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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06,125.389/o001-88

EDITAL DE LICITAÇAO
PRECÂO ELETRôNICO N. 034/2022

l.l. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO. por meio da COMTSSÀO
PERMANENTE DE LICITAÇÀO - CPL, através de seu Pregoeir4 designado por Portaria, torna
público para conhecimento dos interessados que fará realizar o processo licitatório na modalidade
PREGÁO, em sua forma ELETRÔNICA. sob o no 03412022 (Processo Administrativo n'.
2022013-CPL, do tipo menor preço global, para execução indireta. sob regime de Empreitada por
global,, que tem como objeto a Contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação
de estrada vicinal no município de São Bernardo/MA., o certame se realizarâ às l4:HS00min
(quatorze horas) do dia 19 dejulho de 2022, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

1.2. O procedimento Iicitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a modalidade
Pregão, sob a égide Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuação da
Administração Pública; Lei Federal no 8.666, de 2110611993l Regulamenta o art.37, inciso XXI, da
Constituiçâo FederâI, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
providências. sendo aplicadas ainda todas as suas alterações; Lei Federal n" 10.520, de 17 /07 /2002:
Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso
XXI, da Constituiçâo Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e

serviços comuns, Decreto no 10.024119 de 20 de Setembro de 2019, Regulamenta o pregão, na forma
eletrônica, para aquisiçâo de bens e serviços comuns e serviços comuns de engenharia, e dá outras
providências, e Dereto Municipal 165/2022 Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para

aquisição de bens e serviços comuns e serviços comuns de engenhari4 e dá outras providências no

âmbito Municipal e Lei Complementar n" 123, de 1411212006: lnstitui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei

Complementâr n'. 147 de 07 de agosto de 2014, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da

Lei n'8-666/93 e suas alterações posteriores, bem como as condições estabelecidas neste Edital e

seus Anexos

1.3. O recebimento das propostas será a partir das l8h30min (dezoito horas e trinta minutos) do

dia 07 de julho de 2022. O início da sessão pública será às l4h00min (quatorze horas) do dia l9 de
julho de 2022, no endereço eletrônico no endereço eletrônico https://www.comprasbr.com.br, no

horário de Brasília - DF.

1.4. A entrega da proposta leva a participante a aceilar e acataÍ as normas contidas no presente

Edital.

2.1. A presente licitação tem por objeto a Empreitada por Preço Global, para a Contrataçào de

empresa para execução dos serviços de recuperação de estrada vicinal no município de São

Bernardo/MA., conforme especificações contidas no Anexo I deste Edital.

3.1 . Poderão participar deste Pregão:

3.1.1. Quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade
pertinenle ao objeto da licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive
quanto ao item 2.2 do Edital, e à documentação, constantes deste Edital e seus

Anexos:

2. OBJETO DA LICITÀÇÃO
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4.1. Não poderão participar deste Pregão:

4.1.1. Empresas que não atenderem à condições deste Edital.

4.1.2. Empresas que estejam em concordata ou em processo de falência, sob concurso de

credores, em dissolução ou em liquidação;

4.1.3. EmpÍesas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Públic4
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato
publicado no Diário Oticial da União, do Estado ou do Município, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição. lgualmente não poderão participar
as empresas suspensas de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de SAO
BERNARDO, Estado do Maranhão.

4.1.4. Empresas reunidas em consórcio. que sejam controladas. coligadas ou subsidirírias

entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;

4.1-5. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de SAO

BERNARDO, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou

responsável técnico.

4.1 .6. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no PaÍs.

5.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuiçâo de chave de identificação e de senh4 pessoal e

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no site https://www comprasbr.com.br.

5.2. O credenciamento junlo ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da

LICITANTE ou de seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das

transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

5.3. O uso da senha de acesso pela LICITANTE é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo

qualguer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do

sistema ou a Prefeitura Municipal de São Bemardo responsabilidade por eventuais danos decorrentes

do uso inder ido da senha. ainda que por lerceiros.

5.4. Quaniio da participação das microempresas e empresa de pequeno porte deverão ser dotados os

criterios estabelecidos no art. ;t4 da Lei Complementâr n' 123, de 1411212006r Institui o Estatuto

Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada

pela Lei Complementar no. 147 de 07 de agosto de 2014, e Decreto Municipal N' 010/17e

subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n" 8.666/93 e suas alterações posteriores.

6.1. A licitante vencedora deverá apresentar, obrigatoriamente, no original ou cópia devidamente

autenticâda em cartório, a seguinte documentâção:

6.1.f FlabilitaçãoJurídica
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a) Requerimento de empresário, no caso de empresa individual; Cpf, RG do
Empresário.

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigoÍ, devidamente registrado, em

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações,

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; Cpf, RG do
Empresário.

c) Prova de regularidade fiscal, perante a F azenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n' 1.751, de 0211012014,

do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional do(s) responsável(eis) (diretor, sócio ou superintendente)
da empresa ou firma licitante.

c)
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de cenidão negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do TÍtulo Vll-A da Consolidação das Leis

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n'5.452, de l" de maio de 1943;

e certidão confome o artigo 5" da portaria 142112014 do Ministério do
'frabalho e Emprego do(s) responsável(eis) (diretor, sócio ou
superintendente) da empresa ou firma Iicitante.

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoriâ em exercício:

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

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para luncionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

fl Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante,
dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade.

C) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da

Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade.

6.1.2 RegularidadeFiscal:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

b) Prova de regularidade fiscal da Empresa, perante a Fazenda Nacional, mediante

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos

termos da Portaria Conjunla n" 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
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c) Certidão Negativa de Débitos, ou Certidãô Positiva com efeitos de Negativa,
expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Estadual;

d) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativ4 quanto Dívida
Ativa do Estado. expedida pela Procuradoria Geral do Estado do domicílio ou
sede do licitante;

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

fl Certidão Negativa da Dívida Ativa do Município de origem;

g) Cefiidào Negativa de Débitos do município de origem da licitante;

h) Alvará de Licença, Funcionamento e Localização do estabelecimento do licitante

6,1,1 Qualificação Econômico-Financeira:

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da
sede do licitante.

b) Balanço Patrimonial, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de

origem da licitante.

c) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência
desle subitem medianle â apresentação do Balanço de Abertura.

d) Comprovação de Capital Social igual ou superior a 10Vo (dez por cento) do valor
estimado da conlratação

6.1.{ Regularidade Traba lhista:

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (em www.tst.gov.br), em

cumprimento àLei n' 12.4401201 l. Visando comprovar a inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

b) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativ4
nos termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do lrabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n" 5.452, de l" de maio de 19431 e certidão conforme o artigo 5" da
ponaria l42ll2014 do Ministério do Trabalho e Emprego do(s) responsável(eis)
(diretor, sócio ou superintendente) da empresa ou llnna licitante

c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa.
nos termos do Título VII-A da Consolidaçâo das Leis do Trabalho" aprovada pelo
Decreto-Lei n" 5.452, de l" de maio de 1943; e certidão conforme o artigo 5'da
portaria l42l/2014 do Ministério do Trabalho e Emprego do(s) responsável(eis)
(diretor, sócio ou superintendente) da empresa ou tirma licilante.
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6.1.5 Qualilicação Técnica: Cumprimento do disposto no aÍ. Il, § 1" do aÍ. 30 da
8.666t93:

a) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,

comprovando que a licitante EXECUTOU OU EXECUTA

SERVIÇOS/FORNECIMENTO compativeis com o objeto desta Licitação. O

atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ

e endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores,

adminisradores. procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa

indicação de seu nome completo e cargo/função.

b) Certificado de Registro da empresa e de seu Responsável Técnico no CREA da

região a que estiver vinculado o Licitante, denlro do prazo de validade, que

comprove atividade relacionada com o objeto da presente contrataçào.

6.3. Declaração de lnexistência de fatos supervenienles impeditivos de habilitação, na forma do § 2'
do artigo 32 da Lei Federal 8.666/93, assinada pelo representante legal do Licitante, conforme
modelo no Anexo lll.

6.4. Declaração assinada pelo representante legal de conhecimento do Edital, conforme modelo no

Anexo lV.

ó.5. Declaraçào assinada pelo representante legal da licitante de que está cumprindo o disposto no
inciso XXXIII do artigo 7'da Constituição Federal. na forma da Lei n" 9.854/99. conforme modelo
do Decreto no 4.358/02- conforme modelo no Anexo V.

6.6. Declaração assinada pelo representante legal de Veracidade, a qual declara cumprir os requisitos
de habilitação e que as declarações informadas são verÍdicas. conforme pariágrafos 4'e 5' do an. 26
do decreto 10.024/2019 e conforme modelo no Anexo VI.

6.7. Declaração assinada pelo representanle legal de Garantia Contratual, a qual declara em

cumprimento ao exigido no edital, que concorda em entregar a garantia contratual, conforme prevê o

Artigo. n'. 56 da Lei n" 8.666, no ato da assinalura do contrato, conforme modelo no Anexo VIl.

6.8. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão

válidas por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedição.

6.9 Caso na documentação da licitante dona da proposta mais vantajosa seja constatada a

existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhist4 a mesma será

convocada para, no privo de 5 (cinco) dias úteis. após a declaração do vencedor, comprovar a
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. a critério da administraçâo pública-
quando requerida pelo licitante, mediante apresentaçâo de justifi cativa.

6.10 A não-regularizaçào fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a

convocação dos Iicitantes remanescentes, na ordem de classificaçào. Se, na ordem de classiÍicação, a

F:cresso.'aO1&0f)
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6.2. Declaração assinada pelo representante legal de enquadramento ME/EPP, conforme modelo no
Anexo ll.
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outra licitante tenha alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo
prazo para regularização.

6.I l. Em nenhuma hipótese será concedida pronogação de prazo para apresentação dos documentos
exigidos para a habilitaçào, onde deverá cumprir as normas do Decreto | 0.024119, onde apenas será
permitida excepcionalmente a inclusâo de documentos que conoborem com a habilitaçào através de
diligência. salvo item 10.10.

6.12. As certidões expedidas pela lnternet, estão condicionadas à verificação de sua autenticidade
nos sites de cada órgão emissor.

6.13. As licitantes arcarão com todos os custos deconentes da obtenção e apresentação dos
documentos para habilitação. a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser
anexados concomilante ao regislro da proposta no sistema. as declarações e proposla inicial deverão
ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e

integridade.

6.14. Serão inabilitadas licitantes que não alenderem às exigências do presenle Edital e seus
Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normis do Edital, estando fora do prazo previsto de
Impugnaçâo conforme o aÍ. 24 do Decreto 10024119.

6.15. Documentos anexados no poíal que não foram solicitados no edital, terão a mesma análise e
julgarnento conforme exigência do edital dos documentos que foram solicitados

7.1 . A Equipe de Apoio atraves de seu Pregoeira esclarece que a colação do referido pregão far-se-á
por meio de lances em valores unitários e com apresentação da marca ofertada.

8.1. A LICITANTE será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

8.2. lncumbirá ainda à LICITANTE acompanhar as operâções no sistema eletrônico durante a sessão

pública do Pregào, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

8.3. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da LICITANTE e

subseqüente encaminhamenlo da Proposta de Preço exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
até às I 3hlO (treze horas e trinta minutos) do dia l9 de julho de 2022. (Horrário de Brasília).

8.4. Como requisito para a participação no Pregão, a LICITANTE deverá manifestar. em campo
próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimenlo às exigências de habilitação
previstâs nesle Edital.

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de preenchimento da planilha existente no
sistema Cidade Compras, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Marca". "Vl Unitário"
(valor unitário), "Vl Total" (valor total) e "Prazo de entrega" (o prazo de entÍega não poderá ser

superior ao constante no Termo de Reierência).

7. DAS ORIf,NTAÇÕES TÉCNICAS

& DO ENVIO DÂ TROPOSTÀ Df, PRf,ÇOS
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8.5.1. A proposta comercial. neste momento, não deverá conter dados que identifiquem
a Licitante.

8.6. Até a data prevista neste Edital para encerramento do recebimento de propostas. a Licitante
poderá acessar o sistema Portal de Compras Públicas para retirar, alterar ou complementar a proposta
formulada. A partir do inicio da sessào públic4 não poderão ser aheradas ou retiradas às propostas
form uladas.

8.6.1 O cronograma fisico-financeiro com o cálculo do BDI deverá ser enviado junto com lodas as

propostas de preços.

8.1. Uma vez que a licitante seja declarada vencedora do presente pregão, esta deverá
encaminhar, pelo Ponal de Compras Públicas a cópia da proposta no endereço
https://www.comprasbr.com.br, de acordo § 2" art. 38 do Decreto 10024119, tendo como
tempo limite o prazo mínimo estabelecido no decreto federal supracitado.

8.7.1. A licitante deverá entregar à Comissão Permanente de Licitação
cópia da proposta de preços negociada e a planilha de preços em Excel com
a descrição completa do objeto ofertado, agora identificando a empresa com
todos os dados, inclusive bancários e devidamente assinada pelo seu

representante legal.

8.8. A Propostâ de Preços deverá conter:

8.8.1. Prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de

sua apresentação:

8.8.2. Preço Unitiirio e total, expressos em reais;

8.8.3. Especificação clara do objeto, de acordo com o Anexo I deste Edital;

8.8.4. A "Marca" do produto ofertado preço ofertado:

8.8.5. Prazo de entrega conforme definido no Anexo I: Termo de Referência;

8.8.6. Declaração de que sua proposta compreende todos os tributos, despesas ou
encargos de qualquer natureza resultante da execução;

8.8.7. Os seguintes dados da licitante: Razão Social, endereço, telefone/Fax, número do
CNPJ, nome do banco, o código da agência e o número da conta-corrente e praça

de pagamento.

8.9. Declaração expressâ de total concordância com os termos deste Edital e seus Anexos.

8.10. Não serão consideradas as propostas com alternativas, devendo as licitantes se limitarem as

especifi cações deste Edital.

8.11. Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação para a contratâção, ficam as

licitantes, liberados dos compromissos assumidos.

8.1 2. O prazo de entrega será o estabelecido no Anexo I - Termo de Referência.
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8.13. Serão desclassiÍicadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus

Anexos, sejam omissas, apresentem iregularidades ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento.
bem como aquelas que âpresentem quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital, ou
preços e vantagens baseadas nas ofeftas das demais licitantes.

8.14. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas

propostas.

9.1. A pafiir das l4:00horas (quatorze horas) do dia 1 9 de j ulho de 2022 terá inicio a sessão pública
do Pregão Eletrônico n' 03412022. com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e, após

análise, início da etapa de lances, conlorme Edital.

10.1. Para o objeto licitado, haverá a disponibilidade do sistema para a formulação de lances pelas

Licitantes, cujos procedimentos sào explicitados nos subitens a seguir, tendo por amparo legal

aqueles previstos no Decreto no 10.024119.

10.2. Iniciada a etapâ competitiva, as licitantes poderào encaminhar lances exclusivamenle por meio
de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.

10.3. As licitantes poderào oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de

aceitação dos mesmos.

10.4. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance por ele ofenado e

registrado no sistema.

10.5. Nào serào aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado em primeiro lugar.

10.6. Durante o transcurso da sesiào pública. as licitantes serào informadas, em tempo real, do valor

do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada à identificação

da detentora do lance.

10.7. No caso de desconexão com o Pregoeira, no deconer da etapa competitiva do Pregão, o

sistema elelrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances.

10.7.1. O Pregoeira, quando possível. dará continuidade à sua atuação no certame, sem

prejuízo dos atos realizados.

10.7.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a [0 (dez) minutos, a sessão

do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do

Pregoeira aos particiPantes.

10.8. A etapa de lances da sessão pública transcorrer normalmente, neste processo optou se pelo

Modo de Disputa "ABERTO". ou seja, por um período de 10 (dez) minutos os itens ficaram aberto

pra lances sendo que a partir do 8' (oitavo) minuto o sistema prorrogara o fechamento do item

prorrogando o tempo de lance de 2(dois) em 2(dois) minutos consecutivos enquanto houve lance,

sem lance o sistema encerrará o item. sendo vencedor a menor oferta.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÂO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERÍ{ARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0OO1-88

9..ÀBERTURÀDÀ S§§SÀO
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1 0.8. 1 . O intervalo de lance utilizado para este processo é de 0,01 centavo.

10.9. O Pregoeira ao depois da disputa de lance poderá abrir, pelo sistema eletrônico, negociação

ofertando contraproposta diretamente à licitante que tenha âpresentado o lance de menor valor, para

que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação.

10.10. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o detentor da melhor oferta deverá comprovar
a situação de regularidade, mediante encaminhamento entrega dos originais ou cópias autenticadas

dos documentos de habilitação e planilha da proposta em mídia no prazo de 3 (três) dias úteis, para

confirmar a autenticidade da documentação exigida conforme o art. 26 do decreto 10.024/19 .

10.1 l. O Pregoeira anunciará a LICITANTE VENCEDORA imediatamente após o encerramento

da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo

Pregoeira acerca da aceitação do lance de menor valor.

1 1 . 1. Na análise da proposta de preços, será verificado o atendimento de todas as especificações e

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

I I .2. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeira divulgará o resultado de julgamento

da Proposta de Preço.

I1.3. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se a LICITANTE desatender às

exigências de habilitação. o Pregoeira examinará a propostâ ou o lance subseqüente, verificando a
sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classifiôação, e assim

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital;

11.3.1. Ocorrendo a situação a que se refere o inciso anterior, o Pregoeira poderá

negociar com a LICITANTE para que seja obtido preço melhor.

11.4. Para fins de julgamento das propostas, será observado o disposto no art. 44 da Lei
Complementar n" 123, de 1411212006: lnstitui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa

de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar n". 147 de 07 de

agosto de 2014, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n" 8.666/93 e suas

alterações posteriores.

I 1.5. Parajulgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por item,

observatlas as especificações técnicas definidas no Edital, propostas acima de 50oá do valor de

mercado apontada pelo sistema será rejeitada.

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manilestar imediata e motivadamente, a

intenção de interpor recurso, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para

apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para

apresentarem contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do

recorente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento.

1I,. IX}: JULGÀM§NTO DA§, PROPOSTÀS
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12.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recorrer e a adjudicação do objeto pelo Pregoeira ao vencedor.

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de SÀO BERNARDO - MA, à Pça
Bernardo Coelho de Almeida 863, Centro, São Bemardo - Ma, durante os dias úteis, das 08:00h (oito
horas) à l2:00h (doze horas).

13. I . O resultado de j ulgamento será submetido à Autoridade Competente para homologação.

13.3. E facultado a Prefeitura Municipal de São Bernardo, quando a convocada não comparecer no
prazo estipulado no sub-item 13.2, não apresentff situação regular no ato da assinatura do contrato

ou, ainda, recusar-se a assiná-lo, inj ustificadamente. convocar as LICITANTES remanescentes, nâ

ordem de classiÍicação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no

sub-item 11.3.

'13.4. O prazo de convocação poderá ser promogado, uma vez! por igual período, quando solicitado
pela parte. durante o seu lranscurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura
Municipal de sÃo BERNARDO/MA.

14.1. A licitante que ensejar o retffdamento da execução do certame, não mantiver a proposta,

falhar ou lraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração

falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defes4 ficará
impedida de licitar e contratff com a Prefeitura Municipal de São Bernardo, pelo prazo de até 05

(cinco) anos, enquanto peÍdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.

14.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso de

suspensão de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das

demais cominações legais.

14.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:

14.3.1. Advertência;

14.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentuâl de l0% (dez por cento),

calculada sobre o valor do conlrato, caso não sejam cumpridas fielmente as

condições pactuadas;

14.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de

atraso no cumprimento de suas obrigações conÍatuais, calculada sobre o valor
dâ fatura;

14.3.4. Suspensão temporária de participação em iicitação e impedimento de contratar
com Administração por periodo não superior a 2 (dois) anos; e

13. DA HOMOLOCAÇÃO E CONYOCAçÀO DA LICITANTE VENCE}ORA

r{. DA§ §ÂNÇ trS ÁDMINI§T§ÁTTVA§ tr.P.DNÂLIDÀDES

13.2. Após a homologação da licitação, a LICITANTE VENCEDORA será convocada para assinar
o contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação e nas

condiçôes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
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14.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou conlratar com a Administração
Pública:

14.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 14.3.1, não prejudica a incidência
cumulativa das penalidades dos itens 14.3.2, 14.3.3 e 14.3.4, principalmente,
sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega
do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais
cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do
interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

14.4 As sanções previstas nos itens 14.3.1, 14.3.4 e 14.3.5, poderão ser aplicadas
conjuntamente com os itens 14.3.2 e 14.3.3, facultada a defesa prévia do
interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

14.5. Ocorendo à inexecução de que trata o item 14.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de

optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação,
comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as providências
cabíveis.

14.6. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do preço anlerior, ficará sujeita às mesmas

condições estabelecidas neste Edital.

14.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura
Municipal de São Bernardo.

l5.l As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos MINISTERIO
DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL . CEF - N" / ANO DA PROPOSTA:
O55l601202l - CONTRATO DE REPASSE 925197/2021lMDR CAIXA específicos consignados no

orçamento, classificada conforme abaixo especificado:

26.782.00s6.201s.0000 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES EBUEIROS

339039.000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

l6.l . A contrataçâo do objeto licitado será efetivada mediante Contrato, conforme minuta constante

no Anexo Vl[.

16.2. O contrato, que obedecerá às condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, estará

vinculado integralmente à este instrumento, implicando na obrigatoriedade da licitante vencedora em

cumprir todas as obrigações e condições de execução especificadas neste Edital e seus Anexos.

ló.3 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste certame,

farão pafte integrante do Contrato, independente de transcrição.

