & oficio ou por provocaçâo
de lercerrog lrediarte parecer escrito e devidamente Íirndsnerúado.

22.3. A parliclpôçâo nese Pregão implicaá na aceitaçôo integÍal e inetratável de sras normas e
observiincia dos preceitos legais e regulamentares. ressalvados o direito de impugnaçâo e de
Íecurso

22.4. O objeto da pres€ e licitação pô&rá soÊer acrescimos ou supÍÊssõês, conformc previsto no §
lô dô.\rt. 65 dâ Lei 8-666193.

22.5. Não havendo expediente na data fixada paa a abeúrira da sessito da lisirqâo. ou ocorrendo
qualqrrer fato supsrvsliente que impça a rualizt4ã6 do c€flâme na data nrarrad4 a ses'sâo strá
âutofiraticâmente transferida para o primeiro dia ütil sús4uente, no masmo local, endereço
eletrônico e honirio anteriormente estabelecidos, dcsde qrrc não haja ccmunicação do Pregoeiro «n
contrári ti

22.6. () desatendisreÍrto de exigêncial §ormais não essenciais nâo importará no alastamento do
licitantc, tlesdç que sejarn possíveis a-s aferições das suas qualificações e â exãtâ corryrree.nsío da
sta proposta, árantê â reâlizâção dâ ssssão pública dese PÍegão.

22.7. ('aso seja necessária à intêrrupçáo da sessão, os aúos do processo ficsão sob a guarda do
Pregoeir,r, que desigrrará nova dala para a çontinuaçâo dos trabalhos.

22.8. () presente Edital e seus An€xo§, estârão à tliryosiçâo dos inlerc*rados" grâtuitrnentc, nô
endereço do Portal de Compras Públicas - endereço wrulr.porlaldocompraspublicas.con.br.

a 23. l. Con*ituçrn aaexos do edital e dele fazern parte integra e. independenremente de transcriçâo,
os segurntes allexos:

23.I 
" I Anexo I - Iermo de RefeÉncia.
r Projeto comSto aaexado no sisttme do Porql de Comprar Prôblicrs

23.1.2.,{nexo tl - Modelo de Dectaraçâo de enquldrarnento de ME/§PP.
23.1.3 Anexo lll Modeto de D€claração de iaoristência de impeditrvos.
23.1.4 Anexo IV - Modelo de Declaração de Conhecinpnto do Edital
23. 1.5 .{nexo V - Modelo de Declaa$o que nâo eÍDgcga meíores.
23. Ló .{nexo VI - Modelo de Declarago Veracidade
23.1.7 A:rexo Vll Modelo de Declaração de Garantia Confanal
23.1.8 Anexo Vlll - N{inura da Ata de Rêgist o d€ Preços
23.1 9 Anexo lX - Min ts d0 CrmtÍâto

§fR\TÇ§PTSLICO
Proc*sro §"

:3. tx)s \\ [§o§
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22.9. () fornecedor de outra Unidade da Federaçâo &verá. pu ocasião da entrcga dos marerisis.
aprescntar, a declaração dc idoneidade da Nota Fiscal emitida pela Secretaia de ÊcoÍromia finarças
ou fazenda do Esrado que haja nibutado a operação.
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l}0tâçâo
(}rç*me ntária

Jus tifie *liva

Registro de Preço com c objotivo de futura Contratâçío de Serviços de
Recupsração de Estràdss \ricinars de tnteresse úa Prefeitura Munieipal de

Á

§§xvx{:* Pr$LI{{}
§r*r*ss.* §'

&

Obje to

ÃooossxnuÇos U§ID QtrÀt§T. V.TOTÀLIT[,T1

i
§xecução de S*rriços de
Recupe Hçiio de Lsmdas Vrcrnais
do Municipio de Breio,MÀ.

KM 100 R§89.í»t)"40 Rn8.9i)9.011{1,{X,

Reeurso
[rinamcira

O presente pro$esso justifica-se pela necessidade de Serviços de Manulengão
Ilreventiva e Coretiva do §isüemg de iluminaçâo P{rblica do Municipia de

Rewrso Própricls c §ederal

dMA.
Yigêncir do

('ontrâÍo

Pmzo de
Irecução

iriciar^ss-á na dâta de sua âssinatura s terá

Execuçào: Conforme Ordern de §erviço.
It'azo de inicio: l5 (dias) dias ú1eis após a Orde* de Servigo, Prazo inevogáv*|.
0 Descumprimenb sstá s§liêito as sanções administra$vas e petalidades

A Àra ds Registro de Proços

ço.rlidss no itsln I do Edital.

ulês€s.dozedsl

Adiudicaçlo Pür lteÍ§
Local dc
ê§Ílega Sç.de ds Prelàitüra M*nicipal de B§olMa
Iinidàdô

§i:calizador* Setor de f'ompras e ContÍâtâções dâ pÍêfeirura Municipal-

*.§$rica:

Prefeitura de Breje-MA
Av. Luís Domingues, no g5

cenLro - cep:65520-O00
Brejo-Ma

v. uf{T.

Nâ Licitaçôo para registro ds preço nãc d necessário indic*r dotaçào
orça*er:tiiria" qxe somêÍrte sará exigida pra a formalizaç.ão dô roÍlkato ou
oufro in*ru:r*nto hábil. conl'orme o Art. P, §2ô dc Decrcto sederal no
7-892/20 l3 e altrxações.

Dnt*çio Orçamentúrit:
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Brejo é uma cidade dô Estado do Mârànhâo. Os hâtlitantes se chanam bre.iensê.0 ínsnicípio se
estende por 1.074,500 lm2 e contavã com 36.651 habitantes no último censo. A densidade
demcgráücr á de 34,1 hãbitãnles por km? no territóíio do município.

O Proieto de RecupêrâÉB §e Estràdas Vicinais Nô Município do gíêjo - MA, ora apresentado ê
resultadc da análise técni(a dã atüa I via, foi minuciosamente quantificâdo todos os trechos a s.rem
pavimüntâdas em nivei de reveslirnento primá.io.

O Sistemâ Viário é um dos primê,íos elemeltos de infraestíutüra de uína cidade. Sua implanteção,
iuntam*ntÉ côm um sistemâ âdequado de drenageü, Íavorece o êscoâmento das águas
prôvesientes das chuvas, fâyorece também uma melhor condi$o de bem-estar à populaçâo,
propor{ionando o trânsito de veícul§s ê pedestres com conlorto e segurança,

com bass Éos lundamentoJ no art" 7e da Lei lle 8.666 de 21.05.93 ê lras alleraçÕes postêdora!,
este proiâto básico visa furneter elsmentos e subsídios qu€ pôssibilitem viâbilizaí o meihorarnênto
de 100,00 l/§ de eslradas vicinais no Município dâ Brejo, ro Estado do Maranhão.

(om a exesJção d€ssas obías, yisluÍnbra,§ê mêlhcrâr as aondiçôes sociaeronômicas da populâção
dessa§ aornunldade§, que atualmente estôo enfiÊntândo circsnstânciâs ãdvÊrsâs às suas pióprias
§ubs,stênciâs, diante dê problemês que enyolvem a saúde, educâção, transportê, roüar{íâliiação
de ceus produtos. etc

O q!âdro a seeuir âpresenta os vâlÕras estiínâdos, necessáÍios pârâ execução dos melhorame os
nos tíechos de estrada5 previstôs para serem lrabalhados.

MU§rdil§

§RE'O iICUPETAçÃO DE EsT§ADAS

TOTÂt

§LR\ {CÔ P{BI.ICO }§}"{CIP.{I
§r*c*ss* §o

§§§flço uNto

89.090,,10

§ubrirx: 
^.-...

'li

§R? 0")0 l?02 r

,*
I

i
I

0§§§r.
CU§O Í'OTA!

ln§l
I

(M 1,ü

l(M lO0i0ll 8,909.t1ito,0Í!
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MEMORIÂI D€§CRITIVO

coNcEP@ DE PnOrErO

As inÍorma$es abaixo discriminadas visam foíneceí orientações e diíetrizes Berais sobÍe as

atividades requeridas para a êxearção da obrâ de xecupenção De :stradas Vicinâis No Município
De Bíejo - Mâ.

A necessidade de melhorar a Ínfraestrutura local para o deslocamento dos moíadores entre os

povoados beneficiados, bem como, paÍa um escoâmento melhor dos produtos agricolâs que são
produzidos e comercializados no municÍpio, torna impÍescindÍvel a recuperaÉo da estrôda vicinal.
O proleto prevê a recuperação de estradas vicinais em 1m.{XP.0O metÍos de estradas eristentes
e beneficiaÍá todas as famllias Íesidentes nos povoados.

GEN ENATITADE§

Estas especificações têm como obietivo estâbelecÊr as notynas e condiçôes para a execução de

obras e seÍviços relativos à Íeauperação de estíadas vlcinais da zona rural do município de
Brejo/MA.

O memorial buscã a racionalização de pÍocedimentos, a Íim de se estábelecer um comportamento
mínimo desejado, não só dos materiais, @mp6nêntes e serviços, mas também das especificações

técnicas.

AqurslçÂo DE râ:toAs t É MÂTEiIAL urERmco E EÍrtPsd§Tl$o

Será de responsabilidade da Preteitura Municípal de Brelo, a licenç: prévia de ondê serão as
jazidas iuÍrto ao Municípiô para a extração de mateÍiâl laterítico ou empréstimo que forem
necessáÍlos para a execução d3s obras CODEVASF, conforme mapa de localização de Jazldas com
coordenadas definidas apresentadas em planta-

I

a

§§§1 Iç0 p1?LICO !ÍLfiICtr§
Frocesso §" SRP 030l:0?l
Pagira \o
Rlbric a:
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U fr ACT E A I SNCÀS G E O M ÉTR I CAS :

Extensão: 1o0.000,00m;

Plãtaíorma de rolâmento: 5,0o m;

Éspessura do revestimento primário: 0,20 m.

SERWCOS A SEREM EXECUr Áf)os:

SeÍviços PÍ€limlnaÍÉ: Placa de obra (5,00 x 2,50) m, Mobalização e des{nobilização de
equ;pamento, BaÍracão de obras e Administração local.

SeMços dê Terraplenagam: Escavação e carga de material de jarida, Tíansporte lo{al com
basculante 10m3 dê material de jauida, Dermatamento, destocamento ê limpeza de áreas com
árvores dÊ diámetÍo de âté 0,15mm, Transpone de materiâl - bota-fora, D.M.f. 5,50 km,
Regularizaç5o de subieito e Compagtação de aterro â 1mt6 do proctor noÍmal.

SeÍviços dê RevÊstimêfio PÍlmáÍio: Limpeza superficial da área de jazida, Expurgo dê materjãl
vegetal de jazida, Êscavação e carga de material de iazida, Transporte local com basculante 5m!
em rodovia não pavlmentada - DMT 5,50 km e Compactação de ateíÍos a 100% proctor normal.

Serviços de Orefiatem: Execuçâo dê bueiros.

oBrETtvo§

§eral

O pro.ieto tem por metã minimizaí o sofrimento da populaçáo da zona rural, uma vêz que ô mesma

vem soíreMo com a falta de acesso nos perÍodos de chuvas, provocando sucessivos atoleiros,
comprometendo assirn, não só ô dêslocam€n:o destôs pessoas a outros cêntÍos, como tâmbém o
escoamenlo da píodução agrlcola.

Específl.o

Prover pârâ a populaÉo dos Povoâdos estradas trafê8áveis;

Promover a melhoria nas condiçõ€s do transporte da pÍodução agrícola;

Contribuir para a manutenção do bem-ester dã população-

§ERI'IçO Pr§LICO lÍt}ítCIP.{L
Proeesso § sRP 030 1'2021
Prgim §ê._,
Ru§rica:
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À' execüçã8 dessa obr, encontaa iustificatíva consisrente na necessidade premente de ser criadâ a
infràÊstrulura básiaê .ural nâs,as localidadês, urna vêz que nÊ§§3 sentido louaa csisa íol feíta até
Êste momento. 0 objetiw f tornar e§§as lÕcãlidades melhof estruturcdas e orgànizada5,
gropi:rcionando às fãmflias de ag.i.uhores os beneficios socioeconômicos minimos, necexários à
fixação do hornem nc câÍnpo.

No .a§o presente as â,ea§ são carentes de infraestruturã e a asistância tácni€â, e parte sociâl.sâo
incipiente, o que se torna uín fortê Ínolivo para o êxodo rural e& dirêção aos grEndes cefitos
uúâno§. um dos problsmas rnais grôves nessas lor:lidades diz respeilo à insuficiência, ou quase
a inexistência, de uma môlha 9iária que possa peímitir eÍeti\.àÍunte o acesso, o tíansporte êsmlar
e o escoàm.nto da grodução, ondr â laraela êxtrôtivi§ta é bem repr§5entativâ. com a implantaçâo
dessa ohra, a populaçâo lúcal podêÍá tlcar integíâda às malhas: muniÍipal, estadual e fedeíãl
sxrstente§, contÍibuindo assim pâra o des:nvolvi.nanto socaôetonôínico da tegião.

A implântaÉo dâssas obras t€m o cibjetivo ainda de s* Ía:er eumprir o comprômi§§o do Governo
Federâl nes§3s áreas, visando favoreceí meios de tacômoção, pâra píspiciaÍ rselhores condiçôês
de vida e fixação dos âgricultoíes eÍfi surs pãrcelas. lessa forma, entêndê-s€ que o objeto destÊ
píojêto bá§co irá se.lirde forte êstímulo ao processo produtivô da§ comuÊídâdq§ que ali re§idêm.
criôndo altêrnâtivâ para ameflirãr os problemas de escoamento fus excedentes agricolas e de
acesso aos beneÍicios públicos como educaçã§, 9arde, etc.

§spÊctFlcÂçÀo TÉcxrcA

!NTNODUCÃO

A presêntê e:pe{iiicação da descriçâo dos materiâis Ê dos sêwiÇos ã serem efetivâÍnentê
Éxecutadas nó deaotrer da obra"

tstas espÊcifirações têÍn con:ô objetivo deíinir cs critórios térí:icos parâ execuÉo de cada seÍviço
em paÍticular, fixando condi$es mínirnas a serem observadas na aquisição, fornecimento 

"empre8o dê materiais, de modo que os materiais, equÍpamêntôs, lrÕr€dimenaos para execuçâo,
controle e mediçãa dà todos os sêi-rriços pÍevistos deverão atender integralnrert€ às §ORMA5
paRA MtD|çAO DE SERVIÇOS RUDOVTÁRIOS.

co8§lDEfrÂcÕEs NrclÂrs

üs sen/iços {ontrôtàdos serão executadct iigorosaínente de acordo com estas especificaçôes.
Normas da ÀBNT, pÍojetss e deInais €iementos nels reieíídos-
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Tôdos os materiais serão íoínecidos p€la Emp.eiteiÍa, satvo dispo§ção em contíário nesta§

especificações.

Íoda a mão de übte será íomecida pela Empreiteira, sahro disposição em contrário nêsta5

especificações.

Serão impu8nados pela Fiscaii2ãção todos os trabalhqs que não sati§Íàçam às condições

contíatueis

Êicará a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo aÉs a

ofic'ãlizaçãO pela Contrôtànte, Íicando por sua Conta exclusfua aS deSpesas deeonentês dêssas

providÊncias.

Os mateíiais a serem empt egados deverão ser novo§, adequados aos tipos de serviços a serem

executados e atenderem às Especificações. Em nenhuma hipótese será admitido o uso de

resquícios de materiais de outras obras.

A Ernp.eitEira manterá na obra engenheiro§, Ínestret opeÍário§ e funcionáíios adminlstÍativos em

número e especiaüzação compatíveis com a nâtuÍera dos serviços, bem como materiâis em

quantidadês suficientes para execução dos trabalhos.

A LmprettÊiía sêrá responsável pêlos danos causados a Contratante e a teÍceiros, decoÍÍentes dê

5ua negligência, impeíÍcia e omissão.

será tnantido, pÉlâ EmpíeiteiÍa, perÍeito e ininteíupto seNiço de vigilância nos Íecintos de

trabaiho, cabenOo.lhe toda a responsabilidade por quaisqueí danos decorrenies de ne8ligênci3

durante a execução das obras, até a entrega definitiva'

A utilização de egüipamentos, aparelhos e ferramentas deveÍão ser apropriados a cada serviço.

Cãb€ à EmpÍeiteirã êlaborar, de acordo com as necessidâde§ dâ obía ou a pedido da íiscalizâção,

desenhos de detalhes de execução, os quais §erão previâmente examinados e autÊnticados, tê for

o caso, pêlâ Contratante.

Caso sêra efetuada qualquer modiÍrcaçáo, parcial ou total do§ pÍOletos llcitados. praposta pelS

contratante ou p€la EmpreiteiÍa, este Íato nâo implicará anular ou invalidar Ô contrato, que

prevalecerá em quaisguer circunstâncias. Sendo a alteração do proiêto rÊsponsá\rel pelo

su.gimento de servíço novô, a coíÍespond€nte forma de medição e pegamento deverá ser

apresentada orÊüamente pela EmpreiteiÍa e analisada pela ContÊtante antes do inÍclo ÊíetlYo

deste serüço. No caso de sirnples mudirça de quantitativos, O fato íão deverá ser motivo de

quêlqueÍ reivindicaçàq psra alteração dos preços unitários. sendo os serviços iniciados e

côn ctuidos . sern . qualqrrer solicitôçãú de revisão de preços por pârte da Empreiteita, ficâ

tacitamente vetado o pleito Íutuío.

Enquantô não foÍem disponihilizados ciemcntos que peímitarn o cllculo acurado, recomenda-s€

adotar uma provisão de 2,92% ô 3% para contin8ências. Esiá sendo conslderada uma taxa de 2,92%

para o prôjeto em questão.
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Placa de obn

A f,ontratada dêverá prcvicrnciar dias placas de obra nar di{nensõeg i,00 x 2.50 rn .om os dirêrÊs
pe(inentes à obra,'e será instãlada csnforme planta ern arexo. Â placa dê idêntiíicaçãs dâ ohra
deverá identificar tanlo a Contrâtantê, quanto o órgãc Financiadoí da Obra, devendo ser
executadas de acordo com o modelo definido pela contr3lante ê irstalâdâs no local esipulado
pela FiscâlizaÉo. A placa deverá ter a tâce em chaga de aço galvani:ado, nc L5 ou t& .ôm
tràtamento ôxidantê, seln moldura, fixadas em estÍuturas de madeiía seríadâ. Às peças deverãô
ter dimen§ôe§ süÍiciente§ para §upoda das placas e para suportar a ã*o dos v§nto§- Todâs a5
aores a serem utili:ada§ seÍão as padÍoÍli:adâs pela CüüEVÁSF, devendo ser de cor fixa e
comprovada resistÊntià ao ternpo. {:abrrá âo Constíutor ofomecim€nto, môntagem} masutenção
e asse$taínents dês placas, ÊstiÍdê à masma obrigada, ao final da obra, mediante autorlração da
Fiscâiízâção, {eâlizar a sua desmontâgÊrn e remsção.

Cr 00ero ait',ent{.,

lstes serviçls seÍãs medidôs a pâÉos de àcordo com a planiiha de orçameoBçâo d€ obrâs"

Mobíli:acáo e Desmobilhacão

.Seniao§ ,nicrloiil

A Contrôtada delêrá ic'mãr todas ai providências relativas à mobilizaÉo, imêdiatamerlte aHi§ â
assinatura do cofltrato * correspondente "NE" iNotâ de Ernpenho), de formâ â poder dar início
efetivo e concluir a ob.â dentro do Srãzo côntratual.

fou,psínÉÍltos
-[rato!" 

de Êstei.as - com iãrninâ (259 kwl Trator agrícola, Motoniveladorô (103 kw), caííegadeira
de pneus, Rolo m:,npa.tadoí - Iândem vibrat., Caminhão bascuiante - 10m3 - 15t (170 kw, e
Caminhão tãnque - 10.G001.

Mabiliztceia

con5istr nÕ cônjunto de provrdênciôs a seaem âdütrdâs visândo-sê s início das obrar. hctuem-se
nÊste sewlÇo o pre§aío ê 3 dispo ibiíizâção, no local da obra, de todos ôs ÊquiBaÍ*estos
neces*{rior à erecução dos serviíos aontratados.

gsáss§!zq;côa

Con$is!e nâ desrnôbilüaSo dos equipamefltôs do sarlteiÍo ciÊ ob.ãs

Critétios{ie iedicüt e {ú:

Â rernunÊí-,,,ção. .(orrespondente à mobili?ãçã! da Contratada antes do inícis dâ o!ra, a
desmobilização apói o iérmino ds rontráto, 

'erá 
efetuadâ dÊ Íorma globâI, sendo s pagaínento

oíeiuado confôame o crono6rama üsico-Íinancairo prososto peta Liaitante.

stR\ iç o Pt'BLtco }n:lclP-{,I
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lerracao-degtsa

O barracáô de sbÍas devsrá ocupar urÍlã áÍeã §ínimâ de 6xdlm será i§§talâdc proúsoriaítÊftte na

§bra paÍa dêpo§ito s. *,'""tt"ilí"'Jniu' rttt 
'*ritnte 

deverá 5tr executado de arordo com

ãs récnrcas {onstrutiors. uaot"aus,-r"rpJ.n"ã"ll"s,rtrç5o rerativa à segurança do trabalho e as

imp{r§içõe§ do§ órgâos locais' 
madeira para Íechaínento eíít

o barracão seÍá construído com ptlares de madeira' sarraÍo de

comp*nsadc nas laterais e estrutula ;;;;;;'t;"* i-lhas de fibrocimento onduladas' coníorme

plânta em anero.

A .'NTRATADÀ deverá tsmaí todas as providências relativas à iístaiação do barracão da obra'

i;ççe:ig
q

dha
rica:

fr!$rÍos de fiedicãa e Doüdmentú:

As lnstalaç6es provisórias ci)nstituirão objets dê tredição conforme a planitha aoÍ*ratual da obra,

estândo incluÍdas nÕs preços as despesas com aquisição, transportÊ e manuseio de Ínateriais, o§

equipàmentos, a mão de obra, corn encargo§, os iínpostos e tlxa§ incldentes.

parã efeitos dê medição sârâ consadeÍada âpeflas a p.ojeção de área construida do {anteiÍo.

Admínistr"qdo Lqrâl

Servrrosj

Este ,rem refere-se a administrãção roca! di cbÍa, incluindo engenheiro, encarregado ou mestÍe-
de-obras, topógraÍo" àirnoxaíife, apôntad$r, vigi3 e outros cu§o§ â detâlhar na composição
{nitáíiâ de preço§ relÊtivo§ a administrâção, financeiro ê tácni.o de acordo com a e§t.utura da
empresa e da ot tâ.

€ritérias da me e uüaafi]esi0:

§§§\T Ç t) pr 8LI (:§ 1n,-]:t(:IpÀ!.,
Pr{r{:osso §"

confotme neaeg§idade e legi§lação em vigor'

Ao íinal da obrê, a CONTRATA0À deverá 
'êmoveí 

toda§ ô§ instalaçôês Eorâo banacão'

"O",Or**ou, 
coístruçÕes provlsóíia§, detiitss e restos de ínaterkis' de mods a entreg3í â§

áreas utilizadas totalmente iimpas'

Os custls coÍrespondsnle§ â e§tes serviços incluem' mas não s€ limiiam nece§§riaínetlte aos

seguinte§:

- §ê'pesê§ reiativa§ à pl§ca de idenüiicaçâo da obra, sâSuindo o modelq Fdrão indicâda pelâ

fiscaliraÉo. hem côrno sinali:ação de §eguÍança durante a execução dos sewiços'

- Despesas de instalação do barracão e dÊínai§ ê§tíuluÍas *8ces5áÍia§, bem como desin§talaÉo e

limpeza do t?(reno ao {im da cbra e damais serviços necessáric para a boa extcu$o dos serviços"

- oes§esãS felatiysr à manutenção ê iimpezâ do cantêi.o no dston*| do 5eu ü5, {água, e§goto,

energia, etc.).

Faglnn §i
§nr 03f|
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Os serviçq
unrtárra dd
obra. A Fis,l

forem det

Caso o ded
I

O pagâmd

sofram atl

lserão medidos mensalrnente, desde que íornecidos e dêtaihados na composição
preço pertencente a proposta íinanceiía do edital e duíante o período de exesição da

|lização poderá suprimir recursos de itens não fotrêcidos, &m como aqueles gue não

[rados na composição de custo dos pÍeços unrtáíios.
I
thamênto seja feito de Íorma global, Íicará a cargoda fiscalização o úitério de rnedição.
I

Ito será realizado de acordo com e planilha d€ otçâmentâçâo de obras. cÊso ãs obre§

fsos por ritmo reduzido dos seMços, ou qualqu€r impedirÍ)ento legal poderá ser
reduzido I valor mensal pago a este item e que posteriorrmnte será pago na pÍestâÉo dos

Serviços m reali2ados fora do prazo previsto de Íoíma propor€ioílal até o valor totalâ jseíe

clrfo peêstabele la empresa na sua píoposta dô edital"

SERVI TERRÂPTET{A6ÊM

Escava n

fxtro aa fic

A{s} 1az ) inaiicedã(s) deverá{ão} ser obietivo de criterioso zoneamento, com vistas que

atendam caíacteíÍsticas esp€ciflcadas

Con

Não de
preseíva cultural, ou mesmo, nas suas proximidades

As provr as â serem tomadas üsando a preservaSo do meio ambientê ÍÊferem-se à execução

dos disp

erosões.

ivos de drenagem e proteção vegetal dos talud.s, pÍevistos no píojeto, para evitâr

Nas áÍeas

serviço fo
conttolar

A explo
a mbiental
ambiental

co:Ies dsve-se eüta. c qu3nto possível o tÍânsAo dos equipamentos e veÍculos de

das áreas de trabalho, evitar também o excf,sso de cãrregamentos dos veículos e
ocldâdê usadà.

devÊ-se dar de acordo com o projeto aprovado pela fisaôlização e licenciado

e; quaisquer alterações deve ser objeto de complementação do licenciamento

O servtço §iste em escdvar o materiôl de Iazida ique será dü Íespônsãbilidade da êmpresa a ser

contrala , cujas caÍaLterísticãs granulométricas e de coflrpactação, comprovadas mediente
teste, serão adequadas para seÍviÍ de bàse pârâ o Íevestimento primáíio.

Obs.: 
^ 

cafga de teÍra paÍa utiliza$o de aterro da caixa sêrá mêdida c,om empolamento de no

máximo 2S.

§r-R\]ÇO PL BLJCO }IL]-ICIPÂL
Processa §' s*P 030 /2031
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À escavà

óa área d

será precedida da execuSo dos serviços de desmatamento, destocamento e limpezà
mpréíimo.

As operaç§es serão executadas utilirando-se equipamentos adequados complementados com o
emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da necessidade exigida
na execuçlo da obra-

Consi5te no carregimento dê material de qualquer €ategoria, em cãminhões basculanles, som
utilização de pás cârrêgadeiras ou escavadêiÍas.

Para o serviço manual, a equipe deverá êstar devidamente proêgi& com Epl,s {bota de couro,
luvas e mâsearas cÕnlra poeira.) e provida das ferramentas adequadãs.

Acettacôo çu Reieicõo:

Os seÍviços seróo aceitos desde que atendam às exigências píerrnir:das nesta sspeciíicaÉo e
rejeitados i3so contrário.

Os serviços re.ieirados deverão s:r corrigidos, compiementados ou ÍeÍeitos.

CrÍteriasde medicõc e am?-ota:

Med ição por Volume da escavaçâo e càÍga do material de,iazida (m3)

Não serão pagas escavações enr ercssso, que r.rltrapassem as dimensôes previstas €m pÍojeto ou
nesta espÊcificação, sean que sejam absolutamênte necessáÍ,as.

o pa8amelto será efetua<lo pol ijreço unitário cbntratuai e conforme medição aprovada pela
FiscalizaÉo- estando incluídos neles todo o eguipamento e pessoal necessários, bem como os
encar8os 

loutras 
despesas necesúrias à sua ej«ecução.

Condicõesllcrais:

A superfície a receber a camada de ater.ro deverá Ésiêí perfeitamente limpa e desempenada,
dev€ndo t€r íecebido 3 prévia aproyôção por parte da fiscalizàção.

lventuais deÍêilos existentes deverão sêr necessaíiamente íepôradi]t antes ds distribuição do
matêÍià1.

Iranso . Local c/ basr. 3 de mal€Íiâl iarida

Seruicos inhiais:

o tÍansp@te dê material de jazica consiste nas operàdes de trãnsporte de material de 1,
categoria Fíoveniente rie áreas de,jazidâs s€lecionâdas parâ a bàs€.

Matetio! d* 7e eateboda

o materirl proceúente da escavaçáo.do teíeno nàtufal, geralmente, é constituído por solo,
alteração de rocha, íc[ha ou associaÉo destes tipos.

§ER\.IÇO PLBLICO \!L:ICIPâ.L
Pmcesso J§'
Pàgi§r §.
Rnbrica:
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Compreendgm {,s solos em geral, residr,rais ou sedimer,taÍes, s€ixos Íolados ou nãq com diâmeÍo
máximo inlerior a C,16 m, qualquer que sejâ o teoÍ da umidadê âpÍesentado.

Eouioomeqtos:

Consrste nl caÍre8amÉnto de ftateíiai de qualgucr categoÍia, em caminhões basculantes 10Ín3.
I

Os transpiftrs serão efetuados por proíissionais habilitados ê com experiência tomprovada,
mêsmo quando íeitos em lo.ais onde não sejâ necesgáÍia hrbilitação. Nâo serão permitidos
motoristas não hôbalitados no DETRAN.

A contra6da torna-sr responsável pclo trômporte do5 materiais desde sua carga até a sua entÍega
nos pontos determinados peia FiscalizaÉo. fica sob sua íe§poísabilidade os cutdados dê
cârrâBàmento e des(arrêgamento, acornodação de forma adequâda no veícr.rlo e no loaal de
descaíga. ãasirn cotno Lodas às precduçôes neressáaias, duÍante o trensporte.

Qualquer ücidente quc ocorra coÍn a caÍEa, ã veículo ou contra têrcêiros, duíãnte o transporte,
será de sua inte;ra responsabilidade.

É obrigação dâ Corrtrarada o c{rrriíole c,;.5 viagens transpcrtadas, a fim de eyitar que o material
seja CeçcarÍegâdo fora do iocal de dertino ou em locais não apropriados.

Qualquer qrre sejD o locâl de !ÍanspúÍte, não será peímitido pessoas viajando sobre a carga.

Deverão ser cbserv3das todas as reÉí;s da iegirlação de tránsíto no que se reÍerê a transpoÍte de
cargas, :"nesrac d:r'!Íro dos canteiros de obras.

Todos os vélculo; utilizados deyeíãü es!aí àm coildições técnicas e legais de tÍaÍegaí em qualqueÍ
via pública.

Entende-s3 por conciçóes técnicas o úom estado ílo vê;culo, princpalmente no que diz respeito à
parte elÉtrka (íaÍóis, setas, iuz de advertência, luz de ré, etc.), motor (emissões de gas€s,
vazamentas, Êtc.), Íreaüs, pn3u5, direÇâo e síÍêma hidráulico.

Entende-se pôí co*dições legais a u(islênci3 cómprovada da documentação do veiculo - seguro
Obrigstóri€ ê IPVA em dia e dccu,neirto úÉ portê obrigatório oÍiginal.

Execucõo;

O materlal ê trarsconado errr camr,1;tâá iriscslante no trecho em Íodoúa não pâvimentâda com
o OM i defhljdo no pro,|eto.

O rnateriê,pe:,eÍá ser lança$o i':a cal:iirbzr, rJe man?irâ quê fiquÊ u iÍormêmente distribuído, no
limite gery,4rrrco da 

. 
nresnia, para que_ não ocorra derramamerto pelas bordas durante o

tra nspcÍtE
I

No transpfrte enl canteiros oc s§.-a, o caminho a ser percorrido pelos caminhôes deverá ser
mantidci êô L:ontiiçôes rje prrnrilir ve-'lôciçjirde adequada, boa üsbilidade e possibilidade de

I

§§.Rl-Içt) ?.r§ltco )Ít}:IcIP*L
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c.u2ament§,0§ faminho§ d3 p§rcür§o deverão §eí uinedÊaido§ p3ra evitar o excesso de poeira, e

devidarnente drenados, para que não suÍjâm 3toleiÍos ou trechos escorregadios.

T.atãndo-sê de trânspú.te em árca uràrna, êstradãs ou em locais oade haja tráfego de ve{culos
ou pedestr€s, a caçamba.do canricirão deverá ser completãmentê tlbertâ com lona apropíiada,
ainda no local da cârgâ, eyitândo-s§, assim, pôeiÊ e d?rrarrahênto dê material ías via§.

Deverãr: sf utilirados caminhôes basculantes em número e capacadede .ompatíyeis com a

necessidadt do sÊrviço I co§l à produlividâdê rêquerida.

A carga deverá ser Íeit3 dentrô do lirnite iegal de capãcidade do veÍculo {volume elou peso},

mesmô dent.o dÉ canteirBs de obrôs.

AceitSjSg3tàts§,rôtrj

Os geryiçoÁ sâo aceitos e pasivàis ae nrediçâo desde que ssjarn erecutados d€ acordo aom esta
especrÍicâç§ô s s co/,trole geométrico esteja dênl.ro dâ faixâ de tolerância permitidà, caso
contrário s!Íão raj€itâdos.

Os seruiços rej€itadps deverão ser coríigidos, compl€,neiltâdos ou refêitos-

Cite'lss de fieílicã9 ( rsgrm€nto:

Os transpoJ.es de rnateriais cujã fâixâ de tràirrporte {OMT} indiaados eÍn planta, os rnesmos seíão
medidos ronsiÍiêra:rdú-,.Ie monlento ixtÊoÍdlnário de lrânspürte, A unidãde de medição poí ges§

líãnsportadÕ será exprülsâ erÍl t,i{rn.

