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CNPr: 06,125.389/OOO1-88

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRôNICO NO 039/2022

I.I. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, POT MCiO dA COMTSSÂO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO - CPL, através de seu Pregoeir4 designado por Portari4 toma público para conhecimento
dos interessados que fará realizar o processo liciu,tório na modalidade PREGÀO, em sua forma
ELETRÔNICA, sob o n' 0392022 (Processo Administrativo n". 2022050-CPL, do tipo menor preço global,
para execuçâo indiret4 sob regime de Empreitâdâ por globrl,, 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 realizará âs 08:HS00min (oito horas) do dia 04 de outubro de 2022, conforme descrito neste Edital
e seus Anexos.

1.2. O procedimento licitatório obedecerá intçgralmente à legislação que se aplica a modalidade Pregão.
sob a égide Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuaçâo da Adminisração
Pública; Lei Federal n' 8.666, de 21106lÍ993: Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Consrituição Federal,
institui normas para licitaçôes e contalos da Administração Pública e dá outras providências, sendo aplicadas
ainda todas as suas alterações; Lei Federal n" 10.520, de 1710712002: Institui, no âmbito da Uniâo, Estados,
Distdto Federdl e Municípios, nos termos do aÍ.37, inciso XXl, da Constituição Federal, modalidade de

licitação denominada pregão, pam aquisição de bens e serviços comuns, Decreto n' 10.024/19 de 20 de

Setembro de 2019, Regulamenta o pregão, na forma eletónica, para aquisição de bens e serviços comuns e

serviços comuns de engenhari4 e dá outras providências, e Decreto Municipal 165/2022 Regulamenta o
pregão, na forma eletrônic4 para aquisição de bens e sewiços comuns e serviços comuns de engenharia. e dá
outras providências no âmbito Municipal e Lei Complementar no 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 no

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 20h30min (vinte horas e trinta minutos) do dia 09 de
setembro de 2022. O início da sessão pública será às l4h00min (quatorze horas) do dia 04 de outubro de 2022,
no endereço eletrônico no endereço eletrônico https://www.comprasbr.com.br, no horário de Brasília - DF.

1.4, A enlrega da proposta leva a participanle a aceitar e acatar as normas contidas no presente Edital.

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

çxçcução dos serviços de recuperação de estrada vicinal no município de São Bemardo,MA., conforme

especificações contidas no Anexo t deste Edital.

3.1. Poderão participar deste Pregão:

3.1.1. Quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade pertinente

ao objeto da licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto ao iteÍn 2.2 do

Edital, e à documenbção, constantes dçstç Edital e seus Anexos;

Não poderão participar deste PÍ€gão:

4.1 .1. EmpÍesas que não atenderem às condiçôes deste Edital.

4.1.2. Empresas que estejam em concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores,
em dissoluçâo ou em liquidação;

4.1.3. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, direta ou
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indireta federal, estadual, municipal ou do Distrilo Federal, por meio de ato publicado no
Diário O{icial da União, do Estado ou do Município, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição. [gualmente não poderão participar as empresas suspensas de licitar e

conhatar com a Prefeitura Municipal de SÂO BERNARDO, Estado do Maraúão.

Empresas reunidas em conúrcio, que sejam contÍoladas, coligadas ou subsidiárias entre si,
qualquer que seja sua forma de constituição;

Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de SÀO
BERNARDO, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável
técnico.

5.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senh4 pessoal e intransferivel,
para acesso ao sistema eletrônico, no site https://www.comprasbr.com.br.

5.2. O credenciamento junto 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

Prcgão Eletrônico.

5.3. ô uso da senha de acesso pela LICITANTE é de sua responsabilidade exclusiv4 incluindo qualquer
transação efetuada diÍetamente ou por seu Íepresentante, não çabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura
Municipal de São Bemardo responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.

5.4. Quando da participação das microempresas e empresa de pequeno porte deverâo ser dotados os criterios
estabelecidos ro aÍL 44 dâ Lêi Complementar n' 123, de 1411212006z Institui o Estatuto Nacional da

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e alteÍa outros dispositivos legais, alterada pela Lei

Complementar n". 147 de 07 de agosto de 2014, e Decreto Municipal N" 010/17e subsidiariamente, no que

couber, as disposiçôes da Lei n" 8.666/93 e suas alterações posteriores.