15. DAIIOTÁÇ O ORÇAMENTARIA

MICO-FINANCEIROUIIIBRIO f,CON1?; RECOMPO§I o Do'r
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17.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá
restabelecer a relaçào pactuad4 nos termôs do art. 65, inciso Il, alínea d, da Lei n' 8.666/93,
mediante comprovação documental e requerimento expressô do contratado.

18.1 . Os serviços deverão ser executados, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no
Termo de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará
recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se
a substituir os serviços que porventura nào atendam às especificações, sob pena das sanções cabÍveis.

18.2. Os senuiços deverào ser executados integralmente sem falhas, de acordo com as necessidades

da Secretaria Municipal e serão executados conforme ordem de serviço.

18.3. Os serviços executados deverão ser executados no local indicado em cada Termo de

Referência.

19.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos serviços executados, após a

comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigagões perante o Sistema de

Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o

FGTS, no pràzo nào superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal dos serviços,

devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os

Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta
Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

19.2. E vedada expressamente à realização de cobrança de iorma diversa da estipulada neste Edital,

em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de

aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decolrentes.

19.3. Nenhum pâgamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação

irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item l9.l .

20.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do

presente Edital e seus Anexos deverá ser enviado, ao Pregoeira responsável pol esta licitação,

exclusivamenle no endereço do Portal https://www.comprasbr.com.br,, até 3 (três) dias úteis anterior

à data fixada no preâmbulo.

20.1.1 . Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de esclarecimentos verbais quanto

ao Editalt

19; DOP]TGÀM{NTO
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20.1.2. Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas as demais

empresas que tenham adquirido o presente Edital.

20.1 .3.4 Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias

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

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

l8;r,IlOS..S§R :

YTCO§,.§ EXECUCAO
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2f.1. Conforme previslo no arl.24 do Decreto 10.024119, ate 03 (três) dias úteis antes da data

fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste

Pregâo. sendo que tais impugnações deverão ser manifestadas exclusivamente por meio eletrônico

atÍaves do Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico. https://www.comprasbr.com.br' no

prazo mencionado.

21.2. A impugnação não possui efeilo suspensivo e caberá ao Pregoeira. auxiliado pelos

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois

dias úteis, conlado da data de Íecebimento da impugnação. conforme estabelecido no § l'do art. 24

do Decreto 1007 4ll9'.

2l .3. Acofhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a rcalização

do certame:

2l .4. As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas.

21.5 As empresas que não entrârem com o pedido de IMPUGNAÇÀO do Edital no prazo

estabelecido art. 24 do Decreto 10024/19. ou participarem do pÍesente certame automaticamente

' êstão concordando com todâs as cláusulas e regras prevista nesse Edital.

procc..qó!üC.Ll
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22.1. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente

de Licitação, com base à legislação que se aplica a modalidade Pregão, sob a égide da Lei n'
10.520/02, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n' 8.666193 e suas altelações

posteriores.

22.2. Fica assegurado a Prefeilura Municipal de São Bernardo o direito de. no interesse da

Administração, anular ou revogar, a qualquer lempo, no lodo ou em parte, a presente licitação, por

razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e

suficiente para justificar tal condut4 devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação

de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado'

22.3. A participação neste Pregão implicará na aceitação integral e irretratável de suas normas e

observâniia dos preceitos legais e regulamenlares. ressalvados o direito de impugnaçáo e de recurso.

22.4. O obleto da presente licitação poderá sofrer acróscimos ou supressões, conforme previsto no §

l' do Art. 65 da Lei 8.666193.

22.5. Não havendo Limpeza na data fixada para a abertura da sessão da licitaçao, ou oconendo

qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data maÍcada, a sessão selá

autoÀaticamente- transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e honírio

anteriormente estabelecidos, désde que não haja comunicação do Pregoeira em contrário.

22.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do

licifante, ilesde que sejam possívãis as aferições das suas qualificações e a exata compreensão da sua

proposta, durante a realizaçào da sessão pública deste Pregão

22.7. Caso seja necessária à interrupção da sessão. os autos do processo ficarão sob a guarda do

Pregoeira, que designarâ nova data pa.ra a continuação dos tÍabalhos'

ES GERAIS22, DAS DISPOSI
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22.8. O presente Edital e seus Anexos, estarão a disposição dos interessados, gÍatuitamente, na sala
da Comissão Permanente de Licitação da Prefeilura Municipal de São Bernardo. sito à Pça Bernardo
Coelho de Almeida 863. Centro, São Bernardo - Ma. durante os dias úteis, das 08:00 à l2:00 horas
e no endereço do

22.9. O executor de outra Unidade da Federação deverá, por ocasião da execução dos serviços,
apresentar, a declaração de idoneidade da Nota Fiscal emitida pela SecretaÍia de Economia Finanças
ou Fazenda do Estado que haja tributado a operação.

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

23.1.1 Anexo I - Termo de Referência
23.1 . I .a) Projeto Básico e Memorial Descritivo

23.1.2 Anexo II- Modelo de Declaração de enquadramento de MUEPP.

23.1.3 Anexo lll - Modelo de Declaração de inexistência de impeditivos.

23.1.4 Anexo IV - Modelo de Declaração de Coúecimento do Edital

23.1.5 Anexo V - Modelo de Declaração que não empÍega menores.

23.1.ó Anexo VI- Modelo de Declaração Veracidade

22.1.7 Anexo VII - Minuta do Contrato

SÃo BERNARDO _ MA. 04 DE JULHO DE 2022

ELIZA DOS SANTOS ARAUJO LIMA
Pregoeira Municipal

23. DO§ ANEXOS
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ANEXO I

CONTRATAÇÂO DE EMPRESA PARA EXECUÇÀO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÀO DE
ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO OC SÃO EENNENOOÀIE

II'EM DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS QUANT. PREÇO TOTAL

0 OBRA: EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DT
ESTRADA VICINAL

1

481.104.00

481.104.00

Recu rso
Financeiro

As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CEF - N" / ANO DA
PROPOSTA:
05516012021 . CONTRATO DE REPASSE 925I97/202IA4DR CAIXA

Dotação
Orçamentária

26 .782.00s6.201s.0000 - coNSERVAÇÃo DE ESTRADAS VrCrNArS, PONTES
EBUEIROS
339039.000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

.lustificativa

Dinamizar o desenvolvimento rural e o escoamento da produção agrícola no município,
através do fomento da produção
agrícola e escoamento de povoados imponantes, abastecimento dos comércios locais,
transporte e trafegabilidade da população
rural..

O contralo iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de l2 meses

Prazo de
Execução

lnício: Conforme Ordem de Serviço
Execução: 180 (cento e oitenta) dias

Ad.iudicaçâo Por Preço Global
Local da

Execução do
Serviço

Município de SAO BERNARDO/MA

Unidade
Fiscalizadora Setor de Cornpras e lci Munici

arvalho

Vigência do
Contrato

.-'-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
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PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
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EDITAL DE LICITA Áo

Ref. : PREGÁO ELETRONICO N"034 12022

Prezados Senhores.

nome da emDresa) , CNPJ n' sediada em

endere com leto por intermédio de seu representante legal Sr(a)
portado(a) da Carteira de tdentidade n' e do CPF

requer a Vossa Scnhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as

penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei
Complementar n' 123, de 1411212006. Código do ato: 316 Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

de de 2022.

(assinatura do representante legal da proponente)

(Observação: em caso afimativo. assinalar a ressalva acima).

(

PRf,G O trLETII NICO N'034n022

ANEXO II
DECLARÁÇÁO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

Ilma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo



lolha:

EDITÀL DE LICITA AO

ANEXO III
DtrCLARAÇÃO DE INtrXISTÊNCIA DE IMPEDITIVOS

llmo. Sra.
Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

RCf.: PREGÃO ELETRÔNICO N" 03412022

Prezados Senhores.

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa (nome da

empresâ) , CNPJ n' DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2'. do

art. 32, da Lei n' 8.666193 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de

sua habilitação na licitação em epígrafe.

(.....), .......de ... de 2022

(assinatura do representante Iegal da proponente)

Nrco N" 03,í/2022PREÇ O ELETR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARAN]IAO

PRAçA EERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: O6.125.389/000r-88
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARAÍ{HÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPr: 06.125.389/O0O1-88

EDITAL DE LICITA AO

ANEXO IV
DECLARAÇÃO Dtr CONHECIMENTO DO EDITAL

Ilma. Sra.

Pregoeira e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo

Ref. : PREGAO ELETRON ICO N"03 4 12022

Prezados Senhores,

CNPJ no sediada em

_(endereço completo)_, por intermédio de seu representante legal S(a)
, portador(a) da Carteira de ldentidade n" e do CPF

no , DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido Edital e seus Anexos, bem

como, que recebeu todos os documentos e inlormações necessárias, os quais possibililaram a correta
elaboração da respectiva proposta comercial, e por não impugnar o presente Edital conforme art. 24 do
Decreto 10024/19 ou participarem do presente certame, Declara por fim, que aceita e se submete à todas as

condições estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido
edital. Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

(nome da empresa

(. ..), ....... de ................... de 2022

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

PREGÁO f,Lf,TR NICO Nl 0J4/2022

(assinatura do representante legal da proponente)
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pREFETTURA MUNrcrpAL or sÃo BERNARDo
EsrADo oo ulmxrÃo

pRAçA BERNARDo coELHo DE ALMETDA No 862 - cEl{Tno - sÃo BERNARDo/MA
CNPJ: 06.125.389/0O01-88

EDITÀL DE LICITÀ Ào

ANEXO V
DECLARAÇÁO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO

rNCrs() xxxru Do ART.7" DA coNsTrrutçÃo reoeHal

llma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo

Ref.: PREGAO ELETRONICO N" 034/2022

Prezados Senhores.

nome da em sa CNPJ n' . sediada em

c olll leto . por intermédio de seu representânte legal S(a)
e do CPF

no_, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do err.27 da Lei no 8.666, de 2l de

julho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de oútubro de 1999, que nâo emprega menor de l8
(dezoito) anos em trâbalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de l6 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor. a partir de l4 (quatorze) anos. na condição de aprendiz ( ).

dc ........ de 2022

(assinatura do representante legal da proponente)

(Observação: em caso afinnativo, assinalar a ressalva acima).

PREGAO TLf,TRONICO N" O3.I/2022

' (endereço

, portador(a) da Carteira de ldentidade n'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHAO

PRAçA BERT{ARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERÍ{ARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/O0O1-88

EDITÀL DE LICITA AO

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Ilma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo

RCf.: PREGÀO ELETRÔNICO N' 034/2022

Prezados Senhores.

nome da e 5a . CNPJ n" sediada em
' (endereco completo) , por intermédio de seu representante legal S(a)

e do CPF
no , DECLARA, cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são
verídicas, conlbrme parágrafbs 4'e 5'do an.26 do decreto 10.02412019.

, portador(a) da Carteira de ldentidade n'

............(.....)........ de................... de2022.

(assinalura do Íepresentante legal da proponente)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

PREGAO ELf,TRONICO N' O3.I/2022
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PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COETHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CI{Pl: 06.125.389/O(Xr1-88

E-DTTAL DE llc|TAÇÀO
PREGÀO f LETRONICO N" 03412022

ANEXO VII
MINUTA DO.CONTRATO

CONTRATO PE N" xcrxx/2022.
PROC E SS O A DMI NIS TRATIVO N' 2022043-CPL/SB

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE 51 CELEBRÁM A PREFEITURÁ
MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, ESTADO DO
MAR,4NHÃO E A EMPRESA (...).

Por este_instrumenlo particular, a PREFEITUR4 MIJNICIPAL DE SÀO BERNARDO. situada à
........., SAO BERNARDO - MA, inscrita no CNPJ sob o no neste ato

representada pelo prefeito municipal. Sr. ....... portador do Cédula de ldentidade n'
........... a seguir denominada CONTRATANTE. e a empresa

inscrita no CNPJ sob o n" . neste ato
representada pelo .... Sr . ponador da Cédula de ldentidade no

e do CPF no ............................, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam
firmar o presente Contrato, nos termos da Lei no 10.520102, subsidiariamente, no que couber, as disposições
da Lei n" 8.666/93. assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

Cltiusula Primeiro - DO OBJETO:
| .l . O presente contrato tem pôr objeto a execução dos Empresa para execução dos serviços de recuperaçào
de estrada vicinal no Município de São Bernardo/MA.

Ckiusula Segunda - DO FUNDAMENTO LEGAL:
2.1. Este contrato lem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n" 034/2022 e rege-se
pelas disposições expressas na Lei no 10.520102, subsidiariamente, no que couber. as disposições da Lei n'
8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada
passa a integrar este contrato.

Cláasula Terceira - D0 VALOR CONTRATUAL:
3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratanle pagará à Contratada o valor global de R$

_ (...), conforme descrição dos serviços abaixo:
t

Cltiusula Quana - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
4.1 . As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta de As despesas decorrentes da presente
licitação correrão por conta dos recursos: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CEF -
N' / ANO DA PROPOSTA:
055160/2021 - CONTRATO DE REPASSE 925197/202liMDR CAIXA específicos consignados no
orçamento. classifi cada conforme abaixo especiÍicado:

... e do CPF n'
situada na ..
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHAO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

26.782.0056.20I5.0000 - CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VtCINAIS, PONTES EBUEIROS
339039.000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica,

Ckiusula Quinta - DA WNGÊNCIA:
5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de l2 meses.

CltÍusuto Serto - DoS SERVIÇOS E »GCUÇÀO:
6.1. Os serviços deverão ser executados, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no Termo de
Referência - Anexo I deste Edilal, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que
caiba qualquer tipo de reclamaçào por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os serviços
que porvenlura nâo atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

6.2. Os serviços deverão ser executados integralmente e de forma ininteüupta.

6.3. Os serviços deverão ser executados no local indicado em cada Termo de Referência, no horário das
08:00h (oito horas) à l2:00h (doze horas).

Chiusula Sétima - DO PAGAMENTO:
7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, relerente aos serviços executados, apôs a comprovação de que
a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a
apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o FCTS. no prazo não superior a l0 (trinta)
dias, contados da entÍega da Nota Fiscal de execução dos serviços. devidamente atestada pelo setor
competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da
Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e

Contribuições Federais e Divida Ativa da Uniâo.

7.?. E vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em
especial a cobrança bancári4 mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das

sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

7.3. Nenhum pagamento será eÍ'etuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação inegular
perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1.

7.4. As Notas Fiscais deverâo vir acompanhadas da respectiva ordem de serviços.

CIIÍUSUIA OiIOVA - DA RECOMPOSrcÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO:
8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a
relação pâctuada- nos termos do art.65, inciso . alínea d, da Lei n" 8.666/93, mediante comprovaçào
documental e requerimento expresso do contratado.

Chiusula Nona - DA FISCALIZAÇÁO:
9.1. A contratante designa o senhor XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CPF XXX.XXX.XXX-XX, para a

função de fiscal do contrato para exigir o fiel cumprimento do contrato e a qualidade nos bens ou serviços
entregues. com base no tenno de referência e nas cláusulas estabelecidas no contrato.

Ckíusula Décima - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
10.1. Constituem direitos da Contratanle receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da
Contratada perceber o valor âjustado na forma e prazo convencionados.
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PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHAO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
C1{PJ: 06.125.389/0O01-88

10.2. Conslituem obrigações da Contratada:
I) execular os serviços ils suas expensas. no local indicado na cláusula sexta do presente

contÍato;
tl) executar os serviços, rigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas na

Clausula I - DO OBJETO e Anexo li
III) os serviços deverão ser executados integralmente e constante no caso de provimenlo

ininterruptamente, no caso de manutenção sempre que requisitado conforme ordem de

serviço de acordo com as necessidades da Secretaria municipal.
IV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das

obrigações decorrentes deste Contrato;
V) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste ContÍato;
VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os

esclarecimenlos solicitados a e atendendo à reclamações procedentes, caso ocoÍrÍrm;
VI[) comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do

prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do Íato e apresentar os documentos para a
respectiva aprovação, em até Os(cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob

pena de não serem considerados;
VIII) atender aos encargos trabalhistas. previdenciários, fiscais e comerciais deconentes da

execução do presente contrato;
IX) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes

assumidas:
X) a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perleita condição dos

serviços executados, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também, a dos

serviços que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão ser trocados;
XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que

porventura ocoÍam na execução dos serviços e o uso indevido de patentes e registros.

10.3. Constituem obrigações da Contratante:
I) fiscalizar e acompanhar a execuçáo do objeto deste Contralo;
ll) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamentol
III) designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;
IV) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do

Contrato.

Cüiusulu Décima Primeiru - DÁ TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:
Il I.Atrocaeventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de protocolo.

I 1.2. Nenhuma outra Íbrma será considerada como prova de entrega de documentos.

CkÍusula Décima Segunda - DA RESCISÁO DO CONTRATO:
12.1. A rescisào do contrato lerá lugar de pleno direito. a critério da Contratante. independentemente de

interposição .iudicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso tX, da Lei n" 8.666/93 e suas

alterações nos cÍtsos previstos nos artigos 77 e 78 da rel'erida lei.

Ckiusula Décima Terceira - DAS SANÇOES E PENALIDADES:
13.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do ceÍame. não mantiver a proposta. falhar ou

fraudar na execução do objeto licitado, compoÍar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer

fraude fiscal. garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa. ficará impedida de licitar e contratar

com a Prefeitura Municipal de São Bernardo. pelo prazo de até 05 (cinco) anos. enquanto perdurarem os
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHAO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 _ CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
C1{PJ: O6.125.389/0O01-88

motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que

aplicou a pena.

13.2. A penalidade será obrigatoriamente regisrada no Diário Oficial do Estado e no caso de suspensão de

licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual periodo, sem prejuízo das demais cominações
legais.

13.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:
13.3.l. Advertência:
13.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias. no percentual de l0oÁ (dez por cenlo), calculada

sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pacluadas;
13.3.3. Multa, moratória simples. de 0.4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no

cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura.
13.3.4. Suspensào temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com

Adminislração por período não superior a 2 (dois) anos; e
13.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
13.3.ó. A aplicaçào da sanção previsla no item 13.3.1, não prejudica a incidência cumulativa

das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente, sem prejuízo de outras
hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja
cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais. expressamente previstas,
facultada a defesa prévia do interessado. no prazo de l0 (dez) dias úteis.

13.4. As sançôes previstas nos itens l3.l.l. 13.3.4 e 13.3.5. poderão ser aplicadas conjunlamente com os
itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de l0 (dez) dias úteis.

13.5. Ocorrendo à inexecução de que trala o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar
pela ofena que se apresentar como aquela mais vanlajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em
seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL. para as providências cabíveis.

13.6. A segunda adjudicatória ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita à mesmas condições
estabelecidas neste Edital.

13.7. A aplicação das penalidades previslas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura
Municipal de São Bemardo/MA

Ckiusula Décima Qua a - DOS CASOS OMISSOS:
14.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n' 10.520/02, e subsidiariamente, no que couber, as

disposições da Lei n" 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

ClrÍusulu Décima Quinío - DO FORO:
15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Sào Bernardo. Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas da interpretaçào deste contrato com exclusão de qualquer outro. por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contrakdos, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em
03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais ejurídicos efeitos.

sÀo BERNARDO (MA). ..... de .. de 20ll

Conlratante Contratada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Este volume do edital na modalidade Pregão Eletrônico n' 03412022. possui 25 (vinte e cinco)
paginas, incluindo estA numericamente ordenadas.

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Bemardo, Estado do
Maranhão. em 04 dejulho de 2022.

ELIZA I)OS SAN

TERMO DE f,NCERRAMSNTO

RAUJO LIMA
icipal

Carvalho
I de F inan
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CÂ!TÂ

5§ - ü* prreú dã §,. kü§n §6 de*s ô.iJ c §.â da Clôl§lcl Ow{â úo psúêniô Ctr*8ee {ra
Rgr*
| . {tG$ráo tl,. g§p€í}saí nof Çaloü cm (pô â naracuçio íú3ncanâ lor devda a aüõs{, de
Xr§rsàs tb wçdc peb Câtt{»d*í{t §J p§& Ct}}rÍRÀÍÂt\§Í§, §l.l nrrs cs§{r§ !x'p qu§ 3
grahai# crr grcqJçao sÉ dü, !oí dAamneçfo ifrst o{, Ds í§ooírlgíldaçâo oü t o:erllrtrlaS&
il ó*!r*ss dsisíw; a

t - áa attagüsú cmt r rra(r*ao & oqâ ú pí.úaí{! Go.{r.b & &üia co.r6áo a coÍÊr da
&§i§,ô* rrffidoô Í8, wi!À!s ür§üfrü§8 det c§üüât§aÚ.

t.!t," Â üír* do fipüítro 9frú*ât, *l§n(b lt{ o eo, o*&rà dG §6 c6,!t ütêtrnrl{Çio
A*íE. do Gao ab PmoÉÍil êtn i§olD$tç& ao f*rrr CorüS de Rrp*§e rc(*«ttcjwr!íe
t, - À *qb Í5a1, k*r,rlüm aüiá o§xrc§oú t v&td§ &r ff"enltô§. Ss ó
ddsrlim*§ §oí ia&lr!!§{ü §ü. §â& § g}§ií. tãt§ a }§d &üf& & ,â§rt§§*. & $ür§{so
eo.{redo ã*.§r8f§..rstt$c{n ífiül}|B. 