Desm. de* limpera árçqfjiírtuj_ç.lfi1i. ?,!i-0,15 m

Servrcas i;tíciais:

A remÊtãa ou estoraÊem depesdeíil d.r .jrsntuâl utili:ação, a 5er defiflida pêla fiscalilação, nãô

:enilo peràítiria a sua deposição er,r lrlcâis da ateríos nem sua permanên{ia em locais qua possam

pr ci,t:car a.obstruç.Eú dür slsleínas de drenagem nalural.

Não seíá pÊrmitide o uso de rxplosivos !,aíã íersoção de vegetaçâo. Outrôs obsláculot 5empre
que poss'vei, iCr§b iemovrdos por raeio de €quipamento coírvencionã1, m$Í!ro qüe côm c?rto
grau ele difculelade, obieto de ríitaí,iosâ análi5e e m.todolosíã adeguád3,

ÊxeüÉào:

Às oper;çães de dlsrnôtârâenlo, Cê;ti*amentc a lislÍje?ã se daíão dentro das faixâ§ de seÍviço

das obras. Â5 Õp.rraçôes serãç Enecut"J;s na 3r*a mirrima csmpreendida entre a§ eslâca§ de

§cl11Tç(} p{- §rr {,$ "r§)§c§À§§r*t*srç.\'*" §8!l qlq r:i§?l
P*gi:rc §'*
§xbri*:::
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Lrica

amarração; 'ofi sets", com o acréscimo dê um mêtÍo para cada lado, No caso de emprástimo ou

iazida, a árça será a indispensável a sua exploração.

sêrão renÉvidos tedos os tocos e.raízes bem como toda a camada de solo orgânico a ou§os
materiais indesejáveis que ocoríam até.o nível do terÍeno consideredo apto paÍe teíráplanagem.

A proíundi{ade será definida pela ÍiscalizaÉô.
I

O material proveni€nte do serviço será removido, podendo ser ttansportado parâ local da "bota-
Íora", local de estocagêm ou ainda enleirado e queimado com fogo conttolado, a cÍitério da

fiscalizaçâd

EauiDometüos:

As operôçÕes serão gxecuradas utili?ando-rs equipamento§ adêquados complementado§ com o

emprego d3 serviçc manuai. A cscoiha do equipamento se fará em função dâ densidade e do tipo
de vegetafo tocal e dos praros exigidos para a execução da obra.

I
lnsoecoo: I

-l
veÍificação Flnal ds Qualidade

AveriÍicaÉo dâs ope.àções de desrnatamsnto, destocamento e limpera será por apreciaÉo visuãl

dâ qualida e dos seÍviços.

Aceita ao

os seÍviçoi serão aceitos desde que atendem às exigências precorizadas nestâ fspeaificaÉq ê
íejeitados Êaso contráíio.

Os serviç

Critériús

eiertadas deverão ser c,3ííigidâ5, complementados ou refeito§.

Os serviçosa€êitos seíão medidos de acoÍdo com os cíitérios seguintes:

0s servrçol de desrnàtamento e de de§tocamento de árvores de diâmelro infsrior â 0,1§m e

Línpeza serão medidos em íunção ria áÍeã efetiyanrente trabalhada.
I

As árvoresde diâíy,etrú iSual ou superior a 0,15m seÍão medidãs isoladamentê, em função das

unidades dastocadas.

O diámetrq das árvoíês seíá apreciaCo â um metÍo de altura do nÍvê! do terrêno.

A remoção. e o transpqrtê de matêrial pÍovenientê do desftIatamento, destocamento e limpeza

não serão considerados para fins de m3dição.

O pagameato será efetuado poÍ preço unitário cantratual e conforme mediçâo apíovâdã pela

Fiscelizãção, estando incluídos neles todo o equipamen(o e pessoal necassários, bem como os

encargos e outrôs despesas recessárias à sua exetução.

condicües ?erais:

oe n

§ER1'rçO PUBLICO lILaaCIP-{i
Pl$ee,sro §o SRI'030 i 20?l
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os serviço9 de desmatamento, destoüamento e limBza devem greservar os elementos de

composição paisagística, assinaladôs no projeto,

Nenhum rnovimerrto de teírô poderá têr inÍcio enquanto ãs opereções de desmatamento,

destocameEto e limpeza nãq tenham sido totalmênte concluídas.

frânsDorta dr matcíiel - bota-toÍa

Servi os, 5- t0-

1

São os lo
qualqueí

s destinados para depositar os materiaii impróprios e/os inservíveis, pâÍa u§o em

rte do corpo estradal, ou excedentes de escâvâçôes obriSaláíia§'

-1
Matetiais:

ã) Materi písvenierttes de limpeza,

b) Solos e de rocha reieirados para utilização rros aterros do cotpo de açude, se caso houver

no pennl da estíada;

c) Mateíiô exledentes das escavações obriSatórias;

de má qualidade oriundos de remoçôes do corpo da plataforma,d) Mate

m

Antes dô io dos serviços, todo equipámento dÊve sel examinado e aprovado gela fisaalizaçào.

ies de execução de bota-foÍa serão executadas mediante a utilizaÉo racionãl de

los adequados como: SeíÍas mecánicas portáteis, tratgr de esteira perá espalhamBnto

k basculantes.
I

Frramentas, enxadâs, pá! picaÍetôs etc.

fentos devem ser selecionados de acordo com ô tipo e densldade da vegetaçâo a ser

lcomplementada com êínprego de serviços manuais

As operaçt
equrpa me{
e caminhôi

PeOuenas 
I

Os equipaí
íemovida a

Os servi de úesrnatamento, destDcãmento, expurgo e limpera somente devem §€r iniciâdos

apói :i úbt*nião da autúrizâção paÍa supressão da vegetação do órgão ambiental competêntê.

Sãc rnCicaúos is sÊguintes cuidados relatlvamente ao controle ambiental:

- O desntalDmÊnto e Cestocamento devern obedecer rigorosamentê os limitês estãbelêcidos no

projeto, aFrÍo6do pelo ôrgâc ambiental competente. evifândo âlté§Cimos desnecessários; deve

ser suíici ta p3ra garant!Í o isolamênto, das opeíações de consttução e a visibilidade dos

motúrist3 càín a precaução de não elpor os solos e laiuoe§ naturais à erosão;

§[Rl rçO P{ BLICO }&a-ICrP-{L
Processo §o
Frgiu §!
Rubrica:
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;::':lríiüà:

- As áÍeas destlnâdas às atlvidades de dêsmatamento, deslocâmento, expur8o e limpera devem

ser delimigda§ fisirâmente, por mêio de fltas ou redes sinalizâdora§ ou mateial similar, de forma
a orientâr ds responsáveis pelas ãtividades;

'A executitnte deve dispor de Êqúipâmentos espedíicos para trituÍaÉo de Íestos vegetais de
pequenós poítê, gaihadas e íolhas;

- A criterio da fis€alização, o subprodutí gerado deverá ser utilizado nas adubações or8ânica5
previstas nos sêrviços de manutenção ou plantio arbóÍeo, nos locals ou áreas indicadas.

Aceftocão ou Reieicão:

Os serviços serão aceitos desde qJe aterldam às exi8ências preconizadas nesta Especificação e

.ejeitados côso coítÍário.

os serriçcs Íejeltada: de"-erão ser coííigidcs, complerÍlentados ou refeitôs.

Etssvs§s;

Antes do intcio das operaçõÊs de der"nrtur*io é n"aessário observar os fatores condicionantês
de manejo ambiental de modo qsÉ as operações de desmàtamento não atiniam os elementos de
pÍoteção ambiental.

As áíÊas de abr;ingência dos serviços Ce desmatâmento, dÊstocâmênto, expurgô e limpeza é a

árêa total de leito estradal.

Deverão ser íetiradas as camadas oe má qualidade, visando o preparo do subiêito, de aaordo com

o pÍojeto de engenheria.

Tais materíais removidos devêm ser tran*oftados pira locais previameate indicados. de modo a

não aausar trans-torno à obra em caráter temporário ou deÍinitivo.

C térios de medicão e paaofitenlo:

O serviço dê e,{purgo é medido em função da área e da espe§:uía da vegetaçâo tÊtirada.

A unidade.ie medição por peso transportado seíá expressà em t.Km.

A med,ção {os serviços dew ievaÍ em consideração o voluÍne de ÍtBterial extraído e a respectiva

diÍicuidade lde ertração, medida e avaliado rto corte ivolume "in neturâ"] e e distância dêI'
transpone ÉÊrconrda, êntre o corts e o local de deposiçáo.

nerillariiácio*§J.§-$ir|€i!o

5eh"tçOS tillalalí;

Trata-se {ra regsiãrização de subiÊito de áÍêôs a seiÊrn Fa\imentadQ§, uma vez concluídos os

ser.iiços Ce Ierí"pienâgem.

00qU t
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Regulariz:çãp É a operação d€stinàda a conÍormar o lerto dô áíea tÍânsveísal e longitudinalmênte,

comprtendàtrdô corte§ ou atery0§ corn Até 20 cm de eSpexura. O qua exceder OS 20 Cm §erá

coísideràdo como Teírâp!eoagem.

fxêtueôo:

À íegularizqção xrá execusda de acordo cçm os perÍis transversais e lon§itudinâis iôdlcados no

pÍor€t0, pré!Íia e ifidependentemente dâ con3truçã§ dê outra sâmâdâ do pãvimênto'

Serâo remolidas, previailsnta, todá â vegetação a matériâ orgánica porvêntun eristênte na área

a ser regulafizada.

Apó§ ô exec$§ão de .ortes, 8têrrô§ € ddiçãs do materlâl ne{ts§ário paÍa atingir 0 greide de projet.,

será procadida a êrcarlficação ÊerâI, nã profundidade de 20 cm, seguida de pulveri:ação,

umede.iniento ou s€aagem, compêLtBçâo ê âcabamênto.

Moteris!§;

os materiais êríprÊgâdos nà regularização serão os do prfurio subleito^

f6uirgr»ênâr§

05 equipa Énto§ i€ f.ompactaçâo e mi§lura sêrâo sscôlhidot {rê aaotdÔ com o tÍpo de mateíial

empregado.

Em gêral, pOderã! ssi.utiliZâdo§ 95 §egliint§§ êquipaÍnent$ pâra a execuçã3 da regularizâçã§:

- Motoriveladora pÊsãda, com escarificador;

- CâÍnrrhSo.pipâ com bãrÍa dt§íibuidoÍa;

- Roios compadadcres tipcs pédà{ârneir0, lisa vibrâtóÍio ê pneumático, Pbocado§ ou

autopropultores.

- Grade de discs;

- Trator agrlrola de pneus.

contÍote ombientol:

Os cüidadoStAía a preservação ambienblsr rsfêÍem à disciplina do tÍáfego e do estacionamento

dos eq,Jipamentos

Dsvefá seí !íoibiíjo o tÍáfegc desordenario dos eqüipãlíefltos fora da área dâ abra, pãta evitat

danos rlesnecs§ár,âs à'r3Éelaçãc r'inrerf*rências na drenageÍn natuíál'

As áíeas dê$inô{ias aü e§tl$ona,Ícnto e iro$ §ervi$r, dê Ínanutenção dB§ equipam€nto§ deverão

ser to.ali:ãda5 de formã que íeíduoi {re lubrifirãntes eloü combustivei§, não seitm l€vâdo§ âté

curso: d'água.

xsiÍltrsL o!-Bejg.§sL;

§[§r']Ç{} §ÜBLÍ{:O }§§cIP§"
Pvoc.*xs* §o $3§ !{r}t
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Após a execuÉo da íegulaÍizadô cio subieito, sêrão pÍocedldos a relocação e o nivslamento do

eixo e dos.botdo; da pistã ou área, permitindo-§e as seguintes tolerâncias:

- t 10 cm, quanto a làr8ura da plataforma;

- alé 2o'A, eú excesso, Para â ílêcha de abaulamento, não se tolerando falta;

- t 3 cm em.rslaçào as cotas do SIeide do ptoieto.

Os serviços rêieitado§ deverão sêr coírigid05, complementados ou refeitos^

Não sêrá pennitida a execução dos serviços de regularização em dias dê chuvâ'

Critérios de dicõo e oaa to:

A medição do§ §erviços de regularização do si.rbleito será füita por metro quâdrado dê platâiorma

regülarizada, medidos conforme proieto.

Nãc serão medicas :s diferenças de cortis e/ou aterros admitidos nos limites de toleÍância'

E§tão incluídas nesÍe rerviço toda§ ás opeÍaçôÊs de coÊe e/ou aterro até a espe§ura máxima de

20 crn em relação ao greide final de terraplenagem, a escaÍiticaçâo, umedecimento ou aeÍaÉo/

homogenei2âçao, conÍormação e compactaÉo do subleito, de acordo com o proieto

o pa&amenro será Íeito aom base no píÊço unitáÍio contÍatuel, conÍorme mediÉo aprovada Pela

Fiscalizaç,o, incluindo toda a mão-de'obra e mcâ.tos necessários à sua execução'

Comoâcla.ío dê ateÍÍo a 10ü,( do [ÍESSI-!SI![3!

SeNico s inicíais:

A opeíâçào seÍá preceoida da exacução dos seMços de dtsmatameílto, destocamênto e limpeza'

prelimrnarÍnente as execuções dos aterÍos deveÍão estâr concluídas âs obrat de ârte coírentes

necêssárias à drenagem da baciô hidrográíica interceÊtada pelos mesmos'

Mdteííoí:

Os solos deverào ser prefeíencialmeniÊ utilirados atendendo à qualidade e a desünação prévia'

indicadas no Projeto.

Eouioomentosi

A execuçâo tios aterros deverâ prever a utiliza$ão íacaÔnal.de equipamento apíopriado, atendidas

às conriições loc:is e a produtividace üxigida.

Para â execrçâo do'; seiryiços de bar $oCÊráo scr utiiizados os seguintes equipamentos:

- Motonivsl3doÍa pÊsada con) escarificadtla;

- Caminhão-plpa c<rm barra rii;trib..riJora:

sER\f ço PrBLrc o ]t{;]ítclP-rt
Processo \"
Pagha §'
Rubrice:
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,:Lrisa

- Rolos compactadbres tipos páde-caÍnelro, llso, liso'vibritôrio e de pneus, rebocados ou

autopropeldcs;

- Grade de diseos;

- ÍrôtoÍ agricola de'oneus.

Além destes, poderão ser usador outíos equipamentos desde que aceitos pela Éisf,alização.

Eíecucoo:

As opetações de execução do atê.ro rxbÕrdinãm-se âos elementos têcnicos, con§tantês do

proieto, e compreenderão:

Des€ãrgâ, espalhàmerrto, homogeneizaçã0, convenieate umedecimento oLJ aeraçã0, compactação

dos mater rars selecionados pfocedentes de cortes ou empréstiÍnos, para ã aonstrução do corpo do

aterro ãté a cota corÍespondente ao greide de terraplenagem'

Descarga. espalhamento, conveniente umÉdêcimento ou aeração, e compectação dos materiais

procedente.i de cortes ou empréstintos, de§tinadQs a sub§tltuir eventualmente oS mate ais de

qualidade inÍerior, pre',riamente Íeti. ado§, a fim de melhorar as fundações dos aterÍos'

No cêso de êterros assentes sObre êncOStaS, t,m inclinaçãO transversàl acentuada e de acordo

csm o píojeto, às enCostrs naturâi§ deverão Ser escaritiCAdas coÍn Um trat0r de lâmina, prodUrindo

ranhuras, acompanhundo as curvas de nível. 5e a naturera do solo condicionar a adoção de

msdidas esi::eciais paíã a solidarizaçâo do 3terío ao teíreft) natuÍâ|, exige-§e a execução de

degraus ao lonBo da área a seÍ aterrada.

o lançamenro do matenal paÍa a construÉo dos ateÍÍos deve ser feito em caÍnadas sucesslvãs,

em toda a largr,rra da seção transversal, e em extensÕês tais, que permitam seu Umedecimento e

compactação de acordo com o paevisto nesta Notma. Para o corpo dos eterros a espessura da

camade co,'npactada não devará ullrapassaÍ 0,20m.

TOdas as camadaS do solo deverâo seí convenientemente Compactadas. PaÍa O coÍpo dos ateÍíos.

na umldade ótimâ, tnais ou menos 3%, até se obter a massa específica aparente seca

correspondentê a 100% da massa especÍfica aparerte máximâ secâ, do ên§aio DNER'ME 092 ou

DNER-t1E 037. Para as Camadâs finais aquela massa espe[ífica apãrente seca deve corresponder a

100% ia massa e5Êecíiica aparenta máxi;na seca, cisr referido eÍlsâio. Os trechos que não alingiÍem

as conciÇões Ínínimàs de compactação deverão sêr e*ariÍicâdos, homogeneizadÔs, lavados à

umirJade adequaCâ e novámentê conlpactàdos, rje acordo com a massa espêcíÍica aparente se(á

exigida.

No caso de âlargBmento de aterros a Êrecução sÊrá obrigeloriàmênte pÍocedida de baixo para

cima, acompanhaíla'de degraus nos sêus tãludes. Desdê que, justiiicado em píojeto, a execução

poderá ser reali:ada por maiÔ dc âílasamento paÍcial do aterro exl§tente' até que o mateíial

escavado preen;ha a nova seção transveíial, complementando-se com material importado toda â

largura da refeÍida seção transYsrsà1.

sER\:tç () PU BLICO ]ÍLlüÕP-{t
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Irsteaõo:

DÊverâ0 §eí adotãdos os seguintes prúiêdim*ntos:

a)01 ensaro de compactação, segunírD o método DNER-ME 129 pâÍa cada 1.(§)Ín3 de mateÍiâldo
corpo do aterro;

bl 0t ersaio dÉ.{ompô6tação, sêgunoo ô método DNER-ME üs pard câdô 2@m3 dê mâteriâl de
crmada final do aierro;

c) 01 en:aio de granulomÊtíia {ONEt-MÉ Ê8§} do tiÍ7lite dê liquidez {O§ER-ME 122} e do limit€ de
plasticidade irNÊR-Ma 08?) para o rorpo do aterrc, pare todo o gíugo de drr aínostra§
submetiCôs io ensaio de aompacteção, segundo a alínea a;

di 01 Ên5ãi6 para gra§ulômetíiâ (B§[R-ME (i8Í]l do limite de i§uider (DNER.MÊ 122i e do limite
de plasiicid?de {BNE8.ME 082} pâíã camadas ínais do âteÍro, pâra todo o grugo de quatro
amostaãs subínetidas ao ensais de col§pãctãçãq setundo a alínea b.

e) 01 ensaio do índice de Supoíte CatrÍórniô; com ener8ia do Método gNER-MS 49 para camada
Íiral para cada grupo de quatro amcstÍâs subnetidàs a ensaios dê compàctêção, sesl*do a âlinea
b.

Cóntlole do b.*cuciio:

Ensaio de massa tspecífica ap3íente se'3 "in stu" em locais escolhidos aleatoriamente, por
câmada, Cistíibuidos resula.mente ao lon§o do sêgm.Bto, pÊlo método DNER-ME 092 e DNER-ME
037- Para pistas d{: sxtensõ*s limitãda§, torn volürí}e de no máxiano 1.200rni no c{xpo do aterro,
ou 30Om1 p:lra a* camãdas íit.ais dêver5o ser feitas pelo rnenos S determinações para o cálculo do
gÍau de coínpaltâção - 6C.

(onttole (ieomá ico:

O srabô.nento da plataforma de atêr.ô será pro€edido mêtanicãrnêâte de {orma â âlcanlrr ã

conÍormação da seçâo transwrsâl do prcjeto, admitidas as tolerânciâs seguintes:

- vâriaçãü da altufa máximâ ds 1 0,04m para ú eixo ê boído§;

- variação máxima dã largura de + 0,30m pare â platãformô, não scndo âdmitidâ variaçâo paÍa
Í'nênos.

O controle dever.i ser êfetuacio por nivelimento de eixo € bordo,

,4seÉaario ôq]tf reitôo:

A expansão, determinada no ensai,) oe lSC, oe,rerá s.êÍnpÍe apres€ntar o seguinte resuttado:

a) corpo do aterro : ISC = ?% e Êípan$l . 4?ô'

b) camâdas fiíais ; ISC = 2!6 ê elpánsão . 2i}ó,

,§
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sêíá c0ntÍ01àdo d và10r rniaimo para o ls( e gíau {ie compa{tação - GC, com val§re§ dê k obtjdG
na Tabela de Afiostragêm Variá\ê|, adotando-se o pÍocedimmto sÊgrrínte:

- ks < valor r*ínirno ãdmitido - íêJeitô-§e o ssryiço;

- k > valor mÍlimo âdmitido - aceita-se o serviç§.

Pâta a êxpansáo, têm-5e:

+ ks > \,aloí máximô admitido - .eJeitâ-§e n seÍ!içô;

+ l,s , valor rnáximo âdmitido - acêitâ-sá o serviço,

Sendo:

§nde:

i - valores individtlais.

- méd;á da amôstra.

s - desüc padrâo dô amürtra-

k - aaefíciente tâbeladn em função do número de deter$inaçôes.

n - númeí0 dÊ deteÍminãçôâs"

Os sârviçcs rejeitados deveÍão sêr coírigidot coÍnplÊmentados eu ref€ito§.

os resuliados do cÕntrslê estatistko da execu$o serão rqistrado5 em relâtóriss peÍtfuicos de
âcomÊanhamêntô.

Coírtr?le oínbienloi.'

os cuida.ios pa.a e r,.eservação âmbiània{ se refêrem à discipiina do tiáfego ê do est}cioíâmênto
dor equipê,rylertcs.

Devení ser proibido o tráfêgo desordenado rios eqlipamentos fora da área da obra, para evítar
danos desneçessários â rcBetâçâo e intêrfaÍência, nà drenagÊm natxrâ|,

As áreas destinadâs ao estacionamÊnto e âüs serviços de manutenção dos equipôrnentos deverão
scr locali:edas de forma que residuo: de lubrificantx e/ou combustíveis, não sejâm levados até
cursos d'água,

§ão ssrâ peÍÍnitida a execuçâc dor sÉrviços em dias de chuya.

Criterios dc fiedicõo:

Os se'1.liços aceitos seráo medidos {ie acordo coÍÍ os cri!érios seguintes:

0 vêluma transportâdo pãÍâ os aterros d§ve §er obieto dê mêdiçâo, ,or ocâslâo da erêcução do§
coÊes e dôs emlJréstiítro§.
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A compactação será medida em m', sendo consideÍado o volume de ateÍío executado de acotdo

com a seçãc transveÍsal do píojeto.

Nos serviços onde houver coincidêrcia da camada final de 0,20m, nas obres de terradenegem,

com a regularização das obras de pãvimentação, este último serviço não deverá ser medido, por

ser idânti.o ao primeiro.

O equipamento, a mão de obra, o matêÍiel e o tÍanspoÍte, irem como âs despesãs indiretas não

serâo objetô de sediÉo, apenas consideÍâdos poí ocasião da compo§ição do§ pÍeços dos serviços.

sER\nços Df R§ln§$rlEl{to Ff,ff*Á$o

Limoera suoerâc[al da área de iezida

Selrgicos nicioit:

A remoção ou estocatem dependerá de eventual utiliza$o, a seí definidã pela fiscalização, não

sendo permitida a suã deposição em locais de ãtenos nen sua p€manêfl(ia em lo{âis que possam

provocaÍ a obstrução dos siÍemas de drenagem natural-

Controle amüentol:

Não seÍá permitido o uso de explosivos para remoção de vetetação' Outros obstáculos, sempre

que possível, serão removldos por meio de equip3msnto conveÍlrlonal, m$mo que {om rerto
grôu de dit!culdade, objeto de criteÍiosa análise e metodologra adequada.

Execucão:

Às árêas de sbÍangência dos serviços de desmatamento, desto6mento, expurgo e limpeza são a§

seSulntes:

- Áreas compreenrlidas pelos off-set's de corte e aterÍo. acrexida de 3m dê.ada lado;

- Áreas d* empréstimo indicadas no projeto. acrescldas das áreas necessáries às suas d:vidas

exploraçóes, tais como acesscs e eventuais áreas de estocagem;

- Outros locais deÍinidos pelo p.oieto ou pela Íiscali:açâo.

Antes do início dâs operações de desmãtâmento é necessário observar os fatores condicionantes

de maneiú ambiental de modô qúe âs operações de desmâ!âmento não atiniam os elementos de

pÍoteção ambienta!.

A íiscâtizaçÍo deve assinalar, medlaírte cdldção, as árvores que devem ser preservadâs, e as toras

que pretende reiewaí pôra postêrlor apÍôveifamênto. Âs torãs, deíinada§ paÍa posteíior

aproveitamento, devem ser rnlnsponadâs paÍe locais indicados-

Â limpeza deve ser:ernpre iniciada p?io corte de árvores e arbustos de maior poíte, tcmando-se

oS Cuitlados ne;essários parà Íviüt danos àS cercaS, árvoÍes sU Construçõe§ nasYi2inhançãS.

§ER\IÇ Ú PÜBLICO }ÍTA:ICIPAT
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pãÍa de.rubada e déstocamentê em áre.s qrê houveÍ rixo de danoa outras ánlorês, rinras fiscas
aéreas, cercas, ou con*rusõâs existentÊs nas imediações, as ánores devem ser amarradas e, sê
necessário, cortadas em pedaços a partirdq topo-

Nas áreas de corle, as operâções de desmatarnento, destocãmento, expuGo ê Íiaspeea somentê
sâo ioíl's'dêradâs..oncruídas, quando âs raízes temanescentes ficarêrn situadat nã profundidâd€
de lm ãbâixo do greide de teÍrâplenàgêm.

Pâra glalquer eltura de âtêrro, as raíres remãnescentes deyem Ícar pelo menos â 2fi abãixo dÕ
greide da piataÍorma de tsrÍaplsnã&eÍn"

os burar:rs ou depregsôes gcasicnados poí desroaamênto cievem ser preenúidos com material
de áreas de empr*stirrü, devidaüente colrpãctàdq§.

Nês árÊas iie êmpléstimo as operações do limpeza devem ser exacutâdes até a profundidarie que
asseguÍe à ftár! a3ntarninâção ds materiôl ã sea utilirado pot mateÍiais iadese,iáveis.

os solos d; camadã suFEÍficiàl fárlil, qúe forÊm lemcvidos nas operaçães de limpe:a, devem ser
estocadcs e utilizãdos postêÍiorm€nte nâ íecomposição das áreas dÊ expioraçãs de materiãis,

os materiais de dÊsmâtamÊnto, qüe nâo serãs utiliraJ'' posteÍioÍmentê dêvem ser dBpositados
ern locâis iníjiaados pelo proleto ou pela fisraÍiuaçâo.

fqrirqmqntoÍ

fu operaçôes serãD ere{ütadâs í,itílirãnds-sê equipâmêntos adequados ro*plern€Írtâdos com o
ernprego dE seÍviço manuâ1. A es{oilia do âquir3menlo se fará em fungo dã dênsidade Ê do tipo
de vegetaçáo l)crl ê dôs pràros exigidr:s para a execução da obra.

Antês do iniçio dos sewiços, todo equipamento dsve ser exâmanâdç e àprovado pela íiscalização-

O êquipâmemo básicí) paía a execução &roperaçõês dÊ desmâtarnêI}lo, dêsocaÍ)ento e liÍnpez3
compree ldem ã5 seguintes unidàdes:

Serras mecânicas ponáteis;

- Tratores Ce esteirâ com lâminã {rontal;

- Peqrenas f*rramêntas, enxãdás, l,ás picâretas etc.;

C,s equipâ menlo: devem ser selccionados de acordo com o tipo e densidade da wg6laçâo a ser
rêínovida t compÍr:mentadã com emprágô de serviçr's ínânuâis.

lnspecoc.

Vê.ificaçáo Fi.âl da Quâlidã{is

A vêrifiraião dê§ *peraçõÊs de clêsnrat3xEoto, dastocâmentü e limpeu a será por apreciação visual

da qualiriade dos serviços-

Ace itac d o p uj,e iei cü o :.
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Os serviçôs serão aceitos desde que atendam às êxigências preconizadas nesta Especificação e

íejeitêdos caso contíário.

Os sgrviços rejeitades dêverão ser coíri8iüos, €omplêmentãdôs ou reÍeitor.

Controle ombienta|,

Os seíviços dê desmãtamenlo, destocâmento, expur8o e llmpeza soüente dêvem sÉr iniciados
após a obtenÉo dã autorirâção para supressão da vegetâÉo do órgão ambiental competente.

São indicaios os seSuintes cuidados relrtivamente ao contíole ambientâl:

- O desmatamento ê destocamênto cieven, obr"{ecer rigorosamentê os limites estabêlecidos no
pÍojeto, aprílvâdo pÊlo óÍgão amilieniai competente, evitãndo acréscimos desnecesários; dele
ser suricie,ite para garantir {, isDlêmento, das operaçôes de corstÍução e a vlsibilidade dgs
motcrisras, com a precaução rle não expor os solos e taludes nãturais à eÍosãoi

- As área: destinadas às atividades de desmatamênto, destoaâmento, expurgo e limpeza devêm
ser dêlirnitôdas íisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizàdorâs orj material similar, de forma
a orientar os responsáveis pelas atividades;

- Nas operãçiles de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada seÍnpre que possível, para futuro
uso da reconiposiçào yegetal dos taludes e de outras áreas, conÍorme a necessidade;

- A executánte deve dispor de Êquipãmentos especíÍicos para tritüração de testos veBetais de
peqiieÍlo5 porte, gaihadas e folhas; a critério da fiscalização, o subproduto gerado deverá ser
utilizado nas adubações orgânicas pre\4stas nos serviços de manutenção ou plantio arbórêo e
aôustivos, nos.locais ou áreas indicada§.

üitérios de to:

os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes:

Os serviçirs de desmatamento e de destocamento de áivores de diâmetro inÍerior a 0,15m e

limpeza seíão mêdidos em função da área efetivamente trabalhada-

As árvores de diâmetro igual ou superioÍ à O,lsm serão medidãs i5otâdamêstê, em funçâo das
unidades destocadas.

O diâmetro das árvores será àpreciado a um rnetro de âituÍa do nível do terreno.

A remoçio e o tr3nsporte de mate ai p.'oueniente dc desmátemento, destocamento e limpeza
não serão consideíadot pãrà íins de ,nÊdição.

O pagamento será efetuado poí píeçô unitáío contratuái e conforme mêdição apÍôveda pelà

Fiscalizaçõo, estando incluídos neies lcdo o equipamento e pessoal ôecessáfios, bem como os
encàr8os e outràs desp3sas nEc*ssáriaf à sua êrecução.

SER\X: O PtnIlCO }IL:lcIPÂl
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Condicões 6erois:

Os serviços de desmatamento, dêstccamento e ltmpe2a devem preservar os elementos de

composição paisasííica, assinalôdos no pÍoieto.

Nenhum movimento áe terra poderá ter inicío enquanto as operações dê desmatamênto,

destocamento e limpera não tenham §ido totalmente concluídas.

Êxprrrpo de mâteriel verêtal dc iazidê

Seíyicôs iniciors i

Os serviços de desmatamento, destocnmento e limpeza consistem no coniunto de operaçõe§

destinadas à remoção das obstruções naturais ou aôificiai§ eÍste.tes nâs áreas de implantaÉo
da obra, areas de empréstimo e área: dê ocorrência de materiai-

Desínatamento ê destocâmento consistem no corte e remoção de toda vegetaÉo {árvores,

arbustos, coqueiíos) de qualqueÍ densidade ou tipo.

ConsiCer3rn-se como Limpeza as operações de escavação e remoção total dos locos e raízes, da

camada de solo orgânico, de entulho, nratacóes ou de qualquer outro matêrial considerado
preiudiciai, na profundidade nêcessária até o nível do teÍreno coBid€íado spio Fare bírâdenâgêm.

Bota-fora au local de expurgo sãn os locâis destinados para depositar os raateíiais imprópíos elou
insêrvtvets.

M§refiois:

Materiâis vegetais provenientes da iimpEza da ie2ida

Eouipomentoí:

Antes do inicio dos serviços, todo equipàrnento deve seí examinedo e aprovado pela fiscalização.

As operações de execrr!ão de bota-Íora serão erecutadas mediãnte â utilizeÉo racional de

equipamentos adequados como: 5en?s tnecânicas gortáteis, tratoÍ de esteira para espalhamêâto

e caminhões basculantes.

Pêquenas íerramentas, enxaoas, pás picaÍetôs etc"

Os equrpamentos devem ser salecionados de acordo com o tipo e densidade da vegetação a ser

removidê e complementada com ernjrego de serviço5 maBuâis.

Contoie ombientol:

Os seÍviços de desnri,tômenic, üestot:ü int§, expurgo e liropeza somente devem ser iniciados

após a obtençõD dã autcrização paiâ sutrsssão da vegetaç:â do órgão ambiental competente.

são indicados os seguintes cui,jôCos relátivàmente ao coÍ(íole ambiental:

.tIRTIÇ O Pr.3L1CO ]ÍL]IC§-IL
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- o desmatamento 6 dâstocâmÉnto.69jve,n obede€er ri8oro§amente os limite§ estabelecidos no

pro.leto, âprsvâdo pelo órgão amàiental tompetente, evihndo acrfucirnos desnecessários; deve

ser suficientê pâÍa garantir o isdamento, dôs operaçõe§ de construção e a úsibilidade dos

motoristas, com a precaução dê não expoÍ os solos e taludês netuÍais à erosão;

- As áreas destinedas àS atiüdades de desmatamento, destocamênto, exput8o e limpeza devem

ser del,mitadas íisi€amente, prr meio de itas ou redes sinalizadoras ou material §imilar, de forma

a orientar os responsáveis pelas aüvidades;

. A executante deve di§poÍ de êquipamentos especíÍicos parâ tíituração de rêstos veSetais de

pequenos porte, 8ãlhàdas e folhas;

- A cri!ério dã {i§calização, o subpíodulo Serado deverà ser u$lizado nas adubãções or8ânicâs

pÍevistas no§ serviços de manutênção úu plentio erbóÍeo, nos locais ou áreas indicadâs'

AceitocõG au ReieicLo:

os seíviÇos serão a€eitos desde que âtendam às exigênciãs pí€conizâdas nesta Especificação e

rejeitados caso contrário.

os 5eíriços reieitado§ deverão ser corrigldos, compiementados ou refeltos'

Execuciio:

Ântes do tnítio das operações de desmôtàmento é necessáíio obserYar os Êâtores condicionantes

demânejoamblentaldemodoqueasoperagôesdedesmâtamentonãoatiniamoselernentosde
proteçâo ambiental.