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

em caíório. a seguinte documenmçào:

6.1.1 HabilitaçãoJurídica

a) Requ€rimento de empresário, no caso de empresa individual; Cpf, RG do Empresário

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

tratando de soçiedades comerciais, e, no cítso de sociedade por ações, acompanhado de

documentos de eleição de seus administradores; Cpíl RG do Empresário.

c) Prova de regularidade fiscal, 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 adminisrados, inclusive aqueles

relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n" 1.751, de 02/1012014,
do Secretário da Receita Fedçral do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional
do(s) responsável(eis) (diretor, sócio ou superintendente) da empresa ou firma licitante.

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativâ 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,

4.t.4

4.1.5

5. Do (]REDEN(]IÂIlI EN'To
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4.1.6. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País.
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de l' de maio de t943; e certidão conforme o artigo 5" da portaria l42ll20l4 do
Ministerio do Trabalho e Emprego do(s) responsável(eis) (diretor, sócio ou
superintendente) da empresa ou firma licitante.

e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercícioi

f) Decreto de autoÍização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

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

g) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante, dentro do

exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade,

h) Certidâo Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante, dentro
do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade.

6.1.2 RegulsridâdeFiscâl:

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

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

apresentação de certidão expedida conjuntamentc pela Secretaria da Receita Federal do

Brasil (RIB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os

créditos tributiirios federais e à Díüda Ativa da União (DAU) por elas administrados,

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conj unta n' | .75 I ,

de O2llO/2014, do Seüetário da Reçeita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da

Fazenda Nacional.

c) Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeilos d€ NegativÀ expedida

pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comproYando a regularidade para com a

Fazenda Estâdual;

d) Ceíidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto Dívida Ativa do

Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado do domicilio ou sede do licitante;

e) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS - CRF' emitido pelâ Caixa Econômica

Federal - CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço;

0 Certidão Negativa da Divida Ativa do Município de origem;

g) CeÉidão Ncgativa de Débitos do município de origem da licitante;

h) Alvaní de Licenç4 Funcionamenlo e Localização do estabçlecimento do licitante'

Qürlifi câção Econômico-Finânceirr:

a) certidão Negativa de Falênçia e concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do

ticitante.

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

licitante.

c) As empresas com m€nos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste

subitem mediantç a apresentação do Balanço de Abernrra.

6.1.3
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d) Comprovação de Capital Social igual ou superior a l07o (dez por çento) do valor estimado
da conúatação

6.1.4 RegulâridadeTrabalhista:

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

cumprimento à lxi n' l2.44Dl20ll. Visando comproYar a inexistência de d€bitos

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

b) Prova de inexistôncia de débitos inadimplidos perante a jüstiça do trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativ4 nos termos do

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5 452,

de 1o de maio de 1943; e certidão conforme o artigo 5' da portaria 142U2014 do

Ministério do Trabalho e Emprego do(s) ÍesponsáYel(eis) (diretor, sócio ou

superintendente) da emprcsa ou firma licitante

c) 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

fitulo vtt-e da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n'5.452,

de 1o de maio de t943: e certidão conforme o arti8o 5" da portaria 142112014 do

Ministério do Trabalho e Emprego do(s) responsável(eis) (diretor' sócio ou

supeÍiltendente) da empresa ou firma licitante.

6.1.5QuslilicâeãoTécnica:Cumprimentododispostonoart.Il,§1"doart.30da8.666/93:

a)Atestadofomecidoporpessoajurídicadedireitopúbticoouprivado'comprovandoquea

licitanteExÊcUToUoUEXECUTASERvIÇos/FoRNEclMENTocompatíveiscom

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'

diretoÍes, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável' com expressa

indicaçâo de seu nome completo e cargo/função'

b) Certificado de Registro da empresa e de seu Responúvel Técnico no CREA da região a

que estiver vinculado o Licitante, dentÍo do prazo de validade' que comprove atividade

relacionada com o objeto da presente contratação'

6.2. Declaraçâo assinada pelo representante legal de enquadÍamento ME/EPP' conforme modelo no Anexo II'

6.3.DeclaraçãodelnexistênciadefatossupervenientesimpeditiYos.dehabilitação'naformado§2'do'artigo
ãià" i"i r"à"*r t.666/93, assinada pelo representante legal do Licitante' conforme modelo no Anexo III'

6.4. Declaração assinada pelo representante legal de coúecimento do Edital' conforme modelo no Anexo lv'

ue está cumprindo o disposto no inciso

854/99. conforme modelo do Decreto no
deq
no 9,

6.5. Declamção assinada pelo rcpresentante legal da licitante

xXxttt ao artigo z' da Cônstituição Federal, na forma da Lei

4.358/02. conforme modelo no Alexo V.