&
{i{r{ I

8& CllXA. il{l00 fâô ot§l (lt*§rma6.í, rscl*i.fú*. cüâ43!oê3 ô 6bg.o§)
fuÊ.üôôssÍtl üt li&lsh§rdü". orrd.lü4.: §W 7{§ 3{gâ

Owkbtl|: S800 725?474
ct{re'gov.h*
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t tl - caso o CoI{IÊATÂDO êiro ÚNIDASE EXECIiÍORA nã! a!,Íq!.t*§ a p.e3tâçâÕ d6 ceê1â6

§arâ Ô!Í!tíâ oíi Ía.lrrlot írd tarÍÍ83 Óo Ílam ltüãtDr. ao t{i'Ímno (b p'r'o e§tâb"âctÚ6 â

mrrner*org ra*§§r|Ô .,rMrÍ§|á'lc*§ nâ plÂlÀro&rÁ*§RÀ§lL §ôt oÍnit§& do dav${ d6

lrrÀ; cg1; toüÁr,1,ste o ia*s õ o.rx re oon!*{idàd§ à*al'tÉe' p§â tns Úã 
'n§".rtl&i* 

cJs

?stà A Comr Espocuú mO nrldagrmênb § adoçáo da 91rÜâ3 ínldd&t psrâ rê9afâçâá

{§ 6ryro e âf,aro, 3Ô pÔnâ do t€sroÉab{EâÇao rdd&te'

§3 - côl ro n .{rantar*g tesâl & c§Ç,tTÊÂTAOÔ p.sitât c§fils d0§ têo,rt§§§ 3íürflk§,'*a§
doa coítt&oa Íb Rcpa§o ÍrÍÍ& prlog gãJG dlt!€àtsoÍGs-

tr!3.1 * !{* trpocee§* dê altítd§r §s @§so no 
'l§'!] 

tÍ{§'hí' 00(Jô §,ti!§nlí'' â

COfufne f fXfe. G últ3ry nr PL^ÍAÍORl'1A.8fl^Slt d6.,mcíüo coÍr ,u':d!cd,\as riLÉ

t*noÍEf.ít o ÍlaúíilíÚo â c rrúffi Ú*rhr par! o r38gnref{,o do }ffiíüô Rj!&co

!'rJ,.(À*!íbr',rpoc!.*&lr0&Ísn{§§{kçoíÍ'rd§eçÀ§a.J§'n*&$á§&ân|§cê*§s,.
arBD mlrrOor i*crryf a ixrl§f*.o do Tornsda ds Cr§tâã Elpê{iâl

§â§ iâü*; 0ffi0 7§ §tot {tda§rn§ôa*" rdat|açÔ":, ru*c*lAoe ê d**{{r§l
PÜr pocor oom íúklaüê}l rrd$§ ou (b *rh: §& ?2â ,{§*
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cLÂrj§uLA oÊülMÂ §§§ürioÂ . no nrcst"r"llMr§TÔ Õ[ ?ÂRtrÂ§ F xiÊ ÁoR§rll&Rl§:

'..]']!.-l.i.:i'l...i.l,;.1':..t.,.il':li]...,....-j..l.''..1-.
'i. . .] ,'.. ,j ,r. i' ..t' ' ll '

Dârârt§ro
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fâ-l - ps Y*lor§§ *r §á{ríSt toaetm tÍÍ! le§êlâ d{5po*}Íol *!-n

rutr,trard@'ÜJiÊ*
l*,nro &vg re CreOaiiera*,êillr.xê-

1?2 * O eoíÇ.orÍt€ ô p{ôrr!3to & taÍla tnraordiníir é preoernado â CÕNI}ATÂN'{
prug'r{xtls à t*eç{o &t ití1nço.

clllr§fi,r 0Êcrr l.rftetrA - D^ §r§r§§Â

t3 - Or rcnçr dr al&i8 3.râO rgârrádoe pdâ§ &9Ô6 dt curtoto iôlâÍriê â §Yt;írÔ $â

t *üu;* §. .otryait-cta ooc orclos oo ecnttotu YÍn3." êxletna ds c*NIRATA§0 ê"§{l

ü@m er§glfOAi cúr co6*nüAr cofi o @tdo Vt do Í)€Írdo n} 43.812- do 33 sô

tàzrüu{b ltúâ

13,f * Ê *vrc o wq r sl&rat Empo. cl. ltuÔíot.dc SBIGíns dc eontroh kü.'no a§ $rtl
g;*.;{üõhe I «x?iúílxtÉ i ao r*unl ôr Cor{ú.áe üsiiô s tdos âí â!06 6 lôt§§

Í*§al§Íta6oê di§f6 Gl ,r$aamaA, eryn o tútrurmno p'duâttl' bGtÍr c{íno B:§ loca6 do

ecàilo ,ral O.tá. $JtÍdo 6Ía ,nií*âo ÊE ltscdlaçio ou audrtana

t32 Ém i.n(ro âri§ílctÉs ,aba ÔÍgb da Co*ro{e o.r .$ri*tào 
prit'|c' víebi 'ns§ír'iv§r3

q, -r?a.,-r, Í$aird. dr u"rrç* ,iuure o cü{TRÂTÀllÕ d.}sír ütotrr a5 Íftedd.§

&rwr*'rr*,rr» .§ar@r6* a rçç&rpo*çm dn tr*3o ÍP íloÍrt nl§ *Uali:tdo da Parffilá ln
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Procsjlg,1§;t
Folh.: o 6-''1

Rôrler: k

CâT:â

1€2 - A {E'rç.o c§rÍelrr|l r§têlenfo § vâlrí & c.fdlrlü Õ! Ê6pü,§a §âíá llna pr mê,Ô de

Tçrrre lc§*o, ii:r* e rlrq!í6tis do{ !§srrtsoi dâ ,tFâr3â lob dcci*lo unaatêÍal erctrâ11ra d{
ergt **efi*ct pÉ*a ca'l€ÇÇlo Út polttix p.s{ba tm Êrê{À,ç§o

f8-§ - S& vÊfi!§ C rtc@cr do oq.n§ do §ortt?üo dc Repar*a e da tanlrô§aídâ qü8

r?n& nt? v&'ir âraro{§§ ôü ,,I&aí§lê§ t§§ à§úo§ tniDsBos & nll§rt}orã cld*rx!*r na ler r}c

esirâ,Orça.naÍúiar.

Êfrflrtr o*âu rsr - oA§ vEDrçÔss

t9 - Áo OOúrRAI m á ucd.do.

L *rhntlfi c D.ora*gr (5 .í{itÍüa.ta (râ. obtâ'^ * iâÍvip6 }r acúlol q+ eor'ifi{AtÂNÍÊ
hcleiiÉ 9*'r ol'cryoe sn ôlô rxrrta §eb §Êic$r a Lsi nr' 1§'§63' Í'G 3s *'* p*iÔ d*
4016,

t xLrtig roprorrn*oc* dâwrü§ d§ rl6rrr 6{, idaqu!Ç&i lrÕs §ôpt*í ú§ §ro*fl|lâna

ür mt E';§ ú rrl-crürcú dG tcívÍÉ dc angontana ôú Íüít.Ínentoq ÇíÍtrrâ'rixrc3 
'too

Mr*ia I t l'^, §onlg,mô o *nonto tio gt' o * §ct o" A$ §r d' p§{n§tÔ lfl{&t''lttti§lü'§l

*tPtdi'lf6cu n' la{. d, 30 dG *r8ÍtÊ.o d§ ã}tô ô il,s al«apc*'
§. §a*lizel tbrpêgar ã lild§ (b l..Ir {r§ âd§riÍ's,,§ç'h§ üJ §ín{§t
t er**1, r $riÍ§râ, rttdo, *eavrfor o{i onçraf.e*b prâtq' nt$o{'Í*ó de areo d3 lca§ôJ dÔ

drTt";;nrisd. eÔÚeô dà ÂÚt§,*.trâçôo §itrr§-ou l'!dí«a *Sflt reÉ lwlt§§ §'§v§lât
ani X* f*reOr ça§{ir§a6 Ç na Loi ds âruraot Or§arun'ána*:

5ÂC CÂlXÂ !i.r.. .,:. '. ! :r.r,,,.". ' ,r".i., "' '.,1 : '

F*ts ss§$§à§ aôm dêliai*.tciê 0u$llrva ou de l§iâ ''l"l' .':'' -"i '
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& - §& {tuffr§rêeÊ'e *drt üçlc cl odÍPÍÇbdÍt6 ísrar o3.il €roq'çâo (b CÇn§8ro & Êryt§€

*rtàà *au ryça*xx 0ltr o{Iôd os Gfii cdp'â !úêr{câdâ'

. ?Ê,1 * ra @rlaaeÔtr ü lrtoo qr oonâ*ea tqly|l.ry üÕ§&ab t8íâíl §Í!§,r!§'eóe t§r-!ü

ã,rr*,s 
-il; 

ii ,ttrü.i*-x.ttÀf0fr§À,81{A§ll rxJ âídtt§rrx p§r cârtâ §*tgcn*trr§'
rr-rçr, íü a, 6t§Úr",tda,,ôteÔt*;t cl§Íl &{§p§a{'§§ S§ t'oe{{rtet{t}' Ílsi sí&sçI§
ã*Ã é* vüt d.j cciloÇôE§ GtÊâls
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Foh.: o11
Róíica: t{,

r)rÍRrouFrcr \LD\ r \rio.se60: L55N 1677,7069 Nr 9, quinrà{eúa, 13 de janeiro de 2022

E p<Er cóíÍaro de Repàs nq 924636/2021, ÍÍmadô pêlo Municipio dê Amaranlê do
MaÉnhão-MA, CNPI 06.1s7.846/0001-16i junto à Uniãô Federal poÍ niermêd'o do
MlNlSÍÊRlO Oo DESENVoLVIMENTO REGIoNÂ|, rePrêseôtàda P.là caixá E@^ômrâ
Federal, CNPI m.36O 305/000104; Objeio Pàvimenlàção E Orênà3em Dê V'á§ No
Mu"r'o'o Oe Amà.ãnl. Do M.,rnhào. P,Ô3.àÍà D.*nvolv'íenrÔ R.gondl. I€rr tÔnàl .
Urbano, vã or R5 1 O@ OOO.Ooj do eui!ô\ RS 960.019,00, .o-êrão à @nlà da Jnião no
erêrci.io dê 2021, LIG 1r5OO4, 6ê5tão 0001, Ptogràmâ dê TÍabalho 1í51221/1073m01,
NÉ 2021NE004819, dê 30/1212021 e RS ,9.981,00 dê contrôpartidã visência 30/09/2024

3Vr212021 Ooliltl sUoATIr e VANOEiLY 6OMas MliÂNDA.

tspEÉ: comratô dê Rêpàs* nr 921632/2021, llímâdo pêlo Mu.icipio de 6ove.nadÔí
Êdison Lohâo.MA, cNPr 01.597.627lom1-34; iunlo à llnião F€dérál por inlermédio do
MlNlsTtRlo Do D€sENvoLvlMENTO REGloNAt, ÍepÍê*.râdâ pela caixa tco.ómÉ
têd€ÍàI, CNPJ 00.360 3ot/ooo1{4; objeio Pavimentãçâo oe askâdas vi.inàis No Munlcipio
Dê Governàdo. td§on Lobão Maj ProSíámã oê*avolvióê.to Reaionà|, Ierito.al ê Urb.no;
válo. 85 1917.0oo,m, dot re.urss: RS 1.912.156.m, coíê.ãô à con:á da Unâo nÔ

exe.cicio dê 2021, UG 175004, Gêstão om1, Programà dê Irãb.lho r524422177x660001,
nz lozneooutà, a. ttltt/zo2r e Rs Á.544,m d€ co.lrêpartid3. vigêícia 30/0sl2024
3V12l202T OORL'I 5UOATII E GEqALOO EVANDRO BRAGA OE sOUSA,

Espa€: Conrâto dê Repês* ne 925143/2021, límado pelo Munrcipio de Govêmador
tdisor LôbãcMÂ. cNPr 01s97.627000134; junro à U^ião Fêde.al por intêmedb dÔ

MINISTIRIO DO OESENVoLVIMINTO R€GIONAL repre*niadâ pela Carxa Éconôfrica
rerrê,àl (tlPr m.'l6o.Jo5/oo01 Orl. obrPlo P.vime^ràção coF Rêveír6.rlÔ Pnmá'ó Em

L!trãú\ v(rnàrs Ni Areà RurdlOo Mun(lD,o OP CoÉrnador ÍdiÚn Lobão 'M.: P o8'amã
ú;nvolvime.lo Regioial, Í.rlroriàl e Úrbno; vàlor: R§ 726moo0; do5 r{uÍs' xs
,23.352,00, cóíerãtà.oniâ d. união no êrercico de 2021, uG 17s004, Gestâo 0m1,
P;;"-. dê lBbárho ls244u 21771(660@l Nt )O71NtOO5o9. d€ lo/i2lr021 e Rs

I e.íe.oo o" -nrao"r'a, v'!ê.('à lo/09/202a ll/1212021 oDlRltl sJDAnr ' Gtfatoo
EVANDFO BÀÂGA DE 

'OUsA
Lso«,e Conl,àto dF Fppáse nt 925?11/20,2L t.'Íado oero vunL'po dê sio Joáo do

,â;ârs MA (NPr 01.59/629/0012l: ,"'ro d Ún'áÔ íedeÍal oor ile'm'd'o dÔ

rvrlriiirnrd oo otí,lvoLvlúlNro nrólor'lrt. repre*"raoa pera c*. Lco'ômo
td.,àl (&pl m 160 Jo5/mol oá, Obiêro P.v'@'ràçã. oe v'at Pubhé Nâ Á'ed U'bà4d

irã-ú-i'.i"i" o. ifà ia" o. P,âi'o úà . P,oskmà óei.nvoú'm.nio Re8'ônà. I e.roná

" 
r-riu-", 

_vJ", 
RS 6ao mo,oo óo5 r«u'et R5 67{.90l oo or rer ão à 

'onl' 
oà uflio no

;r;.;ic;;e 2021, LrG l75ooa, Gestão o@1, Progràmâ de lrabalho 1s45122171D71m01,
rÊ)àliúiro-irm, a. :oltliiolr " 

rs s.oiz,oo-a" -m.apa.lidà. vi8ên'ià 30/09/2024

3V1212021 OOlRLtl suoaTTl e Robêno ieSk d€ alblquêrqle

trEE: Lontrâro dê 8eo.(* nq 925197/)02l firrrdo pllo Muni('po de São aernrrdo-

MÀ. CÍ,rP, 06.125139/OOl'8a, runlo a Un'io kderd' po útermêd'o óo MlxllrtHro-@
oEstNvOLvlMlMO RIGIoNAL reprê*ntàdã pelà Gúr EconÓÍ(à FenFràr' (r/r
;à-tóiiioooi ú. obno Recup;'aÇão dF tirraóás v{i"a'r -o Múkrp'o dr s59

a-"-.i"/MÁ PúrEmi oe*nvolv,ne^lo ReR'onã,, Ie tonãl e U'bâno' vàror R>

ãÀi.ior-ô oi,, ;úÃ*. ns aso ro4.oo. 'o,,erã;à únrà dã Lrn'ào no 
'rercr'Õ 

de 20)1

,"C i-rii.l c;',;coúi, íq.amà de r,.bàr',o r521ú27r7lrcoomr' Nt 702rNLmsost'

ã"-jriÁíi'oãii ú-iiiiioo a'" @ntíap.Ítidã. vi!ént'ã 30/oe/2024 31/1212021 oDrRLÊr

SUOATn e loÃo l6OR vlElS cARvÂLIo

GERÊNC1A EXECUTIVA GOVERNO SÂO PAUTO'SP

ÉxrnÂTos 0É coN'IiÂros

t!RE: lonÍàto dê RePà\ç nr 975751/2021 Írrnàoo p?o vunLrpo dê Sf,o Lo"'enço dã

iiâilió iriü-lloit iiliômr 72. runio à ui,áo +êd;a po-nrPrr+oô do MrNrsrLRro
'táii,iiô'.úr,riüô-'rieo'dÀiÁt, rep,^-tó@ perà c,u Econôm'@ t'deÍar' c\P'

X;,ã;;i;-;-i;. n1,"- i.t,t'" .n úaho da vd iuà óànôêr soàrF\ Íe'd.s:
;;;;:-b;;;;'õli; ü.""r. I""no "' e uÍbrno: vr'o Rs--ll'Y-1{i^d^1
rêc;,)os RS 767 t4l oo, cô-. ào à 6ntd dà un áo no Prer(rlro oe
;.:;,:.-:- -;' r,^",,-; dp TÍ:hrrh. rí5r!2r7lo7lom1 Nt r0)INrm5]0s. de

iirilTloÍ"1 
"s 

iãmo.oo;. Lo"trapâd dà vrsê'('á 1o/r2l202r lr/r2l202r seu'rÍ
À;dÍâde Bnlo de (!Nà ho e telrpe Ge'e'$n SemP Âftd

de Rêtuse n. 911525/2OlI, Írmàdo pêlo FUNDÂ( O PRO S NGUÍ

xliirrrurno or sao iÂuLo.sP, cNpl 52.0108l0/000rt5. runro à unáo Fed'ia-por
,;;.,mêd'o do MINISILRTO DÂ SÂlrDt, repre\?nlàd. pêld Cáirâ E@^ómo r*ràL L{rr

- rmnvmr a obrró Íêrormà e -nrdàde de hem.lologlà ê heFoleráp'a' EÔgÍam'

ííii.-ã"'íãà ã" súilni'"; Rs 2s'{ 86s m. dolRJB' Rs rí4'aú 0o Lo4e'ão- à (o"tà

.Lr"li" - **.". dP 2oll, LIG 250107 Ge{;o 0m1' Prosràmà de rrãoàr"o

ii.1iõin ià-sodor. ili zólrNióú::s, a" rglrrzort 
" 

ns o oo de ronrrupàn'da-vrén(iâ

ióTivroua :vrrizort s.,'w andêóe snro d' c.ryilhó F vànóe^on Gerãoo x,na'

GERÊNCIA EXECUT]VA GOVERNO TERESINA Pi

EXÍi TO OÉ COMÍR TO

Íre'ê convàro oe Rêp.sse 'e 925516/20ll. I'Fàoo pe'Ô M-ntÚo dP-MANoft

iüioro pi $lpl os.sra.lzsrooot 40, runto ' un'ão Ieoeràl por rlermêdro do MmrsHo

ij ú.."",,". p;-.". Âb,ne,miaio. ,eq.r. .Ír, nÁr (à'rà E6nór'a 16'rã'

.'.1:;;ã"J;#;r nüüô. a.sl*',,'or n5 *r mom. cdÍeÍào d @ntá da un'ão

ii-.,"iã," a" 2o2L JG 1lro98, cesrão 00001' Pros'aÍã óe rr'oãrno

i&oáiãiliiryriir, r'-iloi'tooss6. ;. rr/17/202r P Rs 2 oo0 00 dc @nrrào'íidd

il?^?;"-ô'lã1iiô-ii rvr:7zo.ir unnctro MEto DrNrT ' (LALrDra MÂRra Dt Ísus

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO UBERúNDIA ' MG

txÍi Ío Dt coNrnÂÍo

f<ôe'e ConlÉto d. Repàs* _o 9136'4/'0ll Í-meÔ Fo M-n'('p'Ô de ÂÍàu MG' (Npr

l;"i;;,ã, i.; ,,n'., un,:o rcae,", oo, nrê,neo'o do MrNreÉRro DA crDAoa\rÁ

i;.ã;;il;;',"i;i;;i;-";;; É;;ôr. .\P, m ]ú'305/@0r44' objeb srr-ruÍ<ão
:.-.::: ;;.";;;a;" ...,"-, unú dê dsi'reM'd so'àr {suàn (o"rl -oo de 

'Fn!o 
o'

;i;;;;";àii;"d";; "",sr.nc. 
s'àr uear. ProsôFd (o*oLoaràodo-snr€marJn@

;;;il;i;;;;-;i.;i sins' voto, ns aot tm oo, ao) re(u^ov ns $2 om'm co're'ào à

::.;;::,;";Jiã ";;;ü ai"-zozi uc ',.mrs üês,ão oomr. P'o€'"í' de ÍÍàb'rho

üi)üüi,iiiõõciirilr'l ,olLMooma5. dp rb/ru2o2r P Rt rs 1oo'oo dP (o1óoandà

í,eiT;ià7ór-,iü: ài/irrortciíÉno Íruê,eÍ ê flubên' Maeêr' da sl$

arpnEsrrurlçÀo DE FlLlÂL NEGÓClO GOVERNO ANAPOLIS GO

ErrRÀÍos oE coLÍiÂÍos

L5óê.'ê (o'rráo óê R€pàrrc ne q2l6'O/2oll '"hàdÔ oê'o aPÂL aSSO( OL palS E

iiÍiáÀq Àôi r*àLp or Àuporrs co. c\P, or 11r 8lo/ooor'r7: runro c.un'lo.rêde à

ià",',",íJ íiá à"oi vivirinio ú sÀuor' *p'e*"tro' Dêrd G'r'' tÍonóm''à tedêrãr'

ii,pi'ii *o.rosrooor oa, ohiero'e'ornd oe u''dàoê ce arPn(ão $pê('ârtràda m
;;-;". i',"s,,;" apeÍi.'Lo.Í;rro óo sLrs và'or F('t'0717e'0!' dos r«L4oí i>

ao e'êr'r''o de ''O2l' u6 250107 Ceíáo

;:;1,;;;;.;: ;;i ,;;i; i úzioraesrro0or. Nt 2o2r\Looorre de '27lr212021
:"lt i,iili._ à,u-*.c vBên(rà ll/l)/20'2s lIlr2120)1 DAvr Q\rlRlNo