Tais materi3is re{no!idos devem seí transportados para tocais previamente indicados, de modo a

não causar transtorno à obra em carátea tempoÍário ou detinitivo'

ctitéríos de medicõo e mento:

O serviço de expurSo é medido em fuí!çiio da área e da e§pessura da veBetação retlrada'

A unidade õe medlção por peso rransportado seíá expíes§a em m!

A mediçâo dos serviços deve levâr em cünsidetação o volume de mateÍial extraído e a Íespectlva

difrculdacjê de extração.

Escavã cão e carra matêÍial dà iatiria

Extrccõa d\s Wleli§ls igzltb

A(s) jazida{s) indicadâ(s} deverá{ão) ser obietivo de cr'têíioso zonea ento' com vístes quÊ

âtendanr à catacterísticas êspÉciÍit?das.

Caxüqje omhieniai:

Não deverão ser expiorados ernpré*irnos em áreas de re§ervas florêttàit esoló8icas, dê

preservação cultural, ou mesmo, nar suas pioximidades'

§E&l I ÇO PL'BLTCO lfl:§IcIPÂL
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As providênCiaS a serem tomadas vissndO a preservação do meiô ambiente reÍerem -se à execução

dos dispositivol de díenag€m e proieção vegêtal dos taludes, pÍevisto' no píoieto, paÍa evitaÍ

erosôes.

Nas óreâs dé cortes deve-se evitaÍ o quânto possivel o trâísito dos equipamentos e yeículos de

serviço Ícra das áíêas de trâbâlho, evrtar tâmbém o exce§o de carregamentos dos veiculos e

controlar à velocidade usada.

A êxploração dev+se dar de acordo com o projeto aprorrado pela fiscalização e licanciado

ambientalmente; quaisquer alterações deve s€r objeto de complementaçâo do licenciamento

ambaentê1.

seIlliçqrtriail!

O serviço con§ste ern escâr/àÍ, trônspôíalr o dexarregar na obra, o matêr,al de lazida (que será

de respcnsabilidade da enpresa a ser contratada), cuias côractetístiaas gtanuloríÉtricas e dê

compnctaçãô, compftrvadas mediante teste, seÍão adequadas para sêrvir de base para o
íBvestiniento pÍimáriô.

Obs.: Á carga de terra para útilizaçâo dê ateÍro da caixa sêrá medida coín empolamento de no

máximo 209á.

A escavdção seÍá precedidô da ereÕrÊo dos serviços de de§matâm€nts, destocamÊnto e limpeza

dâ áÍea do empréstimo.

Eauioamentos:

§f R1.IÇ0 PTBLICO lttIICIPÀL
Processo I" sRP 030 202t

As opeÍaçôes seíão executadas utii:zanda-s€ equipamentos adequados complementados com o

empíego de sêrviço manual. A êscolha do equrpammto se farC em fun§o da necessidadê êÍi8ida
na execução da obra.

consiste no carrÉgamento de material de qualquer. catenoria, em caminhôes basctlantes, aom

utilização de pás @rregadeiras ou esravadeirâs.

Para o serviço manual, a equrpe deverá estaÍ deüdamente protegida com EPI'S (bota ê couro.

luvas e rnâscaíãs contrã po€ira.) e provida das fenômentas adequadas,

4ss$!-ç4.e-e!-EÊisireg;

Os serviçôs serão âccilos desde que aterrdam às êxigênciar preconizàdâs neía Éspecificeção ê

aejgitadss ceso contrário.

Os serviçss r€jeiÉdns devarão ser cúfl,isidoJ, aoíytplêínÊBfâdos ôu refeitos.

Critér: ns d e nedicõo.e ooggt nenlo :

Medição ;:cr Volurne iiô escayaçáo e car8À do matcrial de ja2ida (m3)

Não seÍio pagas esca.veçóss eril exc(.ssü, que uttrapassem es dimensões previsras em Proieto ot,

nesta espJf,ificação, sêrn quê scjanr aLóílutamente necesúrias.
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o pagamento -será eteluadc por pÍeço unitário contratual e conforme medi$o aprovada pela

Fiscaliiação, estando íncluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os

encargos e outras despesas necessárras à sua execução.

Condicões Gercis:

A superfiire â Íecebeí a camada dp ateío deveÍá estar perfeitamênte limpa e desempenada,

devendr: ter recebido a píévia aproiÍâção por parte da íscalização.

Eventuiis defeitos existentes cieveráo ser nêcessariamente repaÍados antes dâ distÍibuição do
material.

I:eqso. torat cl tesc, Ue marc

Servicos iniciaís:

O tÍansporte de mateíial oe jazidâ cctrsistê nas operaçôes de transporte de mateÍial de 1r
cate8ona proveniente de áreas de jazidas sele{,onadas,para a base.

Matetnl dc P cateoor4

O inate.ial frroceCerte da escav?ção do tereno natural, geÍalmentê, é constituído por 5olo.
âlteração de íocha, rocha ou âssociaçáo destes tipos.

Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimêntares, sêixos rolados ou não, com diâmetro
máximo inferioÍ e C,15 m, qualquer que sejâ o teoí da umidade apresentedo-

fSC4srnsj_tüg.

consistê no caríÊgameÍrto de ma{eriirl rle qualquer cateÊoria, em cãminhões bastulãntes 1oÍrf.

os transpôrtes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência comprovada,
mesmo quandô feit,ls em locais onde não §eja necessáia habilitãção. Não serão permitido§
motoristà5 não habilttàdos no DITRAi{.

A contÍatada toÍnô-se responsável pelo transporte dos materiiis dêsdÊ sua carga ãtó a sua entrêga
nos pontos determinados pela Fiscâlização. Ficâ sob sua responsabilidade os €uidados de
carrê8ãmento e descarregamento, àcomôdação de forma adequada no veÍculo e no local de
descarga, assim como todas as precauçôes necessáíias, duBnte o transporte.

Qualquer acidente que ocorrá, üoÍn a c;rga, o veícuro ou contG terceiros, duránte o transporte,
será de ;ua inteiÍô responsabilidade"

É obngaçáo da corrtràtada o controiÊ daí üagens transportadas, a frm de evitar qu€ o mateaiâl
seja descerregado fora rJo locai d€ destÍno úu em locais nâo apÍopriados.

Qualquer que se.la o local de tÍarsportê, nào se.á peímitiuo pes§oa, viajando sobíê a cârgâ.

oeverão ser observadds tocias as regrás ,a legislaçâo de tráosato no quê se refere a trânsporte de
cargas, mesrno Jehtr(, dos cánt€iÍo! úe obras.

I

I
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Todos os veículos utilizados deverâo ester em.condições técnicas e legais de trafÊgar em quâlquer
via pública.

Entende-se por condições técnicas o bom estado do veículo, gÍincipalmente no que diz resp€ito à
parte elótÍica .(Íaróis, Setãs, luz de adwrtênciâ, luz de rÉ, etc.), motor {emissões de gases,

vazamentos, etc.), fre,o!, pneus, direção e sistema hidráulico.

Entende-se por condições legais a existência comprovada da doümentaÉo do veículo - Seguro
Obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório originai.

Execucõo:

o material é transportado em caminhão basculante no tÍecho em rodovia não pavimentada com
o DMT detilrilo no projeto.

o material deçerá ser lançadc na caçorntr:, de maneira que fique uniformemente distribuído, no
limite geométrico dâ mesmâ, para que não ôcorra derramamento pelas bordas durânte o
tíansporte.

No trãnsportê em canteiÍos de obra, tr caminho a ser percorrido pelos caminhões deverá ser
maôtido em condiçôes de peÍmitií vetocidade adequada, boa visibilidade e possibilidadê de
crulamento. os cãminhos de percurso deverão ser umedecidos pan evitar o exaes§o de IEeira, e
devidãmente drenados, para que não surjam atoleiros ou trÊdros escoÍr€gadior.

Tratando-se de trànsportê em área urbana, estradas ou em locals onde haia tráfego de vekulos
ou pêdestres, a caçamba do caminhâo deverá ser compretarnente coberta com lona apropriada,
ainda no local da cãrta, evitando-s€, assirn, poeia e deÍíamamento de material nas vias.

Deverão ser utiiizãdo: crminhões bascurôntes em númers e apacidade compatíveis com â
necesridade do serviço e com a produtividade requeíida.

A car8ã deveÍá seÍ feita dentro ds limite legal de crpacidade do veículo (volume e/ou peso),
mesmô dentío de canteiros de obra§.

Acei oa au

os serviços são aceitos e pas!,veis íle rnedição desde quÊ sejam executados de acordo com esta
especiticação e c controre geomátrico esteia dentro da fai)€ dê torerância permitida, caso
contrário serão re.,eitados.

Os serviços rejgitêdos deverão ser coÍrigidos, coÍnplementados ou íefêlt6s.

CÍitér@s d€ ínec!!g!e s Uggmcnls..

os trenspones de materiais cujã Íaix3 de transpoíte (oMT) iod!cados em planta, os mesmos seíão
medidos considerã.do-§e múmento êxríacrdinário dd tíanspôrte. A unidâde de medição por peso
transportado será exprsssa em t.Km_

ComBclacão dc tteÍío â L(xl,É dó sro.tôr n{rmsl

sE ri.r'IÇ () Pa BLIC O -\ÍL§ICIP-{L
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Ser',,cos íniciais:

A operação será pr.cedida dâ execuÉo dos sesiços de desmaiamento, destocamsnto e limpezâ.

Prêlirninarmênte as ere{uções dos aterros deverãd s3târ concluídas as obras de ârte coríentês
necessárias à drenagem da bacia hidrográÍica interceptada pelos mesmos.

MdteÍial:

Os solos deverão ser prefeÍenciaimentê utilizôdos atendendo à qualidde e a destinação píévia,
indicadas no projeio.

Eguigomentos:

A execução dos aterros deverá pre;el a utilização racior,al de equipamenio apropriado, atendidãs
às condições locais e a produtividade eriBidâ.

Para a execução dos serviços Ce base pod€rão s€r utilizadoS os seguintes equipamentos:

- Motonüeledora pesada com escarificadoÍ;

- Caminhãrr-pipa com baíra distribuidora;

- Rolos rompactadores tlpos pédê-caíneiro, iiso, liso-vibrâtóÍio e de pneus, rebocados ou
autoproDelrÍjos;

- 6íade de discos;

- Iratoí agrícola de pneüs.

Além destes, poderão seÍ usâdos ôut.os equipãmentos dàsdê que aceitos pelâ Fisraliaôção.

Execucõo:

As operaçõe5 de execução do aterro subordinam-se aos elementos técnicos, constantês do
projeto. e c€mpreendeÍão:

Descârga, espalhaínento, homogenei:âÉo, convenlênte umêd€cimento ou aefação, cômpactação
dos máteraais selecionados procedenres de rortes ou empíéstimos, para a construção do corpo do
ateÍÍo atê a cota coÍrespondentê ao greide da terÍaplenagem.

De§aarga, e5pâlhamento, conveniente umêdecimento cxi aeração, e compactação dos materiais
procedêntes de coÍtes ou empréstrmos, destinados a gubstituiÍ eventualmêntê os matêriais de
quã.lidade iníerior, pÍÊviamünte retirados, a fim de melhtjrar as fundações dos ãterros.

Nc caso de atêÍros assentes sobre encostas, com inclinação transversâl acêntuada e de acordo
com o projeto, as encostas nâtuíais dererãa ser escarificadâs com um tGtor de lâminâ, produzindo
ranhuras, a'-:ompanhando as cuÍvâs de nível. se a naürr?a do solo condicionar a adoção de
medidâs e§peciais para a solidaÍizaÉo do ateno ao terreri,o natural, exige-se a execução de
degràui ao loni1o da área a seÍ atsrrada-

§ER\rÇ O Pt?LrCO f IL::ICrP-{,L
Prcr esso \o
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o lançamentb do mateiial paía a construção dor aterros de^re seí feito êm camadas sucêls,vat
êm toda â laígura da seçâo transversàl; ê em êxtens6es tai5, que pêrmitam seu umedecimento e
compâctação de acordo com o previsto nelta Norma. para o corpo dos aterros a espessura da
cemeda compactada não deverá úlÍôpassar 0,20m.

Todas as camadas do solo deverão ser convenientemcnte compactadas. para o corpo dos aterros,
na umidadÊ ótima, mais ou menos 396, até se obter a massa específlca aparente seca
co.respondente a 100% dâ massa especíÍicã aparente máxima seca, do ensaio DNER-ME 092 ou
DN E8'ME 037. Para as câmedas finàis aquela massa específicâ apãrente seca deve corresponder a
100% da masra específica aparente 

'nárima 
seca, do referido ensaio. os trechos que nã6 atingiíem

as condições mínimas de compastação devêrão ser escaÍificado§, homogÊneizados, le\râdos à
umidade âdequadâ e novâmente compactados, de acordo com a massa específica apárente secã
exigida.

No caso de alãrgamento de atêrros a execução seÍá obrigetoÍiamênte procedida de baixo para
cimâ, ãcompanhada de degraus nôs seus tãrudes. Desde que, iustiíicado em pÍoieto, a exec,ção
poderá ser realizada por meio de arrasamento paícial do aterro existente, até que o materiar
escaeado prêeraha a nova §eçâo trânsverrar, comprementando-§e com material importado todâ â
largura da reíerida seção transversal.

lnsoecão:

Deverão ser adotados os sêguintes lrocedimenlos:
a) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-MÊ 129 para cada 1.0qlm. de mãteíial do
corpo do aterro;

b) 01 ênsaio de cornpâctação, segundo o método DNER-ME 12g paÍa cada 2o0m'de mrterial de
camada final do ateíro;

c) 01 ensaio de granurometria (Dl'rÊil-Mt 080) do limire de liquidez (DNER-ME 122) e do limite deplasticidade (D'IER-ME 082) para o corpo do ateíro, para todo o grupo de de? amoíías
submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alÍnea a;

d) 01 ensaio para gÍanurometria (D§iR-ME ffio) do rimite dB riquidez (D,{§R-ME 122} e do rimits
de plasticidadê (DNER-ME O82l paÍa camadas finais do aterro, para todo o grupo de guatro
amostras subóetidas ao ensaio de conlpactação, segundo a alínea b.

e) 01 ensâio do índice dB suporte calif.nra, com eneÍgia do Método DNER-MÊ 49 paía cemad,
finai, parã cada grupo de quatÍo amostras submetidas a eDsaios de compactação, segundo a alínea
b.

Ensâ'o de massa especíÍif, apârenÍê secâ "in situ" ern roais escorhidos ereatoriamente, por
câmada, distribuídos regularmente 3o longo do segnrento, pelo método ONsR.ME 092 e DNER-ME037 Pâra pistâ§ de êrtefi§ões rimitsdas, com vorume de n0 máximo 1.20oín! no corpo do aterro,

§rR\Tç0 pL-BIJCO lÍL}?CrPtt
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ou 800m3 para as camadas {inais deverão se. feltas pelo menG 5 determinaçõÊs para o cálculo do
Srau dê compactâção - 6C.

Conüole Geométrico:

O acabamento da plataforma de atgrro será procedido mêeânicâmênte de Íorma a alcançar a
contormação da seção transveísal.do projeto, admitidas as tolerâncias sÉguintes:

veriação da attura máxima de t 0,04m para o eiro e bordos;

- vâriação márima da largura de + 0,30m para a plataÍorma, não sêndo edmitida vaíiação pãrà
menos.

O controte deverá seÍ efet!,âdo FoÍ ,rúelamÊnto de eixo Ê bordo.

Aceitaçõo ou Reieicõo;

A expansão, detetmirradã no ensaio de lsc, deverá sempre aprêsenter o saguinte resuftado:

a) corpo do atero : ISC = 2% ê expansão = 4%;

b) camadas finais : tSC - 2% e expansão = Z%-

seÍá controlado o varor mínimo pa!'a o rÍ e Brau de compactação - 6c, com valoÍes de k obtidos
na Tabela de Âmostragem Variável, adotando-se o prorÊdimeoto seguinte:

Para ISC e 6C têm-se:

- ks < valor mínim,t âdmitido - rêiêltà-se o seMço;

- ks > valôr mínimo admitido - aceitê-s€ c serviço.

Pâra a expansão, tÊm-se:

+ ks > taior r,ráxirno admitido - rejeita-se o seMço;

+ ks = Valor máximo admitido - ace,ta-ss o sê.viço.

Sendo:

Onde:

i - vâiores indiúduais.

- média da amosrê

s - desvio p3drão dâ amústra.

k - coeficiente iabelado êm funçâo ds rrúmero de deteroinaçôes.

n - número de determinâções.

Os sêrviÇos rejÊitados deverão ser coriigidos, complementados ou refeitos,
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Os resultados.do cantrole estariíico.da.execução.serão rêgistíados em relalórios periódicos dc
acompanhamenlú.

Controle aúbiental:

Os cuidados para a preservação ambieItal se reíeÍem à disciplinô do tÍáfeto e do $tacionameíto
dos equipamentos.

Deverá seí píoibido o tráfego desordenado dos equipãÍÍêntos íora da área da obra, pera evitaÍ
danos desnecessários à yegttaÉo e interferências na dÍenagem na§lrã1.

As áreas destinâdas ao esiacionãtnento e aos serviços dê manutenÉo das equipamentos devÊrão
ser locallzadas de íorma que resÍducs de lubÍificant€s e/os combustíveis, não sejam levados atê
cursos d'égua.

Não será permitida a arecuçáo dos serviços em dias de chuva.

CÍitátios de meCbõo:

Os serviços aceitos serão medidos de ;coÍdo com os cíitéÍios seguintes:

o volume tÍansportado paÍã os aterros deve ser objeto de medição, por ocasiâo de execuÉo dos
cortes e dos emprÉstimos.

A compactação rerá medida cm rn3, sendo considerâdo o r,olume de aterro executado de acordo
com a seção transversâl do projeto.

Nos sêíviços onde houver coincldência da camada final de o.zom, nas obras dê terraplenagern,
com a regularizaSo das obras de pavimentaÉo, estê último sêrviço não deverá ser medidq por
ser idênticít âo prime,ío,

o equipamento, a mão de obÍa, o materiar e o transporte, bem como as de5pesas indiÍetes não
serãc objetô de mêdiÉo, apenâs considerâdos poí ocasião da composição dos preços dos seryiços.

§[ § 1']ç C] pLBI^ICO IIL.§ICIPâL
Processo §' SRI' O3O r,2021
Prgina §'__
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SÍRvtçO§ DE DnEHÂGEiirt

os bueiros sáo o! elâmentos píinclpais dsste tipo de drénageíô e podemos defini-los como disposisvos
destinâdc3 â cond'Jzir as águas de um talvegue, de um iado para o GJtío ds ertradâ lbueiros de grota)-

Podem arndn, pÍúpcfcií)i1aÍ e passsgen de áÉua§ coldâdas pelâ§ sarieta§ ou outros dtspositivos de
drÊnzgem da platafôrma da estad: e/ou tar.rdes de coítê aos locais conveflientes {bueiÍos de grêide}.

Os bu€rÍcs compôem-se d€ côrpc s b.){a e s,.ra seíáo de va:áo pode indurir à consúução dê bueiíos
§IMPLIS, ou?Los cu TRrFLos ccníoíme a irecrtsidade. No caso de s nível de ent.âda dágua nã boca de
montante estivEr-situadã âcim.l da superííae áo bueiÍo, a íeferida lroca deverá §3Í substituída poÍ umâ
câixa col!.torz



ii'lbiies:

§impnsignqnerfto dos olrâs d€ grte:

Ssrticularmintê com reipúto à srenageni cbrr6n1q, quu será implemaírtada âtrã!és dÊ {t,liração dê
bueiros tubuláres paía amboios tipo3 *€ prsjetos dÊ engânhaíia, a dimsnsionarnento destes sistamas dê
drenegàm poderá ser realirad{, dÊ forma expedita, ou seja, at.r"é. dr;""çã;;;;;;ffi;:;
Íesident"s do munícípio de Lago do rrrn(c. fxcetuarn-se os càsos em Or. * Orr*or-ã;;;;;;indíqsêÍn rêlôrrçôes impôrtantes dâ traç3do em deleÍminadôs trêçhôs, as qüâís xpresenlêm baciâs d*cort.ibuição que n*.essjtem de üm teyanta§lento mais pÍe.iso objetivando um dinren5;;;;";;;;
de yazão cos bue,ros em bases mâis segurã5.

Mdreriais:

As c'ndiçóes de ãceitôçâo dô§ ínüteÍiãis 5erâô .eg;da§ pei.s te.r,ô§ (ontiúqs Êe9tâ5 êlpR.iflCaçõê§ â âsírormâs da ABI'tT.

ostdbos ce cünúi?to deverãô ter ôr'nladurô düpla 
" 

obedÊcêíà5 e§peciricãçí,es Ngft 97git, t{sR g7g5 e N§â9796 e no que €ouôeí, as gspecificações 
Ê§ _§O1l Csncaêtos € ArgâÍnãssas.

eauiDaínpnta:

05 equipâôento§ nece§áíior à §xe.uçic rios serviço§ seíão tsdê{uâdos âo5 rocai§ dê in§âiaçãÕ d0§ buêirose compativêis com âs rnatsriâis utilitaciÕs nô5 obràs ds arte._.*nt"r, ,i.;il;;;;; r;prescÍiçôes especiÍicas pá.a os serviços similaÍes.

Recomendãm-sê, como mÍnimo, ôs sêguintes êquipàmen&s: €minsão bôs.,lânle; caninhão decaroaeris; betsrelÍa os câminhãn belonei.â; moloniv*iadora; pâ cirregâdeiíâ; rolo €oínpâctâdo.metál,co; retíoescav:deirâ vaietàdsira; guincio ou caíninhão.om gnê ou MuÍrk;serÍa dÉtricâ pâaafoímas e vrbrailores de olâca ou de rmeÍsào.

Êxecucoo:

A§ yâr's deverês §er executadâs x0 sentido d€ jusante parâ montartê e as êrcâvaçÕês deverãs ob€d3aerà§ dimen§ôe5 ê cota§ necer§jíãs p?íâ o ãssentanênto do. tubos, Saranrindo los u'esÍ.]os urnrecobdmento mínirno dê l,s vêles o diâmetro.do bueiro, principalme;"";;;;;'.;;'ffi_,;
bueiíos selam cançtituídos de tubcs de concrelo desprovrdos ou airudura Uu ruforro,
A escan§id3de d0 buêir.. quã;d' xâo indi..dâ n§5 de§enios de pÍojeto, reverá seÍ cs]§iderdâ, a priori.como .endo d' ü§' Nestes cãtos â locàção det-nitiva e o comprrmento toul dobupirôdevêrâo s€rdefinidrgno local da obra em côniunto com a fiscâíizâçâo, derendo orisrtâr-§e d3 §eguinte foÍna:
aj Nrvclar c Àprtoãí o ír,ndo da vata, r-uidando pcíd que na existência de água, drenar a mesrnaante{ipadamenre. rre.utôr bàsê arn eêrc.ãmenro de pêdíà ârruruou 

" 
a"rço a"ãn;lJi;;Á:"- ''

c) âeâterrar e aorí!ôctar a cavâ do bleiro ütiJi:ând{r-se sâpo mecânic§, prSferenciãlmente corI} o próltiorFateíiál ei.àvado, desde que o mesmc seja de boê O*ua"O., *r*,nrnd. o 
".. 

.rruir, * ,,r, *r;,;

biÂsrell:ã, üs tubo5, executâr o bêrço io
ciÍnento e ôreiâ cijjo !íaço detrerá ser i:41

mpiêmenl3r e píomoveí o rêjrntÊ dos tubos com argamassa de

§§Rl'IÇ ü rL'BLrc§ §t§:tçIP.{.r
§ri:tess* §,
§)r pill§§i
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que §eia atingida a e§ps§suta d§ nô rninifio 0r60m a.imâ da êêratrE al,perioí extema do coípo do b!êiro.
!}e§te ponro êm diante e ató â arta de pro.ieto, os aterros íemarls§lentas pÕdêr§o §er coÍnFctados por
meio dos Íolos (ô.npactadores tradtcronâis;

d) Posteíiorrnente {levÊtão ser executadas as bocas/caixãs cotetoràs, oas cotas dÊtÊrrn;nâdãs p€lo projeio
d€ en8eal"ana:

ê) §rr 
'asos 

êspeciais de sievado vor.fle d'água êrn rsis disFffitiv§, aria& a côodig&s paÍticurares dêpos§ibiridadê dê ero§ão à montânte e j!§ante do§ bueií§§, râcoÍnen{a-§e à êxecuçã§ de enrôcarnerlto dê
Fledía arrumada.

Coõtrôre GeârâdtItaor

al lôcaçào e rivelâmento dã rrêla, admilindô.se sma rrâíiaÇáo ínáÍima do ülinhãmrrlto dã mêsrrâ dê 2o(dois graus) e a decrividade rsngitüdísâr do fundo da vara deverá ser cântrnüa;
ir) Âprecjãçáo, ern baeel visuais, das cor,diçães de aaâbamento tros tsbas ê aéruras, obseruando-se a nãoocoríência de imperfeiçõês nà mi§turâ ôu mordagem, de trincas ou Àms ocorridos no Ínãftusêio êutrantporte,

ci 0§ tubcs não podeíão âpÍe§efltar vârlifõês rfiaiore§ qu§ 2 ÍrÍ por mâtro dê §0mprimer:to e 0,2eBr naespâssurâ do lubo;

dl cÔnferênciâ pot ínêtodo§ :opôgrá§cos cor.§rtes das dimensôss e demais ca,,cterhtiíãs geornésirãsprevistas. Não sàÉô admitidas variâQóes em quãlquer dimenuao, a" SX. pr.a pontos issladosl
e) Aprêcraçãs' §m bâ§es visuãr,, dâ§ condiçôê§ de acabâ.ênto do ro/ps e das bOCa§ do§ bueirô§observêncjo-se à não ocoÍrência de Irincas DU outÍas impeífuiíões.

nE§rERAçÃO E§ Ánr*s ucxl$Áoâ§
Reparacões de danos Íisícos ao meio ambiente
A recuperação das árêas degrâdãda§ !árêas d€ eínpréslirnos e jazidãsi can ste na recomposÇoda vê'etação nâtü,ar, corre§pondencio ao transpone de **nái.oo.uuo n? periÍeriâ quando dâexploração dessas áreas, seu espalharnento.

Ao te'rninãr â exprorÂçãô da. :onas de empréstimo§ Ê jazidâs" â Emprêitêira deverá recompor cslocâis i'rtiliradcs com â r€distrisuiÉo a, t"* u"g"à ,Jti*I" ,lã 0". .*senrêm bom aspe€to.
0 rnateriai orgâi,ico resultâflte dn Íoçada manuêl da limpeza da Íâixâ de domínio, de empréstimoe dÊ jâridã; se!'J estscâdil e posieriorminte e5parhàdo sobre os rarudes de ãterÍos, fundos dascaixas de emprÉstimos Ê de jaiidâs respecarvamentê, coma ínedidâ de proteção arnbiental.
Â§ árêâs de já?idâ: e dÊ aaixâs de eínlréstiÍÍios §eíão recomlro§tàs íarendo-se rêtornâí ao sêüinteriôí a €Êmãdâ tertil ôu expurgo ârÍrirzenado na §u? periÍeria. No entanro, antei dó rançamentoÊ regulaÍi?açãc ri* carr,ada, será Íertâ a esaariticàção * a"riorÃ**to ds funds da cova no

&

,,$§

§§ Rli'§ç{} pü§LrÇs §f{§IC§*t
§r***:rtç;l §.
.Fo.gixe §'*.-
§*!riç*:

§:lF 030 ;:{}1r
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pROPONE {ÍE : PRtr!,ÍURÂ MuÍ{ltlpÀl Dt EiaJO - MÂ

oBRAr nECUmtAçÃO D[ E§IRÀD^5 VlclllAls tlo MutltcíPlc Dt tioo - Mâ

rfl(r*Êoú soclats sogtÉ PReços D  MÂÍ' OE O6RA HOiISÍA E íÉllsru$Â

oús€firçÂo
€RI,PO A

À1 20,m

;',.':bíiüü;

20,00

1,50

1,00 1,m

0,20

I

1

-l0,20

À5 SEBRÂE 060

À6 sÀi^Rro EOUCÂÇÃO

0,60

2,50

a7 SIGUAO CO TRA ÂCtDEr{Trs 0E rnÂ8ÂtH0 1,00

E,00

3,O0

8,@

0,oo

r6,t0

Â8 iFGÍs
À9 oNcl 0.00

36,ürÍoTA!.

GKUPO B

81 qtpouso stÀrÂN.{t ttMuntE§Aao 18,01 0,m
82 ÍEÊÍÀDOS

B] 0,90

M 1U,81 8,33

85 0,08 o,a6 I

86
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1,6s

o,11
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T

a
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Gil",Po c
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CA FÉRIA§ II OENIIÁDÀ§I 0,00 2,2á

:__,-g _ Pósno REsclsÃo tfM lusrÀ (^usÀ Á,18 3,58

4,41i§ofNrz^çÀo A0rctoNÀr
ToÍ.r âos ExcÀRGos sooÀs eut ti^o RtCtàtM,

o,32

''

c r,rrrD|rct s 6to!Âlt Df À 8,35 tt,34

6âUPO D
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..- --- ' 18,38

RUNCiDÊÀrctÀ Dt GRUX) À sosRE 
^vtsÕ 
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r*ÂDÀúiAoo É iflBctDÊxcrÂ Do FGrs qlaflr 
^vlsoPRÉvro tt{DiNrzaDo

D2

D ÍOTAT

0,44

],7a

§[R\.l'ÇO PLSIICO ]ÍLrarCIPÂL
Proc*srr: §"
Plgina §.
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19,21

Rubrice:

sRP 030 l?02,

có$€o lroi§ÍÀ* til§Í{§âalsÍá ta

i

't_

Á?

À3

ltsr
5tNÁl

+ -----

__-,1

1n- - sm -

I

i..

I

,.1



n
,rbíiúã;

r{*.kra

r§ *rrkqta ! e,i4üd...r..t..e

{: rc.;;";}}r:.a,ra

''-. " |'|i'l'' q!.\.1

.s§.:3

r§§rqÍnl.

-"*._**.6ü.*:*f ..,.r!";im*+ãeq-.*-' 
'*--

§§tr\-rÇ{} pr§§t§
Pr*ressqr su



rÍ

r-m,oo

,.'lbíir]â:

t íc f,s6 5o9^ll 115'66
ffiHooÍrir'P'*r
Íl(rg§lo oo ÍBlcHc
riílPo6tÀ i..

*ffi*.* a"'"r - ltf,/2oa r*Âc^sf,vrü1n.ô otlo*rÁDo

MÉ ó81Â DE Cr{LC1r10

t.0

1.1

1.1

Pio,Elo agflri.o!§rr{

tLào.edod. PÍÔtlo t"'atiÉ

i€cu?Eiraro ot Esr D uo'r* ürÍÍÂ à

§EA§@6 rttuÍrrmrfs

1.o

7.O

l-1.1 Plã.. dr !Êt' t5'í! r &5Ol m

9,m
2,*

auJítlÍàd! (utdl
2,Oü

6ítn rol t l:

r§ro

á,A nl

1.1.2 Molila.r.Io. drít ii§ttéc d' '$ip'rrcnto

213 
^dftlíif.{Io 

lot'l

oâBO5:
fttêneáo Íoàl lín)
tàri Madiâ (ml

8àrê tml
oLfi n!. ji:irL _.6.iho/íêír'

Pêis êP€.Sao lãlêllla

100.6 m

!,0ô m
0.20 m

5.50 km

t25

:!.r!tíaoa .§E. da §!|ral'l dt Fiô

Eqvedo t GÍl, ê h.tltld dê I'ddr = 1ár,5
vô!fle eí.tlt''ô m ql.dm dc oÊ'í'n

Ír.n3r. ro..:./ b..a lüíf rúr,. * -" - - - 
. tit rdt do êo i,r r 9.Í. !+.cf,!rl

-.-0".*.-r,'l"f''m'rdooú''ó3n el;'ffi " "- 
" 

ur?riy'
15t!'9t ' r"'"a.,J,to t::xl out (rín)

:óÊFú, Í!c. ! (-aí$ {ii t"*'ã 
x 9JO

273a,61
t.a!rFo.!ê (m') ' 1,.ít,l1 Ô

$o

al

TNECH{':

r.(ua€É.ã! ,. Én'rdt' \rtdD'i! tr' t's'iett'o d' !'d'/r,lÂi

al,l

1.2.t-1

LU,IJ

a

12.1.1 osm. ará *rtr:a lrg d.w' l'â Ír 0'11

!xr.rtã! Totrl lm)

1m'ÍD 2,00

2r.'.( Irr.stalc l. tr''lcíil_ !'rt'iÚ'
&pets.ra do €tq,otfP iúl

l@,00
2moro r0ã

ran,for nuncol m' t- ;cr " tnrggrroo an n' r pcs': csocdcol

Pt 6P'dtu
6E0,00

40c.0c

680,m

our , tt.lerlda ' Ádt -i"a
!.50

Pl1ie e §e

(TR\'ICO PL BLICO }ÍU§ICIPÀL
Prn."tio I" 

- 

sRP 030 /2021

7.1

LÁ
Íí3"o

----



lr(

t..!..i._..

2.:.r., S8gubrt aso ü qruan

,00&s

1.r,1,6 a§âlpaa..íto drêtaía,100ra dE !r.(tô.tl§n rl
(c.íDrusio lnr]

liír. Uá&â lí.)
§,m

2-:.â

2.1.:,1

$§v1ços oê §lrÍJ§{rmo pllarÀ&o

Li"ntai:Íit átdj ô Ir.. d. Jütdr
b*úrô {mi
r&r0

EsíàvâÉo h:,)

5ü

loero ú!