6.6. Dcclaração assinada pelo representante legal de Veracidade' a qual declara cumprir os requisitos de

iàírrí"ià" lqr"; à""i"áço* ilfo;adas são-verídicas, conforme parágrafos 4' e 5o do art. 26 do decreto

10.024/2019 e conforme modelo no Anexo VI'

6.7. Declaração assinada pelo repr€sentante legal de Garantia Contratual' a qual declara em cump mçnto. ao^

",,igú. 
* 

"ii"r, 
que 

"oncorda 
em "i[g"t 

u-g"t*tiu 
"ontratual' 

conforme prevê o AÍigo no 56 da Lei n'

ã.iãã. no u,o au 
"ttinatura 

do contrato, conforme modelo no An€xo \rII'
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)

6.8. As c€rtidôes valerão nos prams que lhes são póprios; inexistindo esse prâzo, reputar'se-ão válidas por 60

(sesssnta) dias, contados de sua expedição.

6.9 caso na documentação da licitante dona da proposta mais Yantajosa seja constâtada a existência de

"llrma 
.ert içao no que tangá à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma seú convocada para' no prazo de 5

«.in*i ai* út"ir, apàt 
" 

deitarução do vencedor, comprovirÍ a regularização. O prazo poderá ser prorrogado

[r igíal período, a critério da aáministraçâo púbtic4 quando requerida pelo licitante, mediante apresentação

de justificativa.

6.10 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acanetará a inabilitação

do licitante, ,"n' 
-pr"1riró 

das sanções previstas niste Édital, s"ndo- facultada a convocação dos licitantes

,.*À"r."ri"r, na oidem de classificaçao. se, na ordem de classificação, a outra licitante tenha alguma

.art.içao 
"" 

Ooa"."ntaçâo fiscal e trabalÍrista, seú concedido o mesmo prazo para regularização'

6.1 I . Em nenhuma hipótese será concedida prorrogaçào de prazo para-apresentação dos documentos exigidos

Dara a habilitacào, onde deverá cumprir as noÃras do becreio 10.024/19. onde apenas será permitida

!-".r.rár"1.J" à in.lrtao a. documenlos que corroborem com a habilitaçào através de diligéncia' salvo

item 10.10.

6.l2.AScertidõesexpedidaspelalntemet,esülocondicionadasàverificaçãodesuaautenticidadenossitesde
cada órgáo emissor.

6'13.ASlicitantesaÍcarãocomtodososcustosdecorrentesdaobtençãoeaplesentaçãodosdocumentospara
i"Liiui^a", ã prãp"ú d" pr"ço, inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao

,"glst;ã;;õtro riri".u, * a""úões e proposta inicial deveáo ser assinadas digitalmente através de

^iii"tut" 
digii"f, pu.u conferir aos mesmos autenticidade e integridade'

6.14. serão inabilitadas licitantes que nào atenderem às exigênciasdo presente Edilal e seus Anexos, sejam

;;;t*,;;";;;i; irr"grr"ria"a.J, " 
àin"ur'"t o andameito do Processo Licitatôrio' que discordem das

Cláusulas e normas do eaital, estanào fÀra do prazo previsto de Impugnação conforme o art 24 do Decreto

t0024/19.