RôDá'.nir§ . vÀNDtB llrclo aÀRBosa DA sltvÂ

CNPr OO.:t6o.3Os/OOO1O4r objelo adequaÉo de €slGdà, vicinais no muni.iplo de Nova

cíxàs Go; Programâ &ropêcuáaa sustenlâwl; valor: RS 24o.ooo,o0; dos .ec!ís§ Rs

21e.750,@, có ê.ão À .oma dô união no eq.iciô dê 2021, uG 11509a, G€slão

OOOO1, Prog.aóâ de Trãbãlho 2O5O81OI12O2VOOO1, NE 2021Nmm675, de 22lr2l2021
e RS 1.25o.m dê cont.apârlidà. vigênciê 10109/2024 31/1212021 DAVI QUlRlNo
ROORIGU€§ e úzARO VATOIVINO DÁ SILVA

Espéciêr contato de Rêpasse nc 92t472/2o2r, Ínn.do pêlo Munrcipio de ltauçu_Go,
c Pr m.16?.437/OOOl 14r junro à União Fêderal poí intêrmédiÔ do MlNlsTtRlo 0o
oÊSLNVoIVIMENTO REGIONÂI. .eoÍe*ntàdã pêlâ czirô Écônômicâ Fedêral, CNPI

00.360,305/0001O4j Obieto rêcâpeàmento aíáhicô no munidplo dê itauçu; Proaràma

Oesenvolviddto Regionâ|, Teíitorial e urbânôi vald BS ?a0.mo,00; dos íec!Íesr ns

238.856,00, coí.rão à cdnta dã unÉo no exerciciô de 2021, uG 175m4, Gesláo

OOOO1, prorrâmâ de Trabôlho 1s4s1221710730m1. Nt 2021Nt0o:15s, de 1711212021 ê

t$ 1.144,00 de conrrapàrtidâ. Vi ênciô aolo9/2a24 3lh2/202r oAVl QUlRrNo
ROORIGUTS e CLÂYÍON PCiEIiA OE MTLO,

Espécie: conrÍâlo de Rêpôse nr 924085/2021, ínmedo pelo MunrcipÉ de Uruâçu GO,

cr,iu or.219 8!7/mo132r iunlo à u.ião reder.l por intermedio dÕ MrNlsÍÉRlo 0À

clDÁoANlA, íêpíesêntada pelâ ciira É.onôhrã fêdêÍal, cNPl 00.360 305/0001041
ob'êto lonítu(ão d. auàdÍã dê erpodêi.o mL''('p'o dê urudçu/€o. Prqràmà
tr;"nê vãloÍ iS 4/8@O.oo. oos 'e(urs\ RS a/r5OO.oo, Lo"eÍão à,onlé dà Uniáo

no *""no o" 2021, u6 1aooo6, Gê áo OOOOI Progràmà d' lràbàrho

r7s125026ísmoo1. Nt ?021Nr000735, dê lo/12l2021 ê cS soo,m d€ conÍapanrdâ
vit:àn.ia ao/ost2o2a 31/12/2021 OAvl QUIRINO ÂODRIGUES e VâlmiÍ PedíÔ Têre'a

L\De.'ê: Contcro oe R.Dâs)e nE q2'lll3/,2021, Írrh.do p''o MJr('p'o d' J -à(u'GO'
aÀiP- 01.219807/ooor 8i, iunlo d un'ão tede àl p.r.'rermed'Ô do vlNlíERlo oO

oEsENVOLVIMENTO REGIONAL repÍesentadâ pêlê Calu EcoÔômicâ tederãi, cNPJ

oolio.:oslooor.oa: oujero ,ê@peamenlo de viâs urhánas no municipiô d€ uruaçu/3o;
pL*,." ô.*^.t.."i. e uÍbânoi vàlô' as 

'{1000oo: 
dor

'p.;Íú\: Rs aa2.l44OO,.o e'ào a.onld da Unráo "o erêr'Lo de 2021 u6 17§m{

c"":" môr. PÍo.râma d€ T'àbàlho l§!51?2I7l07lmol \t 20lI\t0oa29l dê

iaiiitzo^ . eS 6-56,00 d€ conÍâpâdrda v'8ê"1'à 10/09/2024 lvll/2021 DAvl

qUlRlNO ROORIGUES . Valmú Pêdro Íere.à.

r.ô.r. LÕnràlo de 8eoàrF nr 9lo2Is/20)1. r.m.do pero M"n.crp'o oê .rrud(u/Go

irll or Zrg.eo'7rOoor.gi, -.ro à Jn'ãô Íedera po|n!e'm'd'o oo MrrtlsrÉRlo Do

ótsirvôivrurrio ReGloNÂt, ..p.ê*.ladã pela càrxà Éónômicà Éederal' cNPl

ôíó myooor oa' obreto r.càpêamênro adáhi.ô nô mlnicipio de uruàçu/Go'
p,.""-Áj_b"*"-t.."Á" aesrona" ter,,tonat e uíoano vàld R5 aat €'04'00' dos

*i,",i.t nS ogr rOo,m,.o,,e'io i.orra aa Un'ão no erer'rio de 2021' UG 17500{'

.-.r" mãor p,-.." de I àoàlho ls.sI12171D/,OOO1' \t 2021rt8001s1'l' de

ôiilJlorr " 
cS no.oo oê (onr,ápàdda v'8é"('á to/oe/20)4 lvr2l2021 DAvr

QUlRlNo ROoRIGUES e Valmn Pedro Tere,ã.

EXÍnÂÍO OE RÉ50SÃO

t'D&,ê conÍàto dê Reoà\1. nr 9lr41r2o) /MDF/GlxÀ' cO\TRAlaNrÍ Jr'ào t'oeEl
i,ii'i' ,à"",i,õi.nrrintnõ ú orstr,ivorvrvtlrt o ntcto\at relrP* 

'od 
p?r' cà'd

t.ônóm'a lederà|. C\P, 00.160 105/0OO104. CONÍRÂTADO M"ntr'pD de trauçu/lu
ii,'i;i-oo rsr ;iiioói ia. oon,o ,e,ru o. ,e*'rão í unóàm'ntdlàô PBcr 'nto 'e' 'ncÉo
i dà rer n" 8 666. de 2r .Lnho dF 1c9l Dãlà dà'erLrüô 1l deoê7.6bod'ru21

REPRESENTAÇÀO DE F]LIAL NEGÓCIO GOVERNO MONÍÉ5 CLAROS-MG

IXÍRÀIOS DE CONTRÁÍOs

LroÀ e (oa,dtô o. Repà\1. nr 9239al/2021. ÍrFá@ pe'Ô vun''rp'o de cáo{ào E_eàs
'"iã iioiitiirruoromr rr. iunio â u_ão Íedê'àr @' 'nlernedio 

do MrNrsrLRro oo
Áli+,i,iÀl,iiiiiirti 

'irilioui I *p**"r"a" pê'à cduà t@^óm'cd Í'dê'Íàr. cNPr

ã'i-'iÀ-,ffi,'tü ô".iã "",'.eriua. 
aat,o eÍ (buq no o.no.io uÍbano ná udàde

Il il-",iíi1*tui, pL*jma oê*"roMóênro Resonàr reÍroadre urbdlo' vãro': x>

;;;#ã'i;;1;,;;"*i,ül::'Bn i.i,"a..;-r" a' un'ão no e*4tr'o d? )0u'
iã;"iiôã ãIi'ji õiiõr. í"e;;m; de i,àbd,hô I5á5tr?17r D/rmor NÍ 202rNtm4608

ãJzriliiaôji'i nlliti.oeo; (ônx.pad'dd. v'sên!'à lo/oe/202' rI/12/r0rl cní'ano
!!.trc ó. ÂndÍàoê Morõ^ . ner'ãtdo Là1óutro rârPrà

L\d'c conlralo.Je Rep/se n'9,1362s/2011. Í'úàdo pelo Mun('p:o d' 61àLrrláno'à'M6

i,iãi orãii,iiãrõi»iiz, -.!o ô ún'ão rPoera' p;Í 
'nr''Fed'o 

do MrNrsttRro 0o
;il;";;i';i;;;iÀ ftGrortal.,eD,eknr.or perà càkã LLonoFG lpderar' c\Pl
ffi:,tàioiióà;õ, àõÃi'p",'í";i;ça" oe errrddàs rr-às óo FUn'(p'o de

i:::::^-^:,i;;. ;:"";^;. r,ápnvôrü nro Re'onà', Ieí'ro'àr r Lrrhano varo' Rt

i.lillii.sT',iãi;""i,;!"i ni iis.s5o oo , oÍerá;à r"d' di r F àô no ereÍ'{ o de ?02r'

iã iilm.. õi,i']. ir;ic,. n"erámd de rr'bàrhô 1q24'árzr 7 

'x660oor' ^rt 
20)1Nt@4!7r'

i"-rlrriizôzr " 
nS r rgast ai'.on!ôpán'oa visên(id 10/09/2024 l1/12/2021(h'iàno

r'" '" d; ÂndÍàdê Mo6't e HÊnveho Âlves tu{'

rspêL,e (onrd'ô dê iepà* n: "rl6.i6i?or]:l1lji.?'l:#,'àil;'ff Íftrrâá 1?
cNPl oI 612.551/m0I 79, juntÔ â unEo ree(rl I

iiii*-,àiiiiiriüô-Ãrcioi,oL.,ep,esentàdã Érâ (à'rà L@nôa@ Iedêrãr' cNPI

ô;'6ol-&)iiúiô obiáo pà;'renrãqáo de !'às oubh(às no íúnÍ'po oe (ampo azur

ro Rero^ã' re-ío a' P JÍbôno: vator' RS 2c017q06'-dB
i*i'-ilú laz.ros.m oreao á conta oa J'áo ío êrer(r('o d€

Lli.rã' oiõoi. iiãi'"'.. 
-* 

Irabàrho r (ásI22r TlDTrmol trt t021NLoo4a{e' de

iàiiii:ói l'às z a'rr.o6 
"" 

conÍàpáí'dà v'.én('à 3o/oe/2ci'4 
'rlr2l20)1 

c1+:ã^o

FÍêirê de And.ade Morà s e Oseãs alm€'dà runÚr

Lso&e: (onl dro de Repã\re .o 9ll6ls/202r. Í'r6ado oelo vun'('p'o dê rdnàub/ MG-

oot inte'teo'o do MINISÍERlo DO

;'J;i,i,;iii"iíô*iü,"i;i. i.,i"i;-',a; pe'a cd'rà IronómLd F deÉr' cNpr

íiiià]"&)iiiiiú. ói,"r" pàvmenràrão óe eí2@s uunàis -o mun('p'o dr làràubt
ã,.-ã,1.','i,il'ri.i.i'-ri"."ito fiêro'à ler,úo dreJrbdro vâror RS1et8017'e0-qs
*:,';:'ãi i õiii;ã.iir. i;;*iri " 

à", a" u';' - *e'rk o de 202r' uG 1'50o!'
[,""i; õoi. ;'.;;i;; de r'áodrhô 1514422177i660oo]' N! 2o7rNÉ0o4a30' dê

iiriirroii_"_iU s rilr,qo o" (ontrdoad'Ód' v8'n('à 1r/121202s l1/12/2021 (n\riâno

iiá,i. ã" Àa,.o" v..i. " 
.osd ÁeàrÀ Eo M'nde5 çnro!

L!ôê € (o.nàlo de R.pás* nt c24?2sl2021 Í'Íàdo peo M-Í'oro óê ránouoâ M-G-

i?ii"i,ôiirúiüó--*rc'ôi'o!. repr'§entàdã pera cá'ra tLonóm.à ÍPde6r' cNPr

tr]j;à ;os;@oiix; oüáo eàvmê;!áçro d' u'! urb'nàs no mr-L D'o dP ràt'bà MG

i."ili-. i».-*,ir.".r" n.sonàl r€ rror'àl ' urbano' valor Rt 2e187075: dor

li1i,#:.§iüii::lT'láj:à1.:"ls",,1"';*,t',,";si l !lliil{i13.üd,S:
;Àli;or;-'R5 r.isi,rr a".onr"p,"'o"' v'e'n('ê ro/oel202' ir/r2l20)r (n\rirrc

iili" 
"" 

r"oto" t"lo." " 
rosr aparÊ.'oo M?ndê5 sànro5

L!É'€ Conrdto oP Repãs\e no 915777/2011' í'rado pe'o Mu'raPD oe 
'_à-bá 

vG-

iiiâi'1"-oir.1-s)-i«joiài,,"n,o é u-ro rÊderàr do MrNrsrtRro oo

iiiir"ió.irv-rriio elcroi.aL Íepr4enràoé p'r; (à'rá Lronorrã red''r" (NPr

x""' ;''iró;;4 obrêro o'vm.;rdcão óe de 'án'"bàM6
;Y;i::;:'#;;;i, #.; ããàii"i.-i;;'L,,,r . uÍhà-o vã,o'| n' 2s445715 dos
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rllRlo DO DESliNvOLvlM[N tO R[(ilONAL Fotrâ: í\1)
irôrlce: f.-i

PI-^T^fORM/\ rllR^slL

RELAÇÃo ENTRE A PRoPosrA E os oBJETlvos E DIRETRIZES Do PRocRÀMA:

Dinamizar o desenvolvimento rural e o escoamento da produçào agricola no municipio, através do fomento da produção

àgricola c escoamento de povoados importantes, abastecimento dos comércios locais, transpone e tmfegabilidade da populaçào

PÚBLTCO ALVO:
A proposta terá seu público alvo, a população da zona rural, alcançando também a zona urbana, bem como toda cadeia

rodutiva local e re ional

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:
Estas estÍadas de melhoramento proporcionarão o esÇoamento da produção agícola, melhor infraestrutura para os municipes,

facilidade de acesso das crianças às escolas, portanto a manutenção da trafegabilidade do tÍecho em questào é de suma

l1 ci

RESULTADOS ESPERADOS:

o acesso da população rural a serviços básicos como educação, saúde e lazer muitâs vezes se dá através das esradas vicinais A

necessidade de bens de consumo e produtos manufaturados também contribui para que essa população se desloque para centros

urbanos. Essas estÍadas encontram-se em péssimas condições tornando dificil os acessos às bases produtivas rurais'

responsáveis por grande parte do PIB municipal com o escoamento'

I - DÀDOS DO CONCHDENTE

N'/ ANO DA PROPOSTA:

055160/2021

OBJETO:
Recuperação de Estradas Vicinais no municipio de Sâo Bemardo/MA

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:

São Bemardo, Estado do Maranhào, população de 26.476 habitantes (segundo IBGE 2010)sendo 14.680 hab da zona rural e um

IDII de 0,572 considerado baixo, neceisitam de beneficios govemamentais para aumentar a produtividade, uma Yez que sua

abrangência pecuária é diversificada, como, Piscicultura, produção de farinha, anoz, feijào, criação bovina' apresentando um

senso"de 17.573 hec segundo IBGE. E para o escoamento almeja a intervenção da área vislumbrando restabelecel a

tra le b il idade

NOME DO ÓRGÃO/óRCÃO SUBORDINADO OU UC:

MTNISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CONCEDENTE:
51000

ROGERIO SIMONETTI MARINHO
NO|!IE DO RESPONS AVEL:CPF DO RESPONSAVEL:

413.011.294-53
CEP DO RESPONSAVEL:
590r5-310

Rua Doutor Carlos Passos, I763 - Apto l70l' Tirol. Natal - RN
ENDEREÇO DO RESPO,T-SAVEL:

Relatório emitido em 1510612022 08:57:O2
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2 - DADOS DO PROPONEN'I'E

Proo..G4ljlÁgàfofr.33p-
Ífubílci: K,

PROPON ENTE:
06.125.389/0001-88

n q.zÃo sochr- Do PRoPoNENTE:
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

ExoonnÇo .luniDtco Do PRoPoNENTE:
PRACA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA, 863

DDD/TELtrFONE:
98981 r 37400

E.A.:
Administração
Pública Municipal

CEP:
65550000

UF:
MA

CÓDIGo
MUNICiPIO:
0909

CIDADE:
SAO BERNARDO

CONTA CORRENTE:
0066472558

AGÊNCtA:
3519-0

BANCO:
I04 - CAIXA ECONOMICA

JOAO IGOR VIEIRA CARVALI{O
NOME DO RISPONS vE t.:vul.:CPF DO RESPON

002.55 L633-71

CEP DO RESPONSAVEL:

65560000RUA CELES'TINO CAMARA. I55 - CENTRO
ENDEREÇO DO RESPONSÁ\'EL:

Relatório emilido em 1510612022 08'.57:02 Página 2 de 6



4 - DADOS DO f,XECUI'OR/V.{LORES

Procra:,t0:r.11)iil-
Foltn: O 15
Rubriee: R r

VALOR GLOBAL: RS 481.104.00

VALOR DA CONTR{PAR'IIDA: RS 1.000,00

VAI,OR DOS RE P,{SSI]S: Ano Valor

2021 RS 480. r04.00

VALOR D.{ CONTRAPARTIDA FI\ANCEIR,\: R§ r.000.00

VALOR DA CONTR{PARTIDA E IIT BENS E SERVIÇOS: RS 0.00

VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: R§ 0,00

INiCIo DE VIcÊNCIA: 3 t/12/2021

FIM DE VIGÊNCIA: 70t09t2024

VICÊNCIA DO CONV () 2021

RelatóÍio emitido em 1510612022 08:57:O2 Página 3 de 6
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Folh. 1
5 - PLANO DT] TR{BAI,HO RubÍicai

Meta no: I

6. CRONOCRAM,{ DE DESEMBOLSO
MTNISTERIO DO DESENVOLVIMENTO RECIONAL

NtES DESENIBOLSO: Dezembro ANO: 2022

!tETA N": I VALOR DA META RS 480.104.00

DESCRIÇÀO: Recuperaçào de Estndas Vicinais no municipio de São Bemardo/MA

VAI,OR DO REPÂSSEI RS 480.104.00 PARCELA \": 1

7 - CRONOCRANIA DE DESENIBOLSO
MI]NI(]IPIO DE SAO BERNARDO

MÊS DEsEMBoLso: Dezembro ANO: 2022

META \": I VALOR DA META RS 1.000.00

DESCRIÇÀO: Recuperação de Estradas Vicinais no municipio de Sào BemardoÀ4A

VALOR DO REPASSE: RS 1.000,00 PARCELÂ \"; I

ç,

Especiíicação: RecupeÍação de Estradas Vicinais no municipio de São Bemardo/MA

Unidâdc dc Medida: UN Quantidade : 1.0 Valor: RS 481.104.00

lnicio Previsto: 3 l/ I 2/202 I Tórmino Pr$isto; J0 0q 2024 Valor Global: R$ 48 t.104.00

UF: MA Município: 0909 - SAO BERNARDO CEP: 65550-000

Endereço: Municipio de São Bemardo/MA

Etâpa/Fâse n': I

EspeciÍicrçâo: Recuperação de Eskadas vicinais no município de São BemâÍdo.MA

Quantidâde:
1.0 un

Valor:
R§ 481.104.00

lnício Previsto:
31fi2/2021

Término Previsto:

30t09/2024

Relatório emitido em 1510612022 08.57:02 Página 4 de 6
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fofir

8 - PLANO DE APLICAÇAO DETALHADO

9 - pLANO DE APLICAÇÀO COIiSOLIDADO

DESCRIÇÁO DO BEM/SERVIÇO: Recuperação de Estradas Vicinais no municipio de Sào Bemardo/MA

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio NATUREZ.{ DÀ Df,SPESA: 44905 I

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: No municipio de São Bemardo/M^

CEP: 65550-000 UF: MA MUNICÍPIO: O9O9 , SAO BERNARDO

U\IDADE: un QUAI\'IIDADE: 1.00 V. UNITARIO: RS 481 .104.00 v.Tol'AL: RS 481.104.00

OBSERVAçAO:

NATI]RE7,A DA DESPT]SÂ

Código Total Rccursos Contrapartida BeDs e

Serviços
Rendimento de

Aplicação

44905l RS 4ri 1. r04.00 RS 481.I04.00 RS 0.00 RS 0,00

TOT,{L GERAL: R§ 481.10.1,00

Relatório emitido em 1510612022 08:57:O2 Página 5 de 6



Ppçsç: ltl:t,)(\ri:''
Folha: Oax

ro - oEcleneçÃo RubÍi.t: 1)

II - APROVAÇAO PELO CONCEDENTT] DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

[-ocal e Data Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade

t2 - ANEXOS

Comprovantes dc Câpâcidade Técnica e Gerencial

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao
para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualqueÍ debito em mora ou situaçâo de inadimplência com o Tesouro
Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administraçào Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos
da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento.

Local e Data Proponente

DECLARAÇÀO DE CAPACIDADE TÉCNICA SB.Pdf

Comprovação da Contrapartida

:tome do Arquivo:
DECLARAÇÀO DE CONTRAPARTIDA SB.Pdf

l)ocumentos Digitalizados do Convênio

Nomc do Àrquivo:
OF 522_2022 -PM Sao Bemardo - 1082022-15 - Oficio de Orientacoes para Continuidade do Processo _Ponaria 424 201ó.pdf

Oficio 1735 2021 Câmara de Sâo Bemardo CONV 925197.pdf

PUBLICAÇÀO CR,Pdf

v- CR 925197 SAO BERNARDO compressed.pdf

Nome do ArquiYo:
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Usuário: loAo tGoR vtEtRA (ARVA -io

CPF:002.551.633-71

A.orrti . É :,.:Ir.r!:lc Pfe!t.r{ro CÊ ao'rt.ii

Vert' ratão de ítÉgul,r.ld:cl€

'I:Ia ,iI:.I.:rI .. l..r...... .,,i..

DÕC{"' M ENT05 ORqAnir ENTAR!§§
06.125.389/0001-88 - TVUNICIPIO üE sAO BÊRNARDO

Versão

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação cômPlementar Qcl POICFF

LAE SPA Quadro Resumo

Núnrero da Pr,lposta:

55160/2421

Núrnêao dô Conrrarô d€ Repasse:

925197 t2421

Prcsr;r'l-!;:

53u00202'l 0065 - SDRUi I\l DR - 2217 - programa de Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentfuel Local

lntegrado - Proponente Espec?fico - RP2

Oblei u.