§úro

:,:.t.2

2.2.:.5

430

1,3

elrrr|. d. ,.rtêrirl y!a*út (h. irráa

§!àú,ff)

l:r., !Íwrdo..aral d. $,t.rlrt drsrl.l.
Íxtsr:o Í.rrl rd: *d Mjl}r tn;1m)o0 , 5,5{,1

§se íi,
0,.20

& 2J.21 tr.i,i!&r-r êrat r/ b:rc llh! ê§,odjr. ,1. Êúnàrr.ár
as.â-3çiio e tãr$ i,Í,Jt êêrô..recãj:6 tãiêíüâ

11coJ, r !. /o
DMt ma!. jiiídi - {rr.rli(r/àtprrô

5,00
11§17'50

Cafr!.C.r& j" r,rjo, I 1Q* p.,ô§6 *r.n!.,
C3útoãr!àçIô 1!rt)

r.2.r
:,à:té

t€fi1,1çO9 t a§n rí^arü
c.rIo SgIi &rrün

aeírÉnírantó i1))
quàírtidâde d. l}j.l€trê§

,:iYr! !. tll3i.r lnl

1.2.3_4 üoíà ô5I(D{,ü&n nor@l
' i.§ de t*etü,

qrrê{idrdâ írê },oaas §r. ô!ârô
Q'rinudàí* dc t o,ns

nrclrieÁCj§ 5r irarS ü6*ÀsÂo*§

ÂeF.r.ião d! .râl1ê *i..j .rr.írai. ârrôidrtê
E$crvdçã.rir,!l

rlra'ol i

t!hi&dÍlí)

'rrdâd€lâlunidarelsi
§dd.da&!

§§Rlt{'$ ptBi,ICQ r§.§I§Ip_{r
Fr*r* e s;*
Prginc §i
lillllrr.;r:

2,2,1

l,tr.1

_,%
,ad,1§

§§.a, ü31, Jl02t

tto

164t! rt

ít00'n§ m'

r:oorio íf

u$,s nr'

t,.ao

tú

r,§

2,!O



i:
,.!.,i ..^, nr .J:it:I. y/

coMt,í r§tÇÀü ÁNÀ.LÍflCA iri l,l}t {,ü Bl}t
Pa(y{rneira ru*lTtJRÀ MllNrcrp§. »li

lls{xEesdin rrr&r:

lJà$ dc ('ál(ül) díi lS§ dâ l\!*eiru§: l0ílt{

Or'çarErlL0 LLroíeriid$l {§im ou lrlâir) NÀ0

§

n
.[
§
,
I
I
A*
&
§

§
§
ã

!
ã
Tr
§

T
&

ãt{

:
I
§::
Fa
| _'
I

{
§
§

&

&
§
**
E
A
l.

*

t
Iy&
§*

âI
*
§lt
üI
*
I,,
I

&

§
§
§

ü

§

s

TI

!.

Ilnüe út .1]!na{}iiçdo, 
'rrlor(xi rjc refcrêi lcia r lóÍ}*le ilí) llDl Acúnl§o 2ó?21201 -i 

jlCll"Pleaádo
llero*xaç5ri: í.l,i n'l3.l6ll20t5 r,.risce$.rdo

(.1, rdrrres Jr ltDl ar_iara Íorao ca}-ula*§ ({,rn en1rtgt, d, fónÍlrla abnrú):

§w
a$, -

il t,,.tf 1ir&*6XL+rF) {! â I}
i1 -j) -r

Otdu
ÀC : t&\a de ülsio rlâ À.i$iqi§râçi§ Caütr.tl;
Dl = n;a ;6 4"3n s** 1i"*.uL*,
R. i. C - ri,. ,1 d.c.,. \(,81.n, é gd"alu do co rgxrurirnr:;iu,
I : !i.r3 de sil-'üro.s í{}Ío &in: I ? ast lN§+pls'rss / l}{{)&rdi-{ ! - L0il,tis+pls}l§§r.Cl,I(3}
L = !úra J( ,1t. .'

§i,jliú(| a*i? ,rr !i3:jri ll!, ç)r , r.üi! lle ,e€i!ilr4;, üiiütii.ia sÁ!§!allÀ1, { i)às! ik {átslo ds tss pâ.â ('on8r!rçro & Ro&lviâs
íl'aeis!-11tÁçili, I iÍi,án ) é i:ie l{Í}r, .or! ã lesir.r,1ivl arÍitx1i, de 5iír. ,eclrÍanns aiídr '{r& *,oliÍx,r ôaÉEleao Saô Dcíorsa{áo ê

§râ ó a .tiLrÊsLir? lris adrxtlt*lÀ $,.i ! ,\.tÍ,tri\tr,ôX) PÍitl;üt.

§§§1::Çü PÍEr.rc0 §ü§kçIP{L
§r*r*ss* §'
Pâgi§& :\''
§lii)§ica:

4rl 4.n] I '- rr:3r*í
e 0uon

Ccülrol _ 3,80 _
ú,3i í)30 0.?4
{t,í} 0.x §.97

!.r t 121r,{}2

6,ai.í I,irr''r..(,

I,t$CüÍ"1NS

fi§
:1,00

§.6i 0,ti5
t§s 1*) :,00 3-§0 5,fi)

0.{t] 0.ili 0,{n

rrí rl Dr§(rNrrl{ÇÀ(l

ljltlTri, }lx -(r Di§oNt:làrÇ,Ão 19ó{) 2ô,97 a,x 23iü

Pr§ti§sioril:
{lk}j"\(:Â, r

§RP {}30 l0:l

-

0.32
§rcos
)LsÊci&s l'i!iul...êir:!s

l,!ar§

3.l]íl

0 írj
5,00

0dxl

C,'r,!.,



to
a
írt

x
t§

*
ii

;t
!a

ô§1
\!i

F.

n
§.

ô

à* x
o
rn'

a
ro

.'i

a

ra

ô!

€,
ri
.ri

Õ

§ x
lÔ

R

lrl

q

lr
t\

t\
íi

§F2
â
F14 ol
>aíul \a!r:êÍ
ot),É

z<l,
r..| <tl at

:1 E
5ü
Hâ
5t
!a

g

Fp

o

ã

§

ot-3ôoÉ
ô.

i
I

N
í

:3

§

t,
e.

,l
IJ

E

o

§a
TJ

i:

.t:r

,:i

:ra

.ul

iil

.ili

':i
ti

tir

:i

§
I
z

Eü

§
É

d8?: ê9o 
=g{). x

=êE€!H3 ãeÉÊxs= R>3 \;ã Axo 9Éa éâã g

ã> 
=-g* õ5? i:r ?-ÉH §Êã3p Íiü'ú9 §ü

Ís" É ããluã O ÉO

EÊ3d$E
áe'ã..:-(,

Ê É x ã€ s

§,i

§ }§5TCTPÀL
Sro(rss0:{" §ttf §3{) 2 I
Px6{ra §r
§*irri*a;

**..**.r*.!%

a

§

z

§í4

í'j,

4

§
(,
2
aÉ/!
traê
ot:}
E

lt

lê
l§'I<tIíI
l.*llél

,l

!

lo

l§
l*,
l!l

l
t-l,{
l6r-

t:

fr

ê

I

t
I

ta



. . :. i :.:., i1 0 ;90?j.§c1L
. :;r1:

BREJO
ãf${a rrtts i{trJ, ird&l =:

eDllÂL Df, LICÍTÀ(ÃO
PRI,GÃO } }:TRÔNICO SRP N" OJU2OzI

Prefeitura de Brejo-MA
Àv. Luís Dorningues, n'95

cenfÍo - cep:65§20-000
Sreio-Ma

C){PJ no

§XÔII

llma- Sra.

Pregoeiro e denrais mçrnkos da CPL
I\efeituÍa \,lunicipal rtr BRIJOIMÂ

Rei: PRLGÀO TLT,TRÔ§IC0 SRp NlIi3OI2§2i

"l hezados Sç rrhrrrci

sediad:r eirr eto
§r{a)

por intermádio dô sâu rsprgssniâr§ legal

' ; . ', ' Porador{a) da Cmteira de ldentidade no
do CPF n" presante inslÍurÍsnto e
d{:clôra sob as penas da lei, ryre se enquadm na con<liso de EMpRES À D§ PEQU§NO PORT§.
ros lcünüs da l"ci fiüxpiernsrrtal nô 123, de 14/12/2006. Código do ato: 3ló Desgrigão & Atr::
ENQIJ.À-DR.\ MIiiriTO DI EMPRESÂ DE PEQTJENO PORTE

,(...-l ....... de dr: 2021.

r& {assinatura do represent*nte ieggl da proponentq
ern papel rimkario da ompresa" dsvidarnente :idendficado)

(Obsen açào: enl cású níinralilu, assiraiai e ressalya acinat

§l&l:Çi{, §{-§§."I{Õ

§rrbr{e *:



BREJO
ãlfrrr, ,a.it*. i.rt{ ,.r}rí §

Prefeitura de Brejo-MA
Av. Luís Domingues, n. 95

cenLro - cep:§5520-0OO
Srejo*Ma

EDI'ÍAI- DE LICITACÀO
PRf,CÂO r,t.El RÔMCO SRP \r 030/2021

.4NEXO IY

..§!§

,&'.i il!

Ilma Sra.
l\egoeiro c ric:nais membros da CPL
Prefeinira Municipai de IiREJOIMA

Rêfl : PRECÀÔ EI,F;R{)NICÜ SRJ,' N"Ü3{}I?O2I

I\êzâd,3s S(Ilhürê§,

t crideruptr . ornlrlet,,i__--_
prrnado(a) da

sediada ern
por interrrxdio de ser:
Cartêirâ de ldeotidade n

reprcsôntânlê lêÍiâl Sr{ai
edo

CPF nô_-.'..-..-''- DECLÂRÂ, que rem pleno conhccimento do referido Edital e seus
A.exos be*r como. que recebeu todo; os dncur:renros e infi:nnaçôes necexárias, os quais
pr:risibilitarar I â ror rrlí elâborasão da respr,ctiva pn4xrslu c{xn€nii.al, e por não il:pugnar o presr*te
Êdital eortbrrn* a$. ?4 do DecíÊt$ lsü?.ltt! ou paniciparern do pres*nte certarne, túlara p<x sm,
que aceira e :ç subntet( à torfus as ecndiçôcs cstabelecidâs no ref{,ririi} Etlital E aroio§. abdicanrto do
recorrv de qlalqmr *Çào rontrâ o relerido ediral. For ser expressâo da verdade, fin»o a presynte.

. . ...(. .), ..". .. dÊ d§ 2021

(assi*atura cio rep'esertdntÊ legal dâ lxopongúle,
ern pr'pel nr:f.»ario d* grnpresq dcvida.:uente identi§cado)

§§r{\"iÇ* pt§L}c§

&xbrira:

. 
.r.:i.#à2-00tq

'lr;u *

(Obscrvaçôr:: cm caso afin*ativo, assindar â rcssrdva acimà).

§r*r.*sr*



BREJO

.:.'( Y.l!r,

4&&xüq
-i,,rrr&IIIEI-

- f,orrAl, rlE LrcrrAÇÃo
PRX,GÀO ELI:TR,ONICO SRP I\I' O3IU2O2I

Prefeitura de Brejo-MA
Av. Luís Domingues, n" 95

cenLro - cep:65520-O0O
Brejo-Ma

árrlB lot'.. .att ta.Ll :

ÀNDXO lll
D§Cr.\R{(:_t{} D} \tr:\t§ t I,],\('t.\ Dt. l\aí,t:Dll't1()s

-a

llma. Sra.

l'regociro e dcrnais mer:rhos rla CPL
Prefeitura \.lunicipal de BREJOÀ{A

RET: PREC,,,\O ELETRÔ}{ICO SRI} il" O3O/202I

Íàezados Srnhores.

O abarxo assinadc. nrr qualida& de ropressntaÍts legal da empresa
CNPJ n" -___, DECLÀR{ sob as

penas da Lei. nos terrnos do § 2§, d(, art. 32. da Lei n" 8.666r'93 que até esta dda, nào ocorreu
neúun lato srperveniantc que seja irnpvJiüvo de sua húilitrçâo na lisitagão €m €pigxafe.

de de 202 I

' (assinarura dr r epres€nlante icgal dâ propongnte,
em papel timhrado da empresÀ devidamente identificado)

§f,RI:TCO PT§LICO
Proaâs!o \"

l

ínome da

Rubrira:
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Preleitura de Brejo-MA
Av. Luís Domingues, n" 95

cenlrô - cep:65520-O0O
Brejo-Ma

BREJO
áot|a *\5. tât!, gr.Ll:

EDTTAL DE lrCrr,lçÃO
PREGÃO Xr,rrnÔXICO SRP Nr 03U202!

Ali§x0 v

Ilma. §ra.
I'regoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura lvíunicipal d€ BREJO/MA

RSI: PREGÀO ELETRONICO SR-P N'O3O/202I

Prezados Senh ores,

oa smpresa)*_-_-------------- CNPJ nô

scdiada ern._ _ (enibréço cornoleto) . Íxx inteÍmédio de sâu repres€ntaote legâl
s(a) -- ---
do CPF n"

poradoda) da Carteira de ldertidade n"

DECLARA, para fins do disprosto no inciso V do art. 27 da Lei no
8.666, de 2l de jutho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de ouarbro de 1999, que rào
empregâ rlrcrrlrr de 18 (dezoito) anu: *m trabalho rtoturro, perigoso ou insalubrre e não emprega

rnenor de lô (tlezesseis) anos.
Ressalva: erirprega menor, a partir rle l4 (qrurtorze) anos, na cordiçâo de ap,rendiz ( ).

..,... de 2021.

(assinatura do representante legal da propotreate,

ern prpel úmbrado da empresa, devidamente idcntificado)

(Observaçáo: em caso alirnslivo, asshaiar a ressalva a:ünai

§[R1'Iç0 Pt:BUCO
Proces:e I"

,.::: D}"tt..\Rr(Ío}]x ('t,]rPRtut.\1,o.\{) r)r§P()srr) \o
:J.:,rli(:§O §'\xlil tx) ..rR'Í. ?'D.\ (r(}\slÍlr r( .tt) rl:l)l:lltl.

R*rica:-
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Prefeilura de Brejo-MA
Av. Luís Domingues, n" 95

cenlro - cep:6552O-O0O
Brejo-Ma

- EDITÂL DD Ll(rTA(:^0
PIIEGAO ELI R,OIIIICO SRP M O3O/202I

Á.NEXO Vr

-3

llma. Sra.
Ilegoeiro c dcrnais nrembros da CFL
Pretbihra klur,icipai dê BRLIO/MA

Ref: PR}-OALI ELETRONICO SRP li'030n021

Prezados Se;:lrores,

(home da

- 

CNPJ a"
sediada ern 

- __ -l!13!sÍ9g1S!gs'!§to) .. .. .____. inr intermédio de seu repesentante legal
s(a) -_-_----_"*-_*- pcrtarlo(a) da Careira de ldçúidado l§ c

declaaçôes informarlas sfu verídicas conforme panágrâfos 4" e 5" & âÍt. 26 do dscÍero
10.024i201e.

Je de 2021

iassinatura do rcpesentante legal da proponente,
<t) Írapal tinrb,rado da eurpresa tlcvidameatc idarti§cado)

(Obscnaç:io: eÍn ca\,ú afiÍfiali!o. as:inala a ressalva acirna)

s[RI"IÇc] P13r.ILO
Processo §'

a§"

Rubrlca:
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BREJO
§rí'rr. ,.tn . ..1{ ,ri&l:

Prefeitura de Brejo-MA
Av. Luís Domingues, n" 95

cenlro - cep:65520-00O
B§o-Ma

_ f,DIlhL uu r-rcrr,lçÃo
PR§CAO ILf,'I'ROMCO SRP If O3&ÍI021

ÀNf,XO Vrt

Ilma. Sra.

Prcgoeiro c dcrrais mcmbros da CPL
hefeitura Munieipal de BREJO/MA

Ref.: PRE(iÀO ET.ETRONICO SRP N"0302021

Prezadcs Senlrorer

nom da eüpre§3) C-NPI n'
sediada ern endereto conro leto) . por interméôo dr seu representânÍe legsl
Sr(a) ___ porlüdor(s) dâ (lffteirs de IdêÍrtidads n' -__-- a

do CPF n' DECL-A.RA pârà os devidos 6ns legais, ern cump,rimelrto ao exigido
no edital. que concordo ern enregar a garntia con§úuâI. c<rnfomre prevê o Artigo . l'. 56 da lei n"

8.666, no alo da assitu{urâ do tx)ntÍâfo,

(assinatura do íep(esentante legol da propo&nte,
ern papel rimhado da cnçresa, devidmtentc i&tti6cado)

(ObssnWio: c:n caso afumativu. assinalar a re*salva acíma)

ST.R1'ICO P{ALICO
Prorp*ss

\(} l)r, (;.\R.r\l'1.\ ( o\ r Rl l I \l

Rubrlea:-_-

Ill.:(

a

. .....,........ ... .(.... ), ,....., dê ................... de 2021.



Prefeitura de Brejo-MA
Av, Luís Domingues, n" 95

centro - cep:65520-000
Brejo-Ma

BREJO
:it r. r.t*. r{rrr r.{.f :

§DTTAL DE r,rclUÇÂO

ANEXOwII

lll\t-;'l',\ D.t §'rÂ D[ n]:cIsTRo Dl: PRÍ:('()§ N". \\\/2021
pnt.«;it) t:Lr:t nt)rr« o sRP \" 03or2{r2l

PROCESSO ÀDM${|STR{]IVO N'. {no{órro2l - CPL

VÂLIDADE: 12 (dozc) meses contedos r pertir de drtr dc au puHirxçio ao Dürio Oírcial da
tl âo ou do f,strdo do M{ranhto ou do municífio dr BRf,JOA{A

Pelo presen:e instrunenro, o Município de Brejo/lvlÂ, Estado do Marmhfo, com
âdministrativâ- n0 Prefeirura Municipal. loc$lizâdâ ru

inscrita no CNPJ sob o
no. ____, rcprÊsentadô ne$e ato pelo gestor rcryonsável
R§SOLVU. rcgistrÍú os preços da eÍnpÍôsâ _ inscrita no CNPJ sob o no,

CEP: _- cidale
nas quantidades

esimadas oâ s*{âc qu{to,destí Aiâ de Registru dc keços, dc acordo com a classi§cagio por elas
alcançada por itenr, alendcndo as cdrdições prwisas no instnaEnto convocatorio e âs constan es

desia Ata dc Rogistro d€ Preços, sujeitando-se as pârtes à noínss constântgs da Lei a'. 8.666191,
Lsi tf. 10.52012002, Decreto n" 10.02,{/19, Lei Complernentar n". 123/2006 e suas altffaçÕss e ern
conformrdadc con as diqosiçÕcs a reguir:

2.1 - A Ata dç Registro de heç.os, durant: sua vigôncia. po<ieni ser utilizada por qualquer ôrgâo ou
entidade da ,\rilúnisrra;âo inclusive autar-quias lbderais, esladuais ou municipais de órgãos
públisos, estâtsis ou ainda de regime próprio que não t€oha participado do ce.rtame licimrório
mediante preirá consulta ao rxgào gerenciad<ir.

2.? G rlrgâos e entidade; quc nâo particrptram do regisüo dÊ preços, quando desejarem fazer uso
da Ân de Rcgistro de ltoçtx;, dcvereo ir*nifeslr seu inteÍess€ jmtô ao ílrg§o gerenciador da Ata.
pâra $re este indique os possiveis ltrmcçeCores s reryectivos preços a serern praticados, ob€decids
a ordern de classilicaçào.

§[x\1Ço PLBLTCO
Processo §'

.. . çtm sede na

" . : r , rcpresenta& pelo _-

I- t)0 t)Htr:Tt,

íÀ§ ,\:{{, ll.{ rl l|l IltJ,\,rrr.!fit- t )t7{;.l i)l:l!l

Rubricr:

- .-.:::i.!fr,14.1,1

:rq:_Jq--*! ,t.t il, ,2

sede

l.l - À presmte licitaçâo tem por oSjeto o Registro de Preço <xrm o objeúvo dÊ §rürrâ Conrúâçâo
de Serviços do RecuperaSo de Esradas Vicinais de Intoesss da Pr€&ihrra Mulicipal de
Brejc/MA, conforme condigões e eçecificações consâutes ncsb Àta, no EdiBl e sêus uexos.

l.l.l * Este instrrurn8nto não obriga aos ORGÃOS E ENTIDADES a §rmarem consâtações nas
quanüddes esrimadas. podendo ocoÍr€Í liciia@s eryecificss pore aquisiçfu do(s), obedecidas a
legislação peúi*ente, sendo assegurada âo detcntoÍ do registrrr a preferêocia de fnmecimento, em
igualdade de condiçôes.

t
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BREJO
Prefeitura de Brejo-MA

Av. Luís Domingues, n" 95
centro - cep:65520-0O0

Brejo-Ma-tctt 
Lrt . .4t!, ç..L,1 :

2.3 - Caberá ao fomecêdú beneiiciario ria -Ata de Regisro de Preços, oLseÍvadas as condiçôes nela
çsabelecidas- optar pela aceitaçâo ou n,ào do fomecrmento, indepeirdentcmeds dos quantrtativos
registrados ern Ata, desde que o fornecirnenÍo não p§udique * obrigaçõe s afi€riorm€nte
arsumidas-

2.4 - As aquisrções ou coutrataçÕes adlcisnais, não podeÍâo exceder, 1»r órgâo ou p« entidade, a
50-eô (ciaquenta por cento) dos quarrtitativos registrados na Ata de Regisrro do heço§ &rant€ suâ
ügênciq c ainda o quantitarivo decorrtjrte das adesôes à ata de eBistro de preços não poderá
exceder. na toralidade, ao dobro do qtrantkativo de carJa item registrado na ata de Í€gistro de preços
para o órgão gerenciador e para os ôrgàos participantes, indspendenternenÊ do nú,noÍo de óryâoc
não participantes que, desde que devirlamente comprovrda â vantâg€m e o cumprimento das
exigencias da legislasão ügente

3. I O gerencir:mo*o dege fustrumento caberá a heÍiitura Municipal de Brejo/MA

3.2 À Presente A1ê terá validade de i2 (dcze) meses" uontados a partir de sua publicação no Jomal
Oficial do EstaôrMÂ-

3.3 -' A, Socrctarii' 2anicipante deste Âta de Registro de heços ó a Secrstaria Municipal de
IntaestÍutur1r- .

4.1 - 0 preço â quiútida& e a espo;ificaçâo dos serviços ou produtos registrados nests .{ta
eocoÍllÍíun-se ilrdicados na tabela abaixo:

PRT,SÀ LTESCRIÇÀ I..iNI) QUÂNT
DO t1'§t!I

:

5.I - Os itens rcgistrados devcrâo ssl exçculâdos conforme termo de referência do Edital de forma
&aciou{dà (sr.nêssá,io) ç ccalbrnis lcierii 'solicitados l»lo seíor coml»tente.

5.2 -- O praz,r Ílrâximo para eraega :crá tliário conlôrme solicita$o e pedido efetuado pelo
departaento de compras da Prefeitura iviunicipal de Brejo,MA.

6.1 -' Executar'o fomclirngnto d€uato düs padrõcs estsbcleçidos pela Prsfaitura Municipal, de
acordo corn iu especificaçôes do cdital, responsabilizando-se 1xx evenfuais pr{uizc deeorrentos do
descumprinrento dãs conüçõgs estabeleciCa_s.

§rR1'IÇü PffiLICO
Frocerso

ü'ir'trJ- t).t {rtiB§ài(tl,{ t},t Pliu5H\ I I ltu(JlsIlt{} t)}. PtU.t{ ()§

VALOR
UNITÁRTO

YALOR
TOTAL

I

I

I
I

I

{,

fiubrice:
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BREJO
Prefeitura de Brejo-MA

Av. Luís Domingues, n" 95
centro - cep:65520-00O

Brejo-Ma:,.rr. Lrl4...rte ,r1l4l :,

7.1 - Convocar a licitante vencedora pare a retiradri da OÍdern de Fomecimento dos itens

regisaados.

7.2 - Fomeccr á empÍc§a a seÍ ço'itrÀtada trv"li's as informsçõg§ e os§la'ê§im€otos quc veohm a scr

solicitados relatirünente ao objeto deste Edit.:rl;

?.3 - EÊtuar o pagaíenrÔ à empresn n;s condigõcs êslabelceidas neste Fiital;

7.4 - Noti ficar por ccrío. À empÍ§§â cÜnirátaê mda e quatquo inegularidade coa§t8tadâ ôursnk

o recebinrento do objcto;

?.5 - Nenhum pa8âInento será efetuaC'r à crnpresa dgrcntüa 'lo regrsro' €nquãrto pêodente dÊ

liquidaçâo c qualquer obriga@o. Éoi f"to nao ào gerador üe direito a reajustanento & preços ou

a atualização rr:ona;iria:

7.ó - Não hst cá «rb hiÉtçsc dguülÀ paganento attccipado;

§fR\:ÇO prELIgÔ
.Frocesso §

L I). t§ í XlllÍ{,. I íirl I.).t (ír,\r[."{ r,.1 \rf

6.2 - pi.estar os ásclareci11rcntôs qr:e 'foràur'solicitados pela hsfeiüÍa Municipsl, cujas reclarnações

se otnigam a al€dcÍ pÍoltürmsnto, bern cqno dar ciência mediment€ e por escrito, de quâlquer

**.iiO"a" q* verilicar quardo da exçugão &s atos de sua respoosabili&de:

6.3 - hqmt>ver todus.os mêios necêssaÍios à Sarutia da pleoa opelacionalrdade do fomeclms{tq

irrctusive cnnriOe"adns os casos <le greve ôü pÀralis{ão de qualqrer naturrz{

6.4 * A falÍa de quaisqum itens cujo foniecimel to incurbe ao detents do preço registrado' não

o(dsrá ser aletada como *oouo í" força maior paÍâ o atÍ§o' má e)Gcução ou bexecrçâo dos

ü;;il;il_;"ü. âi,a . 
"ao " "*im§ri 

das penalidadcs a que esá sujeita pdo râo cumprimento

dos Jxazos e demais condições qui estabele§idâs;

6.5 - Comunrcar imÊdidfrnente a ftefeitura Municipal guatquer Àlt€fsçâo ocorrida uo gndeÍ€ço'

conta bançária e outÍa§julgadas nÊccsúrias para o rocehimento & cpnesondênçia;

6.ó - Respcirar e [l1zer culprir a legislação rb s<Úurôllça ê Adnúrisração no uabalho' ;xevistas nas

normas rigul amentadoras pertinerues;

6.7 - Fiscalizar o lxrfeito cuntprimeflto do fornesiltlento. e que s: obrigou' cabeado-lhs'

integralmenrc. os ôaus deco§á. ra n 
"ulioçao 

dar-se-á ildependenteÍncnE da que serâ

exercida por esra Pêlbitura;

Ó.8-lndenizcrt*rceiroselouàprópriaPrefeituraemcasodeausênciaouomiasãods6scalizaçao
de sua paír. pelos danos ou pt".1ui'"t cauqados Jrcr sua culpa ou dolq devcndo a «ntratada adotar

todas as rneilidas preventivas, c}n hel observfucia às eúgÀncias das arloridades coúpêlortss e à
disposigões legais vigelt*;

ó.9 Fornccir ois pro&lros' coniorme c§'ipulado nçsre edital e dc sçordo mm â proposta

âpresentadâ i

6- 10 - O atraso na execuçâo cabeú penali<iade e sangões p*evistas no item 12 ds presentc Ata-

Rubdce;- 

-
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Prefeitura de Breio-MA
av. Luís Domingues, n'v:"."ntro 

- ceP:eSSZO-OOO
Breio- t"t a

?.7 - Fisca lizrr a execuçào das obn.igaçÕes as*rmidas pelo contratado

Ll -- O Pâgamerío será efauado arê 3Q dias a$s I emissôo ds naa fiscsl deüdameots atê§Eda

lxla Secretati a resPolsavelt

8.2 0 C.ontratadorfomecedor ibvera indica oo §oÍPo

ficado no Anexo I e sua
dâ Nots FiscÚfâlura' dÊs{íição do ia'o

fomecido- de aoordo com o esPa;r
pÍ@sâ de Preço'

8.3 - Caso mnsratado alguma rregrúandade nas noÊs fissris em fatuÍa§ estas serão devolvidas ao

fome c*dor' Para as nocessár ias.coreçÕes. §o*t as informaqÕes çe m0tvaÍam sua reje§ão' sendo o

pagamento rcalizado aptx a reapre sentação das nous fiscais ern âtura'ç'

4' Nenhum Pagamenio rsentarà o FORNÊCE DOFJCONTRATADO das suas responsabilidades e

hi gações, nem imPl irará aceitação defirütiva do fomscimgnto
ô

8.5 - O Coütrdan(e nAo eÊtuanâ Paga:n*to de titulo doscqrado' ou por mero de cobraoça em

banco, bcm cüno' os que fore* negociadrx; com teÍceiros pof rntermedio <ta oPeração de

8-6 - As despei'rs balcarias decorrett

responsúilida'le s do Conratado

tes {€ Earsferàücia ile valorcs pãÍa outrÀ§ pr8ças s6âo ds

pÍessnts Àtâ'
inicial deste

do perctnnrâl9.1 - ()s
gdmitida

instrumen
daerminad

9.2 * 0s Preços rcgistrados que soherl, n rslisâo lãr, Poderão ultrapassar os Pr€ços

o valor origüralmente

pÍatlcados no

con$eno da

meÍcâdo. mânlendÔ-se a diferença Perce*tual aPrrada en§e

§ propo$a e aquele vigsnte nO mer':atlo à e1»ca do regi«ro;

9.3-CasooPreço registrado seja suPerior à média dos Preços de mercado' a Prefeitura solicitará ao

fornecedor. nlcdiante correspondêncta reduç ào do Preço registrado' de lbrma a adeqú-la

9.4 - l'racssa da a negociação co'n o-Ílt imeiro colocado a helcitura Poderá rescindir êga Ala e

convocal' nos tgrlnüs da lcgislação vtgen tc, e Pelo Prqo rta primeira, as demais ernPresas cÔm

pre9os regiíra&rs- ;abéndo reiicisão dasia ala de regtsuo & Prços e nova licitaçâo etn caso de

fiacasso na negocia§ão'

ivers eotr oç dc mercado o" geços regisrados que forern iguats ou

9.5 SeÍá conside rado cornPa

in{eriores a fltrdia daqueles apuradcs pela Prcfeitura'

10.1 - A preseste Àtq 4 Regi§§o rk 'heçog tiodsá §€Í cancelads de pleno direito' nâ5 sêgúntss

§Ê§1"IçO PTBIJCO T

Proçe:so

tt. lx) I' 1(,'.{lrl-'\ 
.,o

situaçÕ€s;

Ruhrica:

I
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Prefeitura de Brejo-MA
Av. Luís Domingues, n" 95

cenLro - cep:65520-000
Brejo-Mâ

b) Qsndo o Íbrnecbdor der cassa a Ícscisão adrninistariva da Nota & Em;rnho decu-rente deste
Regisro de fteços, nas hipoteses previstas. nos incisos I a XII, XVI e XVIII do arl 78 da l"si
8.666/93;

c) em çaisquo. hipgtesgs;,de €xcquçp. to{ai ou parcial .da rcquisição/pedido dos produtos
decorrerte rlssre re!,istÍo:

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos prúicados no mercado;

e) poÍ razões de inteÍesse público devidar-nintc deo<msradas e justiücadas;

f) descumprir qi:alquer dos iteus tla cláusuia scxtâ ou sétiÍÍrâ.

10.2 Ocotgndo cucelamedo do prego rêgissa,lô. o fornecedor será informado por
correspondêrici4 a qrral será juntada ao processo administretivo (h i)reset*e Atâ.

10.3 No caso r§ scr iguurado, inc,:rto ou inacêssilel o erdereço do fomccsdor, a comunicação
será feita p,.rl pubiic-i.;àú no.hirnal Oficial do Esadô/M.d considsrardo-sê cancelado o preço
rcgistradn a oartir da últinra publicação.

10.4 - A srrlir;iuçâo do lomçcetlor pa:a canceialnento dos preços Íegistrados çodení nâo ser aceita
pela PreÍbirura- facaltando-se a estâ neste cal), a apücaçâo das penalidades previsras no Edital.

10.5 - Harenrio o csrcelamcúo do preço registrado, c€ssrirão todas as atividades do Fornecedor,
rçlativas ao iornecirrerrlo dn itern.

10.6 - Caso a Pr:lbitura não se utiiizv ü p;cnogxiu de calcelar esta At4 a sÊu axclusivo critorio,
poderá suspcndr a *ra execuçâo e/ou sríaÍ o pagârnvnto das fâtoras, até que o Fomecedor curnpra
iotegrâlmccÍi a condrção contratual inhing:da.

& 10.7 -.Â Ata dr l§gistro de Preçc,s scrá c.rrrocladà autoÍnsiicarlerrte nas seguintes hipotcses:

a) Por decurso <ie prazo de validsd§;

l1,l - Os !r'eços. aprcsgíltados Íra propc*1a rjevein incluir todos ôs custos e despesas, tais cono:
custos d'ircios e indiretos, aibutos iní-.lJentes tâ.\a de aànini§rdçÍto, sc'niços, encagos sociais,
trâbâlhlstds, §r)üuÍos,, lietcs, lucro e outros liçrsssririos ao currrprimeuto integral do objelo desta Ata
de Regissos th'Preços.

sEP.i lçs PL:BLICO
Process

s) âüasô ate {)5 (§inco) diâs, rnútâ de 02oro idois por cento);

e) Quando o fçrneccdor .nâo .cunprir cq{q as obÍigaçÕas oonstantes no Editsl e nessa Ata de
Reguto de Preços:

': ...|
i2"l - O dcsc urnpnrnento injus:iÍictido das okigaçôes t -.$oúdas nos termos deste edial, eljeitâ à
conralada a rnultas. courx,antê o câpul e §§ do at. 8ó da L--i 8-666r'93. incidmtes sobre o valor da
Nota de Emr,cuirc. na fonna seguinre:

Rubrica:
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ll.:..L*I -o:,-:"- i*{ul ,= r limirc íkr i0, (,l irno) dia, rnutra de 04yo (quarro por cenro},caracrsnz ld'r-se a rnexecuçào total da obng4ão a panrr do I I 
ú (deflmo prime"oj 0," aàrn r*.