6.15. Documentos anexados no poíal que não foram solicitados no edital' terão a mesma análise e julgamento

Ànforme exigência do edital dos documentos que foram solicrtados

7.1. A Equipe de Apoio através de seu Pregoeira esclaÍece qu€ a cotação do referido pregão far-se-á por meio

á" i-""r'"À uuro."i unitários e com apresentaçâo da marca ofertada'

8.1. A LICITANTE seú responsâvel por todas as Úansações q': I::t 
efetuadas em seu nome no sistema

.i.t.ôni*, ursrrindo como Íirmes e verdadeiras suas propostas e tances'

g.2. lncumbirá ainda à LICITANTE acompanhar as operaçôes no sistema eletrônico durante a sessão pública

do Presão, ficando responsável p"';;;ffã";;lt'o'" f"ta" de negócios diante da inobservância de

ãirirqu".. à.ntug.ns e;itidas pelo sistema ou de sua desconexão'

8.3. A panicipação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da seúa privativa da LICITANTE e subseqüente

encaminhamento da propo,o ot p"çã !i;üti;;;t#õ ;"io.do sisiema eletrónico' até irs 07h59 (sete horas

il"q,#;;;;tiuiosl ao aia oi ae outubro de 2022 (Horrá'rio de Brasilia)'

8.4. Como requisito para a panicipaçâo no Pregão' a LICITANTE deverá manifestar' em campo póprio do

sistema eletrônico, o pl"no 
"onhe"imãilo "'"i"rãiràrro 

ar 
""igências 

de habilitação preYistas neste Edital'

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de preenchimento da planilha existente no sistema

Cidade Compras. ,"rao ot,iguto'to o]ttlrrl'r'*"íã arlt campos "Marca"' "Vl Unitário" (valor unitário)"'Vl

oEsDAS ORIENl'À

cl cxvto »r PROPOSI \ DE PRE('OS8. t)



Total,, (valor total) e ,.Prazo de entrega" (o prazo de entrega não podeú ser superior ao constante no Termo de

Referência).

8.5.1. A proposta comercial, neste momento, não devená conter dados que identifiquem a

Licitante.

8.6. Até a data prevista neste Edital para encerramento do recebimento de propostas' a Licitante 
-poder'á

acessaÍ o sistema irortal de Compras PúLIiças para retirar, alterar ou çompl€mentar a proposta formulada. A

puni, do iní"io du ,"ssão públic4 não poderão ser altêradas ou retiradas às propostas formuladas'

8.6.1 O cronograma ffsico-financeiro com o cálculo do BDI deverá ser enviado junlo com todas as propostas

de preços.

8.'1. Uma vez que a licitanle seja declarada vencedora do presente pregão' esta deverâ encaminhar' pelo

Portal de àompras Públicl a copia da proposta no endereço https://www'comprasbr'com'br' de

acordo § 2. art. 3g do Decreto l0ô24llg, t€ndo como tçmpo limite o prazo minimo estabelecido no

decreto federul 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 ofãrtado, agora identificando a emprçsa com todos os dados'

inclusivebancáãosedevidamenteassinadapeloseuÍepresenlantelegal.
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A Proposk de Preços deverá conter:

8.8.1. Prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias mrridos' a contaÍ da data de sua

aprÊsentaÉo;

8.E.2. Preço Unitrário e toral, expressos em reais;

8.8.3. Especificaçâo clara do objeto, de acordo com o Anexo I deste Editali

8.8

8.8.4.

8.8.5

8.E-6

A "Marca' do produto ofertado preço oferado;

Prazo de entrega conforme definido no Arexo l: Termo de Referênciai

DeclaÍação de que sua proposra compreend€ todos os tributos' despesas ou encargos de

qualquer natureza resultante da execuçào;

os sesuintes dados da licitante: Raáo Social, endereço, telefone/Fax, número do CNPJ'

r'.rãil iã* 
" 

;oaigo da agência e o número da conta-corrente e praça de pagamento'8.8.7

8.9. Declaração expressa de total concoÍdância coÍn os termos deste Edital e seus Anexos

8.10. Não serão considemdas as ptopostas com altemativâs' devendo as licitantes se limitarem às

especifi cações deste Ediral

8.1 I . Decorrido o prazo da validade da pÍoposta sçm convocação para a conratação' ficam as licitantes'

liberados dos compromissos assumidos'

8.12. O prazo de entrega s€ráo estabelecido no Anexo I - Termo de Referência'

8.13. Serão desclassiÍicadas as propostas que nâo atenderçm às exi.gências do presente Edital e seus Anexos'

;ó;il:õr"nr., irr.grt".iã"a"sàu a.f.i.ot. capazes de dificultar o julgamenlo' bem como aquelas

;;"pt*;;;;;;irqr", or"rtã, a" uãiágen' nao pr"uiti^t neste Edital' ou preços e vantagens baseadas nas

ofertas das demais licitantes.