Reruperação de Esaradas Vicinâis no município Ce São Bernârdo/ÍvA

Propôr.rente:

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

UF:

MA

Valor Glcbal:

R$ 481 .104,00

Repãsse:

R$ 480.104,00

Conlrãpanida:

RS 1 ú00,00

Pe':t,",.,,: .' . t r.o ( 't, rapa t d"
0,1 o/ô

['lâniâtáí;a]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Acelrdo dr-, [flipreencimeftto] *

Siluaç5o dos DoIumentos OrçãmÊntários:

SPA Concluídâ Automaticamente pelo §istema

Volta r

2

https/mandâtarias.plataformamaisbÍasii.gov.br/projeto-basico/private/indêx.jsf?idProposta=1733590 1t2

,,*§1*.{&a
a
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:9r55

Plâlâfonna +BÍâsil

Projeto Easico / Termo de Referência

Usuário: loAo t6oR vtEtRA IARVALHo
CPF: oü2 551.633,7i

a:dailramÊflo Progturmas

:1., (,.;j

Âromp e Fr!.al/r!ãô PríistaÇro oe Cont.s

Tal Ve,ií.nção de Ítegul.rndade

Siri, do !rstern,
1rr'Ir::ii22 tÂ :: . r ll ,:l ü5249a:,

CaCàstros

Àdnrlr \rín!no

PÍoc.t a.lQüDig
Foh.:-l).$Q-
Rubrht k-,

53OOO, IúINI51ÉRIO DO OE§ENVOIYIMENTO REGIONÁL

DOCU MENTOS ORçAMtNTAR|OS
06.125.389/0001-88 - tVUNtCtPtO DE SAO BERNARDO

Voltar

2Versão

Dados Básacos Anexos ResponsávelTécnico

Quadro Resumo

DocumentaçãoComplementar QCI PO/CrF

LAE sPA

Síntese do Projeto Âprovado

í. ldentificação

Programa

5300020210065 - SDRU/MDR - 221 7 - Progrâma de Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustent?vel Local
lntegràdo - Proponente Especíico - RP2

Objeto

Recuperação de Estradas Vicinais no município de São Bernardo/MA

Açào Orçamentárià
22177K66

Programa de Trâbâlho

Município do Proponente

5AO BÊRNARDO

Código IBGÊ do Município
2110609

UF do Proponenre

2. Oàdos do Contrato de Rêpasse

Número da Proposta

55160t2021

Número do Contrato de Repasse

925197 t2021

Dãta de Assinàtura

31t12/2021

Valor Global

R$ 481 .',]04,00 
:

Repasse

R$ 480.104,00

httpsJ/mandatârias.plataíormamaisbrasil.gov.br/projêlo-basico/private/index.jsí)idProposta=1733590 114

ryâ
lí
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CoBtrãparaida

R$ 1.008,00

Prazo de Execução

4 meses

3. Particiüaílaes

Plataíorma +Blasil

Pnccsrc: 'i0'r,t0 Q 5
Folhe:
Rubrica:

Participante
Natureza
jurídicà Razão Social Rssponsável Telefone

Administração
Proponente Pública

t\,t u n ic ipa I

002.551.633-71 "

JOAO rGOR

VIEIRA

CARVALHO

413.011.294-53 -

ROGERIO

5IT,4ON ETTI

MARINHO

joaorgorcarvalho@hotmail.corr

rb eler@farbitec.cornConcedente

06.1 25.389/0001 -88 -

MUNICIPIO DE SAO

BERNARDO

(98)98r 13-
14C)0

53000 - tvtNt§TERro Do
DESENVOTVII\4ENTO

REGIONAL

(21)94652,

4. Quadro dÊ Composição de lnvestiíflento

No.
Meta/

submeta

Item
lnvestimento

Descrição da
Meta/Submeta

RECUPERAçAO

DT ESÍRADA
VICINAL NO
MUNICIPIO DE

5AO
BERNARDO

Regime de
Execução
Proposto

Frente
de obra Qtd. Und. R€passe Contrapartidà T(

* Pavimentação 1,00 M2
RS

480.104,00
R5 1.000,00

11

TRECHO I

( EsTÁCA

o ATÉ
'r 03)

TRECHO I;
( ESTACA

r 03 ATÉ

204+16fI)Emprertada
por Preço

Global

R$

480.104,00ÍRECHO
Il: (

ESTACA O

ATÉ 88)

TRE'HO
[(
ESTACA

Bs AÍÉ
17s)

R$ 1.000,00
481

R$ 1.000,00
481.

Diferença do Válor Orçado {Proposta) R5 0,00 R$ 0,00 r

5. cronogrãrnã FísiÉs Financeiro do Projeto

Visão de Parcêlas por Mâtã

Totàl Gêrál R$

480_Í04,00

Ng.
da

Meta

No- da
Parcela

Percêntual
Parcela

Descrição da
Meta

Preço
Total Parcela

https://ma ndata rias. plataforma m aisbras il. g ov. br/projeto-basico/private/in dex.jsf?id Proposta = 1 733590

Percentual
Arumulôdo

2t4

E-mail

1

RÊcUPERAÇÃo

DE ESTRADAS

Valor
Arumulado



Plataforma +Brasil

No.
da

Meta

t$o. da
Par€elô

Percentual
Parcela

Percentual
Acumulado

Valor
Acumulado

Dêscrição da
Meta

Preço
Total

1

RECUPERA,çAO

DE ESTRADA

VICINA! NO R$

MUNtctPtODE 481.r04,00
5AO
BERNARDO

PÍoilF:i!i}:iJ]Jg
Folha:-§Ê2-
Rôrha: h-,,

17,14%

37,\5ak

28,gAa/t'

16,44%

17,10%

54,66%

83,56th

100,000/c

R$ 82.275,69

R$ 262.952,58

R$ 40'1.989,96

R$ 481 .104,00

,i

2

3

4

)uNt2022

)ut/2022
AGO/2022

sEr t2422

cronogrâmâ Físico Financeiro

)uNt2022

1ULl2A22

AGOt2022

sEÍ t2022

- lnvestimento

Repasse

Contrapartidê

Outros

- lnvestimento

Repêsse

Contrapaftida

Outros

- lnvestimento

Repasse

Contrapart'da

Outros

- lnvestimento

Repasse

Contrapartida

Outros

Percentual
Parcela

17,10%

17,07

0,04%

0,00%

37,55V0

37,440k

0,080Á

0,00%

28,946h

28,B4vo

0,06%

0,00%

16,44%

16,41%

0,0370

0,00%

RS 82.275,69

R$ 82.104,68

R$ 171,01

R$ 0,00

RS 262.952,58

R$ 262.406,02

R$ 546,56

R$ 0,00

R$ 401.989.96

R$ 401 .154,40

R$ 835,56

R$ 0,00

R$ 481.Í04.00

R$ 480.10.1,00

R$ 1.000,00

R$ 0,00

Percentual
A(umulado

Valor
Acumulãdo

2

4

17,10Vo

17,ATk

4,044/0

0,00%

54,66%

51,54%

0,1 1%

o,00tx,

83,56%

83,38%

a,17Vo

0,00%

100,00%

99,19Dk

0,21Va

0,009ô

5. Enquâdrâmento da proposta de lnteruênçás

Há acmpãÍbilidacle er{re: Dcíume tação iéanirâ âpresenraala e as condiçóes €specrficas deÍinjdas
pãra o Pragí3mJ?

7. Complen'rentariedade com outras Ações

A füncionaliCâcle plenâ Ca prcposla irclepende de cutros prcjeloslâções não cristeads: pelo
p:P..n: 1[.-a

[aso neg.]li'jo. .iesaie\rer ,ls indeíiniçôes elcí condicionante: e Õ pr az r ptr,r e . ê(.rÇ;o.

8. §ituação do Licenciamento Ambiental

Sim

Sim

órgão emissor Data
emissão

Mânifesto
Ambiental

válido até

https://mandalarias.plataformâmaisbrasil.gov.br/projelo-basico/private/index.jsf?idProposta='1733590

Metã

3t4

1510612022 0A:57

Pàrcela

No. da Parcela Parcela

1



15t0612022 08 57 PlataÍorma +Brasil

Órgão emissor
Data

emissão
Manifesto
Ambiental

válido até lVeta

SECRETARIA DE ESTADO DO I\IEIO

A]VBIENTE E RECURSOS HUIvIANOS
16/03/2022 16/03/2024 Dispensa

1 RECUPERAÇAO DE ESTRADA

VICINAL NO T,lUNICIPIO DE SAO

BERNARDO

9. Resp0nsáveis Técnicos

Responsáveis Técnicos de Engenhâriâ/Arquitêtura

prccolo:itL{.Sr}-
Fo[t.:--Qál-
RubÍLa: Kr

CPF Nomê

560.801,852.53 FRANKNILVA VIEIRA DA SItVA TIATOS

Responsávêis Técnicos de Trabalho social

CREA/CAU

1 10393427 gMA

ART/RRT

MA20220529925

Data de
Emissão

11/05t2022

Atividade

Engenharia

CPF Nome Atividade Formação órgão do Responsável

Nenhum regi5rro encontrado.

10. Conclusão de Lãudos

De.r.ordo côm o Lau.1o de An.illse de Engenhari"r(LAE), o empreendimertto proposto é Viávêl

lusrfiaatrva

i,, r:... I , ,:.:, ,.r r.l :i:at '.',,1 ..):, .: .: -. , : : : i-r ' , . I i ia.,.'

htlps://mandatarias.plataformâmaisbrasil.govbr/projeto_basico/pnvâte/index.isÍ?idProposta=1733590
4t4
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Proc*n;§$)§
Foha: r)(i{
Rubriee: Ê..,

Governc Municipâ I

FRANKNILVA ^$nio&bmà
VIEINA MATOS ViM;^rcI
srlvA:66o8or 8 3t:ai§:r:5Êr
5253

CADERNO DE DISCRIMINAçÕES TÉCNICAS DA RECUPERAçÃO DE ESTRADAS

vtctNArs No MUNrcíPro DE sÃo BERNARDO/MA.
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PrDco.F ,.d-1")1,Üqâ
Foh.:j-tí-
Rrôíica: ltJsAo

Governo M u nicipai

ÍruorcE

MEMORIAL DESCRITIVO

esercrrrcaçÃo rÉcrurca

corvreosrçÃo or eot

ENCARGOS SOCIAIS

ruruóntn or cÂ-cur-o

PLANILHA oRçAMENTÁRIA

coMPosrçÕEs DE cusros

CURVA A8C

PLANILHA OE EVENTOS E CRONOGRAMA

QCI

cÁLcuLo DE TRANSPoRTE

QUADRO DE CUBAGEM

ART

PLANTAS

CD

Asinàdoa.l(m
FRANKNILVA d,eitapd

vtEtRA MATOS rR^NxnrlvÁ vrÉrR^

SILVA:660801 íLvÀ{6osorse2tr
85253 oàd6:2022.06.r 5

r006:23 {3!0



I

§AO
Gcverno l!1u n icipa I

Prcc..rttfl1l0q1
FdlL: r.\Q a
RLbÍir* tt _

-l..§N"- I
m. tr
MI:G§§ T-.qr.a:

MEMORIAI- DESCRITIVO

LOCALIDADE

TRECHO I: POVOADO CURRAIS PASSANDO PELO POVOADO CAJAZEIRAS ATÉ O POVOADO OLHO D'ÁGUA,
EXT. 4,096,00 M;

EXTENSÃO TOTAL: 7.596,00 M

JUSTIFICATIVA TÉCNI CA:

A estradas vicinais dos trechos de melhoramento dá acessibilidade a diversos povoados, essas estradas

encontram-se em péssimas condições tornando-se difícil os acessos às bases produtivas rurais,

responsáveis por grande parte do PIB municipal com o escoamento da produção dos pecuaristas e

agricultores, além do que estas estradas recuperadas proporcionaram facilidade de acesso das crianças às

escolas; portanto a manutenção da trafegabilidade do trecho em questão é de suma importância para o

desenvolvimento do município.

CARATTERíSTICAS TÉCNICAS DO TNE€HO:

Estes trechos de 7,5 km tiveram suas implantações há longos anos e atualmente necessitam de obras de

recuperação, pois o revestimento primário .iá não existe. A elevação de greide de terraplanagem em

grande parte e recomposição do revestimento primário.

As cotas de aterro serão elevadas até que possa proporcionar um escoamento superficial seguro para que

os envaletamento direcionem as águas pluviais para a faixa de domínio.

As plataformas de projeto para obras desta natureza devem ter largura mínima de 5,50m, com taludes

1:2 em áreas de corte e aterro, que se tecnicamente executados com material de primeira categoria,

importado de jazidas com bom CBR das áreas circunvizinhas, proporcionará estabilidade e segurança da

estrutura construída,

CADASÍRO DA ÁREA DE IMPTANTAçÃO

Nesta fase, procederam-se o levantamento da área, da funcionalidade e as condições de aproveitamento.

FRÀNKNILVA e*ma"c*
vrE rRA MAros íÊi;x r,iig"*^ "^
srLVA:66080r Hl,l§':5i;3
85253
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OB.,ETIVOS

Geral
lmplementar um sistema de melhoramento da estrada vicinal e drenagem, oferecendo melhores
condições de deslocamento para a sede do município.

Específico

. Prover para a população de São Bernardo, estradas trafegáveis na extensão de 7,5 Km, na zona rural
do municÍpio;

o Promover a melhoria nas condições de conforto e se8urança no trânsito do município;

. Contribuir para a manutenção do bem-estar da população.

DEFtNtçÂO DAS ETAPAS E TNFORMAçÕE5 CONSTRUTIVAS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e

satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa

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

Durante a obra será feito periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no

local.

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

aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.

Qualquer dúvida na especiíicação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda

caso Íaça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalização de obras que, se

necessário, buscará junto aos departamentos e divisões na Rede Física o apoio para essa dêÍinição e para

maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade, em todos os

níveis da ediÍicação.

Este Memorial Descritivo tem a função de propiciar a perfeita compreensão do projeto e de orientar o

construtor objetivando a boa execução da obra.

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

alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificaçôes

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

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

Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra até sua entrega definitiva,

responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma. É de sua responsabilidade

manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará,

Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como ter um jogo completo, aprovado e

atualizado dos projetos, especificações.
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Mobil zecao

A empreiteira deverá tomar todas as providências relativas à mobilização de pessoal e equipamentos de

construção imediatamente após a assinatura do contrato, de forma a permitir início efetivo às obras e

possibilitar o cumprimento do cronograma de execução.

vistoria e manutencão da obra

A obra de melhoramento deverá sofrer vistorias periódicas para avaliar a estrutuÍa durante a execução

Nesta deverão ser avaliadas possíveis alterações que aconteçam na obra e o projetista deverá ser

comunicado para a devida análise.

Diário de ncras

Durante a execução da obra, a CONTRATADA deverá manter diário de ocorrências atualizado para

acompanhamento da fiscalização.

t
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ESPECTFTCAçÃO TÉCNTCA

sERVrçOS rNrCrArS

Placa de obra

o material a ser utilizado na confecção será:

Placa: (3,00x1,50)m = 4,50m'z

Placa em folha de zinco de 2,50mm

Apoio: peça em madeira 3"x6" de lei do tipo jatobá com 3,00m de altura.

contraventamento: sarrafo de madeira de 1"x4" com comprimento de 3,20m.

Todas as peças serão fixadas com wegos2%xL%x13.

A placa deverá ser instalada em local de fácil visibilidade.

Mobili2ação e Desmobilização

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

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

equipamentos, pessoal e instalações provisórias necessárias para a perfeita execução das obras.

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

equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da Contratada.

Administração Local

Servicos:

O CONSTRUTOR deverá manter na obra, durante o tempo indicado em planilha, efetivo de mão-de-

obra composta no mínimo por:

1 Engenheiro / Pleno, responsável, com ART vinculada à obra;

L Encarregado geral de obras.

Os serviços serão medidos mensalmente, desde que fornecidos e detalhados na composição unitária de

preço pertencente a proposta financeira do edital e durante o período de execução da obra. A

Fiscalização poderá supÍimir recursos de itens não fornecidos, bem como aqueles que não forem

detalhados na composição de custo dos preços unitários.

Caso o detalhamento seja feito de forma global, ficará a car8o da fiscalização o critério de medição.

O pagamento será realizado de acordo com a planilha de orçamentação de obras. Caso as obras sofram

atrasos por ritmo reduzido dos serviços, ou qualquer impedimento legal poderá ser reduzido o valor

mensal pago a este item e que posteriormente será pago na prestação dos serviços a serem realizados

fora do prazo previsto de Íorma propoÍcional até o valor total estabelecido pela empresa na sua proposta

do edital.

SERVIçOS DE TERRAPI.f NAGEM

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vetetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor
que 0,20 m), com trator de esteiras

!
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A remoção ou estocagem dependerá de eventual utilização, a ser definida pela fiscalização, não sendo
permitida a sua deposiçâo em locais de aterros nem sua permanência em locais que possam provocar a

obstrução dos sistemas de drenagem natural.

Execucão:

As operaçôes de desmatamento, destocamento e limpeza se darão dentro das faixas de serviço das

obras. As operaçôes serão executadas na área mínima compreendida entre as estacas de amarração, "off
sets", com o acréscimo de um metro para cada lado. No caso de empréstimo ou.jazida, a área será a

indispensável a sua exploração.

O material proveniente do serviço será removido, podendo ser transportado para local de "bota-fora",
local de estocagem ou ainda enleirado e queimado com fogo controlado, a critério da fiscalização.

Equipomentos:

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o emprego
de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da densidade e do tipo de vegetação

local e dos prazos exigidos para a execução da obra.

lnsoeçõo:

A verificação das operaçôes de desmatamento, destocamento e limpeza será por apreciação visual da
qualidade dos serviços.

Aceítocõo ou Reieiçdo:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta Especificação e rejeitados

caso contrário-

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou reÍeitos

Critérios de medicõo:

Os serviços âceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes
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Servicos íniciois:

Serão removidos todos os tocos e raízes bem como toda a camada de solo orgânico e outros materiais
indesejáveis que ocorram até o nível do terreno considerado apto para terraplanagem. A profundidade

será deÍinida pela fiscalização.

Verificação Final da Qualidade
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Os serviços de desmatamento e de destocamento de árvores de diâmetro inferior a 0,15m e limpeza

serão medidos em função da área efetivamente trabalhada.

As árvores de diâmetro igual ou superior a 0,15m serão medidas isoladamente, em função das unidades

destocadas.

O diâmetro das árvores será apreciado a um metro de altura do nível do terreno

A remoção e o transporte de material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza não serão

considerados para fins de medição.

CondiÇões Gerois:

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar os elementos de composição

paisagística, assinalados no projeto;

Nenhum movimento de terra poderá ter início enquanto as operações de desmatamento, destocamento

e limpeza não tenham sido totalmente concluídas.

Escavação e carga de material de ja2ida - aterro

. cargas de materiais

Mdteriois:

Os materiais a serem objeto deste tipo de operação são todos aqueles oriundos da movimentação de

volumes de terraplenagem, revestimentos, etc., quando não previstos na composição dos serviços.

Eouipomentos:

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

operações de transporte.

. Decapa8em de jazidas

Execucão:

Estes serviços compreendem a escavação e transporte em distâncias de até 50m de materiais inservíveis

de jazidas, à finalidade indicada. Enquadra-se neste tipo de serviço a estocagem de solos de decapagem

cujas propriedades indicam seu aproveitamento nos serviços de proteção vegetal como camada de

preparação ao plantio/semeadura de espécies de gramíneas, leguminosas e arbustivas. Estes materiais

serão classificados de acordo com a ES-MPO1 CORTES. Os preços unitários dos serviços foram obtidos

com base na movimentação de volumes de escavação classificados como material comum, prevendo-se a

utilização econômica dos sêguintes equipamentos: Trator de esteiras com lâmina,335 HP, para escavação

e transporte.
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. Hora-Máquina

Descricõo:

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

como: (i) Manutenção das condições de tráfego da pista de rolamento em situações emergenciais em

caso de chuvas, (ii) Remoção de barreiras sobre a pista, (iii) Manutenção de vias alternativas em caso de

desvio de tráfego.

. Extração, carga e descarga de material para aterro

Descricão:

Este serviço compreende a Escavação, carga e descarga de aterro necessário à execução do aterro,
quando não incluído no custo de execução dos serviços.

)
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EouiDomentos:

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

- Extração com trator de esteiras:

Trator de esteiras com lâmina, 150 HP, para extração;

Pá carregadeira de pneus, 197 HP para carga.

Condicões Gerois:

A descarga do material para aterro será precedida da execução dos serviços de desmatamento,
destocamento e limpeza da área do empréstimo.

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o emprego
de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da necessidade exigida na execução da
obra.

Transporte com caminhão basculante de 14 m3.

. Momento Extraordinário de Transporte

Os transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) excedam à distância de 3OO metros, os

mesmos serão medidos considerando-se momento extraordinário de transporte. A unidade de medição
será expressa em t.Km.

Condicões Gerois:
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Não será permitido o transporte do material para o local do aterro, quando o subleito ou a camada

subjacente estiver molhada, não sendo capaz de suportar, sem se deformar, a movimentação do
equipamento.

Os caminhões basculantes descarregarão as respectivas cargas em pilhas, com adequado espaçamento. O
espalhamento será efetuado mediante atuação da motoniveladora.

Nesta fase, especial atenção deverá ser conferida á deÍinição da espessura da camada solta, objetivando-
se evitar a adição de material na fase de acabamento.

Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive solo,
escavação, carga e transporte

Servicos i0iciois:

A operação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza.