]1 1 
- a* prc.luizo_rtas <ançôcs conuna<Jas no aÍ'r. 87, I. III e rv. da L€i g.ôó6193, pcra infiecucão

:"lT_:-'- 11.-,:, 
do ob,ero adruciicado. o \'rurricipio de BREro/MA. atraves da se*eraria l,tunrcirpal

oe müaesüutllra po(hrq gi.ran:rda a previ4 e ampla dcÍesa çlicar à contra*ada multa de ae lôozo
ldez gn ccrrtu; sobre u va.lor adjudicarlo:

12.3 ' Se a adj*dicarária recusaÍ-sc & Ígüítr a tota de eülpenho inlustificadanrcnte ou se nào

lp-***1 sr.rudçâo,rcgulaÍ no aro da feirura da rn"r*", ,trr*;ã;il#;-"*ü;"i;üi}:J_
a as segurnte: penalldades:

| 2 3. L Vulrl de ate l0o,o (dez por Ertoi sübre o valor adjudicalo;

12 32., Sr:spensâi'i *mporáds <ic paroci;rar de liotagÕes e impedimenlo de cortratar etrn oMun'icipio dc Srej;ri§lA. por prazo ce até ü2 {dois) anoq q

12'3.3. Declara4ã,.r de rnidoueidads para licitar ôu çontralír con a Admi*istraçâo púrica
Municipal.

12.4 - Â licirarte, a{iri,3ica*iiãtàu. coniratadâ que deixar ds ertrÉgaÍ or ârresen.or dôeum*,târâo
âlsa 'exigida p'rra 

' cérta:T, *.. ensejar o rotardar*onto da execuçâo de seu- objeto, nâo xrantivcr aproposrr' lâlhar cu fra}o*r ta ex*§u\:âo dô cürsârô, comporr.ar se de rnodo irid&eo ou *o**€íiiaude Iiscal. garantida pévía e arnpla defesa" .ficaró impedida de licrú ;;,-**-;;';
\4unictpio pelo prazo de âte cinco &nos e, se lbr o caso. o Muaicipio rie BREJO/il{d solicitrá o seu
descÍed$)clÍo,-.cnro do Caiiasro d* i;os»cedgres dc Estado por igual penodü, s*Ín prqjuízo da açâo
pert*l cnresponderte na lrnna da lai.

l2 5 - A rrrLrlta clcntualme c ilnpcstr ii conuatad; scrá automatic-amentc dcscontada da faura a
que fizer.jus. acrexida de juros morarórios de louo (um por c€oro) ; Ã aü;;"-;.h;;
tenha nenhurn valor a recebcr deste orgão da hefeitura Municrpar u" núonaÀ. *ãr*"
conced.idl o praeo de 05 {cincoi dias *teis" co*tados de rua intirn*çâ§, para rrelrar o paa*enü oa
multa, Apôs csse prazo, não srndo rl'etuado o pflgãnento, sem arrior-óreo et*irúã;;;;rgà,
cômpetellc pâíâ que sejl inscrita na cjivida ativa do Muruuípro, podendo, ainda a prefeit'ura
proceoeÍ a Lotllançê .ludtcta, da multa.

1:.6 Âs rriultas preüs*s flesta s"ção nàu exinern a $judieatsria da reparaçâo dos evertuâís
danoq perd.u ou prejuízos que §&{r átô psnivel vônha crlusar ao Municipio a" nnúO&fS"

12.7 
. 

Se a ' ontrarad& nâo procedsr a.r recollrirrrenro da rnutta no pr-azo de 05 (cinco) dias útcr!
eontadas rla inrinràç§n poÍ paíe tra secr«aria Lrunicipar de InfrsssamtuÍâ, o reErctivo'ator serâ
desco-niado d.s crédiros que esta possufu com a swrciarfu Municipal de hreaesàturq s. se esras
aào lorem ruíicientes, o valor que sobejar s*rá encàrninhâdro para inscriçào .. Dr;d" À;;;;
exeruçâo peli,l Proçuradoria Celal do fuÍuoicípio;

I2- 8 Do .:i' '] qxe aFrrcsr penahdarie oai,era.recurso, no prar,o de 05 (cinco) dias úteis, a conLàr dâ
clencla dJ ll)irtYrâção. podencio a Adrnintstraçào reconsiderrr sua decisâo ou nessÊ pÍazo encaminhà-
la der rdaDrcntd inlormada para a apreciaçili: e drcisào ;{Íxrior, Íbntro do mesmo prâzo.

§§.8.1"§Ço PU§I-IC{}
Fro***s* §'

*-..-.-""".-!r.*
§rbrica

§
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13.l As infaçôes penais tipifirndas na Lei 6.6Íi6i93 serào objeto de processo judicial da forma
legalmenlc pre\ist4 sem prcjuizo das donars cornmaçÕes aplicávos.

l4.l - As despesas decorrênlc1i das contÍatagôes oriundas da pI€sglae Ata de Registro de Preços,

correrão à conta de dota$o orçamentrirria do lo em suÍso, ou das demais que possam vü a aderir a
prsssnte Ata, ás quais serão elsncsdas €ân morrento opo{luúo:

16.l - As partes contÍatartes elegern o Foro da Comafi: de BREIO/MÀ Esrado do Mumhão,
corro sompctçnte para dirirnir tluaisqueÍ qu€stô€s oriundas do pcscnte eontrato, irrclusive os casos

omissos" que não pr:dercm sr redvidos pcla via a&ninisÍativa, rcnurciardo a qualquÊr outÍo, pü
mais privilegtado q"! seja.

ló.? -'e por estúern dÊ acordo. as panes firmam s prosente Aa, em 03 (tÍcs) vlÀ§ de igual teor e

fonna para urn ú efeito lsgal, fiÇâÍido uma via arquivada da sede da CONTRÀ'IANTE, na forml
do Art. ó0 da tei 8.6ó6/93.

1 IJRPJO - N4Â. de 2021

CON'I'RÀTÁ§TE (NNTRATADA

Proces

de

rL ,)ír.§ i(§r:I 'fi.§ír.§ írn(.:{ }rÁ .Y?:.}firÍr§

lt§ r.7,\:..t r.§i.í. r..r.§ r)r§pír§r(

lb. lr() t:oaít

. 
: : t'-t r: 1A'L'1, Dfr 11.;":tq:-Jlq,r-*

,..t!,vú. y-/ ...-

l5,l - As pártes ficarn, arnda, adstrita às scgüirrtes diipbgições:

I - Todas as alteraçôes que se fizercm necessárias serão regigradss ps inteÍmédio da lavratura dc
t€Írnô aditivo â presente ,{ta de Regisso de l\eços.

II - vinculanr-se a esta Ata para Íins de anâlise tànica, ju:idica e dccisilo slptrior o Editâl de

Pregão Elstrônico ISRP n',030/2021 e seus Ím€xos e as propostas das licirmtes classificadas.

ItI * É vedado caucionar ou utilizar o contsalo' decorÍente do Ees8ÍÍe Íegistro pâÍa qualqB€Í

oper4ão Íina:rccir4 sem preüa e expressa iutorizqão da PÍsfeiurra.

§§RVIçO P1SIJCO

Rabrica:
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BR§-IO
::§Êôrr* lclia, iar& ía.díl;§

- ED|TÁL Oe i,tclr',rÇÁo
PRÍ)G^O ELL tROt\tCO SRp ]ri. {B0n02t

A!§}]XO IX

{\

co,vl:n1r rí, Pr §I P N' J202 t.
P*OcrJ"tí, lr;!ír.ryíJ,r*.{ rr? 

^'{,txH6/20?r 
-CrL

ITEM DTi§CRTÇ DO

coNTkÁTü »E Í?O*NECíLí§NT{} gug
l.Iff*;' §I CET.EBRÁM ,4 P§EF§.T?URÁ
i{UNTC)PAI. DE I,.It I:JO/MA, E§n,4DO rX)
wenl,vn.iu ea turnt,*a 1...1.

l)t-'r est€ ilrsÍm.mento »ariçura:. e t'r?riíErí\lR4 Mr.írü{:§ÁI, J}i BÂlio,À.í,í. situada à
....t....,.,..... . . ... §REJO-MA, fuscrila nr Cl.ipJ sob o no .,......................., nesto alo rspre§entadipel: preleito n,.,,iuipal. Sr, ................... porador do Cedula de ldentidade no

. ... s do ClPf ao .. .. ........ ....,....... a seguir delominaú CONTRÀ IANTE, Ê I ernpÍesa
....,^..-.....,,..... :. -.., situada oa,..,........ insr:rita no CNpJ sob o so ^..._._,....-^..^......."^^.., nestç
alo reprsscnÍâdâ pelo -...-..-............,........ Sr, ..-.-.--.-....-......_.-..... pfiador da Cédula ds ldentidade n"

.... * do CPF $o ............................" a scguir dynorninadâ CONTRAT,q.D.\ acordam c
justam §nn* 1) llÍssente ContÍaio, Íios lônnos da Lei :r' l0.i?0/ô2, Dec.rero ns iO.OZ+ltS ,
subridiariamurq no que couber, as disposiçÕes da Lei n s.6661g3, assirn como pelas cliiusulas a
seguir erprc'.sas

Cldusatu l)isein - ÍXj $$tsT{}:
1..1. Registrr', de Pr*ço com o rtrjeri'o d* iiitura contrataçâo de Íierviç* de Rec*peração de

Lstradar V'icinais de lnteresse da PrefeilxÍâ Municipâl de BrqiilMA.

Cláu:;ula §egudda - Dúl r'{,'§I).4Mã§l'0 LíüAI.:
3l-Estc contrato tori corno arnparo legal a licir*çâo nâ modslidade kegão Ele*rônico sR-p n.
ü3§120:, e reg§-se pelas disgxições e;rprsssâs :ra Lei no lü.5?0102, ticqeto no 10.024119 e
subsi<iíaria eilte" no que ccuber, as disposiçôcs da Lei n" 8.66ó193 e strâs siterâçõg|i postedôres e
yxlns preceitor cle iiir.]ito púbiic<, À proposta de preços a;n esen*ada parsa â inl€grõ Êsô qlntraro.

Cláusah Tercdrt * l)ü ltAÍ-ü* {'üNTÍ.4IIJAL:
3.l . Pela exetuçâc {io ôhjeio orâ côn§ âiado, â conlrâr3:rt* pagará à CrxruutarJa o valor global de R§

(.,.), uonícl:re ries.riçõo &rs prlrdutor al,ailo:

lJll QTDf v.§NtT

§f*.\'rÇ* pl.§Llcô

P§ODIITO

I

0l
0l

04

TOTÀL

(Tabela lL:trativli

Rrúriea

[fr,LcA v

I

Í]3
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Preleitura de Brejo-MA
Av. Luís Domingues, n" 95

cenlro - cep:65520-0OO
Brejo-Ma

,l

cláusula Quarta - Ito§ RECÜfr-Sr.]ll FINAN(E,IRa§:
.i.l.As despssas decorrsrtes dâ prsssnts lisitsgõo soncrão poÍ conà dos rccr:rsos e$ecilicos
consigndos rto oÍçamcnto, classificada conforme abaixo especificado e demais &taçõês que por

vgrtuÍa s€ fizerem neceesáriaq atraves dç ordçm do forneçir:ento cryrespon&nE:

DOTÀÇÃO:
Na Licitação para registro de prcço não é rçcessrí,rio indicar doo@ cçamart&iq quc sornente seni
eigida para a fornutiari;fu do côÍtrato ou ôuro insfumêato babil. conforme o Art 76, §2' do
Decreto Federal no 7 .892!2013 e altçraçês.

Chiusulo Aukb - Irá VINGENCIA:
5. il . O prescnte contrato iniciar-se-á na dàta da sua sssinatura e terá ügência dp l2 mesos.

Cldusula Sena - DO FORNECIME|\;TO E LACAL DA ENTREGA:
6.1. Os prtxJutc; deverào ser sÍdregues, ne qualidade, quantidade e periodicidade especi*cadar no
l-ermo de P-elLrência - Aner.o I deste Edital, sendo que a iaobservrincia desas condiçries impücará
rÊcusâ selll que caiba qualquer tipo de reclaoação por paÍte da iaadimplqnle. A Contratada obriga-
sê â substitulr os prúutos qus porvêntuÍa não alsfldan ràs çspeci§cs@s sob pena das sançÕes

cabíveis,

6.2. Os.produtos dclerila ser {bmecidos }ote8ralmeotÊ Ê de forma iailtemtpa

6,3.Os piodLrtos devcrão ser entregues n. losal indicado em cada Termo de Rcferencia. no horário
das 08:00h (oito horas) às l2:fr)h (&tze hora:).

Cltiusub Satima - lX) PÁGA.ilIENT0:
?.1. C) pagarrrcnlo 5irá efêtuado mÊnsalmcntê, referenle aos pÍodutos fomccido§, âpos a

corrrpÍoyaçio de quc a empresa conEatada estlô em dia conr as obrigaçôes perÀrte o Sistenu de

Seguridadc Social. medlante a apresertâção dâs CeÍtidões Negativas de Débiros como o INSS e o

FGI'S, ro prazo nâo superior a 30 (ninta) dias, contãdos dâ êtrlr§g:r da Nota Fiscal dc funeçime*lto
dos produtos. devidamente atestada pelo setoi cornpaenE. Será veÍificâda farnbán sra regulrid*
corn os Tlibutos r*ederals, rneduntê apreseÍrtâção da Cedidâo Conjuna Negativ4 ox Certidâo
Corrjunla Posidva corn rfeitos dc Negaliva. de Tributos e Contribuições Fcdqais e Díüth Ativa da
tJnião-

i.l. É vedada exlrrersamente a realizaç.o de cobrança de forma diverss da e*ipulada nese Edital,
em especral a gobrançá bancáric :nediantd boleto ou ntesmo o proteso de 6arlo, sob pena de

aplicaçâo das sançõês preü*as neste instruinentô e indenizaçâo pelos danos decorrentes

7,3.Nenhurn pâgamento será eÍ'etua<io ao CONTR.{I ADO caso o mesmo sc ensontÍe .m sirüaçâo

irregular pelante r Segúi<iade Sociai e Iriinirc's Federais, cririforme itern 7.1.

? 4.As Notâs Fiseais deverào vir aconrpnnladas da respecliYa oíd€Ín ds fomecimento.

L'triusati okuva- DÀ REc(.rt{POSIÇ,1u D0 EQUII.ÍBR|q ECONÔNICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO:
8. I .Occnrendo rlesequilíbrio econornico-linenceiro do contao, a Àdminisrraçâo podcrá resabcloccr
a relafo pactuada, nori temrc4; do an. ó5, irci$ lt, alinea 4 da Lei no 8.666/93. rnediar*e
comprovação docuurental c reqnerimeriro expresso ô contralaô-

sr.R1"tço ?TBLICO
Procrsso

Rubrica:

't-,
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Cláumla Dlc*aa - IX]§ DIRS/fúr^f ü.f,ãspüÀ's4 Í,ÍLI»ADES [rAsprni1f§
l0,l.colstituem direitos da contraun{e r*çeber o objsto dôstÊ corürato nas condi@s avençadas e
dâ Contra[üdâ perceber o r.alor a.irntado na forma e prazo convençionados.
10.2.Ccnsti&rem obrigaçÕes da Cortratada:

ti eotrsgar ss produtús âs suas oxpensas, no rocal indicado na clâusula ssxra do
pres€nle cofltrato,

IÍ) {bmecer os produtôs ngorosanrentê ou§ especir'icâçõe§, pra.aos e condiçôes descritas
na fllausula I * D0 O§JETô e Anexo I;

ill§s pro<lutr:s deverâ. ser Íbrnecidos inrEratmaüe e c§[sârrs rro caso de pÍôyimsnto
ininternrptamenre! no cs§() de nranutençâo si*nprc q§c requistado oontirrme onran
<le prnduios de acordo corn as nççossidades dcs al$os ds r*d" .*i"ipul d. §n.i* _ll') ass*mir todos os cusÍos ou dcspesas quc ss se*rsm ürcessár-ios pâr,. o
adimpl*meirto dar ot*igaçôcs deconentes des*e Crralrato;

\') Nío §.aÍlsarrir" to{al ou parcialmenta, o ohjeto deste Coatrato;
. \'l) sujeit*r.x à rnais ampla fissalização ,c,Í paÍte dâ CONTRATÂNTE. presurdo

todos os csclarccirre.,ntôs Joliôitâdas a € atendeniro Às reclanraçôes proc*ieut", **,
ocorrâm;

vll)comuirar à coNTRATAfrrE ss evÊntuâis cssos foÍÍuitos o, de força maior,
dentro da praz.o de ü2 (dois) diar úlsis após s vetiâcaçâo do {âto e ap:esenÍar os
docúmenlos pars a req»9tiva apovação, em afé 05{càrco) dias cc,nsecutivoq a pa*ir
r!* sua ocorrênciq sob penx de nâu sercm co*lsiderdos;

VIIIlatenciel aos encaryos trabalhistas, previdenciános, liscais e comeÍsiais decorrestEs
da execlçilo do pres*ntê centrâtô;

IXimanler dura'te Íoda a execuÇão do contratq cm canpübilidada com as oürigaçôes
assumirlas.

x)a. contÍateds íe$underÀ & maneira absoruta e ines*sável, pela perti:ita conüçâo
dos prrxluÍr:s Íorresidos. inclusivE suas quantidarks ê quâ!ídade; süml.tintroihe
tambén a dos produtos oue nào aceiürs plr frscalizaçâo da contra*nte deve.âo ser
t o,cad.:s:

XI) sorâo dç di:eta e *crusíva rasponsabili&& da c<nftada queisgr:er aci<rents quc
po*entuÍô o«,r'rars r.a entrega <Ios pro<Iutos e o aso indsvido ae pienres e regi*ro's.

10.3 Constrrucir: obrilaçôcs ü Cunrrdxnre.
l) Íixahzar e accimpanliar I exeouçiio r{o objeto desá Cona*o;
1l )üfetuâÍ o:Êegen*nto crxrforme estipuladona Clâusula do pagamentc;
lll)devglar seniôr.pua *compa*lmr a extcrrção doste Contrato;
lYhr»runicâl: à CONTR^I ADA toda ç qruJqrrer oconência relaei*nada cnm a

exccrrçãO do ( ('ntraio.

Ctánsala fiéck*r l*ínuirll * bA TRú<A I!j/§NTLr,4l. tlí t),í)t{tMÍNTOS:
I l.l. Â aoca evóntud de docu:llsílto: enÍre à contratants : * contratsda s€rá reâlizadâ âtrâves de
protocolo.

11.2-Ner:hurna outra fonna será çrxrsideiada couro prova <ie enlrega rto documeotos.

§§§\'IÇ* r§§Lrcô
Processô §"

Rtbriça:

,:. ..-.. ' _'

Ctáusula Noçs * »A t'15{:,4t.tZAç',íO:
9.l.contlatarrs indicará uma pesso* de seu prep)§ü Bra Éxsrcer x atividades de {iscalizaçâo dos
produtos tcebidos. .. -
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Proresso §'

Cüiwsula Décitu tit:gunda - DA RE§tlS/io DO CONTRAIU:
12.1.A rescisào do contraro terá lrrgar de pleno dircito, a cntério da Contratants, independentcmente

de interposiçào judicial ou oxtrajudrciat. em crNfcnnidade ry-o tt' 55, inciso lX da Lei no

8.666,Si e suas ;lteÍsçôes nos câsôs pÍevistos nôs artig<x 77 e ?8 da referida lei'

Cltius*lq Décima Terceira - DAS SÁNÇÕES E PENAI-ILADES:

13.1.Â licitantc que ooscjar.o rctardarneulo da execução do cerrarne, não mantiver a proposta, àlhar

ou fi.audar na eúuç3o óo objero licitado. cornportar-se de rnodo inidôneo, fizeÍ dêclraçâo hisa ou

co,o€Íer fÍâude fiscal" garatido o rtiruito prévio da cit4ão e da anpla &fcsa ftcani impedida de

licilar e conrr.ât6r 
"o11t 

u Pr"f.itrr. Mun'icipal de BRFJOIMA, plo prazo de aé 05 (cinoo). anos'

enquâÍlto prrdurarcm os moti\1rs dererminantss da punição oo aré que seja proínovida a reabilitaçâo

perante a própria auluridade qlre aplicou a perlâ-

t3.2.A pcrrulirladr. ser'á obrigar,l iarneu{c rcgistrada no DiáTio r}licial do Estsdo ê tto caso de

*up",,à de licitar, o LICITANTE rlcverá in desr,redenciarb por igual príodo, sern prcjuizo das

dernais cor rrrqõcs lcgais.

13.i.No caso ,Je inadimpielnefio' o COI'iTKÂTADo esaÍá §ujátl as segúutes penalidades:

I i 3.1. Adrerlàcia; '

13.3.2. Mttlta poÍ aaaso a qrda 30 (trinta) dias' no pa'centual & l0olo (dez por cento)'

calculada «ürc o valor docontato' câso não sejam cumpridas fielmente as

coindiçõçs Petuada§;
1 -1.3.i. Mulla. ttorureiu-rápt"t, de 0,4oÁ (qucro dccimos pot cenro)' na hipoese de

atraso no "r*f*o*i. Á .*u omgaç,0.s c<rntratuais, calculaila soke o valor

<ia f.atura.

i,i.3.'1. Suspensào tempoÍàntl ê parucipação em licitaÉo e irnPedimento ír9 sontatd

c(}m Administràçâo ;xrr p:ríodo nâo supericx u 2 (dois) mos; t ^, , ,-..-^'.
13.i.5. Declaraçào de irudcmeidade para licitar ou coÍlFatar com â Admrnlstraç&o

Pública
13.3.ír.À aplicaçâo ü sançâ+ prevría no itun 133'l' nào prcjudica a ineidência

itrnulitliva tU" Ãr,.il*"á"" dos itens 13 3 2' I3'3 3 c 13 i 4' pnncipalmcnle'

sem preiuizo ae irlras hipóteses' er1 c1o"de reincidência ê drâ§o na enüegâ

do objcro liitãtiir 
"uttiO" """or*'.a<l 

rie inaürnplemcrúo ds eventuais'cffis

*"nroit. "*iãiãot" 
pttt""t" rrutua a defesa preüa do interessado' no

Prazo de l0 {rlcz) dias üteis'

13.4. Às sanç&s irrevistâs no; irens il 3 l' 13'3'4 e 13 3 5' p'úerío ser aplicadas c'onjuntamente

eom os irens 13.3.2 e 1i.3.3, a."ii"ü 
" 

átfu* préria do iriere*sado, no prazo de l0 (dez) dias

13.5. Ocurrcndo à in';xecrrçào de qus raia r' iteÍn- l3'3'.reseÍí:: '" 
otnão contratsnle o dfucito de

optaÍ pcl3 ,rlçíil qtrc ," op'"o=ni' r"r.'i''' i"queia nràis \ antajosa- pú.ordem -t lTl,|;1}:
comulúcaido-se, ern seg.urd4 a iomissao lê!-ínanente de Licitsçâo - CPL' paÍa &s pÍo\ldencns

13.ó.4 segundt adjudicatÓria' ocotrendo a hipote* do tteça anteriol' Íicará sujsita às mo§mâs

coldições esralxlecids n§ste Edital'

Rubricr:---
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Prefeiura de Brejo-MA
Av. Luís Domingues, n" 95

cenEío - ceP:65520-0O0
B§o-Ma;*;?í§e lotlr.

13.7. À aplicaçao.das puralidados provi$âs nesta clàrsula e ile competôncia exclusiva da Prçfeltura

N{unrcrPal dc tJRt"lO/MÂ

Clásssla »écin!. {)allíü - tfrS CA§ú}S O}íí§§0§;
14.l.os ca:t.rs omissos rerào râiü";;-üã t*i " 

10'520/ü2' 9*'* i1-l^1111?51
Jliii*ã."*,;rar* lo,,.,e'. ut disposiçôes da lxi;ro 8'ú6ó193 e sms at§t"çôe§ pÔs'enoÍês' e

dos principios gcrais rie direito

Clút*suta Déci»a Qtíntt * I|Ü ! O8O:

ls.1.fica eleito c fonr Ou "Co"'a'"* A BREJüIMÀ' Êstado do Mãeàã§' !âÍâ etin* Co*Yr
dúüdasoriundasdainterpÍ€t*çãQê§'êÇ0í§stocomexclusãodequalquerouÍÍÔ'poÍÍn§
privilegiado qrro seja.

1.. pol üslill eir' justoi c corrtraadüi' as paÍtes xsiüam o presente contrao' que foi

impresso enr 03 (t*s) viar dc igrral ta'or'

B§.§lo(MÀ). de .....,...... de 2021

CotitÍalrlle
Conr.&dâ

.q§

§§It\:lÇt) }L§lJC§

rü§

&xlrict: . --*...".*--*
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j:r'ri:rle*:

PreÍeitura de Brejo-MA
Av. Luís Domingues, n" 95

cenfro - cep:65520-0OO
Erejo-Ma

BREJO
*§o$, ,6r.t - ,+r1ô ,!ââl !§

f,\

§

l.ist§',,olürne do edi..al na modalidade prcgãei Eletrôniço SRp no 0301?021" psssui 36
íirixaa e seis) piíginas, inclr:indo esr4 numerisenente ordeÍradâs.

Clornissâo Perllaienle de Licilaçeo da prefeitura Municipal & Bre.1o, Estado do
Marao§âe. enr 0? dt t"rutubro de 202I.

PAULO §
SecrçÍáno

C:ARVÀLHO

§rR\§Çs pr.Burcü
Pror*sl* §'

§ulirü§&:



Processo!fljl§lt
fOfra,JJ
Rubrica; a1

DIÁRIO OFICTAL D,{ Lr\lÃO - seçao r i:, 26 de novÉmbro de 2021

BD _ RS7122.830,28
Torãl dó BDr RSI

19!" G!!!l nsr.;se.l.te,og ]

' Rs8.733.143,001oito milhô.s, sêiecentôs e oireôra . ôúô nr| cÊnrô .
Âl^ 

^S5|N^DÀ 
EMt 11 de nôv.mbro de 2021.

VÂL|oAoC: 12 ldore) me*e
o ExrÊaro DETÀL+iÂDo EsrÁ pUBLtcÁDo No otÂFto oFtctaL Dos MUNtaÍptos

0o tsrADo 0o tv1AfiltJ"{HÃo lAl\4rM (§{o LUiS, sEXrÂ'12 Or r,tOWUBtrO Or 2021 i
ANO Xv i N! 272s, PA6, 2l) site: htrps://t ww.diariooficiat.lamcm.o.g.brl

BÍeio-MA, 15 de n@embro d. t021.pauto sÉRcto saaros DE caRVAtHo
sec.Êtário Munjcrpâ dp tnka-êstrurura

44605,3r A,24 0,29 RS24 535,69

ERAçÃO OE ÁRÉÀS OEGRÂOADÂS ns:o sas,ts

%

0,2a

2,4 RÉCUP

nú,ç;o

PREFEITURA MUNICIPAT DE 6OVÊRNADOR ARCHER

EXTÃÀiO OE CONIiÂÍO N" OI10/2O!1

CONÍRAIO N' 0110/)02Ir PSOCESSO ,DM|N STRATTVO N. oot 17OB0lV2O21l
CONTRATÂNTE. Se.retãna Munic pat d. Ádministràçào, Finânçás e pãnelàmentoi
coNlR t^Do H I coNst8uçôls HRELT; cNpl N. 21..104.096/0@123; vALoR Do
coNTRAIO RS1454,394, 53 1!m mithâo, quâ&o.enrôs . cinqoêntâ e qualro mit, rezênlos
e novenra ê qúâlÍô reais ê.inquênra ê tÍês cenravor)r oBl€ror cÕntÉráção dê êmp.êiâ
pãrã .ÕnÍrudo de mêlho as sãnitirias dôhic tãíes no Mlnt.ipio de Govê.nador
A(her/À,tÂ; VtGÊNctAj 12 {dczel mcscr DAÍA DÂ A55INÁTURÁ: 22 dê n.vemúo de
2A2l

pREFEtruqA MUNtctpaL DE c ut[,,tARÀES

avtso DE LtcnaçÀo
ÍoMADÁ DÚRCçOS N! 1412021

Â PÍeleituía srunrcpatde G!im.Íi.s, MÁ, torna púbtco âos irteressldos qúe
no dla 14 de d€zembrc de 2021 ãs $:oo loto ho.ar, renlrara ti.itôção na modatidade
Íoóada de Preços, r pô mÉr.r preço gobât, rendo por ohjêro a conkatâçâô de -amprÊsà
elpêíãrrzada em sÊrviços !e ensenhãrta para a coní.uÊo de câ x. dágua do conlunto e
Porro do coroat, ôo lüuni.ipio de GuimaÍãÊs/MA o tditã 5c cncoítra a dilpostção do,
irteÍe$adoj lrdê poderão ser cansuftados e .€rnadoj gÉtuitam€nte na sala dã Com $ão
!! !cit.çào,5iruada nã Bua D. lrbano Srnros, núm€.o 21.1, Centro,6uim.râes - MA CEp
6s 25!.000, CNPJ No 05 505.334/0001-10, dâs 07:30 às 12:00h. tn,ôrmaçóes
.ômremeôtaÍ€s dnetamenrê nã Comissão pêrmane.te dê trcjtaçào. BÀSE LEGÁL: têi
Fed€íal ne 1666/1993. slas eltêràçôes e dêtuãis normas.onstãnte, hô Edhál Mas
iforôaçôesr AUimà.aes.ma..Ft@Cmait..om.

EXTRÂTO OE CONTRATO N9 1522021

PÊEGÃo ELEIRôN co N! 23l2o21
coN-qaTÀ\ÍL lRtÍ_|TLqÀ rvJ\.a 0a. DL LÀlrquMA. (r\p' n, 0odbcsJ /omt-6q.oÀ'q^Trn^ ' )^i t,.^,tRí,t. j rr 9,3 .3t/oool úl oBFTô
cóntrataçào dc cmpÍ.sa para lôrnectm..to dc ôare.irt p.rmancnle de intormáucâ pàÍà
ãtênder ás ne.essidades d. aãdartÍo únco ê Aôtâ Fànritiâ, ãÍavé3 d. Sê.rêrâtrá MLôi. ôàl
d. \, Lrê-,- )1 " d. n-í( o o d" (- ".,r.r'^, n I ( \çrO .r \ tq,,(e,J \e abuu,d. Z1l0rlq1r -rê.c.oes.rbrqJe1r...\'áor pS.(.,//OOtl.!? -. 'qt.r"....r -.r,
Ê do\'edr. Dora!Ào oR!aMr\IÀRrÂ oz DoDrq Ík.LLl vo lr tur!Do M.,NtarpÂ ),
^ssrsTF 

NCt^ SOCrÂt tM^s, 0l FUNDO L4UNtClp^L OF 
^5S 

STENCT^ SO( r,! ( FMÂS FONIÊOr ol JcsO 03/4Á0orr/0rt ilOO trdrc o. ..r.ô Dcncrú"t,r dr tcDBr

Gurmârães MÀ 2! de nov€mbró dê 2021.
AORIANO COSREIÂ FERREIRA

Presidêntê dà coúGsào Permanente de Li.(ação

EXTNÁÍO DT COiJTRÁTO
NATÚR€ZÁ OÁ DESPÊsA:4 4,9052 OO

coNTR^ÍO 31/121207r.
Equrpàm-".tos E Marêril Ppímrnentê v 6ENctÁ Do

avtso ôÊ LtcrTÂçÃo
pRE6Âo ErarRôNrco Nc 2412021

R€pêrição

OBIrO .ôr'àrà("o dê,ôr'e:. Dâr.àquL{àod Oir.trmorJ.r,.r). ze.orM oáÍà 1rc' d.r ô, 1p. -,(úJoê. do. àd, ..ô ., ro ê hoÁd r1r hà à1,,.. dd $..rÍD
Mlnicipr de 

^snLêncià 
socà domuni.ipiodecàiàrt/MÂ.D^T^ô^sFssÃo:09/1)/20?r.

HoFAÊo: 09130 horas. sistema Eterróni.o lliliado poRTAL ot «)MpRÁs cAJARt
M.ponaldê.omprascálâí .om br o p.êiênre Êditat esràrá à disFôsiçâo dôs inte.ê*ados
ondc ood, "o r' Côr ,ncrr. oo, n"à o,+ot .r ro1 ,Jo oct,iláção bs -oao pe,á .1te.r. driále. oo no.,o .id, no deúó-(o
hnp//tràr.p. cn.ia(aàr .aJrovb./à.p$otíôÍrr,.o/t,,rrcàô^(, 

"/u" nô.nÊ do poda
de (on o,J. (nnr wr* po,ráldp.omo'aqrlá, orb. b.T iono l|.iré. dr t MA.t
. tacoeÍ4ar @rmail.(ofr .