8.14. As Iicitantes arcarão com todos os custos decorÍentes da elaboração e aprescntação de suas propostas'
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g.l. A pa*ir das 08:00horas (oito horas) do dia 04 de outubro de2022.tetá,inicio a sessão pública do Pregão

Eletrônicà n" 039/2022, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e, após análise, início da etapa de

lances. conforme Edital.

10.1. Para o objeto ticitado, haveú a disponibilidade do sistema para a formulação de lances pelas Licitantes'

".:"t 
p-*ãi.Jrt s são explicitados nàs subitens a seguir, tendo por amparo legal aqueles previstos no

Decr€to no 10.024119.

10.2. lniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encamiúar lances exclusivamente por meio de

sistema eletÍônico, sendo a licitante i*Jiu,u*"* informada do seu recebimento e respectiyo horiírio de

registro e valor,

10.3. As licitantes poderâo oferecer lances sucessivos, observando o honário fixado e í§ regÍÍ§ de aceitação

dos mesmos.

l0-4. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance por ele ofeÍtado € Íegistrado no

sistemâ.

10.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor' prevalecendo aquele que for recebido e

registrado em Primeiro lugar.

10.ó. Durante o trânscurso da sessão públic4 as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor

lance registrado que tenha riao upr"í"rruaá' p"las demais licirantes, vedada à identificaÇão da detentora do

lance.

10.7. No caso de desconexão com o pregoeira, no decorrer 
_da 

dapa competitiva do Pregão, o sistema

eletrônico podení permanecer acessivel às licitantes para a recepção dos lances'

lO.7.l. O PÍegoeira. quando possível' dará continuidade à sua atuaçào no certame' sem prejuízo

dos atos realizados'

10.72. Quando a desconexão persistir por tempo superior a l0 (dez) minutos' a sessão do

Pregâo seá suspensa e teú reinicio somente aPos comunicação expressa do Pregoeira

aos Participantes'

10.8. A etapa de lances da sessão públiaa kanscoÍrer normalmente' neste processo optou se pelo Modo de

Disputa "ArlERTo". or r.ju. po"' iã'i()i"'J"-iõ 'J"'r 'i"uros 
os itens-ficaram abeío pra lances sendo que

a panir do 8' (oitavo) ,lnr,o o 
''"t'*-" 

piorãgara o fechament dt,lt-tl prorrogando " 
t".-lp: L:l-:-t-rd:

2(dois) em 2(dois) minutos consecuti;os enqua;lo houve lance' sem lance o sislema encerrara o ttem' senoo

vencedor a menor ofe a.

10.8.t. 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

contraDroDosta diretamente a licitante qie-à"[" "pLr"r"a. " 
láce de menor vator. para que seja obtido preço

melhoi. bàm assim decidir sobre sua aceitação'

10.10. Encerrada a etapa de lances da sessão públic4 o detentor da melhor oferta deverá comprovar a situação

de regularidade, -ediante encaminhairçnio !no"g" dos originais-ou cópias autenticadas dos documentos de

habilitação e planilha da proposta 
"''rnàiã "" 

pãt-a" : itte' aiat útiis' para confirmar a autenticidade da

ãã"r,n"l*áç-"i 
",.rgtda 

çonfoime o an 26 do decreto 10'024119 '

l0.l l. O Pregoeira anunciará a LI( ITANTE VENCEDORA imediatamente após o encerramen(o da etapa de

lances da sessào pública ou. quando f"t (, t*"' 
"pOt " '"gociação 

e decisào pelo Pregoeira acerca da aceitaçào

do lancç de menor valor.

9. ,\BERI'T;RÂ DA SESS o

10. FoRitttiLr( ro o«ls t. $lt us
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11.1. Na análise da proposta d€ preços, será verificado o atendimento de todas as especificações e condiçÔes

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.