Preliminarmente a execução dos aterros, deverão estar concluídas as obras de arte correntes necessárias
à drenagem da bacia hidrográfica interceptada pelos mesmos.

Materidl:

Os solos deverão ser preferencialmente utilizados atendendo à qualidade e a destinação prévia, indicadas
no projeto.

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamento apropriado, atendidas às

condições locais e a produtividade exigida.

Poderão ser empregados tratores de lâmina, escavo-trânsportadores, moto-escavo-transportadores,
caminhões basculantes, moto-niveladoras, rolos lisos, de pneus, pés de carneiro, estáticos ou vibratórios.

As operaçôes de execução do aterro subordinam-se aos elementos técnicos, constantes do projeto, e

compreenderão:

Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, compactação dos

materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para a construção do corpo do aterro até
a cota correspondente ao greide da terraplenagem.

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos materiais
procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os materiais de qualidade
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No caso de aterros assentes sobre encostas, com inclinação transversal acentuada e de acordo com o
projeto, as encostas naturais deverão ser escarificadas com um trator de lâmina, produzindo ranhuras,

acompanhando as curvas de nÍvel. Se a natureza do solo condicionar a adoção de medidas especiais para

a solidarização do aterro ao terreno natural, exige-se a execução de degraus ao longo da área a ser

aterrada.

O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a

largura da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu umedecimento e compactação de

acordo com o previsto nesta Norma. Para o corpo dos aterros a espessura da camada compactada não

deverá ultrapassar 0,30m. Para as camadas finais essa espessura não deverá ultrapassaÍ 0,20m.

Todas as camadas do solo deverão ser convenientemente compactadas. Para o corpo dos aterros, na

umidade ótima, mais ou menos 3%, até se obter a massa específica aparente seca correspondente a 95%

da massa específica aparente máxima seca, do ensaio DNER-ME 92 ou DNER-ME 37. Para as camadas

finais aquela massa específica aparente seca deve correspondeÍ a LOl% da massa específica aparente

máxima seca, do referido ensaio. Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação

deverão ser escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de

acordo com a massa específica aparente seca exigida.

No caso de alargamento de aterros a execução será obrigatoriamente procedida de baixo para cima,

acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que, Justificado em projeto, a execução poderá ser

realizada por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que o material escavado preencha a

nova seção transversal, complementa ndo-se com material importado toda a largura da referida seção

transversal.

lnsoecõo:

a) 0L ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada 1.000m3 de material do corpo
do aterro;

c) 01 ensaio de granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do limite de
plasticidade (DNER-ME 082) para o corpo do aterro, para todo o grupo de dez amostras submetidas ao

ensaio de compactação, segundo a alínea a;

d) 01 ensaio para granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do limite de
plasticidade (DNER-ME 082) para camadas finais do aterro, para todo o grupo de quatro amostras
submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea b.
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Deverão ser adotados os seguintes procedimentos:

b) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada 200m3 de material de camada

íinal do aterro;
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e) 01 ensaio do Índice de Suporte CaliÍórnia, com energia do Método DNER-ME 49 para camada final,

para cada grupo de quatro amostras submetidas a ensaios de compactação, segundo a alínea b

Controle do ExecuÇõo:

Ensaio de massa especÍfica aparente seca "in situ" em locais escolhidos aleatoriamente, por camada,

distribuídos regularmente ao longo do segmento, pelo método DNER-ME 092 e DNER-ME 037. Para pistas

de extensões limitadas, com volume de no máximo 1.2oom3 no corpo do aterro, ou 800m3 para as

camadas finais deverão ser íeitas pelo menos 5 determinações para o cálculo do grau de compactação -

GC.

Controle Geométrico

O acabamento da plataforma de aterro será procedido mecanicamente de forma a alcançar a

conformação da seção transversal do projeto, admitidas as tolerâncias seguintes:

variação da altura máxima de t O,O4m para o eixo e bordos;

variação máxima da largura de + O,3Om para a plataÍorma, não sendo admitida variação para menos.

o controle deverá ser efetuado por nivelamento de eixo e bordo,

Aceitocõo o u Reieicõo

A expansão, determinada no ensaio de lSC, deverá sempre apresentar o seguinte resultado:

a) corpo do aterro : ISC = 2% e expansão = 4oÁ;

b) camadas Íinais : ISC = 2% e expansão = 20Á.

Será controlado o valor mínimo para o ISC e grau de compactação - GC, com valores de k obtidos na

Tabela de Amostragem Variável, adotando-se o procedimento seguinte:

Para lsc e GC têm-se:

- ks < valor mínimo admitido - rejeita-se o serviço;

- ks > valor mínimo admitido - aceita-se o serviço

Para a expansão, têm-se:

+ ks > valor máximo admitido - releita-se o serviço;

+ ks = valor máximo admitido - aceita-se o serviço.
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Sendo:

onde:

i - valores individuais.

- média da amostra.

s - desvio padrão da amostra.

k - coeficiente tabelado em função do número de determinações.

n - número de determinações.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Os resultados do controle estatístico da execução serão registrados em relatórios periódicos de

acompanhamento.

Critérios de medicão:

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes

O volume transportado para os aterros deve ser objeto de medição, por ocasião da execução dos cortes e

dos empréstimos.

A compactação será medida em m3, sendo considerado o volume de aterro executado de acordo com a

seção transversal do projeto.

Nos serviços onde houver coincidência da camada final de 0,20m conÍorme o item 5.3.4, nas obras de

terraplenagem, com a regularização das obras de pavimentação, este último serviço não deverá ser

medido, por ser idêntico ao primeiro.

O equipamento, a mão de obra, o material e o transporte, bem como as despesas indiretas não serão

objeto de medição, apenas considerados por ocasião da composição dos preços dos serviços.

sERV|çOS DE REVESTTMENTO PRrMÁRlO

O revestimento primário será confeccionado com solo laterítico, proveniente da jazida localizada, na DMT

definida em planta.

Os materiais a serem usados, apresentam índice de Suporte Califórnia de 50% e expansão máxima de 1%

e índice de grupo zero.

Na execução do revestimento primário ocorrerão as seguintes operaçoes:
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) Reconformação da Plataforma;
> Escavação e Carga de Materiãl de Jazida;
)> Transporte de material de jazida;
> Espalhamento de material de iazida;

Essas operações serão executadas na pista devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades

que permitam após a estabilização atingir a espessura de 0,20m.

Aquisição, Escavação e carga de material de jazida

. Cartas de materiais

Materiois:

Os materiais a serem objeto deste tipo de operação são todos aqueles oriundos da movimentação de

volumes de terraplenagem, revestimentos, etc., quando não previstos na composição dos serviços.

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

operações de transporte.

. Decapagem de jazidas

Execu oo

Estes serviços compreendem a escavação ê transporte em distâncias de até 50m de mâteriais inservíveis

de jazidas, à finalidade indicada. Enquadra-se neste tipo de serviço a estocagem de solos de decapagem

cujas propriedades indicam seu aproveitamento nos serviços de proteção vegetal como camada de

preparação ao pla ntio/s emead u ra de espécies de gramíneas, leguminosas e arbustivas. Estes materiais

serão classificados de acordo com a ES-MPOI CORTES. Os preços unitários dos serviços foram obtidos

com base na movimentação de volumes de escavação classificados como material comum, prevendo-se a

utilização econômica dos seguintes equipamentos: Trator de esteiras com lâmina, 335 HP, para escavação

e transporte.

Hora-Máquina

Descr oo

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

como: (i) Manutenção das condições de tráfego da pista de rolamento em situações emerBenciais em

caso de chuvas, (ii) Remoção de barreiras sobre a pista, (iii) Manutenção de vias alternativas em caso de

desvio de tráfego.

. Extração, caÍga e descarga de material para aterro

Descricõo:

FRANKNTLVA fiili*:"*"."
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Este serviço compreende a Escavação, carga e descarga de aterro necessário à execução do aterro,

quando não incluído no custo de execução dos serviços.

Equipomentos:

Tai§ serviços serão executados com base na utilização econômica dos seguintes equipamentos

- Extraçâo com trator de esteiras:

Trator de esteiras com lâmina, 150 HP, para extração;

Pá carregadeira de pneus, 197 HP para carga.

condicões Geralsi A descarga do material para aterro será precedida da execução dos serviços de

desmatamento, destocamento e limpeza da área do empréstimo

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

de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em Íunção da necessidade exigida na execução da

obra.

TÍânsporte com caminhão basculante de 14 m3'

os transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) indicados em planta, os mesmos serão

medidos considerando-se momento extraordinário de transporte. A unidade de medição será expressa

em t.Km.

Espalhamento de material de jazida ou de empÍéstimo

Serviç executodo s no Disto kom ou sem misturo de moterios)

Revestimento primário é a camada constituída da mistura de solos de partículas granulares naturais ou

artiÍicias resistentes, formadora da capa da pista de rolamento'

As jazidas de material de revestimento primário somente serão utilizadas após ser realizado o estudo de

economicidade das mesmas e aprovadas pela Fiscalização

A execução da camada de revestimento primário, somente deverá ser iniciada após a conclusão dos

serviços de regularização da plataforma.

olançamentodomaterialdorevestimentodeveráserprocessadoemmontessucessivos,nointeriorda
faixa definida topoBraficamente, para ser a pista de rolamento E o seu espalhamento deverá ser

desenvolvido com a utilização de motoniveladora, para obtenção da necessária uniformidade da

espessura da camada, atentando-se para manutenção do abaulamento da plataforma' o qual não poderá

ser inferior a 03% (três por cento).
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Os bueiros são os elementos principais deste tipo de drenagem e podemos definilos como dispositivos

destinados a conduzir as águas de um talvegue, de um lado para o outro da estrada (bueiros de grota).

Podem ainda, proporcionar a passagem de águas coletadas pelas sarjetas ou outros dispositivos de

drenagem da plataforma da estrada e/ou taludes de corte aos locais convenientes (bueiros de greide).

Os bueiros compõem-se de corpo e boca e sua seção de vazão pode induzir à construção de bueiros

SIMPLES, DUPLOS ou TRIPLOS conforme a necessidade. No caso de o nível da entrada dágua na boca de

montante estiver situada acima da superfície do bueiro, a referida boca deverá ser substituída por uma

caixa coletora.

Dimensionomento dds obrds de drte

Particularmente com respeito à drenagem corrente, que será implementada através da utilização de

bueiros tubulares para ambos os tipos de projetos de engenharia, o dimensionamento destes sistemas de

drenagem poderá ser realizado de forma expedita, ou sêja, através da obtenção de inÍormações junto aos

residentes do município. Excetuam-se os casos em que os projetos de adequação indiquem relocações

importantes de traçado em determinados trechos, as quais apresentem bacias de contribuição que

necessitem de um levantamento mais preciso objetivando um dimensionamento da seção de vazão dos

bueiros em bases mais seguras.

Moteriois:

As condições de aceitação dos materiais serão regidas pelos termos contidos nestas especificaçôes e as

normas da ABNT.

Os tubos de concreto deverão ter armadura dupla e obedecer às especificaçôes NBR 9794, NBR 9795 e

NBR 9796 e no que couber, as Especificaçôes ES - 5D11 concretos e Argamassas.

Equipomento:

Os equipamentos necessários à execução dos serviços serão adequados aos locais de instalação dos

bueiros e compatíveis com os materiais utilizados nas obras de arte correntes, atendendo ao que dispões

as prescrições especÍficas para os serviços similares.

Recomendam-se, como mínimo, os seguintes equipamentos: caminhão basculante; caminhão de

carroceria; betoneira ou caminhão betoneira; motoniveladora; pá carregadeira; rolo compactador

metálico; retroescavadeira valetadeira; guincho ou caminhão com Srua ou Munck;serra elétrica para

formas e vibradores de placa ou de imersão.

Execucõo:

allinàdô dê Íomà
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As valas deverão ser executadas no sentido de jusante para montante e as escavaçôes deverão obedecer
às dimensões e cotas necessárias para o assentamento dos tubos, garãntindo aos mesmos um
recobrimento mínimo de 1,5 vezes o diâmetro do bueiro, principalmente se ocorrerem casos onde os

bueiros sejam constituídos de tubos de concreto desprovidos de armadura de reforço;

A esconsidade do bueiro, quando não indicada nos desenhos de projeto, deverá ser considerada, a priori,

como sendo de 0-o. Nestes casos a locação definitiva e o comprimento total do bueiro deverão ser
definidos no local da obra em conjunto com a fiscalização, devendo orientar-se da seguinte forma:

a) Nivelar e apiloar o fundo da vala, cuidando para que na existência de água, drenar a mesma

antecipadamente. Executar base em enrocamento de pedra arrumada e berço de concreto simples.

c) Reaterrar e compactar a cava do bueiro utilizando-se sapo mecânico, preferencialmente com o próprio
material escavado, desde que o mesmo seja de boa qualidade, espalhando-o em camadas de 0,20 m, até
que seja atingida a espessura de no mínimo 0,60m acima da geratriz superior externa do corpo do bueiro,
Deste ponto em diante e até a cota de projeto, os aterros remanescentes poderão ser compactados por
meio dos rolos compactadores tradicionais;

a) Locação e nivelamento da vala, admitindo-se uma variação máxima do alinhamento da mesma,
de 2" (dois graus) e a declividade longitudinal do fundo da vala deverá ser contínua;

b) Apreciação, em bases visuais, das condições de acabamento dos tubos e células, observando-se a não
ocorrência de imperfeições na mistura ou moldagem, de trincas ou danos ocorridos no manuseio ou
transporte;

c) Os tubos não poderão apresentar variações maiores que 2 cm por metro de comprimento e O,2cm na

espessura do tubo;

d) Conferência por métodos topográficos correntes das dimensões e demais características geométricas
previstas. Não serão admitidas va riações em qualquer dimensã o, de 5%, para pontos isolados;

FRANKNTLVA fi[i"#"'*
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b) Assentar os tubos, executar o berço complementar e promover o rejunte dos tubos com arBamassa de
cimento e areia cujo traço deverá ser L:4;

d) Posteriormente deverão ser executadas as bocas/caixas coletoras, nas cotas determinadas pelo
projeto de engenharia;

e) Em casos especiais de elevado volume d'água em tais dispositivos, aliado a condições particulares de
possibilidade de erosão à montante e.iusante dos bueiros, recomenda-se a execução de enrocamento de
pedra arrumada.

Controle Geometrico:
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e) Apreciação, em bases visuais, das condições de acabamento do corpo e das bocas dos bueiros,
observando-se a não ocorrência de trincas ou outras imperfeiçõ€s.

RECUPERAçÃO DE ÁREAS OEGRADADAS

Reparacões de danos físicos ao meio ambiente

A recuperação das áreas degradadas (áreas de empÍestimos e jazidas) consiste na recomposição da

vegetação natural, correspondendo ao transporte de material estocado na periferia quando da
exploração dessas áreas, seu espalhamento.

Ao terminar a exploração das zonas de empréstimos e jazidas, a Empreiteira deverá recompor os locais
utilizados com a redistribuição da terra vegetal retirada para que apresentem bom aspecto.

O material orgânico resultante da roçada manual da limpeza da faixa de domínio, de empréstimo e de
jazidas será estocado e posteriormente espalhado sobre os taludes de aterros, fundos das caixas de
empréstimos e de jazidas respectivamente, como medida de proteção ambiental.

As áreas de jazidas e de caixas de empréstimos serão recompostas Íazendo-se retornar ao seu interior a

camada fértil ou expurgo armazenado na sua periferia. No entanto, antes do lançamento e regularização
da camada, será feita a escariÍicação e destorroamento do fundo da cova no sentido de facilitar o
enraizamento das espécies a geÍminarem. A reposição do material estocado deve ser feita na ordem
inversa de sua remoção, espalhando-se primeiro o materiâl proveniente dos horizontes mais profundos e

depois o solo orgânico.

Critérios de med õo e poqomento

Estes serviços serão medidos e pagos por m'lde acordo com a planilha de orçamentação de obras
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

VALIDADE ATÉ

Dispensa de Licenciamento Ambiental No 105224712022
1610312024

PROCESSO SEMA No 2203003675012022 E-PROCESSOSN" 053836t2022

A SECRETARIA OE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA, com base nâ PoTTaTia/SEMA nO 123 de 06
de novêmbro de 2015, dispensa do Licênciamênto Ambiental à:

NOME OU R 7ÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal De São Bernardo/ Ma

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE
sÃo BERNARD o tMA. 92s197 12021

ATIVIDADE A SER DISPENSADA DO LICENCIAMENTO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, COM
EXTENSÃO C/86.274,O0 M, USO DE MATERIAL DE EMPRESTIMOS RESTRITO A 1HA E
RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (SEM INTERVENÇÃO EM ÁREA VEGETAL)

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE (com coordenadas): POVOADO CURRAIS AO POVOADO OLHO D'

POVOADO CURRAIS AO POVOADO CARLOS ROSEIRA, MUNICíPIO: SÃO BERNARDO, SOB AS
cooRDENADAS GEOGRÁFTCAS 3"22'39.79"5 42"30',24.63"W

ob§.: vide no verso dê§ta dispensa as ExlGÊNClas / RECOMENDAçÔES
Documênto âssinado DlGlÍÂLMEliÍE- A suâ ãútenticidadê poderá sêr veriíicâda no Site da Searetaria (SIGLA), Por meio do códago
2203003675012022 

Diego Fernando Mendes Rolim

são Luis - MA '.l,6rc312022 sâcrêtário

MatrÍcula: 807459-2

ililr I[ ililllullluIlt]il lt tr

ÁGUA,

Hewerton Carlos Rodrigues Pereira
Secr€tário Adjunto

Matrícula: 807472-5
OBS.:- AS CONDIÇÔES SERÂO ESTABELECIDAS NOS ANEXOS;
- Concedido pela SEI\,lA no uso de suas atribuições legais conferidas no art.69 da Constituição do Maranhão, e, consideÍando o
disposto no § 2o, arl. do 2ô, o parágrafo único do ârt. 8o, e 12ô da Resoluçáo do CONAIúA n'237, de 19 de dezembro de '1997, e
considerando ainda a Pon€.na n" 12312015, que disciplina o procedimento de dispensa de licenciamento ambiental no Estado do
Mâranhão.
- A dispensa do Licenciamento Ambiental não eximê o empreendedor de cumpÍir a legislaÉo ambiental e normal em vigor;

CPF OU CNPJ:

06.125.389/0001-88

ENDEREÇO:

Praça Municipal, 863, Xxx, Centro

MUNICíPIO:

São Bernardo - MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

06.í 25.389/0001-88

CEP:

65550-000
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS . SEMA

Exigências e Condicionantes
Processo no 220300367 5Ol2O22

1 - A atividade ou empreendimento dêve preencher integralmente os seguintes requisitos:
l- Pro.iêtar a obra ou em p reend imento/âtividade considerando as lêgislagÕes aplicáveis à obra ou
empreendimento/atividadê e Normas BrasileiÍas dê Referência - NBR's que regulamentam a matéria, em especial as
que abordam a armazenagem/destinaçáo dos resíduos sólidos e o tratamento dos efluentes líquidos ê gasosos;

li - Não intêrfêrir em Área de Preservação Pêrmanente - APP (conforme os Art. 3", incisos ll, Vll, lX e X; Art. 4', 7' e 8'
da Lei N"12.65'l/ 2012 - Novo Código Florestal e Re§olução CONAMA n"303/2002)'
lll - Adquirir a Outorga Preventiva ou Outorga de Direito de Uso dos Recursos Híd.icos ou Dispensa de Outorga no

órgão ambiêntal competenle, quando for o caso.
lV - A destinaÉo Íinal de resíduos sólidos, o lançamento de efluentes e a geíação de emissões atmosÍéricas, ruídos e
radiaÉes não ionizantes deverão atender aos padróes estâbelecidos na legislação ambiental vigentê.
V - O transporte, beneficiamento, comércio, consumo e armazenamenlo de produtos florestais dê origem nativa
(matérias-primas provenientes da exploração de florestas ou outras formas de vegetação nativa) deverão sêr rêalizados

mediante licença elêtrônica obrigatória (Oocumento de Origem Florestal - DOF) de acoÍdo com a legislãção ambiental
vigente.
Vl - Realizar â inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, em se tratando de imóvel Íural.
Vll - Cumprir a legislação ambiental ê normas em vigor.

2 - A D|SPENSA DE LICENCTAMENTO AMBIENTAL não dispensa, nem substitui a obtenção pelo requerentê, de

certidÕes, âlvarás, licenças e autorizaçÕes dê qualquer nâtureza, exigidos pela legislaÉo Íederal, estadual e municipal.

3 - Fica o Empreendedor cientê de que o não cumprimenlo destas êxigências, assim como todo ê qualquer dano causado

ao meio ambiente, por negligência, omissão ou imperícia sáo de sua inteira responsabilidadê.

4 - Este Documento poderá ser cassado a qualquer momento por este órgão, se for utilizado para Íins ilícitos ou não

autorizados, e o infrator poderá ser responsabilizado civil, administrativa ê criminalmente, nos termos da lei;

S - Fica o rêquêrenle ciente de que a prestação de inÍormações Íalsas constitui práticâ de crime ê poderá resultar na

aplicaçáo das sânções penais cábíveis, nos termos dispostos no Código Pênâl (Decreto-Lei N" 2.848/40) e da Lei de

crimes Ambientais (Lei N" 9.605/98).