EXÍNATO OO CONTNAÍO N9 24111202I; RESULTÀNÍE TOMÂDÀ DÉ P3EçO5 N'012/2021,
P^RIÊs: STCBEI^RÁ MUNICiP^| Dr ESpORÍE, IUVENTUDE L LI\ZER, CNpti
05 505 311/0001 30, c.m sedê na Rua cándtdo Lirês, s/ô., cenrro, Gúinâíães/MÁ e à
êú0rêsã ECO'EaH coNsTRUçÁO Ê SERVIçOS E RtU, rnscrrã nó cNpl: 3a.232.605/o{()1-95,
siluâdà nà Avenldà senâdor VitÕrt.ô Frene,.q ú1, EdiÍ. tonâ, Mântns Soarer, saà 503,
quadÍa 35 tukior areinh., são LuG MÁ, cEp 65.ô10{15. oalFÍo aonr.atàção dê
empresa esp€.'alrãda parô ron.lurão da constÍuç,o de um cahpo de ruteho dê clmà no
Mu.:.jpio de CuimaÉes/MA AMpAiO TEGAL: Ler ne 3.656/93 e suas ãkêrações
poncrbres VÀLOF GLOBÁtr RS 10r.933,52 keito€ um ml novecento§ e $inta € oito reêis
! rinqu.ntâ . ddi5 cent.vos); VIGÊNCÀ: o pr!& de vjsência deste contrulô será ãré 12
ldozê) mesei a pâílr de sua asriôaturâr ó.8ãô: t7 secr€tarâ r.ruô D! Espone ê
luv€ntudej UNioAoE OAçÁMEN-IAR]A: t7O1 Secr€tãra Mun Dê Esporte € luvênrúde,
PROIITO/AT|V DAoE: 27 a12 AO2D 1.057 Constru!ão e Équipamenios dê Cênrros
tsponlvotj CrAsSrÊrCÀÇÀO ECoNOMTCT\: 44.90.,t.00 Obras e tnltàiaçôe, Íonte de
Recurso5:012!000054,Íran.0êCôn!.UniãoVncú.;TA5S|NATURÁ:Lu?iíeypeÍéraMaia,
Sê.rêtôra Múni.ipá ,le Esporrês, luvêirude ê La:êr e Alexãndrê Ftexê Medeiros, pôdâdor
do CPF: l4l a15 203 7a Proorador.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS

EXTRAÍO D€ 
'OXTRÁTO 

N' 17212021

caFri - MA, 25 de novembrô d€ 2021
RAYÁNNI STEFÁNNY COSTA MACI]AOO

pÍêgoejrâ

IESULÍADO DE.|ULGÀMEI{ÍO
pREGÃo ETETRôNtco r{. 2312021

O Pr.ícito Municprl de Cajàri, asr.do do Marlnhão, por hterírédD da
PreAeirâ deri8nâda to.na púbtt.o o Íesurâdo do p.êsão teÍónrc; n.2312021, cljoohl.h ê d conlràiição .,..-n",iô ô" nr-a pa "r."rtr ie
.fo r;.ra prrà cle' o^r ", 1e(e*Ed. ou CJoJr.o unro ( Aots ,.ht"..,.vi,dl
Selrelàrià VJ' .'pã d. Aj,'.ré1crà 9ô.o oo nur?,D,ô de Ca.à,,úr. io,"d(ddo\ oàrà à
4n oi.\à F Ô! - strvÀ F,Rrr, (\pr Ne )a o.3 t31/0ôOj 5/,.ôr" D,a1 o,nd s obàldêet 1] l/).00 1 ^rc nil, ',./. -ro5 e :cr.1t' . Jô ,p.h!

. Cãlar MÀ, ]f de íovehbrô dê 102!
RÁYANNÊ STEFÀNNY COSTA MÀCHÂOO

D.êgoeÍd

â:SI,LÍADO DE JIJLGAMENTO
pREGÂo ELErRõNro r" 22l2o2t

O Pr"'p'to Vu.npd dp ràJôí t{ádú d. Vó."rr"o po, ,.r",nid,o dàPrto-i " Je.rgrddd. -o id o,D[Lo ú .6,hdoo uo p,€ej. ttcrÕ\i: a -. ) )l!At! .!i.
ob'êro Ê a (onr'J.(áo oe en orp.à oa'ã t-'.a,n.nro de hr, .:" ".,ova,s 

.erir-ro<,oos
de( rados à oopLlá(ão de (à,Jr-MÁ. a.'àvê\ dà .Íptêne.c,áo oà o.t.,e d" "\§isre-Í,à,o,.1 .ub 'r.oonÉb ddê da 5e(1'c-o So,,r, sLV^S
cd,úd'.ãdo. !á'r á.ôn.esr IaNNY VÁGÀ7r\L LtDÁ. CNpj \s 1J 210.9ôc/ooot OO
ro'Jl/árdô o \úor gooál ó. P5 .)8400.00 ôro -, ô qjãrro.€nro.

€ajrri - MA, t9 de novembÍo d€ t021
RÂYÀNNE SITFÁNNY COSTA IúACNAOO

PREFEIIURA MUNIC PAL DE CHAPADTNHA

Àvtto DE Lrcr?açÃo
coNcoRfl ÉÍ{cta Ne 3/202r

Repêrrção

PARÍE r &lL,NlCrPlO DE HUMSÉRÍO DE CÀMPOS - MA Í5ICRETÂR]À MLlNtCpÀL DE
€ôucaçÀo) e NTa ÍRE NÁMÉNTot EVENros E s.ÊRvços LÍDÂ. oBlEÍo oo coNÍRÂrol
Co.Íâtaç5o drê1a, pôr nerigibilidâde de tictação, dê 360 jôscriÇóês mãs SO coÍtêsiâs
junto â empíesa NTC TRETNÂMÉNroS. EvENÍoS E sERvlços LTDÂ FaÍa o cu6o de
'MET0DOtO6Á5 NOVATTVAS E ESCOLAS tNSp RADOnÁ5 ,, qu. será reâtüado .om
tÍànsms§ão áô vlvo, và int.rnet, nD dir 29 de oLrlbro de 2021, decoÍente da
iíexlsrbi dad. 009/2021. DÂrÂ DA 165 NÂTU8A] 22 dê outub.o de t021. vÂLoR GLoBAL
Do coNTRATo: RS 162.000,00 kento ê resenta ê doh ôit reakl. OOrAçÂo
oRÇAI1ENTÁRA: Éonte de Rê.u4o Oreào 02 poder Ex€ur]vo unidadê 11 FUNDES
Função 12 Edú.àÇáo subfunéo 361 Enrin. tundâmentàt projeto/àtiúdâde 2913
Ildnutençâo e Funconam€nto dô Lducaçào Básca 40% Nànrcaâ da desleÉ 33 90.39
Oúlros 5€úços de teftekos Pessoà tu.idicã $betemento da despes. 33.90.3999
5etuiços d. Apoirr ao Ensino. &qsE LEGAL: Lei É€derêt ne 9665/93. ÀSS NATURÂ§:

PREFEITURA MUN'CIPAI DE ICATU

avtso Dt Llc[açÀo
IOMADÁ DE PREçOS SRP Nq 3/2021

A preíeirlrã Mu.i.ipô de tcatu/MA, .ú.vés dá comir5ào p€rm,nê.te de
Lcltàção rorna púb co para cônhecinenlo dot inreÍessados, que Íará reati?ar, sob ã éside
d. Lô 3 666/93. suãs átte.açôes posreriores, ti. taçãc n. modatidade Íomada dê preço§,
do tipo m.ncr pÍêço glÕbal, sob ô RÊgtmc de empreitada poÍ pr€rô Slobat, ôbjerivàndo:
.ônir.râçâo dc *ruiçôs dê conr!tonã ftibütára pârâ imptÊmentâção !ê mecãnisúos dê
r€visào, afê.iç:jo, .iL.ulor e con!rcê de documêmôs ns.âis que viren minrm ?aí e inibn a
inadmplên.b nd aíe.adâção tributária âo municipiô pâr. etahorãqão de dtâsnósrico
p.denoÍizado, poi meio de estudos dê viabt dadê. para imptemêôtaçào dê

e acompânhamenro dÊ @rlnas fr.aÉ pa.à Õ Mlnicípro de tcâtu/MA,
Â8ERÍURÁ: 16 dê dê2embío dê 2021, àt 03ho0mtn lorô horar, sãã de sesrôÊs dà
cômrsão dê Lciraçôls oca za!à nà Rua corôôêlco,rez Mâciet, !/n. cenÍo, cãru _ MÁ,
sendo presdrdâ p€lo PÍesidênte dâ Com6eão pe.manênte de licitãção deía preíeirlra
Nluir.pal. O êdttàt c sêus aneros pldem ser.onsuhados Srarlrámenre nô pÉdio da
Pretetlrà ônôê fun.ionà ê comÀsãô permanênt. de LEiràcão ôu Dêtô s,te
wwl.âruma8ovbr ê.er adquÍidôs m€diârtê ô.*othtmêhto dâ impôrrâncaâ dê RS
5ú,0o {cLhqlenrá Íêaisl feito ex.turvanenr€ através dê documento de Are6dação
Niun.'pár (oÀrr4J, Rua CoÍon€t cô.ter Mrciet, s/n ceiúô, tcôtu rvÀ, e demâis
niôrmaçõ0s no c ma cp catüicnacào@smà,1 @tr1

câtu/MA, 24 de novembro dê 2021.
DEN LsoN oolLoN toNs€ca

Prmêssô Àdô'nistÍãtivô ne 642l202t Sêcrêrâíà Munrcipa dê Edu.áçàô.
Objetor Cónlrataçào dê empresã ê!pecializãdã eô setuçor de êneenhaíiã para
.onírução de e5colá dÊ 12 satâs. com euadra poti.§porriva .obêÍtã padrào ÊNOt, nô
municipio de chãpãdinha/MÂ, Àhet\a.a: 2t/17/tz12r às Og:3ohs, aoÍnà Jo e,e.ução
rndrêtâ, nô.êgiúe dê êmFreúaiâ pôr menoÍ prêçô gtobât. níormâcôes E Con!!trã.:
Salâ dâ ComÁsào Êê.mâ.ênt€ dê Li.rraçàó Cpt, tocztradô nâ A!. prêqdente Vargãs,
ne 110,4ê.Ío Chapádihha MA cEp.6t.SOO00O; TêêÍônê:98991673542 e Ste
do sslema de r\c!,rpanhàmenro ne Conlrâtaçõ€s púbtica5 lsacop) no sêslnrre trnk:
hupt://www6 tcê ma sov brl!..oplmu.ãtsite/hu.al.z!r

Chapadi.hàlMÂ, 23 de Novembro de 2Orr
LUC]ÀNO OÊ 50UZÀ 60ME5

Presidenrê d, Comisâo perhan€nte de Licúàçâó

tcP

tSsN 1677-7069
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Prefeitura de Brejo-MA
Av. Luís Domingues, n'95

centro - ceP:6552O-0O0
Brejo-Ma

srx\xÇo Ptlarrco tÍt}"IclPrl-
Prccesso )' SRP 030 ,:202 t

Prgilrs }',** . +
&ubrica: ..---"-

OEJETO

Trata-sedeemissãodePareceracercadoEdita|deftegriioEletrônicoSRP

de n'. 030/2021, do ttpo rnenor preço, por item' para o Registro de Prcço oom o objetivo

de fitura Contrataçào de lierviços de Recuperação de Estradas Vícinais de lnteresse da

Prefeitura Municipal de Brejo/MA, em âteÍ§ão ao Despacho' advindo da Comisúo

Permanente de Licitação ' CPL.

t,À ANALISS

Apos anàlise criteriosa do pre§s e instruÍnento convocÚório n"- PE SRP

030i2021, verilica-se rs extgÔncias legais, e se entende por coÍreta a aplicahilidade da

modalidadePregàoEletrônico,dotiJnmenoÍpreço,devâstaconcoÍÍênciaedeúpido

resultado, obten,lo assirrr, o menor e melhor p€ç-o (pÍeço ver§r§ pfirzo de enuega)' O

erlital ampara rodos os requisíros b:isicos para uma concorrência do porte supracitado'

sem (rbice ou <ieslinCe a t,egislação vigentc'

DA CGNCL I]SAO

Nos termos avenguados, declaramos o Fre§€ote Edital' legal e satisfatÓrio'

possuidor, & todos os preceitos que se coaô'rnam com o espirito público' e amplamente

divutgado nos rneios <le conruntcação'

Atenctosamente

BrejoilvíA, 05 de outubro de 2021'

Hu

Assessor Jurídico

PÀREC'ERJI]ÚDICO

E o parecer..
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RIôíÉ-JZ-- Prefeitura de Breio-MA

Av. LuÍs Domingues, n" 95
centro - cep:6552O-000

Brejo-Ma

PÀR[,CT,R .IT]RIDICO CONCT,TTSNO

Proceso licitatório PE SRP 030n021

ASSUN-IO: Parecer jurídico concllsivo referenê à Pregão Eletrônico SRP n'030/2021 - gue

versa sobrc o Registro de Preço com o ob.ietivo de futura Contratação de Serviços de Recuperaçâo de

Estrada-s Vicinais de lnteresse da Prefeitura Municipal de BdoMA.

ReÍ.: Proeesso: «XN6/2021 - CPL

lnreressado: coMl§sÃ0 PERMANENTE DE LICI'mÇÃO

l.RELATÓRIO

Concluida a Sessão do Pregão Eletrônico, o procedimenlo licitatório foi encaminhado a esa

assessoría j uridica para emissão de parecer jurídico conclusivo.

À Âssessoria Juridica, no uso de suas atribuições, principalmente as contidx na Leí no 8.666,

de 2l de.lunho dE 1993, notadamente o aÍt. 38, YI e parágmfo único, e demais legislação peninente,

emite o. presente PARf,Cf,R JURIDICO CONCILISIVO sobre o Processo Licitatório, modalidade

PRnGÃO [,LETRÔ]'{!CO SRP sob no 030/2021, fazende.o consoanre o seguintc aíiculado.

Rcssalvo, que a presente aúlise dispensa o exfine do edital, em razâo &sta Àssessoria tendo
em vista, já ter eniitido o paÍeceÍ relativo à minuta de tal peça procrssual, analisando mais

dedicadamente os dcmais atos do procedimento liciatório realizados até cnüIo.

:.DO PARECI R

À trm de delimilar o objeto do presente parecer, e imprescindivel que se realize, ao menos, uma

sucinta arguição em relaçâo ao âto âdminislÍativo de homologação do processo licitatório.

Cita o artigo 43, VI, dâ Lei n" 8.66í93 que cabe à autoridade competente delibçrar quanÍo à

homologação da licitação.

Marçal Justen Filho. em sua abalizada doutrina, errsine que *a homologaçâo envolve duas

ordens dc consideraçôes, ura no plano da legalidade, outra no plano da conv'aniência", e,

didatigamente, passa a explicar, in verbis:

''Prcliminarmente, examina-se os atos pÍaticados para verificar sua

conformidade com a lei e o editâl. Tralândo-se de um juízo de

$8R11ÇO püBLrCo Ll§lü{:rPAr.
PÍo.erso :§'---*---_--:Blq3-L:l!31-
Prgirr \ô

e

Rubrica:
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legalidade, a autoridade não dispõe de competência discricioúna.

Verificando ter oconido nulidade, devcú adotar as proviências

adequadas a eliminar o defeito. A autoridade superior nÃo pode

substitulse à Comissão, paticando atos em nome próprio,

sutrstitutivos daqueles viciados. A decretação da nulidade devení

ser proporcional à ngtureza e à extensão do vício. Apurando ücio
na classiÍicação das propostas, a autoridade superior não podeni

decretar nulidade de toda licitação. Seni reabera a oportunidade

para a Comissão cfetivar nova classificação. Concluindo pela

validade dos atos integrdnles do procedimento licitatorio, a

autoridade superior eÍêtivaní juizo de conveniência acerca da

licitaçào. A extensâo do juizo de c,onveniància contido na

hornologação depende do conceito que se adote para adjudicação [-
l. Se (econhecer a validade dos atos pralicados e a conveniência da

licitação, a autorida<le superior deverá homologar o resultado. A

homologaçáo possui eficácia dectaratória enqwúlo confirma a
validade de todos os alos praüca&s no cuÍso da licitaçâo. Possui

cficácia constitrttiva enquanlo proclama a conveniência da licitação

e cxaure a comixtência discriciorúria sobre esse tema."

No mesmo sentido, Lrrcas Rocha Furtado âss€veta que '? homologaçtÍo coneponde à

manifestação de concordância da autondade competente para assinar o contrato, com os atos de aE

então pralicados pela omissão.

Essa concordância se refere a doÍs xpectos: à legalidade dos atos praticados pela comissão e à

conveniôncra de ser mântids a licitaÉo".

Cumpne destacar que o pÍesênle parecer visará ao exame da conformidade dos atos com a lei e

o processo licilatório presente, levândo-se em oonsideração, câss constatado algrrma irregulandade, a

nalureza c extensão do víci«r quardo for recomendada a homologação, o §aneânenb de algum ato,

hem como a eventual anulação do certame.

Dessa forma esse paresff restringir-se-á tão-somente ao plano de legalidade, cabendo à

autoridade competente deliberar acerca da convsniência da licitaçâo.

Ainda no plano da t.egaliciade cabe deslâcaÍ o procadimento sucessivo da modalidade

licitatória que r«luer pareccr do controle intemo, não pÍe§êntc nO prcc€sso em epígrafe, pois

considerando a Constituição Federal de 1988, que ern seu aÍ. 74, estabelece as finalidades do sisterna

de controle intemo, dentre outras competências, realízar acompâÍü§tteilo, leva qmento, iaspeção e

au{ito1a nos sisÍemas atlmirustrativo, sonüibil. fuuncriro, p*rimonial e opcracional relativos às

atividades administratrvas das Unidades dâ PÍefeit!Íâ" com vistas a venficar a leplidade e a

§f, .RT:IÇO PLBLICO } íi§C :.1'} {L
Procer:e \1 _ S lí' l).i,!r. '-' -. 

1

Prginr §"--__-

,\

Ilubrica:
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legitimi<laJe de atos & gesüio dos responúveis pela execução orçameúário-financeira e patrimonial e

a avaliar scus resultâdos quanto à economicidade, eficiêrcia e eÍicácia e demais normas que regulam

as atriburçôes do §istema de Controle interno, relere es ao exerçício do controle previo e

concomilanle dos atr:s de gcstão.

Assim, tendo em visla que a consatação sub examire, implica em realuação de despesa" resta

demonstrada a competência da controladoria, aniírlise e manife§$o.

Nesse sentido:

Considerando a pÍesente licitação na modalidrde de Prcgão Eletrônico que tem, por objero o
Registro de Preço com o objetivo de futura Contrataçâo de Sewiços & Recuperação de Estradas
Vicinais tle lnteÍesss da Prefeilura Municipal de BrejoMA"

Considerando que o Bdital do Pregão Eletrônico ven &talhando o Objeto, o Prazo de entrega"

a f»e de Proposta, HabílihçAo, julgarlento e análise dos documentos, Julgamenlos dos Resurso,

Documcnto apliaivel, Obngações da Contratad4 e Disposições Oerais, ou sej4 dentro da previ$o da
Lei do l)regão - Lei no 10.520/02, Decreto 10-024/19, bem como, arnparada pela Lei 8.666, tamban
houvc a publicação cm local público, para garantir a publicida&s dos atos-

Considerando que os principios esculpidos no Caput do artigo 3o da Lei n' 8.666/93, fo,ram

respeitadas pela Administração Pública Municipal;

Considerando que o avrso de licitago foi devidameme púlicado no Dirírio Oficial da União-
DOIJ, no l)iário OÍlcial do Estado-Do§, no Drário OÍicial dos Municípios-FAMEM, e no jomal de
grande circulação JORNAI. PBQUENO, conforme a previsão do Caput do artigo 2l da Lei no

8.66ó,193, cstando o seu írstrumento convocalório devidame e divulgado dentro do prazo legal;

ConÍbrme podemos verificar, pela aúlise dos documentos que com@ os autos até a pÍesê e
data, a Comissão de Licitação desta Prefeitura obedeceu in castl aos principios da supremacia &
intersssc público, eficiência, economicidade, razoúilidadq isonomia, legalidade e ao principio da

vinculaçâo ao instrumento convocalório, conforme atestamos nas formalidades.

3.CONCLUSAO

lstu posto, fôrte na análise da tegalidade, moralidade, impessoalid"de, conveniência e
opoxunidadc do ato administralivo, na exação do ccrtame e nos pnncipios que norteiam os contÍalos
adminislralivos, entendemos pela inexistência de vicio de forma ou nulidade que fulmiüe o alo
administralivo, razãr: pela qual, OPINO pelo prosrgúmento ao pÍocesso, homologando-se efetivando
a contratàçào do licitarrte vencedor.

§trRrTçO ?t3L.rco }íi;§r
Procerso §" St{P üi§
Pagiu )'o
Rubrice:

{li}"tl
il]i.l-



BREJO F.lttt

Recomenda-se. Que o processo licitatótio PE SRP 03012021 seja todo numetado, confoÍme

preceitos legais;

E o pareccr, salvo melhor juiz.o

Brejo - MA, 08 de novembro de 2021.

Assessor Juridico

Preteitura de Brejo-MA
Av, Luís Domingues, n" 95

centro - ceP:55520-000
Brejo-Ma: ot* Lit . ,.ô.t g*Ll:

."ah

Huan ro Sousr Feitosa
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BrPjo e u

esten de

demr:gráfica é de 34,1 habitantes por km I no território do municíPio

M

cidade de Estado do Maranhão. os habitantes se chamam breien§e. o município se

1.074,500 kmr e contava com 36.651 habitântes no úttimo censo A densidade

.O Píoieto de Reíupeíação De Estrâda§ Vicinais Ho Município de B§o - MA' ora apresentado é

resu ltado dt análise técnica da stual via, Íoi minuciosamente quantificado todos 05 trecho§ a Serem

pavimÊntaios êm nível de revestimento primáíio.

0 Sistêma YláíiO é um doS primeirot elementos de infraêstrúura de utna cidade' sua implantação'

iuntamentá com um sistema adequado de drenagem. fawrece o e§coamento das águas

pior""'un{t das chuvas, favorece tambérn uma melhor condição de bem'estar à população'

píoporcionando o trânsito de veículos e pedestres com conforto e 5ê8urança'

combasenosÍUndamentosnoart.79daLein98.666de21.06-93esuasatterâçõesposteriores,
este projeto básico visa Íornecer elementos e subsidios que po§ibiliteÍí viabilizãr o melhorâmênto

de 100,00 lgn dê estradâs vicinais no Município de Brejo, no Estado do Maranhão'

com a exeácão des$s obras, vislumbra-se melhorar âs condiçõss socioeconôínicas da FpulaÉo

ã".r* .oÃniorOes, que atuelmente esülo enÍrentando circun§tàncias adversas às suas próprias

,rúr,uã".i[r, J"rte oL proutemas que envolvem a saúde. educaçâo. tran§poúe, fl)mercialização

de seÚs Prdutos, etc.
I

O quadro apeguir apresenta os valores estimados, necessários para execução dos melhonmentos

nos trechoide estradas pÍevi«os para serem trabalhados'

I

I
8RÉ'O RECUPÉRAÇÃO OE ESTRADÀS KM 89.090,40

8.gt!r.(xo,oÍl

sERI'Iç O PT.BLICO }II}TCIPAT
Processo 1--o

Prgirr f"
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MEr\roRtÂt oÉscRnNo

coNcEPçlo DG PR{XSÍO

As iatoÍfiqÉss abàixo discriminadâs visam fornecer orientâçôes e diretrizes gerais sobre as

atividades lequeridas paía a exeorção da obra de Recuperôção De Estradas Vicinais §o Município
De Erejc - {ila,
A necessidtde de melhorâr a inÍrâestruture local para o dedê{ãmento dos moradores efltre os
povoados §eneficiados, bem como, paía um êscoâmento ínelhor dos produtos agÍícolas que são

produzidosle comercíalizados no municÍpio, to.na imprêscindívêl a recuperação da esttada vicinal.
O proleto 

ryevê a recuperação de estradas vicinais em 100.0fl),00 metros de estradâs existentes
e beneÍicieÍá todas as famílias residentes nos povoados.

GENERATEFDES

Estas espeglficações têm como obretivo estabele€eí as noÍmas e condiçães para a exe«rção de
obras e s{Vços relativos à recuperação de estradas vicinais da zona rural do município de

Erejo/MA.

o memorial busca a racionâlizâção de procedimentos, a fim dê sê estabelecer urn comportãmento
mínimo desejâdo, não só dos mateíiais, componentes e serviços, mas também das especificaçÕ€s
técnicãs-

.AqurSrçâqDE JASrr^s DE Íu ItRtAL LÂTERmCO E EÍ$PRÉSnrc

Será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Breio, a llcença prêviâ de onde s€rão as
jazicas luÍrto ao Município paía â extrâção de mãterbl lateítico ou empÍéstimo que forem
ne.essários para a execução das obrãs CODEVASF, coníorme mapa de loaalilação de.iazidas com

coordenãdas definidas apresentadâs em plantâ.

§Elrll Ç O PÚBLrC O ULa:rCrPAL
Pmces*o \-*_*__§EI§lll3g3I_
Pagiaa §'
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Exte nsão: 100.0O0,00m;

Plataformade rolamênto: 5,00 m;

Espessura revestimento primáÍio: 0,20 m.

*rviços Ffelíminares: Placa de obra (5,00 x 2,50) m, Mobili2ação e desmobilização de
equioameÍlo. Baíracão de obÍas e Administração local.

I
Serviços Ç TêÍràpleílagêm: Escavação e arga de mateÍial de ja2ida, Transporte local com
basculant{lomt de mateíial de iazida, Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas com
árvores d{ diâmetío de até 0,15mm, TÍansporte de mãt€rial - botô-forâ, O.M.T. 5,50 km,
Regularizaf o de subleito e Compacta§:o de âteÍro a 1(x,% do proctor normal-

gerviços d{ Revestlme{to PrimáÍto: Limpeza superficial da área de jazida, Expurgo de mateÍial
vegetal de iazida, Escavação e carga de mateÍial de.,azida, Trôosporte local com basculante Smr
em rodoviq não pavimentada - DMÍ 5,S0 km e Compactação dê âterros â 1&)96 Êroctor normal,

§erviços d( Drenagêm: Execução de bueiros.

OB'EÍIVO{

*
- 

,it

6êÍal

O projeto tem por meta minimizar o sofrímeÍto da população da zona ruíal. uma vez que a mesna
vem sofrerúo com a Íalta de acesso nos períodos de chuvas. prsvocando sucessivos atoleiÍos,
comprometendo assim, não só o des,ocamento dêstas pessoas a outros certro$ como tâmbém o
escoamênto da píodução agrícola

EsoecíÍlco

-l

Prover para a populaçâo dos Povoôdos estÍadas trâfegá\êi§;
I

Promover d melhoria nàs condiçóes do transporte da produfo agrícola;

Contribuir Xlarâ â manutenção do bem€sar dâ populãção.

§§R\f ç o ?LBLICO ltt:\:tclPàL
Processo r-" SRP 030 /2021
Plgiaa \:
I(abrica:
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A execuçãodessa obra encontra justifi(ativa consistente na necessidade premsÍte de ser criada a

iâfÍaestrutsn básica rural nessas localidades, uma vez que nessê sentido pouca coisa foi íeita até
este momento. o ob.ietivo é toÍnar essas loeaiidâdes melhor estruturâdrs e organiradal
proporcionando às familias de agricultores os benefícios soaio€aonômlcos mínitÍrot necessários à

fixeção do homem no campo.

No caso presÊnte as áreas são carentes de infraestrutura e a assi§ência técnica, e part3 social são

incipiente, o que se torna um fone moüvo para o âxodo rurãl em diÍeção ãos grandes centros
urbanos. Um dos problemas mais graves nessas localidades diz respeito à insuficiência, ou quasê

a inexistência, de uma malha viáíia que p6sa permitir eíetivamente o acesso, o ttansporte es{olar
e o escoamento da produçâo, onde a pãrcela extBtivista é bem repr€§êntativa. Com a imp,aÍltação
dessâ obrar a população local poderá ficâí intêBíada às malhas: municipai, estadual e Íederal
exiíentes, contribuindo assim para o des€nvolvimento socioeconômico da íegião.

A implantafão dessas obras tem o objetivo ainda de se Íazer cumprir o compÍomisso do Governo
Êêderal ne{§âs áreas, visando íavorecêt ínelos de locomoçâo, pàrâ propicia, melhores condiçôes
de vida e fhação dos agricultores em suas parcelas. Dessâ Íorma, entende-se que o úFto deste
prqeto bágco irá servir de foÍte estímulo ao processo produthro das comunidades que ali residem,
c.iândo altêrtativa paÍa ameni2ar os problemas dê escoamento dos excedentêt agrícolas e de
acesso aos beneíícios públiaos como educação, saúde, etc.

ESPECTFTCAçÂO ÍÉCilrcÂ

INTRODUCÀO

A presente especiíicação da descrição dos mâterieis e dos sewiços a serem efetivamente
. executadas no decorrer da obra.

Estas especificaçôes têm como obietivo definir os crítérios técnicos pãra execução de cada serviço
em particular, fixando condições mínimas e serem obsenradas na aquisição, foínecarnento e
emprego de materiais, de modo que os materiais, equipame.tos, procedimentoi para execução,
controle e medição dê todos os serviços pÍevistos d€wíão atendêr integíalmentê às N§RMAS
pAfiA MEDrÁO DE SERV|çü5 ROmVtÁRtOs.

coNsrpER*ç§Es rNrcrAr§

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de âcordo com êstes êspecificações,
Normas da ABNT, projêtos e demais elementos nele referidos-
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Todos os (
especificaçE

Toda a mãr

especrrrcaçq

Serão imp{
contíatueis

Ficaíá a En

freriais 
serão fornecidos pela Empreitêira, satvo dispoíÉo em contrário nestes

Iau oum será fornecida pela Empreitsira, salvo disposição em contráÍ1o nêstas
L.

lgnados peta Fiscalização tdos os tÍabalhos que não satiíaçam às condiçõe5

I

irpreiteira obrigada a demolir e a reÍazer os trabalhos impugnados logo após a

oficiãlizaÇãq pelâ Cont.ãtãnte, ficando por sua conta exclusiva as despesas decoírentes dessâs
providênci*.

Os mateíiaís a serem empÍegâdos deveÍão ser novos, adequedos aos tipos de seíviços â seÍem
executados e atenderem às Especificâçóes. Em .lenhuma hipótese sêÍá admitido o uso de
resquícios de materiais dê outras obrã§,

A Empreiteira manterá na obra en8enheiros, mestret operários e Íuncionários edministÍativos em
número e especiâlização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em
quantidades suficientes para execução dos irabalhos.

. .A, Empreitêlra seÍá íesponsável pelos danos causados ã Contratante e ã terceiros, dêeoÍrentes de
sua neglgêltcia, imperícia e omissão.

Será mantiío, pela EmpÍeiteira, perÍeito e ininterÍupto serviço dê vigilância nos Íecintos de
trabalho, cdbendo-lhe toda a responsabilidade por quaisqueÍ danos decorrentes de negtigência
durante a etecução das obías, até a entrega definitiva.

A utilização dÊ equipaÍnentos, âpâÍelhos e ferramentas deverão ser apropriados a cada serviço.

Cabe a EmFTerteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da h*alizaSo,
desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e autenticados. se foí
o caso, pelã Contratante.

Cãso selâ eÍetuada qu:lquer modrírcaçâo, percial ou total dos pÍojetos licitados, proposia pela

ContÍatante ou pela Empreiteira, este fato não implieÍá ãnular ou invalidaÍ o côntrato, que
prevalecerá êm quaisquer circunstâncias. Sendo a altêraÉo do proreto Íesponsável pelo
suÍgimento dê qeíviço novo, e coíTespondente Íorma de mediçào e pagâmenlo deverá ser
apresentado pÍeüamente pela Empreiteira e analisâda pela Contratant€ anles do inú:lo êfetivo
deste se!"viço. No càso d9 simples rnrdança de guântitãtivos, o fato não deverá ser motivo de
qualquer Íeivindicação paÍa alteração dos preços !flitários. Sendô os serviços iniciâdos e
concluídos sem qualquer solicitação de revlsão dê preços por parte da Empreiteira, Ílca
tacitamente vetado o pleito futuro.

Enquanto nâo foíem disponibilizados elementos que permitam o cáleülo acuÍado, ísaomânda-se
adotôr {.rma provisão de 2,92% a 3% pâra €ontingânciar Está ,endo considerada uma taxa de 2,9?96
paÍa o pÍojqto em questão.
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sÊRvrços tguilrilânEs
Placa de olia

--r
A Contrata{a deverá providenciar duas placas de obra nas dim€nsões 5,m x 2,50 m com os dizeres

pertinentei à obra, e será hstaladâ conformê plenta em anêxo. A deca de identificação da obra

deverá identificar tanto a Contratãnte, quanto o Órgão Financiador da Obra, devendo ser

executadas de acordo com o modelo definido pela ContratãÍte e instaladas no loül e§tipuledo
pela Fiscalização. A placa deveá ler a face em chapa de aço galvanizado, ns 16 ou 1& com

tratamento oxidante, 5em moldura, fixads§ em estíuturas de madeira serrada. At peças d€verão

ter dimensôes suficientes para suporte das placas e para suportar a ôção dos vmtos. Todas as

coíes á serem utilizâdas seÍão as padíonizadas pela CODfVASF, devendo ser de cor fixa e
comprovada rêsistênclô ao tempo. Caberá ao Construtor o forneclmento, montàgêm, man{Jtenção

e assentamÊnto das placas, êstando à mesma obÍigada, ao final da obra, medianle autoíizâção da

Fisaalização, realizaÍ a sua desmontagem e remoção.

üitérios deynedicõa e paaamentú:

Estes servi serão medidos e pagos de acordo com a planilha de orçamentação de obrds

lira

Seryicos ini6iais:

A Cgntratada deverá tomar todôs âs proúdências rêlativas à mobilização, imediatamente após a

assinatura do contrato e coÍrespondente 'NE' (Nota dê Empsnho), de foÍma â Fder daÍ iníció

eíetivo e coficiuir a obra dentro do prazô contratual.

Eouiaomentos

Trator de esteiras - com lãmina (259 kw), TratoÍ agrícola, Motonlvêladora {103 kw}, Grregadeira
de pneus, Rolo compactadoí - Tandem vibrat., Caminhão bascllante - 10m'- 15t {170 kw) e
CaíÍrinhão tanquÊ - 10.000 l.

Mobiiizocõo

consiste nq coniunto de providências a sêrêm adotadas visando-se o início das obras. lnciuem-se
neste servbo o píeparo e a disponibili:aÉo, no local da obra, de todos os equipaÍnentos
necessáriotà execução dos senriços contnltados.