Página: 1
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PROPO,{EI{ÍE / TOITIADOR
PREFEITURA t\ruNtctpAL DE sÁo BERNARDo/MA

apELtDo oo EMpREENDtMENTo / oEscRlÇÃo Do LoÍE

REcUpERAÇÁo DE ESTRADAS McrNArs / REcupERÀÇÂo DE ESTRADAS \4clNAts No rvuNrcipro DÊ sÀo BERNÀRDo/ÀrA

Conforme leqislaÇáo tributána municlpal, deÍnlr eslimallva de percenlual da base de cálculo pára o ISS 100,00%

Sobre a base de cálculo, deÍnrre respectiva elíquolá do ISS (entre 2% e 5%) 2,50%

BDI ,í

Itens Siglas
Adotado

Admrnislraçâo Cenlral AC 3,80%

Seguro e Garantia SG 0,320/a

R 0,50%
Despesas Finânceiras 1,02%

L 6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (lSS. variável de ecordo com o municípro) 2,50%
Tributos (Contribuição Preüdenciária sobre â Recerta Bruta - 0% ou 4,5% - DesmeÍação) CPRB 4,50%

BDI SEM desoneraçáo (Foímula Acórdão TCU) BDI PAD 20,09v.
BDI COM desoneraÉo BDI DES 26,'.tr&

Os yaloÍes de BDlfoíam celculados com o emprego da íórmulâ

ÍIPO OE OBRA

Obse

SÃo BERNARDo/MA

Ro<lovias, Êeííouas e

BDl. 7+AC+S+R+G 1+D

de vaes urbenas

7+
1

(1-CP,1SS-CRPB)

DeclaÍo paÍê os devidos fns que. conforme legislaÉo lribLrtáÍie municipal, a base de calculo deste lrpo dê obrâ coÍÍesponde à 100%, com â

respective âlíquolá de 2,5%-

OeclaÍo para os devrdos 6ns que o regimede Cmtribuição Píevidenciána sobÍêa Receata &uta adotado para daboÍaÉo do orçamentoÍoiCOM
DesoneíâÉo. eque estê é e alteínalivâ mâis adequeda parà a AdministÍaçáo Públicâ.

terçaJerra. 15 de março de 2022
Local

Responsá\rel Técnico
Nome: FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS

CREA,/CAU: ENGENHEIRA CIVIL

ARÍ/RRT: 110393427-9

FRANKNILVA Assinadodero,ma
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5253 torr:37-03'oo
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PROPONENÍE I PREFEITURA MUNICIPAI. OE SÃO BERÍ{ARDO/MA.

MIT{ISÍERIO DO DESENVOLVIMENÍO REGIONAL
PRoGRAMA: SDRU/MDR - 2217 - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESEÍ{VO|-V|MEÍ{TO SUSTEITÁVEI LOCAL INÍEGRÂDO -

PRoPoÍ{E TE EsPEcíFrco - RP2

oBRA: RECUPERAçÃO DE ESTRADAS VtCtNAtS ÍrO MUNrCÍClPlO DE SÃO BERNAROO/MA

coNvÊNro: 92sL97l2o2L

EÍ1CÂf,GOS SOCrÂrS 508RE PREçOS

GRUPO À

N55

A2 5t5t 1,50 1,50

0,60

2,50

A3 SENAI

INCflA

1,00

0,20

1,00

0,20

ro EDUCAçÃo

0,60

2,50

SÊGURO CONTRA ACIOENTES DE TRAgALHO 3,00

8,00

3,00

8,00

1,00
FGTSA8

A9 CI

TOTAL

81 REPOU5O SEMANAL REM(JNERADO

B2

83

B4

B5

B6

B7

ttRtaDoS

AUxÍLIo ÊNFERMIDADE

13S SALARIO

LICENçA PATERN]DADE

IALTAS JUSÍIFICADAS

DIAS D€ CHUVAS

B8 AUxÍLlo AcIDINTE DÉ TRABAIHO

FÉRtas GozADAS

810 SAúRIo MÂTERNIDADE

B ToraL Dos ENcaRGos soctalS QUE REcEBEM lNclDÊNclas oE a
GRUPO C

AVlso PRÉvto tNDENrzaDo

c2

cl
avtso PRÉvtorRABALHADo

rÉans (rnóerrzlors)
c4 DEPóslro REScrSÃo sEM rusra causA

INDENtzAçÃo aDrcroNAL

ToTAL Dos ENCARGOS SOCIAS qU€ NÃO RÊCEBEM INcroÊNcras GLoBAt

OEA
G8UPO D

Jtllq" t7,ao

_ 17,47

3,95

0,85

10,84

0,07

o,72

1,48

0,10

9,13

0,03

45,04

4,49

0,00

0,00

0,66

8,33

0,06

0,56

0,00

0,08

I,O)

0,02

16,73

3,46

0,11

4,54

0,08

3,49

3,11

12,63

2,39

o,29

c 9,77

2,94

0,29

or-T
-- D2

RErNcrDÊNCra DE GRUpo a soBRE cRUPo B

neNcroÊr,rcre oE cnUpo I soeat nvtso PRÉvlo ÍRABALHAoo

REtNCtoÉNcta Do FGÍs soBRE avtso PRÉvlo lNDtNlzADc

,1

8,02

0,38

0,00

47,51TOTAL (A+B+c+D)

TOTAL 8,40 3,21
D

FRANKNTLVA âülli';:"""
VIEIRA MATOS ra,ltlxtlttvr vrE'84

Sl LVA:66080 1 8 srr-vaó60801 852s3
Dâdo3. 2022.06.I 5

52>5 to 2l:08 -ol,oo,

l

HORISTA % MfÍ{saltsTÂ ,a

GRUPO 8

0,00

L1§
A6 I

rqq
t,ao

B9

83,87



PROPO NENÍE / IOMAOO R
lN.oPER 

ÇÁo ROPONENTE / TOMÂDOR
UNICIPAL DE SÁO BÊRNARDO/MA.

M21.1 1 PLACA DE OARA EMCNAPÂ OE ÂCO CALVANIZAOO

MEÁ/}óR'q OE CÁLCULO EM

MEMóRI.A OE CÁLCULO EM

MOBILIZÁÇÁO DE EOUIPAMENTO

DESMOs L ZÁÇÁO OE EOU PÀMENÍO

1.2 1

1.2 2.

MÊS131 ADMINSTRAÇÃO LOCÀL OÂOBRA(ENG DEOBRÂ EÍC)

ÚEMóRIA OE CÁLCULO ÊM

MEMÔRIA OE CÁLCULO EM

MEMÓRIA OE CÁLCULO EM

LIMPEZA MECAN ZADÂ DÊ CÂMADAVEGETAL VEGET

ÁRvoRÊs oIÂMETRo DE ÍRoNco MÊNoR oUEO20 M) COMÍRAIOR DE

ESCAVACAO E CARGA MAÍERIAL 1Á CAÍEGORIA UTILIZÀNDO TRATOR DE
ESTEIRÁS DE 110 Â 16OHP COM LAMINA PESO OPERÂCIONAL'16Í E PA

CARREGADEIRA COM 197 HP
úo ÊÀs.lrLANiÉ óE 1a M" EM vrÂ URBANA EM

LEIÍO NÁÍURÁL {L]N IDAOE TXKM) AF-07/2020
lErEaaeÃo E CóÍpÀcrAÇÁo oEATERRo coM soLo
PREOOMINANTEMENÍE ARENOSO . EXCLUSIVE SOLO ESCAVÂçÁO

TRÂNSPORIE COM CAMIN

CÂRGÀ E ÍRÂNSPORTÉ,ÁF ]1]2010

, -.,. MEMÓRIA DE CÁLCÚLO EM

EMôRIA DECALCULO EM

ESCAVACAO E CARGA MAÍERIAL 1Á CÂÍÊGORIÂ UT]LIZANOO ÍFATO R OE

FSTEIRÂS DE 11OA l6OHP COM LAMINA PESO OPERACIONAL'16T E PA

CARREGADEIRÂ COM 197 I]P
CAMINHÀO EASCULANTE DE 14 MI EMVIA URBANA EM

ESPALHAMENTO DE MÂÍERIAL COMÍRATOR DE ÉSÍEIRAS AF ]1/2019153.

1.5 2
toÁDE TXKM). AF_07r2020

ME

ME

ME IA DE

CORPO DE BSTC D = 100 MCAI AREIA BRITAEPEDRAOE

SOCA BSÍC D = 100 M- ÊscoNSlDADE 0' - A REIA E BRIÍÂ coMERclAlS _

CORpo DE BDIC O = I00 MCAl -ARÉlÂ SRITAEPEDRAOE

NSIDAOE O'. ÁREA E ARlÍÁ COMERCIAIS

lÉóca Bsrc D = 1po M - EscõNé-itiÀDE 0', aREra E BRtrA cor\rtÉRalals -

REPARÁÇÁO DE DANOS FISICOS ÂO MÉIO ÂMBIENT€

M1.6 l

1.6 2.

MA B\LIZAçÁA E DES MOg I L lZA ÇÀ A

MA B]L IZAçÃA E DE S MOB IL ]ZA ÇÀ A

DllIlNISÍRAçÀA LOCAL

SERV IçO S DE f ERRAP LE NAG EM

SERV IçO S DE TERRAPLE NÀG EM

S ERV IçA S DE ÍERRAP LE N AG EM

SERY/ÇOS DE REYESI/MENIO

SERVIçA S OE REVES ÍI MEN ÍA

SERV/ÇOS DE RÊVES I/MÉIVIO

SERVIçAS OEARENAGEM

SEÂV/ÇOS OE OFEIVNGEM

SERVIçOS DEDRENÁGEM

SERVIçAS DE DRENAGEM

SERVIçOS DE DRENAAEM

9Í
pt í

-B í

5

13.256,13

['
,Êí

rE

,I
Ê

I

L

I

Nomê: FR NKNILVAVIÉ|RA DÂ SILVA MÂ
CREA/CAU: EÀIGENHEIRÂ CIVIL

FRAN KNILVA Assinado de forma dieitar

VIEIRA MATOS por FRANKNILVA vrErRA

MATOS SILVA:660801 85253

SILVA:660801 852 Dàdos:2022.06.r s ro:23:s1

53 
,0r'00'

Nomô: FRANKNlLvavlÉlRÁ OÂ SILVA MÂÍOS
cREA/cAU: ENGENHEIRA ClvlL

(

CA rXA [,!l;,i"'âJl'il.3 i 5ã",iNrarvE 
Nro DE ouaNrrDADEs

lapELroo oo ÉMpREE,lDrnENTo lM 6EoNv lÀr oPERAÇÃo I I

lRFc.rpEpacÀo pE Es pÀoa! vr.rNÂls lg2rls/ 702 1 0l

(
I êBu dô suro I

I rpuerro I

iw »*
l



4,50

1,00

PÍocro:J§Iilll}
ô

a.

4096,00

3500,00

1

ÍRECHOS:

Âe<upêreção de Estrâdât Vitinais no municipio de são 8êrnardo/MA:

TRECHO I: POVOADO CURRÂIS PASSANDO PELO POVOAOO CÀAZEIRASÁTÉ O POVOADO OLHO D'ÁGUA

TRECHO I: POVOADO CURRAIS PAsSANOO PELO POVOADO CA]AZEIRASAIÉ 1,555,00 METROS APóS O POVOADO

CARTOS ROSE]RA

,596,00

DAOOS:

Larc. Média {m)

Peso específ i.o laterita

7.596,00 n
5,50 m

0,20 m

!.\.

1,1.1,

3,00

1.2.1.

sERVrçOs rNtCtAtS

PLACA INDICAÍIVA DA OERA

Larsura (m)

x 1,50

MosrlrzaçÃo É DESMoB!.!2ÀçÂo oE EeulpaMÉNto

MoBUzÀçÃo Dr reurPAMcNTo

1.3,

1.3.1.

1,2.2.

1.4_3.

1,5.1.

1.5.2.

DÊsMo8rLtzÂçÂo DE aeuTPAMENTo

aDi,xxsrmçiro DÀooiÀ

aDMtNtsrRÂçÃo tocÀt

1,Ix,

4,00

1.4.1,

7596,00

LtMpEza MEcÀNtzÀDÀ DE catvtaDA vEGEraL, VEGETAçÃo E pEquENÂsÁRvoÂEs lDtÂMEÍRo DE TRoNco MEI'loR quE 0,20 M|, coM
TRATOR OE ESTEIRÀS.Af_05/2018

Lacura lm) lados

x1,OO\2.15192,00

1.'. s€RVIçOs D€ TERRAPLEIIÀG€M

ESCAVACAO E CÂRGA MATERIAL 1A CÀTEGORIA, UTILIZÂNDO ÍÂÂTOR DE ESIEIRÂS DE 110 A 16OHP COM LÀMINA, PESO OPÊSACIONAI
.16TE PA CÀÂREGÀOEI RÀ COM 197 HP

vôromeencortradonoqladrode.ubasêmnôrÍecho = !iil.]l ll
11685,00

TnÀNspoRTE coM caMrNHÂo EascutÂNTE oE 14 M', EM vra URBÁNÀ tM LElro NATU RÂL {uNloaDE: D((M). aF-07l2020

Escavação ecargi (mr) Pesoespecíficô iátêritâ DMT mat. jazida ' ateíô
629]'.70r1,50x3,90=36806,s6
5393,30r1,50x3,60=29124,26

659:'0,82

ExEcuçÁo E coMpacÍaçÁo D€aTERRocoMsolo PREDoMTNANÍEMENTE aBENoso - ExcLUslvEsoLo, EscÂvÀçÃo, caRGA E

TRÀNSPORTE, AF_1í2019

= Escãvação (m3) = 11685,@

s[Rvlço6 DE REVESTIME To PntMÁiro

ESCAVACAO E CÂRGA MATERIAL 1À CÀTEGORIÀ UTIIIZÂNOO ÍRÀTOÂ DE E§TEIÂÁs OE 1IO A 16IIHP COM IÂMINÂ, PESO OPERACIONAL
. 15Í E PA CÀÂREGADEIRA COM 197 HP

Extensê o Íotãl (m) Lârg. Médra {m) Base lm)
4096,00x5,50x0,20=4505,60
35OO,OOr5,5Ox0,20-3850,00

835t60

ÍRÀNspoRÍE coM caMtNHÃo BÀ'CuLÂNTE oE 14M',EM vraURBANAtM tEtro NAÍuRÂL IUNIDADE: Tx(M). ar-07/2020
Escâvâçãó ê câ.9â (mr) Peso especírrco aterità DMÍ mar. iârida ' câscalho

4505,60x1,50x3,9O=26357,97
3850,00t1,50x3,60=20790,31

4714a,8 txkm

FRANKNILVA s'nr.a"t'."
vr ErRA MAros ii:ilxíii#"-^'"^
sILVA:660801 *:lqf :1:Ê'
85253

MEMóRIA DE úLCULO

t.4.2.

1,4,4.



MEMORIA DE CALCULO

12,00

6,1r0

1519O,30

crUrS

8355,60

I
Rulrhr:

1.5.3.

7596,@

ESPAIHAMÉNTO DT MAÍIRIÂL COM ÍRÂÍOÀ OE EST€IRÂs, A'-I1/2019
Larg. Mêdia {n) Base {m)

x 5,50 r 0,20

1_6.

1.5.1.

1.6.2.

1.5.3.

1.6.4.

165

l-1

saeMços oE DRí{Á6EM

RECUPIRAçÃo DE ÁREÂs oEGtaDroas

coiPo Dt 8Íc D = 1,rro M cÂl - aRaÀ Eitra E PEoR DE MÀo coMÊRcrars

comPrimento{m) = 6,00

qúantidàdede bu-.i.os _ 2,(P

BOCA ASTC O = l,m M - ESCONsIDAOE 0' - AREIA E BRrtÂ COMEICIAIS. 
^lÂ5 

EsCONSAS

n.q de bue ros = 2,00 uhidade(s)

quantidãde de bocas por bueno = 2,0o lnidade(sl

Qua.tidadede bocas = 4,00 unidâdels)

CORPO DE BDÍC D = 1,OOM CÂ1,ÂREIÀ BRITAE PEORADE MÃOCOMERCIAIS

comprimento (m) ' 6,00

quantidadede búe(ôr - 1,00

SOCÂ SOÍC D. 1,m M - ESCONSIDÀDI 0'- AREÁ E AúlA COMIRCIAIt ' AlÀS ElCOll§Às

í.c de bue ros = l,m unidade(s)

quantidade de bocàrpor bueto = 2,00 lnidãde(s)

Qúantidàde de bocôs = 2,00 o.idadêlsl

BoCÂ aSTC o . 1,m M - E5€oNSIOADE 0' - AREIA ! lÂtIÁ coMERclAls - Át S E5COí{SAS

n.e de boetos - t,oo unidàde(s)

quântidâdêde bocâs por buêiro = 2.00 únidadê{s)

quantidade de bocas = 2,@ snidaddll

1.7.1_

11685,m

REpaRAçÃo DE DANos Fís(osao MEtoaMBt€NTt
E!pessura. (m)

x 1,30

FRANKNTLVA ffiff';f -*
vlElRA MATOS FRaNxNrLvÂvr.r8a

S I LVA:660801 8 sLr-vrttoror er zs:s2s3 ?;::Í';itr ''
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Orçamenlo Bâse paÉ Licilaçáo- OGIJ

PROPONÉNTE / TOÍÂOOR

I rpwtro I

EFEIT

ELIDO OO EMPREENOIiIENÍO

t%t

Df

12.2

0 3,Í

3 '16

1.ô7

3,33

ÁRVÔREs IDIÀMEÍRo OE ÍRONCO MENOR OI,IE O20 I,) COMTRATOR OE

ESÍEIRAs OE 110 Â I6OHP COM IAMINA, PESO OPERÁCIONAL' 16T É PA

ETAL, VEGETLIMÊÊZ-A MECANIZADA DE CÂMAOA

xKM). ÀF oJl2020
DÊ AÍERRO COM SOLO

ENOSO. EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÁOF R EOOMINANÍEME NTE AR

Ary!40

cÀMrNrilo

15 192 00

r52

ESTEIRAS DE IlOA 160HP COM LÁMINA PESO OPERACIONÀL ' 16Í E PA

ESPAIHAMENÍO OE MATÊRIAL COM ÍRATOR DE ESTEIRAS AÊ.11/2019

LEÍO NAÍURAL (UN!D]qq TXKM). AF O7l?!?q

a 35s;t

F e.53106

1.152.32

M

,* l

MOE BSTC D " 1,00 M CAl _AREIA, BÂnA E PEDRÂ

ESC DE

gocÁ BoÍc o = 100 M-EscoNsloaDE 0'

6oo. 1!O M CA1 .ARíÀJRITA EFEDRAõ'úO Io-t
u

F

()

o
o do lnv.srm.nlo RÂ - Rál.ro

Nom: FRANKNILVA VIEIRA DÀ SILVA MÁÍos
CREÀ/CAU: ÉNGENHEIRA CIVIL

aFirRRT: ! r0393127.0
FRANKNTLVA r*,n"aoa"t-n1/r

VIEIRAMATOS vríae'unros

SILVA:6ó080 I 8s ;:':il?::§f '
253 10 26:20{r'00'

(

I

aDt 1

aol 1

l

r 63500

BDIl

1.5,

s 355 60 BOt i

l* l

BDI 1

--J -r
6Dl 1

au1

I]ND

I | _l €-lro'oir-t t



Procorm àt-r r i09 3
Frhe: I \O
Rrôílca: Í1,_

CAT.?;'A coMPosrçÕEs

1

coNcREÍo MÀGRo pÀRÂ rÀsrRo, rRAço r 4,5 4,5lEM MÀssÀ sE.Â DE crMENro/ÀREra MÉDra/

BRTAl) pREPARo MEcÂN cocoM BEToNEIRA4OO L AF 05/2021

SÀRRÀFO NÂO ÀPÀRÉIHAOO T2,5 GEIIM OU EOUIVÀLENTE DÂ

o.oo l

PONIÂLEIE'7,5X7,5TCM EM PINUS, MI5TAOU EOUIVÀIENIE DÀRÊ6ÂO 3RUÍÀ

EcÂ 13xrolr rrx1o)

MoatuzÀçÂo E D€sMoBtLtzaçÃo oE EeurpÁMENros

SERVENIE'OM ENCÀR6OS COMPLEMETIÀRES

P!ÂCÁ DE OBRÂ(PÀRACON5ÍRUCAOCIVIL)EM CHAPACÂLVÁI ZÂDA 'N 22"ÂDESIVÂOÂ,D€"2,4

x 1,2. rú (sEM POSTÉS pÁRA F XÁCÀO)

TRANsPORIE OEACLJÂ CHPO LJRNO AI
caMrNBÀosÂscurÀNTE 14 Mr, coM cavÀro MÉcÁNrco oE cÂPAcrDÀDE MÁXMA D: rRAçÀo

icoMBrNADooEr6ooo(G,poÍÊN.ra2s6cv, NcruevÉ sEMrRÉBoouE coM .ÁçÀMBA MErÁucÀ l

CHPDURNO AF 11/]01,4

caMtNNÃoprpa ro.ooo LTÂucÁoo. pgso BRUro Íoral 23 000 r(G, cÂR6Àúflr MÁx MA15.935

KG, D6ÍÂNda rNÍRr Erxo54,3 M, porÊNcÁ230 c"r', NcrustvÊÍÀNQIJE0ÉÀçoPÂRA

pÁ cÁfiR€GÂDErRÂsoBRÊ RooÀs poÍÉNcla 197 Hp, capacrDÀDE DÀ caçaMeÀr,s aJ,s Mr,
cHPOTURNO At 05/2014

rRÁroR DE EsrErRÂs, ForÊNoÀ 15o Hp, pEsoopERÂcroNAr 16,7 T, coM RoDA MorR z ELEVÀDÂ

ÊúMtNÂ3,1s M3 cHPDtuRNo at 062014

E5'AVACÀO E 

'ÀiGA 
MÂIIRIAL 1À CÁTEGOR|À UNUZÀNDO ÍAAÍOR DT E5TÉIiÂS D€ 110 A

rí]IT' COM TÂMINÀ, PE5O OPEXÀCIOI\IÂL' 16T E PA CÂRREGÂDÉIRÂ CO1U 19' XP

MoroNrvnÂDoRÀporÊNcÂBÁsrcÂrÍouDÀlpRrMURÂrúÂRcHA)r2sHP,PtsoBRUro1303,

ROIO COMPÂclÁDOi DE PNÊU§,

sEM/coM rÂsÍRo 10f27r, úFGURADE RoracEM 2,30M CHP DURNO Àf 06/2017

rRÁÍoR DE EsrErRÁs, poÍÊNc!Á 100 Hp, PEso oP€ÂÀcroNÂr9,4r, coM LAM NÀ 2,19 M] ürP

TRÂToR DÉ ÉsTErRÂs, roTÊNcrÁ 150 Hp, pEso opERÀcroNÂL 16,7 J, coM RoDÂ MoTRr? ETEVADÂ

E úM NÂ r.is Mr - cHP DruRNo.