Desmobili2ocõo

Consiste na desmobiliração dos equipamentos do cãnteiro de obrâs.

gjli io.-s 4em?dicõo e pooameetg;

A remuneíãção correspondente à mobilização dâ Contíâtada ãntes do início da obra, a

desmobilização após o têrmino do contrato, rerá efetuada de forma global, sendo o pagamento

efetuado cqnforme o cronograma físico-Íinancelro pÍoposto p€la Licibnte.
I
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Barracão obÍa

O bârracã

obÍa para
e obres deveÍá ocupar uma área m[nima de 6x4m será instãl3do ProvisoriàmÊnte na

ósito de mateíiais e ferramenta. Este ambiente deverá ser executado de acordo com

âs técnica construtivas adotadas, íespeitada a legislação relati\ra à segurança do trôbôlho e as

rmposr órgãos locàis.

0 barracã

compensa
planta em

será construído com pilares de madeira, sarrafo de madeira para fechamento em

nas laterais e estrutuía de madeira com telhas de fibrocimento onduladas, conforme
ex(].

A CoNTRAIADA deverá tomâr todas as providências relatrvas à ínstalação do barracão da obra,

conforme decessidade e legisleção em vigor.

Ao final da obra, a COI'iTRATADA dêverá rêmover todas as instãkções como barÍacão,
equipaineíÊos, construções provisórias, detritos e restos de materiait de modo a entrêgar as

áreas utilizâdâs totâlínente limpas.

Os custos CoÍrespondentes a estes serviços incluem, mas não se limitam necessariamente aos

seSuintes:

- D€spesas Íelativas à placa de identiÍicação da obra, seguindo o modelo padrão indtcada pela

fiscalizaçãq, bem como sinalização de se8uÍança duÍante a execução dos seÍviços.

- Despesasde instalação do baíracâo e demais estruturas nesessárias, bem coíno desinstâlação e
limpeza do lerreno ao fim da obra e demâis serviços neeessários pârâ a boa execuçáo dos servíços.

I
- Despesas [elativas à manutenção e limpeza do cânteiÍo no decorrer do seu uso (água, esgoto,
energra,

Critéríos e amentô

As inslalaç s provisóíiâs constituirão objâto de mêdição coÍfoÍhe a plãnilha contratualda obra,

estando incluídas nos píeços as despesas com aquisição, lransporte e manuseio de materiais. os

equlpamentot a mão de obÍa, com encarBos, os impostos e taxas incidentes.

Parã efeitos de medição será consideÍada apenas a projeçâo de área construída do canteiro.

AdministÍaIão locâl------r----
Servicos: t1

I

Este item rltere*e a administÍação local da obra, incluindo engenheiror encarrêgôdo os mestÍe-
de-obras, tpógrafo, almoxarife, apontador, úBia e outros custos a detalhar na composiÉo
unitá!'ia de preços relâtivos a administraçâo, finânceiro e técn,co de adoído com a estrutura da
empresa e a obra.

Critéíios d e n

j
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os sêÍviços, 53rão medidos mensalmênte, detde qre fornecidos e detalhados na composição

unitária de prêço pertencente a proposta financeira do edital e durânte o perbdo de execuçâo da

obra. A Fisqlização poderá suprimir recursos de itens não Íornecidos, bem como aqueles que não

Íorem detalhados na comporição de rusto dos prâços unitários.

Caso o detahamento seje feito de forma global, ficará a ca rgo da Íiscalizaçãô o critário de mêdição.

O pagamenh será realirado de acordo com a planilha de orpmentaçáo de obrás. Caso as obras

sofram atr{sos por Íitmo reduzido dos seMços, ou qualquer impediÍíEnto legal poderá ser

reduzido o fvalor mensal pago a este ltêm e que posterioÍrneíte será pago nâ prestação dos

seÍviços a ierem realizados Íora do prazo píevisto de forma proporcional até o valor tota I

estabelecidg pela empresa na sua píopoía do edital.

s§Rvrços * rIiRAPr§ÍtÁ§Eir

Esravação e Íarga de material de iazida

EfiroçAo das motérios na iazido

Atsl jazida(s) indicâda{s) deverá(ão} ser objetivo de criteíioso zoneamento, com vistâs que
stendam às caracterÍsticâs especificadas.

Controle ambientol:

Nâo deverão ser expiorados empréstimos em áreas de resêwas florestôis, êcológicâs, de
preseívação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades.

As providêrEias a serem tomadas visando a preservação do meio ambiente reÍerem-se à execução
dos dispositlvos de drenagem e proteção yegetal dos taludes, previstos no projeto, para €vitar
erosões. I

I

Nas ár eas f cortes deve-se evitaÍ o quanto possÍvel o trânsito dos equigamentos e veícrilos de
servrço íor{ das áreas de trabalho, evrtaÍ também o excesso de carregamentos dos va'culos e
controlar a Üêlocidade usada-

A exploraÉo deve-se dar de acordo com o proi€to aprovado pela fisalização e licênciado
ambientalnente; quaisquer alterações deve ser objeto de complementação do licenciamento
ambiental

O serviço siste em escavar o materiãl dejazida {que será de responsabilidade da empreç} a ser
cujas características granulométricas e de cofipactação, comprovadas rnediântecontratadã

teste, serão âdequadas para sewir de bâse paÍã o íÊvestimento primário.

Obs.: A carga de terra para utilização de ateÍro da aâixa aeÍá medida com empolamento de no
máximo 2O16.

SERVIÇO Pr BLICO }II;\:ICIPÂL

PrSilr §o-.*
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A escava

da área do
sará precedida da erecução dos serviçÕs dê desmatamênto, destocamento e limpeza
mpréstimo.

As operações serão ex€cutadas utilizando-se equipamentos âdequados complementados com o
emprêgo dC seÍviço manual. A escolha do equipamento se fará em função dã necesidâde exigida

-t -
nà execuçaP da obÍ:r.

Consiste no carÍegamênto de mâteriâl de quaQuer cirtegoÍia, em caminhões basculantes, com
utilização & pás carregadeiras cu escavadeiras.

Para o serviço manual, a equipe deverá estar dêüdirnentê p.ategida com EPI's {bota de couro,
luvas e má§caras contra po€ira.) e pÍovidã des fêrràínentas adequadas.

da

Os servrçoslserão aceitos desde que atendam às exigências preconiradas nesta Especificação e
rejertados +so contrário.

os serviços rejeitados deverão ser corrigido§, complêmêntados ou refeitos.

Criténos de medi a e aaaomento:

Medição pgr Volume da escavação e cârg? do mãterial de jazlda (m3)

Não serão pagas escavações em excesso, quê uhrapassem as dimensões previstas em proieto ou
nesia espedificação, sem que sêjam absolutamente necessárirs.

O pagameÍlto será efetuado poÍ preço unltário contratual e conforme mediÉo aprovada pelâ
FiscalizaÉq estando incluÍdos neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os
encargos e putras despesas necessárias à sua execução.

Conditões &rais:
I

A superfici{ a receber a camada de ateÍro deveÍá estar perfeitamente limpã e deseÍÍlsenada.
devendo t1 recebido a prévia aprovação por pane da fiscalizaçâo.

Eventuars 4feitos existentes devêÍão ser necessariammte rêpaÍados, antes da distribuição do
material.

TÍanso tocal c/ basc. 10m3 de material ietida

SeNicos iniqois:

o transporlF de mateÍial de iazida consiste nas operações de transportê dê meterial de 1r
categor,a p{ovenienre de áÍeas de jazidas s€lecionades para a bese.

Moterial s ofn

O material
alteração d

rocedente da escavãção do teÍreno natuíal, geÍalmente, é constituÍdo por solo,

§r'RVIÇ() PISLrCO lÍ{}itclP-ll.
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Compreendem os solos em geral, residuais ou s€dimentâres, s€ixos rolâdos ou não, com diâmetro
máximo inftÍior a 0,15 m, qualqueí que seja o têoí da umidade aprerentado.

Equisome$os:

Consiste no carregamento de mateÍial de qualquer categoÍia, eÍn caminhões baçulantes 10m3.

Os transportes serão âíetuados poí profissianais habilitados e com experiência comprovada,
mesmo qrando íeitos em locâís onde não seja necesrária habilitâçâo. Não s€rão permitidos

motoristas Fão habilitãdos no DETRAN.

A Contratada torna-se tesponsável pelo transporte dos materiaas desde sua carSa até a sua entÍega
nos pontol determinados pela Fiscalização. Êica sob suâ responsrbilidade os culdados de
carÍegameito e descaííegamento, acomoda§o de forma ad€quadã no veÍculo e no locai de
descarga, assim como todas as prerauçôes necessárias, duÍante o transporte.

Qualquer âiidente que ocoíra com a riÍga, o veículo ou contra tsrceiros, durante o transpotte,
s€rá de suã inteira responsabilidãde.

É obrigaçãO da Convatadô o controle das viagen§ transporfâdas. e tim de e{ritar gue o materiel
seia descarregado fora do local de destino ou em locais não apropriadog.

Quâlquer qüe sêja o locàl de transporte, não será permitido pe$oas viajando sobre a carga.

Deverão ser observadas todas as regÍas da legislação de tÍànsito no que s€ Íefere a tGnsporte de
cargas, mesrno deotro dos canteiros de ôbras.

Todos os velculos utilizados deverão estar em condições técni€as e leg"is de traÍegar em qualquêÍ
via pública.

Entende-se poí condições técnicas o bom estado do veíorlo, principalmentê no que diz rêspêito à
pârte elétricâ (faróis, §etas, luz de advertência, lue de re, etc.), motor {emissões de gases,
vazamentoi etc.), freios, pneus, direção e sistema hidráulico.

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documêntação do veículo - Seguro
ObriBatórioe IPVA em dia e dorumento de porte obíigatório original.

üecucão:

O matenal é tíanspoí"aado em caminhão basculante no tíecho em rodovia não paúmentada com
o DMT deliÊido no proiêto.

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique unifoímemênte distribuído, no
limite BeométÍico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas durante o
transporte.

§o trânspoÉe em canteiíos de obra, o caminho a ser percoríido pelos caminhões deveÉ ser
mantido eÍrl condiçóes de peímitir velocidade adequada, boa üsisilidade e passibilidade de
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Nâo será p$mitido o uso de explosivos para remoção de vegetação. Outros obstáculos, sempre
que possivel, serão removrdos poÍ meio de equipamento convencional, mesmo que com certo
Brau de drfi$tldade, objeto de criteriosa análise e metodologia adequada.

trceuçU; I

I

As operaçõds de desmatamento, destocamento e limpeza se darào dentro das fains de serviço
das obras. Â§ operaçôes serão executadas na área mínimà coínpreendida entre as estacas de

cruzamento. os caminhos de percurso deverão ser umedecidos par3 êv{taÍ o excêsso de poêiíâ, e

devidamenÍe drenados, paía que não suriam atoleiros ou trecilos escorregadios.

Tratando-sç de trãnsporte em área urbana, estradas ou em bcaas onde heiâ tráfêgo de veículo§

ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com lona apropriada,
a inda no local da càÍga, evitando-se, assim, poeira e deíãmãÍnents de maleíal nas vias.

oeverão seÍ utilirados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis com a

necessidad? do serviço e com a píodutividade requerida.

a carga dJerá seí feita dentro do limite legal de capacidade do veÍculo {volume e/ou peso),

mesmo deítro de canteiros de obras

Aceitocõo d, Reieicão:

os serviços são aceitos e passiveis de medição desde que sejam executados de a€ordo com esta
Ê§pecaficação e o controle geométrico estêja dentro da faixa de tolerância p§rmitida, ç3so
contrário sqÍão rejeitados.

Os seruiços Íereitados deverão ser corÍigidos, complemêntâdos ou refeitos.

Critérios de medicõo e üaoomento:

Os transportes de mâteriais cuja faixa de tranaporte {DMÍ} isdicados em plantâ, or mesmos serão
medidos considerando-se momento enrôordinário de transporte. À unidade de medição por pso
trân5portado seÍá expressa êm t.Km.

Dêsm. d?sL limreÉ áreas claÍv. dlam. õtó O,1S m

Se.yicos iniciais:

A remoção ou estocagem dependêrá de eventual utilização, a ser definida pela fiscelização, não
sendo permitida a sua deposíçáo em locais de ateríos neÍn sua permanência en lo6is que possãm
provocãr a cbstÍução dos sistemas de dÍenagem nâtural.

on trole n
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O materialiprovenientê do serviço sêrá removido, podendo sar transpoÉado para local de "bota-
fora", loca d€ estocagem ou ãindâ enleirado e queimado com íogo contÍolôdo, a critério da
fiscâlizaçã

As operações serão executãdas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o
emprego de serviço mãnual. A esrolha do equipamento se fará em função da densldade s do tipo
de vsgetaÇio local e dos pÍezos exigidos para a exêcução da obra.

lnsaecão:

VeriíicaçãolFinal da Qualidade

A verificaÉo dâs operações de desmatamento, destocamentoe limp€zâ será por apreciaçâo visual
da qualidadê dos serviços.

Aceilocõo Reieicõo:

os seÍviçor serão aceilos desde que atendam às eÍgênciâs preconiaadâs nestâ ispeciÍicação e
rejeltados câso contÍário.

Os serviços reieitados deverão ser corrigidos, complementadoS ou refeitos.

Crilerios

F.lhrl
iubrlcr:

amarração, "off sets", com o acrÉscimo de um metro para cada hdo. iüo cãso de empréstimo ou
jazida, a árça será a indispensável a sua exploração.

Serào renrfvidos todos os tocos e raízes bem como todã â eamâda da solo oÍgânico e outros
matenars itdesejáveis que ocoÍram até o nivel do terreno consideíadô aÍ)to para terraplanagem.
A prorundifade será deÍinida pela fiscalização.

e

Os serviço itos serão medidos de acoído com os cÍitérios s€guintes:

Os serviç ds desmatâmento e de destocamento de árvores de diámetro inf€rior a 0,15m e
limpeza se medidos em função da área efetivamente tíabalhada

€ diâmetro igual oü supeÍioí a 0,15m serão medidâs isoladamenle, em função das
stocadas.

O diámetropas árvoÍes seíá apÍe€iado a um metro de altura do nível do terreno.

A Íêmoçào e o transpoÍte de material pÍoveniente do desmâtâmênto, destocafiênto ê limpezâ
não sêrão considerados para fins de medição.

o pagameÍfo será efetuado por preço urltário contratual e conforme medição aprovada pela
Fiscahzàçãq estando incluídos neles todo o equlpamênto e p€ssoal necessários, bem como os
encargos e {utras despesas necessáriâs à sua execução.

CondicÕes &rois:

As árvores
unidades d
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Os serviÇ4 de dêsmatamento, dêstocamento e limpeza devem prcseÍvar os €lementoa de
composiçãp paisagística, assinâlad05 no projeto.

Nenhum moümento de terÍa poderá teÍ início enquanto as operaçôes de dêsmatam€nto,
destocam{rto e limpeza não tânham sado totalmente concluída§.

TianspoÍt. de matêriâl - bota-íoÍa

Seruicos inkiois - Boto-foto:

----.r-.--são os toclis destinâdos pâra depositar os materiais impÉFÍios e/ou inserviveis, pam uso em
qualquer t'rte do coípo estradat, oú excêdentes de esaãvagôes obrigatórias.

Moteriois:

a) MateriaiÊ provenisntes de limpeza;

b) solos e blocos de Íocha rereitados pâÍa utili2ação nos atenos do corpo de açude, se caso hower
no perÍmeSo da estrada;

c) MaleriaT exced€ntes das escavãções obrigatóíias;

d) Mit€ria de má qualidade oriundos de remoçôes do corpo da plataforma

Antes do i o dos serviços, todo equipamento deve seÍ examinado e aprovado pela fiscâlizaçãô

As oper s dê exêcução de bota-fora serão executadas mediante a utilizado rdcional de
equrpa rne$os adequados

nhõ+ basculantes.
como: Serras mecánicas portátei§, trâtor de ssleira para espalhamento

SIRI:ÇO Pr Btlco I&:\TCIPÂI.
Protesso §'
Pegiaa §'
Rubricr:
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e cami

Pequenas flrramentas, enxadas, pás picaretas etc.

os equiparÍlentos devem ser serecionados de acordo com o tipo e densdâde da rêgêtação a seÍ
removida eaomplementada com empr€go de seMços manuais_

Contrale aÃhientot:

os serviÇoslde desínatamenlo, destocâmento, expurgo e lirspezâ somente devem sÊr iniciados
após a obt+çâo da autorização para supressão da vegetação do órgão ambientãl competente.

I

São ind'cadis os seguintes culdedos re:àtivamênte ôo contÍole amblentâl:
- o delmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente os limites estabelêcidos no
projeto, aprovado pelo órgão ambiental competenie, êút3ndo ãcréscimos desne€essáíios; de\€
seÍ sufrcreÍTe para gâÍanrir o isolamanto, das operações ds constÍução e a visibilidade dos
motoristas, Forn a precaução de não expor os solos e taludes natuÍais à erosão;

sRP $30 i202ii
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- As áÍeas lestinadas às atrvidades de desmatamento, destocâmento, erpurgo e limprza devem

ser dehrnitidas fisicamente, por meio de fitas ou rêdes sinalizadoÍas ou material similâr, de formâ
a orientar {s responsáveis pelas atividades;

- A executi
p"qruno, J

- e cr,teri{
pÍevistas r{

fnte deve dispor de equipamentos específicos pôíâ trituGção de restos vegetais de

ione, gâlhadas € Íolhôs;

lda fiscalização, o subproduto gerado deverá ser utitizâdo nas adubaçôes orgânicâs
Ds serviços de manutenção ou plantio erbóreo, nos locais ou áreas indicadas-

Aceitocõo àu Reieicõo:
l

Os serv'ço{ serão aceitos desde qu€ atendam às exigêncies preaonizadas nesta Espeaificação e
rejeitàdos Çâso conüárb,

Os serviçosrejeitados deverão ser coÍrigidos, complementados ôu refeitos.

Execucõo:

Antes do inkio das operaçõea de desmatamento é n€cessário obs€rvaÍ os fatorÊs condicionantes
de manejo ambiental de modo que as operaÉês dê desmatamento não atiniam os elementos d€
proteção e$biÊntal.

As áreas df abrangência dos serviços de desmatamento, destocamento, erpurgo € limpeza é a
áÍea rotal+ leito estÍadal.

1

Deverão sef retiradas as camadas de nrá qualidade, visando o preparo do subleito, de acordo com
o projeto d! êngenharia.

rais materiais Íemoúdos devem ser transportados para locáis p.eviâmente indicad$, de modo a
não causar transtorno à obra em caráter teniporário ou deffnltivo.

Ctitérios de medicõo e omenlo

O serviço d{ expurgo é medido em funÉo dâ área e da espesuÍa dâ vegetaÉo retirada.
I

A unidade {e mediçâo por peso transportado s€íá expÍessâ em tÍm.
A medição dos serviços de\re levar em considereÉo o volume de materiel ertraído e a rerpectiva
dificuldâde de extraÉo, medido e avaliado no corte (volume.in natura.) e a di:tância de
transporte lErcorrida, entíe o corte e o local de deposiÇão.

Reeulariz de suhlêito

Setvicos ini&ais

***lJl"*,rrizâçâô do subleito de árêas a sêrem pavimentados, uma yez conctuídos os
serviços de ferraplenagêm.

§§Rlf Ç O PL:BIICô l tlf {Ifi }*L
Prccesso \" SRP 0.!0 1202t
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RegularizaÉo é a operação destinadâ a conformãr o leito da área transversal e longltudinalmente,
compreen+ndo cortes ou ateÍros com até 20 cm de espessura. O que exceder os 20 cm será
consrderadO como Terraplenagem.

§,xecucão:
I

A Regularizl

proi"to, p.l

Serão remo

Pçao 
seÍá executada de acordo corn os perfis transversâis e loâgitudinãis indicados no

fvia e independentemente da constÍução de outra camada do pavimento.

i/idas, previamente, toda a vegetaÉo e metéía oÍgânica porveitura existente na áreã
a seí regularízada.

Após a exeq.rção de cortes, aterÍos e adição do material necessário para atingiÍ o greidê de pÍojeto,
será procetiida a escarificação geral, na profundldade de 20 cm, seguida de pulveri:açãq
§medecimênto ou secagem, compactação e acabamento.

Msteriois:

Os materia

Os equrpa ntos dê compactação e mistura serão escolhidos de acordo {om o tipo de mãterial
empregado.

Em 8êral, pgderão sêr utilizados os seguinter eguipamentos para a execução da regularização:
I

- Motoniveldora pesaria, com escariÍicador;

- Camanhâoipipa com barra distíibuidorô;

- Rolos cotÍ|pãctadores tipos É-de-carneiÍo, liso vibrãtório e pneumático, rebotados ou
eutopropulíores.

I

- 6rade de discos;

- Trator agÍ{fola de pâeus.

Contrcle o bientol:..---...--.
os cuidadoí para a preservação ambiental se reÍerem à dissiplina do tráfego e do estacionamento

empregados na íegulãrizaÉo serão os do pÍóprio subleito.

nêntos.

Píoibido o $áÍego desordenado dos equipamentos fora da área da obra, para êvitâr

fcessárics 
à vegetação ê interferências na drenagem natural.

ftinadas ao estacionamento e ãos sewiços de manutenção dos equipamentos deverão
las de forma que residuos de tubrificantês e/ou combustíveis, não seiam levados até

dos eQurOat

Deverá ser 
I

danos desn(

As áreas def
ser localr2ad

cursos d'ágga.

Aceitocõo oU Reieicõo:

SERI-IÇO PTBLICO }[L\TCIP.{L
Prücesso §' SRP 030 ,2021
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Após a exeàrção da regularizado do subleito, serão procedidos a relocação e o niyelamênto do

eixo e dos hoídos da pistâ ou área, peímiti do-sê as seguintes toleíânaia§:
I

- * lO cm, quanto â largura da platarormai

- atê 20%, êm excesso, para a flecha de abaulamento, não se tdetando fâlta;

- ! 3 cm em relâção as cotas do Sreidê do troJeto.

os serviços reieitados deverão ser corrigidos, complementados ou rêfeitos.

Não será itida a execução dos sêNiços de regularizafro em dias de chuva

r

A medição §erviços de regularízação do subleito será feita por metÍo qusdrado de plataíorma

regularizada, medidos conforrne projeto.

Não seÍão medidas as diferenças de coÍt.s e/ou alerros admitidos nos limite§ de toleíânlia.

Estão incluÍdas neste serviço todas as operações de corte e/ou ateÍrc atá a espe§§ura máxima de

20 cm em íelàção ao greide final de terraplenagem, â ÊscarificaÉo, umedscimento ou aêÍação,

hornogeneitâção, conformação e compactaÉo do subleito, de acoÍdo com o pro.ieto.

O pagame

Fiscalizaçã

será Íeito com base no preço unitário contíatual, conforme mediÉo aprovada pela

incluindo loda a mão-de-obra e encarSos necessários à sua execuSo.

de

Servicos iri(ioi§;

A opeíação 5erá precedida da execução dos seÍviços de desmatamento, de§toçamento e limpeza'

prelimiôarmente as execuções dos aterros deverão estar concluídas a§ obras de arte correntes

necessáriasà drenagem da bacia hidrográíica interceptada pelos me§mos.

Moterial:

0s solos íão ser preíeÍencialmente ltilizados atmdendo à qualidade € a destinação píéviâ,

indicadas pÍojeto.

A execuçãq dos aterros deverá prever a u§liiação racional de êquipamento aPÍoprhdo, atendldâs

às condiçõq5 locais e a pÍôdutividade exitida.

Para a exeorção dos serviços de base poderão ser utiliTados os seguintes eguipamêntos:

- Motoniveladora pêsada com escarificador;
I

- CamrnhãtPipa com barra distribuidoÍa;
I
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autopropel!

- Grade de 
t

- TÍator agrl

Além dest{

Execucõo:

npâctadores tipos pé{e-cârneiro, liso, liso-vibratóÍio e de pneus, rêbocados ou

For;

Fisms;

fcota de pneus.
I

f, poderão ser usados outros êquipamentos desde quê aceitos pêla fÉcâli:ação.

As operações de execução do aterro subordinam.se àor elementos técnicot cônstantes do
projêto, e ompreenderão:

Descarga, espalhanlento, homogeneizaçáo, conveniente umedecimento oU aeração, compactação
dos rnâteriEis selecionados p.ocedentes de cortes ou êmpréstimos, para a constÍução do coÍpo do
ât€rro até A cota coríespondente ao greide de terraplenagem"

Descarga, espalhamento. conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos materiais
procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os materiais de
qualidade inferior, previamente retirados, a fim dê Ínêlhorar as fundações dos aterÍos.

No cass de âtêrros âssentes sobre encostôs, com inclinação tÍansversal acentuada e dê acoÍdo
com o projqto, as encostas naturais deverão ser escarificadas conr um trator de lâmina, produzindo
ranhuras, acompanhando as curvas de nível.5e a naturela do solo condicionar a adofo de
medidas especiais parâ a solidâriração do aterro ao teíeno natuÍal, exige-se a execução de
degraus ao fongo da ársa a ser aterrada.

I

O lançame4to do material para a construção dos atêrros deve ser fêato em camadôs sucessivat
em toda a $rgura da seção transvÊrsal, e em extênsôes tais, que permitam sÊu umêdecimento e
compactado de acordo com o preyisto resta Norma. Para o coÍpo dos aterros a espessura da
camada coinpactada não deverá ultrapassaÍ 0,20m.

Todas as camadas do solo deverão ser çonvenientemÊnte compactadâs. parâ o corps dos aterros,
na umidadF ótima, mais ou menos 3%, até se obter a massa específica âparente seca
correspon$nte a 1q)% da masa especffica apaÍente máxima seca, do ensaio DNER-ME 092 ou
DNER-ME T7. Para âs camadas finais aquela massa êspecífica eparente seca deve corresponder a

100% da m{ssa especíÍica aparente máxima seca, do referido ensâio. Os ttechos que não âtintirem
as condrçõ{s mÍnrmas de compactaÉo deverão ser escarificados, homogeneizados, lavados à

umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a massa específica apâÍente seca
exigida.

No caso de alargamento de ateÍros a execução se.á obrigatoriâmente procedida de baixo parã
cima, acompanhâda de degraus nr:s seus taludes. Dcsde que, justiÍicâdo em prôjêto, a execução
podÊÍá ser realirada por meio de arÍâsamento parcial do aterro existente, ãté que o mãteriâl
escavado preencha a nova seção trensversal, compleínentando-se com materlal importado toda a
larEurâ da reíerida seção transversã1.

1
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lnsaecõo:

DevÊrão seí adotados os seguintes pÍocedlmêntos:

a) 01 ensaiê de compactação, segundo o método ONER-ME 129 para cada 1.0ffim3 de materialdo
corpo do a!êrío;

I

b) 01 ensaif de compactação, segundo o método DNER+{E 129 parâ cada 200Ín3 de material de
camada finll do aterro;

I

c) 01 ensãiô de granulometria (DNER-ME 080t do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do limitê de
plastrcrdadç (DNER-ME 082) paÍa o corpo do aterro, paÍa tdo o grupo de dez amoslras
subrnetrda{ ao ensaio de compactação, segundo a alÍnea a;

I
d) 01 ensaif para granulomêtria {DlrlER-ME 080} da limltê de liquidez (ONrR-ME 122} e do limite
de piastici{ade (DNER-ME 082) para camedas íinais do eterío, para todo o Brupo dê quatÍo
amostÍas $rbmelidas ao ensaio de compastâção, segundo a alínea b^

e) 01 ensaio do índice de Suporte Califómia, com energia do Metodo DI{ER-MÉ 49 para camadã
final, para cada grupo de guatro amostras submeüdas a ênsalos de compactação, segundo a alínea

b.

Controle dLrxecucõa:

Ensaio de massa específica aparênte seca "in §tu" em locâis escolhidos aleâtoíiamente, por

camada, dlstribuídos íegulêrmente ao longo do se8mento, pelo mátodo rXER-ME 092 ê DNER-ME

037. Para Éstas de extensões limitadas, com volume de no máximo 1.2O0m3 no corpo do aterro,
ou 800mr ff|Ía as camãdas finais deverão ser feitas pelo menos 5 determinaçôes para ô cálculo do
grau de compactação - 6C.

Controle étr

o acêbam da plataforma de ateÍrc será procedido mecânicamente de forma a alcançar a

conformar

- variaçâo

- variação

menos.

O contÍole

Aceitacúo

da seção transversal do projeto, admitidas as tolerâncias seguintes:

altura máximâ de t 0,O4m para o eir(o e bordos;

t:áxima dâ largura de + 0,3&n para a plataforma, não sendo admitida vâriação pira

I

f.
dt

verá ser efetuado poí nivelãmento de eixo 9 boÍdo

Reieicõa:

A âxpansãor deteíminada no ensâio de lSC, dêveíá sempíe apíesentâl o seguinte rêsultado:

a) corpo dc aterro : ISC = 2% e exparsão = 4%;

b) camadasfinais : lSC = 2% e erpânsão = 2%.

SERIIC, : O PL BLICO lÍL\-ICIP.{.L
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9eÍá contrdado o valor mínimo para o lsc e gÍau de compactação - Gc, com valorês de k obtidos
na Tabela db Amostragem Variável, adotando-se o procedimento seguinte:

?t0c..*j$.!@t{

§ERlIÇO Pt:]BIJCO lrctüCIPtL
Processo Y SRP 030,i2021
PrÉr§"...---._.-
Rnlrice:

Para rsc e I
- ks < va lor 

I
-ks>valorl

euru u 
"rOt

* ks , val

iC têm-sê:

mínimo admitido - íejeitã-se o serviço;

mínimo admitido - acêita-sê o serviço.

nsão, têm-se:

br máximo admitido - reieita-se o serviço;

+ ks = vaFr máximo admitido - aceita-se o serviço.

Sendo:

Onde:

i - vator€E individuais.
1

- médra da anrostra.
t

s - desvio Jdrão da amostrâ-.I
k - coeficieàte tabelado em função do número de deteíminações.

o - númeÍo de determinações.

Os seÍviços Íejeitados deverão ser corriBidos, complemenfàdos ou refeitos.

Os resulta+s do controle estatístico da erecu6o serão regisrados em relãtórios peraóditos de
acompanhfmento.

ea ntol:

os cuidãd para a preservação ambientâl sÊ rêferem à disciptina do tráfego e do estacionârôento
dos equipâülentos.

Deverá ser pÍoibido o tráfego desordenado dos equipamentos Íora da área da obrê, paía evitar
danos desnecessários à vegetâção e interferências na drenagem natural.

As áreas dqstinadas ao estâcionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos deveÍão
ser localizadas de íorma que resíduos de lubrificantes e/ou combusüveis, não sejaÍn leyados até
cursos d'ágga.

Não será p€Ímitida a execução dos serviços em dias de chuva.

CÍitérios de.medicõo:

Os seíviços âceitos serão medidcs de acoído com os ffitáÍios seguintes:

O volume transportado para os ateÍÍos deve s€r obieto de medição, por ocaslão dâ êxê{rrÉo dog
cones e dol empréstimos.

I
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Rubricr:

lÇão 
será medida em m3, sendo considerado o volume de aterro exêcutâdo de acordo

I transversal do píoieto.

E onde horrver coincidêncra da camada final de 0,2Í)Ín, nas obras de terraplenagem,

I
A compactl
com a seça

tlos serviç!
com a regularização das obras de pavimentação, este último serviço não deverá ser medido, por
§er idêntiaq âo primeiro.

I

0 equipaminto, a mão de obra, o material e o transporte, bem coíno âi despesâs indiretâs não
-..1serão o bietf de mediçào, apenas considerados por ocasião dâ composiÉo dos preços dos servlços.

kNiços iniiiais:

A remoção 
lotr 

estocagem dependerá de êventuãl utili2âÉo, a ser definida pela fiscalização, não
send o perílitida a sua deposição em locais de aterros nern sua permanência em locais que possâm
provocaí a pbslÍução dos sistemas de drenaBem natural.

Nâo será
que possí

grau de d

ivEl,

ifÍh,

mitido o uso de explosivos para remoção de vegetação. gutros obstáculos, sempre
serão removidos por meio de equipamento convencional, mesmo que com certo
ldade, objeto de criteriosa análise e metodologia adequada.

Êxecucõo:

Àr áreas dEnbrangência dos serviços de desmâtamento, &stoGmento, expurgo e limpeza são as

seguintes:

- Áreas cofi
I

- Áreas de I._l
exploraço1

- Outros lsq

preendidas pelos off-§et's de corte e aterÍo, ãcr?rcida de 3m de cada lado;

Fmprestimo indicadas no projeto, acrêscidas das áreas necessárias às suas devidas

l, tais como acessos e eventuais áreas de estocagem;
I

Fis 
definidos pelo projero ou pela fiscâlização.

Antes do início das operações de desmatamento é necessário observar os fatores condicionantes
de manejo fmbientâl de modo que as operações de desmatâmento não atinjam os êlementôs de
proteção aürbiental.

I
A Íisca|zaçlo deve assilalâr, mediante caiação, as árvores que devem ser preservadas, e as toras
que preteride reservar para posterior aproveitamento. As torat destinadas paÍa posteíior
aproveitamEnto, devem ser transportadas para locais indicados.

A limpezã ftve ser sempre iniciadâ p€lo cort€ de árvores ê arbustos de maior porte, tomando-se
os cuidãdo! necessáÍios paÍa evitaí danos às cercas, árvores ou construções nas vi2inhançâs-

i
I

sERrf Ço PTBLICO }Ít:ilCIPÂL
Processo \" §RP 030 i 2021
Prgiua §'
Robrice:

SEBVICOS * REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Limpeza sulerÍicial da área de iazida



Pro'cl[Ít$ljg
Hr: liiL -Rútá,:V--

Para derubada e destocamento em áreas que houver íisco de dano a outras árvores, linhâs físicâs
aéreas, cercas, ou construções existentes nas imediações, as árvores devem ser amarradas e, se
necessário, cortadas em pedaços a partir do topo-

Nas áreas de corte, as operaçôes de desmatamento, destocâmento, expurgo e limpere sômente
são considêradas concluídas, quando as raízes renranescentes ficarem situadas na profundidade
de ln1 abaixo do greide de terrãplenagem.

PaÍa qualquer altura de aterro, as raÍles remanescentes devern ficar pelo menos à 2m tbtb@ do
greide da plataÍormâ de terÍadeíagem,

Os buracos ou depressôes ocasionados poÍ desto€amento devem ser preenchidos com Ífiaterial
de áreas de empréstimo, devidamênte compactados.