ÀDMrNrsiráçÃo LocÁLoÀo8rÂltí\r6, oE oBiÂ, Erc)

O COM ÊNCAR605'OMPLEMENTÀRE!

RCOSCOMPLIMTNTÂÂES

RrPAnÁçÃo Dr DÀ'{os FííCoS 
^o 

MEro Àru§railrÊ
5ERVENTE COM ENCARC05 COMPIEMTNTÁRÊ§

Mas

TRAToRDEEsrERAs,porÊNcnl5orip pEsooPtRÀcoNAL16,7T

Ê úMrNÀ313 M3 cBP0URNo aÍ 06/2014
pÁ cr,lRtGÀDETRASoBRE RoDÂ5, porÊNcra 197 Hp, cÀPÂcroÀDÉ DÀcÂçaM8À2,5 43,5 M3,

PESOOPERACIONÂLl3lr3X6.CHPDrURNO Âf_06/2014

RêsDon!áve Iécni.o: tRr,Àl(NltvÂvl€IRAOÁSILVÂMÀÍOS

CRÉÀ/CÁU: 110393427 s

10M

Planilha Referência.xls versáo 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal- Conleúdo sob responsâbilidade do usuário

sql

1



?t!c..-: liÍDÀ0q3
FCtr': \ \ \

PROPONENTT: gsEfEIIURÂ MUNIOPAIOE 5ÀO 8ENí{ARDO/MA. RÔíIET: K,

MII{IÍERIO DO OEsEÍ{VOLVIMENTO REGIOI{ÀI
pRoGF,ÂMA: SDRU/MoR - 2217 - pRoGÀÂMA oE Àpoto a pRotElos DÉ DEsENvoLvtMENTo susÍE rÁvEL toc t tt{TEGRÀDo - PRoPoNE|{TE EsPEcíFtco - RP2

OBRÀ: RECUPERÂçÃODE EsTRADA§ VICINAIS I{O MUNICÍCIPIO DE 5ÃO BERNAROO/MA

TRECHO I: POVOAOO CURRAIS PÂSSÁNDO PELO POVOADO CA]AZEIRASATÉ O POVOADO OLHO O'ÁGÚA EXTENSÃOI 4096,00 M

TRECHO II: POVOAOO CU RRÀIS PAS5ANOO PTLO POVOADO CNAzEIÂA5ATÉ 1,555,00 MEÍROs APóS O
povoaDo cÀiLos RosErÂÁ LÍrE\sÀo' 3soo,oo M

ExrENsÃoroTAL: 7s96,u) M

coNvÊNp: 92!19712021
BDtt 26,L1% ENCÀRGoS soclÂl§:83,87%

BEfERÊílcta: st Âpl raÍ{ErRo/2022 E DNrr srcRo ouTUBio/2021 coM DESoNERAçÃo

ExEcuÇÃo E coMpacÍaçÂo Dr aÍERRo coM SoLo PREDoMINANTEMENTE

aRENoso- ExcLUstvE soLo, EScAvaçÃo, cÁRcÁ ETRAN5PoRÍ[. af 11/2019

CURVA ABC

unto P.ÍOÍAL

r23 290,61

% oo suBtÍEM

21,63%

%DOIUBITEM

21,6!Á

t.4 4 97.336,05 1L,4t%

15.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO EASCUIANTE OE 14 MT, ÉM VIA URBANA EM

LEITO r',lAÍURAL (UNIOÁDE' Tx(M) Ar-0//1020
TXKM 88.167,19 L9,16'Á 69,70.Á

t.41
ESCAVACÂO E CARGA MÂTE'IÂL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO ÍNATOR OE

ESTEIRAS DE 110A l6OHPCOM LAMINA, PESO OPTRACIONAL'16Í E PÀ
M3 40 410,10 9,06.Á 18,26%

1.51
ESCÂVACAO E CÂRGA MATERIAL 1A CATECORIA, UTILIZANDO TRÂTOR DE

ESTEIÂÂS DÊ 11OA16OHPCOM LAMINA, PESO OPERÁCIONAL ' 16T E PA
M3 28 910,38 6,44%

15.3 ESPALHAMÉNTO DE MATESIALCOIV TRATOR DE ESTEIRAs. AF-l1/2019
EOCA SSTC O = 1,00 M ESCoNSIDADE 0" - AREIA E SR|IÁ COIVERCIAIS - ALÂS

ESCONSAS

MI

UND

1t.441,t1 2,57% s7,31%

76.2 70 263,92 ),3VÁ 89,61%

1.61 CORPO OE BsÍC D= 1,OO M CAl . ARÉIÁ, BRITAE PEORA DE MÃO COMERCIÂIS 9 811.48 2,20% 91,81%

111. REpaRAçÃo Dt DÀNos Fisrcos ao MEro aMgttNTE M2 9.570,02 2,!4% 93,95%

1.6.3 coRPO DE BOTC D = 1,OOM a 1- AREIA, ERITAE PEDRA oE MÀO COMERCIÀIs M 9 531,06 1,74.Á 96,09%

1.6.4
BOCA BDTC o = 1,oo M - ESCONSIOÀDI 0'_ AREIA E BRITA COMERCIAIS _ ALA5

ESCONSÀ5

1.4 1

LIMPEZA NrÊa-aNrzaDA DE CAMÂDA vEGEraL, VEGETAçIo E PEaUENAS

ÁRVoREs (DÂMErRo DE TRoNco MENoR euE o,2o M), coM rRÂÍoR DE

E5ÍEr8AS.Af 05/2018
BOCA 85TC O = 1,00 M ESCONSIDAOE 0'- AREIÀ É BRITA COMERCIÀ|S ÁLÁS

ESCONSÀS

lvl2 5165 28 1,16% 98,85%

1.6.5 UND 5.131,96 1,15% 100,00%

446.221,56

M2 1.812,04

1.832,04

UND 76/5,16
IJND 2615,16

5.351,52

2t MÉs 27.69?,AA

ÍoÍaL (o) 27.692,44

.TOÍAIGERÁL 481.104,@

ITEM orscRrMr açÃo Dos sERvtços

TRANSPoRTE coM CAMINHÀo 8AsCULÂNÍE OE 14 MT, EM VIA URBANA EM
143

lElTo NATUSAI (UN IOADE: ÍX(Ml. Ar

TOÍÀL

E oEsMoBtUzÀçÂo DE EoUtPAMENTo

121 MoBlLrzÂçÂo oE Eeu'PAMÊNÍo
t.2.7 DESMOBILI DE ÊQUIPAMENÍO

TOTALiCI

DÀOBRÀ

AoMrNrsÍRÂÇÃo LocaL

sÃo BERNARDo/MA,15 DE MARço DE 2022

FRr{NKN|LVA ÀdBdod.6mâ

VIEIRA MATOS uímiuroç
5tLVA.66080l 85 5'rvÁ60&'6nr

253

uND 7.152,32 I,60% 97,69.ó

sÊRvtços tNlctatS

1.1.1 PLACA INOICATIVA DAOBRA
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CRONOGRAÍ'A PREVISTO PLE

1. Digile na§ cêlulas êm amárêlo o númeÍo do peíiodo em que os êvenlos seÍào concluídos:

VOLÍAi ATUAIIZÀf, LI HAS

DE EO

OEGRADADAS

FRANKNILVA 
^ssioadodeíormà

vr Er RA MAros íi:lll ü'ifál^^*^
SILVA:660801 8 ;'"'Jl,::3:::::,,i'
5253 r0,28:r1{3'oo' ffê

EMO3

LENAGEIúSE
DÊ

5

6

SERVIÇOS DE DRENAGE[4

8

0I
10 0

tl

1t1

\2 1l8

3
3

1
2

1

I

21

I
I

'--t



cAl:^â
(

CROiIOGRÁMA FISICO.FINANCEIRO
OGU

N'OPERAçÃO N. STCONV
92519712021

PROPONENTE ÍOMAOOR APELIOOEMPREENDIMENÍO I

PREFEIIURA MUNICIPAL OE SÃO BE RECUPER DE ESTRADAS \4CINAIS

?7.69?,88

oESCRTçÃO OO LOrE
RECUPERA Áo oE ESTRÀDAS vtctNAls No MUNrcipto DE sÃo BERNARo(0

1.1

1.2.

I1.3

,NICIAIS

E

ADMIMSTRAÇÁO

.4. §ERV]ÇOS DE

1.5.

ENAGEM

DE RÊVESTIMENTO

ORENAGEM

OE

266.222.ü

Íotal: Rt 48'1,104,00

SÁo aERNÁRDo/MA

6

11122

I

01t2312122

I

02123

10

03t23

11 12

01123 05/23

52 3

09t2? 1012207t22 oal22

1

06122
17,10%,. -37é5% i 28 go'/, 16,44\'t,

100.@%

-!0.@ I 50.0ooÁ

55,2a$\ | 44.72%
l

. 16.030Á 23,9?%

,(Ô,16%

t

76,70 r10,076,E8 139.03

17101 289.00 I375 55

7r.,

37 1A.a4i6

78.949 60
17,10%

32 104 68 1ao 301 34 138 748 3A

8:1710% 54.66%
IJ2 104 68 262.406 02

1?101 I .540,50
401.154 40 480 104 00

I

t2,rrc,70 1 lôt es2.§t

!
ítINom.r FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS

CREATCAU: ENGENHEIRÂ CIVIL
ART/RRT: 1 í 0393i127-g

+fêne 18 de mâio de 2022

1t1

(
Gráu de sE'ro I

opueLrco I

r. , r,r§86Í,r-É§À9À0 oÉ ESTRADÂ§ E .1

I I
lrr:r:§3,;E Xi '

2.

l
1

I I
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CAI XA ocl-ouadro de comPo3ição do lnveltlmênto

N. oPERAçÀo N. STCONV
91t2021

VCNAS

PROPONENIE/ÍOMAOOR
SÁO BERNARDO/IúÀul VALORES CONTRAÍADOSIRi)

ELIOO DO EMPREENDIMENÍO RÉPASSE
4301

NTO

Subatem dê lnv.stlmeílo
481 10.4 00480 104 00 1 000 0031370.00 LOÍE IFEtUpEFACÁo oE EsF*imonlâcáo dê vÉs1

SÀO BERNARDO/MA

JOAO IGOR VIEIRA

ffi
Nomo: JOAO IGOR vlElRA CARVALHO
Cârgo: Pr.íâllo Munlclp.l d. São Bern.rdôrMA

Assinado de foíma digital porIOAO lGoR

-VIORA 
CABVALHO:002s51 63371

Dados: 2022.03.1 6 09126.22 -03'OO'

duãdárârÉ 16 dê mâr@ de2022

ffÊ

I

{a1.104,00ar0.104,00 1,000,00

F""."".",^o



trocrro:iÍl:§Sgl
Folhr: I r5
Rtôricr: !.-

QUAORO DE OISfRIBu/çÁO DE AÍERIAL OE JAZIDA PAFÂ REVESIIIIÉIIÍO PNNANO E PARA PARA ATERRO. ONf

'iMà CD FGHI J

2üÁ

500

A§ároa lê ê§á.ás 20N

600

2eÁ
20,N

o
15

15

a2

ram.rE SuErêcho (m) = (Esüaca i.d (Hô)- E§EE tddál (06» x OisrScia àúê eslâcãs (J2) + ú§ânciâ no siralracho Find (16) - Dislánoa no sublrêctE ldod (E6)

Volumê empotádo (m')= (Íámânho do Su$rrêóo (J6)x L.rquÉ dâ Plátíma (J3) x í+ Empdammlô (J1» r E§possuÉ da Plalâtoínâ (13)

Pêro (i) = vduire Ehpdádô (K6) x P€§o E!p.ciÍc! (11)

Oi§t FiE Íktr) = Di§ância do líedo .té a jazida

Td4úE trÉ(no subfiecho (km). Ta4*F su6lrêÔo (J6) / 2000

MÍ SuElÍe.io = Pes E!p€.lf@ (16) x Oam ho medio SublrêÓo (km) (N6) + Dst FiE (km) 1M6)

OMÍ . ilÍ SuttE ho (O7) / Pêso EspêdÍ@ (14

fRECHOI

ÍRECHA

L 1096,4O4 5898.244 aa17 36

soMÁroRio 5898.71 a847,3ô

E E '103 18 0A 2178440 3136 320 ag I 089 13826 47

2178,00 3136,i2 13A2ô,17

FRANKNTLVA ffi*1ffi,",
vlElRA MATOS vríLmurrs
srLVAs6oEor 85 *HÍ1§i;,
253

a aaaa aa1
0.00

III
OMT

@

15

0.2

2

3

6

tt

ffi)

tt
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Folhs: JIL

au^orc or auBr6r{í Dr voruiras Dr ÀrrRno Rubric.: 0..,

tRAN(NtLVA asneod.romi

VIEIRÂ MAÍOS MíM;ÁÍG
srLvA:66080 r 8s :rt$4{*5Êr
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auÂDRo ot cus eÍ{ oÉ volurtrEs Dr ÂrERRo
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85253
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PlDG.E-ii , ll)Li]

Página íi1

^T:i :".'.l;rã::f i:""tlLt".t"r'i:T:T;#' C R E A - M A ART OBRÁ / SERVIçO
No MA20220529925

SUBSTITUI
MA2 0220 5

cÃo à
Í0440

- 

'Í. RêBponsávêl Tóc nico

FRANKNILVA VIEIRA OA SILVA MATOS

Titulo proíssronal: E tGEt{HEIRÂ CIVIL RNP: 110393,4279

Registro: 1103934279M4

_ 2, Dâdos do Contrato

CONIiaIáNIE: PREFEITURÁ MUt{ICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA

PRAçA MUNICIPAL

Complemento:

Cidade: SÀO BERNAROO

CPF/CNPJ: 06.125.389/0001{8

Nor 86:,

Bairror CENTRO

UF: MA cEP'65550000

Contralo: Não espêciíicado

Vâloí: R§ 461.104,00

AÇáo lnslilucronal: OutÍos

- 

3. Dados da Obrelsorviço

sEM DEflNlção PoVOADOS

Complemento:

Cidade: S^O BERNARDO

Data de lnicro: 20106/2022

Celêbradô em:

Tipo de contratânle: Pôssoa Juíidicâ ds Direito PÚblico

NÓ: S/N

BaiTro: ZONA RURAL

UF: MA CEP:655$000

coordenadâs GeogÉficas: 03'21'39 36's"12"25'í 1 7'"w

Código: l{ão Especifl cado

CPF/CNPJ: 06.'125.3E9/000í{8

Previsão de téminor 20/10/2022

Finalldade: SÊM DEFINIçÃO

ProprieláÍio: PREFEIÍURA MUNICIPAL DE SÂO BERi{ARDO/MA

14 - Elaboração

80 ' PÍoJeIo > GEOÍECNIA E GEOLOGIA OA ENGENHARIA > OBRAS OE TERRA > DE OBRAS DE

TERRA > #3.3,1,9 - TERRAPLENAGEIT4

35 . EIAbOíAÉO dE OíçAMENIO > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENI-IARIA > OBRAS DE

TERRA > OE OSRÂS DÉ ÍÊRRA > #3.3,1,9. TERRAPLÉNAGEIú

80 . PTÔ'êIO > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS ' SISTEI\'iAS DE DRENAGEIV

plne oânls ctvts , oe srsÍEMAS DE DRENAGEM PARA oBRAS clvls > *5 3'1'2 - BUÉlRo

35 - ErabolaÉo dê orçamento > oBFIAS HIDRÁULICAS E RECURSOS H|DRICOS > SISÍELlAS DE

onereoen pene ôgRAs clvts > DE slsrÉMAS DE DRENAGEM PARA oBRÁs clvls >

#5.3.1.2 - BUEIRO

Após â conclusão dâs alividade§ técnicas o pÍoíl§sional dêve pÍocedeÍ a baixa deslâ ARÍ

- 

{. Àüvldâd€ Tácnicã
Ouantidâóe

7.596,00

7.596,00

18,00

18.00

- 

5. Obsêrvaçõos
NAIS NO l/UNlClPlO PROGRAMAT SDRU/MDR - 2217 - PROGRAMA DÉ

oRÇar\,1E NTO E PROJETO DÀ RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI

APOIO A PRoJEIOS DE DESENVOLV]MENTO SUSTENTÁVEL LOCAL rr.rrecnaoo ' pnopolrNÍE ESPECÍFlco ' RP2 ÍREcHo l: PovoAoo

CURRAIS PASSANDO PELO POVOAOO CAJAZEIRÂS ATÉ O POVOADO oLHo o'ÁGU A. EXTENSÁo: 4.096,00m TRECHO llr PoVOADo

CURRA]S PASSANDO PELO POVOADO CAJAZEIRAS ATÉ 1.555,00 METROS APÔS O POVOAoO CARLOS RoSEIRA. ExrÊNSÁO:3.500.00 m

ÉirersÀo romr, z.sm,oom coNVÊNlo: 92s197/2021

- 

6. oêclaraçôês

- Cláusulâ CompÍomissóÍia:Oualquor conflito ou liiig io oÍiginado do presenle conlÍâto' bem como sua inleÍprctação ou execuÉo, seÍá tesolvido po'

âíbitÍagem, de acordo com â Lea no 9.307 de 23 de setemblo de 1996, Por meio do Cent rc de Mêdiação e AÍbilragem'CMA vincu ado áo Cteâ'MA,

nos teÍmos do Íespectivo Íegulamênto dê âÍbiiÍagem quê, expressâmente, as pârles declâaam concoÍdâr

- 

7. Entidade dê Clas§ê Â$lnâdod. Íomàdig à pôÍ

SEIú INDICACAO DÊ ENTIDADE DE CLÁSSE

- 

8. Assinatuías

Declâ.o seÍem veídadeiras as iííoÍmaçôês âcimâ

FRANKNILVA vlElRA MATOS FnÁN«tvÂMÊlÂaMÀÍos

srlvA:66080185253 ;*I3::l*i1,,*.,.",*
ÍRANKNILVA VlÊlRÂ OA SIIVA aTOS _ CPF: 6«l'301 852_53

pREFÊtÍuRA iiuilclPAL oE sÃo BERNARDoT{a - CNPJ

06.125.389/0001{3

- 

9. lníotmâçõês

'AARÍ e vá[da somente quândô quatâda. mediante apresentaçáo do comprovânte do pagamênto ou conÍeÍência no sitê do Cr€á

Esta ART é isenta de taxa

-Iêl: (98)2106-8300

íal@ôo@@c.€âmá.olg.br

Fax: (98)210G8300 tr$F#,SÊ-

Rêgistrâda em: í7105/2022

a aútentodaóê d6la ART pode sÍ @ní€da m: htpsJ/qeêmâ-srlac @'b'/puÚcô/ 6m ã dláve: 7zcb2

lmpr€s$ ômr 1905/2022 às 15:15:12 qot: tp:17O24t 30'255

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
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AUEIRO SIMPLES IUBULÀR AT CANCREÍO

O = toocn
BÜT]RA OUPLO TUBUIAR OT CONCREÍO

_oÉt

I

o d@M)0 ]a lltNútrfrú

IRECHO r: POVOADO CURRATS PASSÂNDO PELO POVOADO CÂJAZE RAS AÍÊ

o povoÀDo oLro DÁGUA COM EXI ÍOÍAL 4.096,00 M

OROEM oESCRTÇÃO COOROÊRNAOA GPS/SAO.69

NICIO ÍRECNO I. POV CURRAIS 5 3"22',X9.79" W 42"30',24.63',

s 3"227.81"W 42'30',41.84',

BU€rROO1 - BSÍC 0 60 (EXISÍENÍE) s 3'225.27'W 42"3045.29"

EUETRO 02 ' B§ÍC 0.60 (EXISTENÍE) s 3'22 4.20'W 42'30',48.48'

BUEIRO 03 . BSTC 1,OO (SUBSTITUIR)

BUEIRO04. BSÍC 1 OO (RECUPERAR) s 3'2214.39', W 42"316.91"

s 3"22 21.70'W 42',3116.53'

EUEIRO 05 . BDÍC 1,OO (IMPLANTAR) 5 3"2232,1 1" W 42" 31 21.18',

FIM,ÍRECI.]O I' POV, OLHO D'AGUA s 3'22',55,60',W 42'3124.13"

P5

a6_

P6

14 -]{4- l ffê

EERNARDO . MRA MUNICIPAPR E

14RECUPERAçÃO DE ESÍRAOAS VICINAIS NO MUNICíPIO DE SÃO

BERNARDO MA

MAt/2022

ÊRANXNTLVA &i!.dL'i

stLVÁ.660A0t35 rwr6osoõn,
INDICADADTTALHES DOS sUIIROS E PONÍES

((

I

L

P8
_.4 n
/.§ /

s 3"223.52"\4 42'30',50.98

P7 I Pov. oLHo oÂGUA

nfi7

.12t +
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