Nas áreas de empréstirno as operações de limpeza devem ser executadas até a profundidade que
assegure a não contaminaçãÕ do matêrial a ser utilizado por materiâis indesejáveis.

Os sôlos da camada superficiai fértil, quâ íoÍem removidos nas op,erações de limpezâ, devem ser
estc.Jdos I utilizâdos postêriormênte na Íecompo§iÉo das áre3§ de explorâção de mâteíiáis.

0s materiais de desmatameíito, que nâo seÍão utili:ados posteriormente devem ser depositados
em locâis indicados peio projeto ou pela fiscalização.

Eeuípamentos:

As operaçó€s serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complêÍnentàdos com o
êmprego d€ serviço manual. A escotha do equipamento se Íará em função da densidade e do tipo
de vegetação local e dos prazos exigidos para a execução da obra,

Ântes do inicio dos serviçct todo eqriipamento deve ser examínado e aprovado pela fiscali:ação.

O equipamênto básico pâ.a ã execução das operações de desmatamênto, destocamênto elimpe.ô
compreendem as seguintes unidãdes:

- Serrâs mecânici,s portáteis;

- Tratores de esteira com lámina Írontal;

- Pequenas ferramentas, enxada§, pás pisarêtas êtc.;

Os êquipamentos devem ser têiêciônados de acordo com o tipo e densidade da vegetação a ser
removida e complementada com eÍnprego dê serviços manuais.

lnssecãa:

Veriticação Final dâ euâlidade

A veriticação das operaçóes ce desmatanrento, destocàmento e limpe2a será FDí apaêciação visual
da qualidade dos seíviços.

Aeeilacõo ou Reieicõo:
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Os serviços serão aceitos desde que atendam às erigências preconizadas nesta Especificâção e
rejeitados caso contráÍio.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complêmentados ou refuitss.

€antrole ombientsl:

Os serviçoi de desmatamento, destocãmento, expurgo ê limpera somante devem seí iniciados
após a obtenção da autorização para supressão da vegetaÉo do órgão ambiental competente.

5ão indicados os seguintes cuidados relâtivâmente ao controle ambiental:

- O desmatamento e dêstocàmento devem obad€cer rigorosamente os limites êsbbelecidos no
projeto, aprovado pele órgão ãmbiental competentâ, êvitândo âcrá§{imos desnecêssáíios; deve
ser suficiente pâra garantir o isolâmento, das operações de construç5o e a visibilidade dos
motoristas com a pÍeca!ção de nâo expoí os solos e taludes naturais à eÍosão;

- As áreas destinadas às atividades de degmatamento, destocamento, expurgo e limp€ze devem
seí delimitadas Íisicamerle, poÍ meio de Íitas ou íedes sinelizadoras or, mâterial similer, de íorma
a orientar os responsáveis pelas atividades;

- Nas operações de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada sempre que possível, para futuro
uso da recomposição vegetel dos taludes e de outras áreas, coníorme a necgssidade;

- A ex€cutânte deve dispor de equipâmentos especíicos para trituração de restos vegetais de
pequenos porte, galhadas e folhas; a critérÍo da Íis€alização, o subpÍoduto gerôdo deveíá ser
utilizado nas adubações oígânicas previstas nos s€rviços de manutenção ou plântio ãrbóreo e
arbustivos, nos locais ou áreas indicadas.

Crítétios de medicão e ento:

Os serviço5 aceitos serão medidos de acordo 6om ôs critéíios seguintê§:

Os serviços de dêsmatâmento e de dertocaÍnento de árvores de diâmetro inferior a 0,1Sm e
limpeza serão medidos em função da área efesvaínente trabalhada.

As árvores de diâmetro igual ou superior a 0,15m serão medidas isoladamênte, em função das
unidades destocadas.

O diâmetro dâs áryoÍes será apreciado a um metro de altura do nível do terteno.

A remoçãa € o trânspôrte de material pÍoveniente do desmatemento, destocômento e limpêzô
não serão considerados para fins de medição,

0 pagamento seíá efêtuado por pieço unitário rontíatual e conforme medição aprovada pela
Fiscâli?ação, estando incluÍdos neles todo o equipamento e pêssoal necessários, bem como os
encargos e outras despesas necessárias à sua êxeaução,
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Condicões Gerois:

Os seÍviços de desmâtamento, destocamento e limpe2a devem presêrvar os elementos de

composição paisagística, asínalado5 no projeto.

Nenhum movimento de terra poderá ter início enquanto as operações de desmatamento,
destocamênto e limp€ze nâo tenham sido totalmente conc.luHas"

ExDxÍso dâ meteÍial ireaetrl de iarida

Servicos ifikiais :

Os serviços de desmatamento, destocam€nto ê limpera €onsistem ís coniunto de operaçôes

destinadas à remoção das obstruçôes naturais ou artiíiciais eristsntes nas áreas de implantação

da obra, áraâs dê empréstimo ê áreâs de oaorrênciâ de mâteriâ|.

Desrnatamento e destocamento consistem no coíte e remoÉo dê toda vegêtaÉo (árvoíes,

arbustos, coqueiros) de qualqueÍ densidade ou tipo.

Consideram-se como Limpeza as operações de escâvação e remoção total dos tocos e raí2e5, da

camada de solo oÍgânico, de entulho, matacõe! ou de quahuer outro material considerãdo
prejudrcial, na proíundidade necessárra até o nível do teneno consideíado a*o pâÍa êrrdenagiem.

Bota{ora ou local de expurgo são os locâis destinados para depositar os rnateriaig imprópíos e/ou
inservÍveis.

Mate íiais:

MateÍiais rregetais provenientes da limpezà da jazida.

EquíDarneãtos:

Anles do inicio dos serviços, todo equipamento deve ser examinado e aprorado pela fis<alização.

As operaçôes de execução de bota-Íora serão erecutadas mediante a utilizaÉo Íecional de

equipamentos adequados como: Seíras mecânicâs portáteis, trêtor de esteiÍa para espalhamento
e caminh6es basculântes.

Pequenas êrramentas, ênyadas, pás picaretas etc.

Os equipamentos devem ser selecionadôs de acoÍdo com o tipo e densrdade de vegetação a ser
removida e complementada com emprego de serviços mânuais.

Cantrole o,lrbie !_tol:

Os serviços'ije desrnatâmênto, destocaâ1Ênto, expurgo e limpÊza somente devem ser iniciados

após a obtenção da autoíização para supressão da vegelação do órgão ambientâl competênte.

5ão indicados os seguintes cuidados reiãtivaments ao controle ambiêntal:
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- O desmâtamento e destocamento devem obedecer rigorosamente os limites estabelecidos no
proieto, aprovado pÊlo órgão ambrental competente, evitando acréscimos desnecessários; deve

ser suficiente para garantir o isolamento, das operações de construção e a visibilidade dos

motoristas, com ô precaução de não expoÍ os solos e taludes naturâis à erosão;

- As areas destinadas às atividades de desmatamento, destocamenlo, expurgo e limpeza devem

ser delirnitadas fisicamente, por meio de frtas ou rÊdes sinallradoÍas ou material similar, de fotma
a orientar os responsáveis pelas atividades;

- A executante deve dispor de equipamentos especÍficos para trituração de Íestos vegetais de
pequenôs Íone, galhadâs e Íolhas;

- A cnterio da fiscalização, o subproduto gerado deverá seÍ utilizado nas adubaçôes orgànicas
previstàs nos serviços de manutÊrção ou plantio aóóreo, nos locais ou áreas indicadas.

AceítoÇõo ou Reieiçõo:

Os seÍviços serão aceitos desde que ãtendâm às exigências preconizadas n€sta Especificãção e
rejeitados caso coltrário.

Os seÍviço9 reieilãdos deveíâo se. corÍigidos, comdementados ou refeitos.

Execucõo:

Antes do ioÍcio das operaçôes de desmatamento É necessário observar oi futores condicionentes
de mànejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não atinjam os elementos de
proteção ambiental.

Tais mateíãls reÍllovidos devem ser tíansportados paÍa locais previamente indicados, de modo a

não causar transtorno à obra em caÍátêr tempoÉrio ou definitivo.

Ctltários de medicÍio e pas

O serviço de erpuÍgo é medido em função da área e de êspessura da vegetaÉo retirada.

A unidade de medição poÍ peso transportado será expressa em mr.

A medição dos serviços deve levar em consideÍação o volume de material extraído e a Íespectiva
diticuldadê de extração.

Escavação e car*a de mâterial de iãrida

E\trocõc dos motérios no iozidã

A{s) lazidals) indicada(s) deverá(ão} ser objetivo de cíiteÍioso zoneamento, com yistas que
atendam à caÍacterísticas especifisàdas.

Controle afibientol;

Não deverão ser explorados enpréstintôs em áreas de reseryas florestais, ecológicas, dê
preservação cultural, ou mesrno, nas suõ Írroximidades.
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As pÍovidências a serem tomadas visando a preservação do mêio âmbiente referem-se à e:ecução
dos d'spositivos de drenagem e proteção vegetal dos faludes, previstos no proieto, para evitar
erosõês.

Nas áreas de cortes deve-se evitar o quanto pôs.sível o tnânsito dos equipãmentos e veículos de
servlço fora das áreas de trabalho, evitaÍ também o excesso de carregaínentos dos veículos e

contíolar a velocidade usada.

A exploraÉo deve-se dar de acôrdo com o proieto aprcrr:do pela fiscalização e iicenciado
ambientalmente; quaisquer alterações devê ser objeto de complementado do licenciamento
ambiêntel.

Serviças inlaarS:

O serviço consiste em escavar, transportar e desrâÍÍegar na obra, o material de jazida (que será
de responsabilidade da empresa a ser contratada), atjâs características granulométricas ê de
compactaÉo, comprovacias mediante teste, serão adeguadas para serviÍ de base para o
revêstimento primário.

Obs.: Â caÍga de terra para utiliração de aterro da caixa seíá medida com empolamento de no
máximo 20tú.

A escavação será precedida da execução dos seryiços de desmatamento, destocaÍnento e limpeza
da áraa do emprástimo.

€ouiDomentos:

As operações serão executadas utilizandô-se equipãmentos adequados complementados côm o
emprego de serviço manual. A escolha do equipaínento se fará em função da necessidade exigida
na execução da obra.

Consiste nq caÍregâmento de mateÍial cie qr.ralquer categoriã. em caminhões basculantes, com
utilização de pás carregadeiras ou escavarleiras.

Para o sorviço rranuâ|, a equpe devera estar dêvidementê protegida com Epl,s (bota de couro,
luvâs e málcaras contra poeira.) e trovida das Íeííamentas adequâdas.

Aceitocôo Reieiçõo

os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta Especificação e
rejeitados caso contÍárlo.

Os serviços reieitãdos dêverão se. corngidos, .omplementados ou refuitos.

Critenos de õa e ooaomentc

Medição por Volume da escavaÉo e côrga do materiâl de jarida (m3)

Não serão pagas e,;cavações em exacsso, que ultíôpasem as dirnensões previstas em projêto ou
nestâ especifiaação, sem quê seiam abjolutôm€nte necêssária§.

-'1
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O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme mediSo aprovada pela
Frscalrzação, estando incluÍdos neles todo o equipamento Ê fessoal nêfessáÍios, bem como os

encargos € crrtías d?spesas necesárlas à sua execuÉo.

Condicões @rais:

A superficie a receber a camada de aterro deverá estar peífeitamenaê limpa e d€sempenadâ,
devendo ter'recebido a prévia apíoyação por pane da fisdalização.

Eventuais d€íeitos existentes deverão ser necessariamente reparados, antes da distribuiÉo do
material.

Transo. Locí c/ bsc. dê mateÍlal dc lazue

Seruigos inicbis:

O transporte de mateÍial dÊ jaztdâ consiste nas operações de transporte de material de 1r
cãtegoÍia proveniente de áreas dê jazidas selecionadas para a base.

Material de 7e coteaorio

O mateíial procedente da escavação do teríeno natural, geralmentê, é constituído por solo,
alteração de rocha, rocha ou associêção destes tipôs.

Compreendem os solos em geral, residuais ou sedirnantãreS sêixos rolados ou não, com diâmetro
máximo infsior a 0,15 m, qualqueí que seja o teor da umÍdade apres€ntado.

fquipomentos:

Consistê no Eaíregamento de mâteriai de qualqueí cãtegoria, em cemiÍ;hões bâsculântes 10mr.

Os transpo4es serão efetuados por píofirsionais habilitados e com experiência comprovada,
mesmo quaàdo feitos em locais onde não ssia necessária habilitação. Nâo serão permitidos
motoristas rÉo habllitados no DETRÁN.

A Conti'atada torna-se responsável pelo transporte dos mateíais desde sua câíga até a sua entreBa
nos pôntos deterrninados peia FiscâJi?ação. Fica sob sua rêsponsabílldâdê os cuidados de
carÍegamanto e descarregâmento, acomodação de forma adequada no veículo e no local de
descarga, as§m como todãs as precauções necessáíias, durarte o transporte.

Qualquei'aqdente que ororÍa com a cãígã, o veículo ou contra lerceiros, duÍante o trânspoÍte,
será de sua ipteira responsab{lidade.

É obrigaçào da ContÍatada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o matÊrial
seja cjescarréBado forã do local de destino ou em locais hão âpropriados.

Qualquer qu! seja o local de transpone, não será pêímitido pêssoas víajândo sobÍe a caíga.

Deverão ser pbsenjadas todas as Íegras dô iegislaÉo de trânsito no que se rêfeÍe a transporte de
cargas, mesmo dêntro dos canleirús d* obras.

_n

§ER1TçO PI:§IJCO ]Íl3ÍICIP§l
Procesxo -r-' §RP 030 /20?1

\

I



["e
I
I
?

N

L-
tI

I

I
I
I

I
I

I
I

Todos os veículos utilizeldos deverão cstar em condições tócnicas e legais de tnfegar em qualquer

via pú blica.

Entendê-se poÍ (:ôndiçõês técnices o bom estado do veÍculo, principalmente no que dü respeito à
pârte eletri€a {ÍaÍóis, setas, luz de advertôncia, luz de rá, etc.}, motor (emissões de Eases,
va2amentos, etc.), íreios, pneu5, direção e sistema hidráulico,

Entende-se poí condrções legais a existên.ia comprovada da documentação do wlculo - 9eguro
Obrigatôrio e IPVA em dia e documânto de portê obriSatório original.

E,íecucõo:

O material É transponado em caminhão basculanle no tíecho em rodovia não pâümentade com
o DMT detínidü no projsto.

O material deverá ser lanpdo na caçmba, de maneirs que fique uniíormemente dlstribuído, no
limrte gecTétrico da mesma, para que náo ocorra de.rômàmento pelas bordas durante o
tÍansporte. 

I

I

No transptite em canteiros de obra, o caminho a ser pereorrido pelos câminhões deverá ser
mantido eqr condições de peÍmitir vêlocidade adequada, boa üsibllidade e pos§ibilidade de
cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecldos pãrd evitãÍ o excesso de poeira, e
devidamente drenados, para que não surjâm âtolêiros ou tredlos esçoÍregadios"

Tratando-se de ransporte em área urbana, estradas au em hcais onde haja tráfego de veículos
ou pedestrês, a câçâmba íjo caminhão deverá ser completarnentÊ coberta com lonâ âpropriedâ,
ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeiÍa e deríamamento de material nas vaas.

Deverão ser utila:ados caminhões bâsculantes em númenr e câpâcidâdê compatíveis com a

necessidad: do serviço ! com a produtividade ,equerida.

A carga dererá s3Í ferta de^tro do limite legal de capacidãde do veículo (volume e/ou peso),

mesmo dentÍo de canteiros de obra9.

Ateitocão sü R€ieieõo:

Os serviços são aceítos e passiveis de meJiÉo desde que sêjam executados de acordo com esta
especificação e o controle gêomélrico e§taJa dentro da Íab(. de tderâncía permitlda, caso

contÍário serào rejeit3cos.

Os serviços íêieitadoc deverão ser cÕÍrigidos, complementadôs ou rettitos.

Ít e PaQgÍnt ttla:

Os transpones ds materiais cuja íaixô ce tíanspcrtê {DMT}rndicados em planta, os mesmos serão
medidor .onsiderandu-se momento extraGrdinário rie lrans@rte. A unidâde de medição por peso

transpoÍraco será exOÍessa um t.Km"

Comgactãclo de etarÍo a 100!6 do sr3ttsí nomral
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A opeíaçã será prececiida da execução dos serviçôs de desmatamSnto, destocâmento e limpeza

nte as execuções dos aterros deveÍão estar concluídas as obras de arte coírentes

à drenagern da bacia hidrográfica interceptada pelos mesmos.
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Prelimina
necessáril

A execuçãç dos aterros deverá prever a úUlizaÉo rrcional de êquipemento aproríiado, etendidas

às rondrçês locars e a produtrvid3de exigida.

Para a exeBJção dos seÍviços de bâse poderão ser utilirados os seguintes eguipamento§:

- Motoniv$adora pÉsàda com escrÍificidor;
I

- Carninhão-oipa com barra distríbuidoÍa;

- Rolos canpactadorês tipos pé^de-carneiío, liso, liso-übra6rio e de pneus, rebocados ou

autopropelidos;

- 6Íade de discos;
I

- Trator agflcola de pneus.

Além desteg, podeíâo seÍ usados o!tros €quipamÊntos desde que aceitos pela fiscalizaÊo.

Execucõo:

As operaçôes de execução do ateírc subordinam-se 3os êlementos técni€os, constantes do
projeto. e tompreenCerão:

Descarga, erpalhamento, homogeneização, coÊveniente ltmedecimento ou aeração, compôctãção

dos mâterFis selecionàdos píocedentes de cortes ou empÍé§imos, para a construção do corpa do

aterío até a cota correspondente ao greide da teÍyaplenâEem.

Descargà, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeíação, e compadação dos materiais
procedentes de (iÍtês ou empré§imos, destinâdos a substituir eventualmênte os materiais de
qualidade infe:'ior, preuahante !'êtir;,dos, a fim de melhorar as fundaçôes dos eterÍos.

r'lo caso di ateÍros àssentes sobíe encoías, com inclinação tíansversâl acêntuada e de acordo
com o pÍojetrr, as encostas naturais dererão seí escariÍicadâs com um tralor de lâmina, pÍoduzindo

ranhurãs, ?€omp3ehando as curyas de nível. Se a natuíÊza do solo condicionar a adoÉo de

mêdidas especiais paía a solidarirasão do aterro ao:êreno natural, etige-se a execução de

degraus ao lon8o da áíea à seí ater rad.t.

:
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*ro"rro ser píêfeíencialrnênte utillzâdos atendendo à qualidade e â destinação píávia,

lndicadâs no proieto.

Eouipomeitos:

sewiros inbais:'
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o lançamento do material para a conslruçâo dos aterros deve seÍ feito em camadas sucessivas,

êm toda a largura da seção transversal e em.extensões tais, que permitam seu unedecimento e

compactação de acordo com o previsio nesta Norma. Para o aorpo do5 ateÍros a espessura da

camada cgyrpactada não deverá ultrapassaÍ 0,20m.

Todas as camâdàs do solo deveíãoser convenientemente compactadas. Paía o corgo dos aterros,

na umidâde ótimâ, mais ou mânos 3%, até se obteÍ a massa es9ecÍfica apaÍente seca

correspondente a 100% da rÍlassa especÍfica aparente máxima seca, do ensaio DNER'ME 092 ou

DNER-ME 037. Para as camadas finais aquela massa específica aparente seca deve corresponder a

10f/o da massa especíÍica apârente máxima seca, do íeÍeÍido ensaio. Os trechos que não âtlr8iÍetn
as €ondições mínimas de aompactação deverão ser escârilcâdot homogen*zados, levados à

umidade adequadô e no\rimente compactados, de acordo com a massa específica eparenta sêca

exigida.

No caso de àlarg3mento de aterÍüs a execução será obrigatoriamente procedkla de baixo para

cima, acornpanhada de degraus nos seus taludes. Desde que, justiÍicado em projeto, a exeoJção

poderá seÍ Íealizada por meio de arÍâsâmento parcial do âterío exi§tente, ãlê que o mâterial

escavado geencha a nova seção transversal, complementendo-s€ com màteíial import3do toda a

largura da reÍerida seção transversal.

lnso"rõo,l;;J
al 01 ensãlo de cornpactação, segundo o método DNr*-ME 129 paÍa cada 1.m0m! de mâtêÍiâl do

corpo do aterro;

b) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 1eg paía cadã 200mr de mâterial de

camada Íinaldo ateíío;

.) 01 ensaío de Bíanulometria {DN€R-ME 0{10} do limite de liquidez {DNER-ME l?2) e do limite de

plasticidadF (ONEfl-ME 0821 para o corpo do aterío, paÍã lodo o grupo de der ãmostras

submetida$ ao ensaio de compactâção, segundo a alínea a;

d) 01 ensa{r para gÍanulometna (DNER-ME O80) do limite de liquider {DNER-M: 122} e do limite

de plastici{ade {DNER-ME 082} parã câmadas finais do aterro, paía todo o 8rupo de quatrÔ

amostras bmetidas ao ensa!o de compacução, segundo a alínea b

dc íâdicé dÉ Supone Califórnia, com energia do Metodo DNER-ME 49 paíâ câmada

da grupo de qüatro amostras submeüdas a ensaios de comPactação, segundo a alinea

rote Ex a

Ensâio de massâ específica apaíente seca "an situ" em locâis escolliidos aleatoriamente, pôr

camada, diEtribuídos regula''mente ao iongo do segmento, pelo método DNER-MÉ 092 e DNER-ME

O17. PaG pistas de extensões iimitedâs, com volume de no máximo 1-20Om! no corpo do aterro'

adotados os seguintes procedimentos

e) o1 ensa

final, para

b.
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ou 800rn1 ra as camadas finârs deverão ser feitas pelo mefios 5 detêrminãçôes para o oilculo do

B.au de co ctação - 6C.

'!

O acabam da platâforma de ateÍío será procedido mecânicamente de forma a alcançar a

conlor dô seção transversal do projeto, ,dmitidas as tolerância§ seEUintes:

altuÍâ máxima de t 0,O4m para o eixo e bffdos;-varação

- vaÍiação máxima da largura de + 0,30m paÍa a plataforma, não sândo admitida variaÉo para

menos.

0 controle peverá ser efetuado por nivelâmento de eiro e bordo.

it

A expân deteÍminada no ensaio cje lSC, deverá sempre apresentar o seguinte resultado:

a) corpo dq aterro : ISC = 2% e expansão = 4%;

b) ca nadd Íinals : lÍ = 2% e expansáo = Z%.

seÍá controhdo o valor mínimo para o ISC e gtau de compact3çào - 6c, com vâlores de k obtidos
na Íabela de Amostíagem vaÍiá\rel, adotândo-se o proceíamento seguinte:

PaÍa tSC e 6C têm-se:

- ks < valoÍ mínimo admitidó - rejeita-se o serviço;

- ks > valoí míniniê admitido - ãcêit -se § seíviço.

Para a expjnsão, têm-se:

+ ks > valor máximo admitido - rejeita-re o 5€rviço;

+ ks = valor máxlmo admitido - aceitã's€ o têMço.

Sendo:

Onde:

: - valorJ

- média (

s - desvio pgdrão da amostÍa.

k - coeícteite tabelado em iunÇc oo núrnero ds determinaÉes.
I

n - númerolde determrnaçõer.

OE serviços re.ieitados d€veÍão ser corÍÍgljos, comFlernentados ou refeit§s

p individuais.
I

fa amostra.
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Os resultados do controle estat{süco da execução s€rão Íe*irtrados em relatórios peÍiódicos de
acornpãnhatnento

Contrcle amb;entol:

0s ruidãdos para a presêrvaç:io ambiehtal se rererem à disaiplina do tráfego e do eslacionâmento
dos equipamentos.

Deverá ser proibido o tíáÍego desordenâdo dos êquipame tog forâ dâ área da obra, para evitar
danos desnacessários à vegetaÉo e interferências na drenagêm nâturel.

As áreas destinãd3s ao estacionamento e aos serviços de manuten§o dos equipamentos deverão
ser localiladas de forma que resíduos de lubriffcaoter e/ou combustÍveis, não selaÍn lÊvados até
cursos d'água.

Não será permitida a execuçãô dos seftigos em dias de chulrâ.

Ctitét ni de medicão:

Os sen,iços aceitos serão medidos de acoído com os critérios seguÍ tes:

O volume transportado para or atenos dev€ ser Õbjeto de medição, poí ocâsião da execução dos
cortes Ê dôs empréstimo!.

A compactiÉo será mêdida em m'., sendo considêrado o volum€ dr âterrs executado de acordo
com a sêção tíânsvêÍsã, do projeto.

Nos serviços onde houver coincidência da camada final dê 0,2Íkn, nas obrâs de terraplenagem,
com a r€gulari2ãção das obras de pavimentação, este último serviço não deverá ser medidq por
ser idêntico âo píimeiro.

O equipamento, a mão de obra, o material ê o trcnsporte, bem coro as dêspesas indiíetar não
serão objeto de ÍnedlÉo, apenas consideÍados por ocãsião da composição dos píeços dos serviços.

sfnvrços ÍrE Drux^68âii

Os buerros são o! elementos principais Ce,te tlpo d. díenagem e pôdemos de{ini-los como disposiüvos
destinados a loírdurir as águôs de um talvegue, de um lado para o out o da estÍada (bueiros dê grof2).

Pod€nr irindr, prolorcic'nar a pàssagem de águns coletadas tJ3làs sârjetis oo outros dispositivos de
drenagcm dp plataíorma da estrada e/bu taludes de corte aos loaâis convenientês (buei106 dê greide).

I
os bLre,ros tornpõem-se de corpo e boca e sxa seÉo de va?âo podê induziÍ à mosrução de bueiros
s|MPLEs, DlraLC§ ou TRIPIOS conÍon e a necêssidâdÊ. No câsô de o n{vêl da mtrada dfuua na bcca de
montante eftrver situadê acima da supenÍcie do ôueiro, a íeíeída bo(â d€verá seí substituÍde por uma
caixa cotetoL

I
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ft6rb:

Os equrpa tos rlecessáíios à erecução doss€rviços §erâo adequado§ aos local§ de instalâção do§ bueirôs

cúm os mateíiais ulilizados nas obras de arte coírenles, atêndendo ao qúe di§põ3s ase compatí

icâs pâ.a os seÍviços similares.

se, como mínimü, os seguintês Êquipamentos: caíninhão bascülânte; câminhão dê

neira ou caminhão betonêira: motoniveladora; pá carregadeira; rolo compactadoí

mÊtáliaÕ; càvâdeiÍa vãleladeira; guincho ou caminhão com 8íua ou Munck; §êrrã elétrjca Para

formas e vi ôdoÍes de placa ou de imersãc

Exetucão:

À5 vatas devêÍãc rer executadas no sêntido de iúsante para montante e â§ esevaçôes deYeÍão êb€decer

às dimensiiês Ê cotas necessáÍias gara o ass€ntanento dos tubos, garôathdo aos mesmot um

recobrimenb mínimo de 1,5 vê?es o diâmetro do bueiÍo, principalmêote se ocorrêÍêm casos Õnde oj
bueiros sejatrr (ons§tuídos de trbos de conereto dêspÍovidos de armadur: de reforço;

Â âsconsideie Co bue,ro, quando não indicÃda nos desenhos de pÍojeto, dêverá seí considered3, a pÍioíi,

como sendode 0e. Nestcs casos a locação deÍlnitiva e o coír,primenlo total do büeiro deveÍãô ser dêfhidos

no local da qbae em conluílto com a tiscalizaÉô. devendo oÍienlar'se da §êguinte íoÍma:

a) Nilelar e àpiloaí o lundo da vala, rúídando pâÍ3 que íà existêÍ)€ia ds átua, díenaÍ â mesmâ

antecipadam€nte. Executar base em enrocaments de pedra arrumada e berço de concreto simples.

b) AssentâÍ F; tubos, executar o beíçs complemenaÍ Ê píomover o rÊiunte dos tubos com ârgamas§ de

cimento e ãÉi. c,,rjc tíaço d€veíá ser 114;

c) Íieat€rrar e Compact3í A Cava do b$eirC lltilitandote SapO meCâniCO, píeferêncialmêntê COm O própÍio

môteriel escávâdo, desde que o mesmo §êiâ de boà qualidâde, espâlhando-o em cômadas d€ 0,20 m, até

SÍ,R\IÇC} Pf BLICO }IL}'ICIPAL
FrocossÜ .r.-'
Fagioa f '
Srbrice:

plescriçôes

Recomênda

carroce!'id;

I

I

Diínensr.noaÉnto dos obtos de ofte:

-

Particularmcnle com respeito à drenagem corrente, que §erá implementada atravês dâ utilizaçâo dê

bueiros tubulares para ambos os tipos de p§etos de engenhatia, o dimensionameÍúo destes sisteÍnas de

drenagem poderá ser realirado de forma expeditã, ou §ele, âtÍàvé6 da obtêíção de infoímações iunto aos

residentes do município de LaSo do lunco, Éx€etuam-se o§ casos em que cs píoietos de âdequado

indlquem rqocações imponantes de raçado em deleÍminados tÍe{hos, as quais aprÊs€ntem baaias de

contribu'çád que nec€rsitem de um lsvantamsnto rrais preciso obieívando um dmerl§ionam€ntô dã seção

de yâzào doí bueiÍos em bases mais seSurô§.

Mote ais:

As condiçõ€b de aceitação dos materiais serão regidas pelos teíÍÍrü contldos nestãs êsPeciÍicaçôes e as

normas da Â8Nf-

Os tubos de Eon.retô deverão ter aímadura dupla e obedeceràs esp€.íÍicâções BR9794,NSR9795eNBR

9796 e no $re aoubêí, as EspecaÍicaçÕes E5 - So11 Concretgs e Àr8âmas§as.

Eauiooment?:
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$§ A recuperaÍ!
da vegeta

e da jariC

cairâs dg

Âs árcas
isterior a

FuôÍicr

que seir atiEgida a e5pessura de no míüimo ü,-60m;t,rna úa É3rôttir §§Peíiol externa do corpo do bueiro.

Deste pontci em diântÊ e 3ta a tola Ce prorelo, os âtertos íemânÊ§retltê§ paderã§ ser coÍnpactado§ por

meio dos Íolos coínpactàdores radiaionai§;

di Posterior8ente deverão ser exe€utada: as baraslcaixas roleto!-!9, na§ lÕlat d$eríninâdâ§ pelo r(ojeto
de engPnh?fia;

ê) §m casot êspêciait rie devado volum. d'água em tais ditp6iüvo6. âliãdo a mndiçôas part"aulares de

§ossibilrd3dê de erosão à montante e 1usâBe dos bt eiro§, rÊ«maÊd*§ê a exêcução de enÍocamã§to dÊ

pedra riíJflIàdâ,

Conrale 68irÍrlirri.or

a) Lo(açio ? 
r)rvelamento dâ !alà, admiti[do-se irma y3íiaçãD márima do alinhãme§tt dâ §ê§mâ, de 2"

{doi; e'aus}b a dedivrdade lonBitudlnal do fundo d3 vâlâ d€r'*rá ser mntinua;

b| Apreciaç§t. ern !)ases trisuai§, dãs condiçÕüs de acabâmentó dos tubo§ e células, ohservando-se ã âão

o.orrêftria de imserfeições fia $istura ou moldagem, de tÍincôs ou danos ocotrido§ no mânusÊio 0u

transp0rte;

c) Os tubü! Eáo poderãg ôpíêsentar vaíia{Ões mâioÍes que 2 cm poa mÊtro de (§mprlm*nio e 0,2cí§ nâ

e:pessur:r db tubo;

d) conierinaiâ pcr rnátúdoi topog.âfico§ co'rentes das dimemões e demâis ça|:}úterisÚca§ geométfica§

píelisti§. Não s?rão êdmitidâs va.iaçôes €§ qüa,queÍ aii$en§ão, dÊ §%, parâ pontoi i§olãd§5;

e) Àpruria$0. em §ases $suais, das condições de a{abamento dô corp§ ê das bocas dos bueiío§,

observando{e a nãr scoríên{ia de tnnÊâs ou outÊs impsíeições.

atcuPr@s !r Á*[Âs premr*crs

8êDaracóet de danos fisicos ao tneio emiriêIrte

o Eas áreas dsgradadas láíea§ dê empréstimo§ e jâzidâs) cÔnsistê na recomposição

natural, correspondendc 30 tün§0orte de rnatêrial êsto€do na perireriâ quando da

exploração es:;as áreas, seu espà{hi,nênta.

A0 ter rnin a expioração das:ónê§ de emlrêstimos s iàz:dãt â Emprê'iteita dêverá {etompoí Ôs

locâis utiii dor cotl ã red,st.ibüição da teíía ve§etal reiir'àda parâ que âpre§€rúêtn bom â§pâcto'

ô msterial r:ico resuiiante da ,cçaoà tnant"tal dâ linrpeza da faira de domínio, da empré§imô

*ri estúcadô e pôstÊíiorirl$te e§pâihado súbrê o§ tàludês de ateros, fundos dass

prástirlôs ú de ja:idas re;pSdlivârnentê, como Írledidã de protêçã§ âmbiêntal

ô?!dâs s de.daixâ5 de eÍrlrrrestilnos ser§o recomSosta! fazendo-se ret§rnar ao §'u

Êda Íártil ou explltSo a!ínare,|adô na s§a JrêriÍeri3' No entanto, antê§do lançamento

e rêgulãri o oà carnada, 5Êrá ieiiil 1$cariÍi{ôção e restoaroamenlo do fundo da cova ns

:§e!IÇ ü F{:SL!ü§ }fl:\:If Ir§L
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sêntido de o erríáizamento dãs esgécies a geÍminaÍem. A reposição do material e§tocado

dave ser na ordem inversa de sua r'emoção, espalhand'o-53 píimeiro o material proveniente

dos hori mâis profundos e depois o solo orgânico

ios

Estes se sêÍãô medidos e pagos por m: de acordo com , planilha de orpmentação de obras.
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