11.3. Se a proposta ou o lance de menor pÍeço não for aceitável,. ou se a LICITANTE desatender às

exigências a" úUitltaao, o Pregoeira exam-inará a proposta ou o lance subseqüente' verificando a sua

acíabilidade e procáendo à sua habilitação, na oràem de classificação, e assim sucessivamente, até a

apuração de uma pÍoposla ou lance qu€ atenda ao edital;

I1.3.t. Oconendo a situação a que se refere o inciso anterior' o Prcgoeira podeú negociar com

a LICITANTE para que seja obtido preço melhor'

I 1.4. Para fins de julgamento das propostas, será observado o disposto no ?Ít' 44 da Lei Complementar Í'
lZa,, a" UtnnOÚ,listitui o gsatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno- Porte.e altera

out , àisporltiuos tegais, alterada pela Lei Complementar n'' 147 de 07 de agosto de 2014' e subsidiariamente'

io qr" 
"orb"r, 

* disf,osiçoes da Lei n" 8.66ó193 e suas alterações posteriores'

11.5. Para julgamento e classificação das propostas--será adotado o critério de menor preço por item'

.ir*,"a* 
"1- "1p"cifica6es 

tecnicÀ a"finid'u' no Edital' propostas acima de 507o do valor de mercado

apontada pelo sistema sení rejeitada.

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante noderá m3niflslar..imediata e motivadamente' a intenção de

interpor recuBo. quando lhe r.ra.o*.ãioo o-p't"zo de 3 (lrês) dias üteis para apresenação das razões do

recurso, ficando os demais ti.itantes ãLsa" logo intimados pam apresentarem conra-razões em igual número

de dias, que começarão u -,'"' ao'eãin-o;;;r; à" 
'""o""ni"' 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos

autos.

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

12.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importaÍá a decadência do direito de reconer e

á aàiuOicaçao ao oujeto pelo Pregoeira ao vencedor'

12.4. Os autos do processo permaneceÍão com vista-fianqueada aos- interessados' na sala da Comissão

PeÍmanente de Licitação a" pt"r";ti"i"ü'iiíü à";eo ie9g93 - MA' à Pça Bemardo coelho de

Àlmeida 863. Centro, sao s"t"'ao lüa j"'"t'IÃt ai^ ti"i'' das 08:00h (oito horas) às l2:00h (doze horas)'

13.1. O resultado dejulgamento §erá submetido à Autoridade Competente para homologação'

13.2. ADós a homologaçào da licitação' a LICITANTE VENCEDORÁ seÉ convocada para assinar o

conÍato, no prazo mâximo a. S t"ir'""r"f'ãi^ ,i.ir. Ic""* do recebimento da convocação e nas condições

estabelecidas neste Edital e seus Anexos'

t3.3. É facultado a Prefeitura Municipal de Sào Bemardo' ql1Í:^1-::n'o"uda não comparecçr no prazo

estipulado no sub-itet lr'z' nao up'""'iúr situação regular no ato da assinatura do contÍato ou' ainda' recusaÍ-

se a assiná-lo, injustificadamente, "";;;;;; 
ircrrÃrqrr's remane§centes' na ordçm de classificação' sem

;ãfiI;ffiffi; áã*u"ço"t'*ti""it' observado o disposto no sub-item [ [ 3'

13.4. O prazo de convocação podeá ser prorrogado' uma.vez' por igual.periodo' quando solicitado pela parte'

duranre o seu rrÍinscurso . a"ro" q,i. oá* mitivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de SAo

BERNARDOiMA.

ll. Do.tt[,GÂuENTO DAS PROPOST,\S

12. DOS Rt( t Rsos

t3. DÂ HO[loLoc \('Âo E coú oc .rc Àtl D.\ l.l( l l \ tE Yl'll( l-DoR.\



Folha

PREFETTURÂ MUNICIPAL DE SAO BERÍ{ARDO
ESTADO DO Í.IARANHÃO

PRÂçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNAR,DO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

l,l. DAs s.{\ ÕEs,\Dlt INtsl'R,\Tl\' \s u Pll\.\1,1 D'\ t)lls

14,1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a pÍopost4

falhar ou fiaudar na execução do objeto licitado, comportaÍ-sç de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou

cometer fraude fiscal, garantido o direito pÉvio da citação e da ampla defesa, ficani impedida de licitar e

contratar com a Prefeitu-ra Municipal de Sâo Bemardo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perduraÍem

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 obrigatoriamenre registrada no Diário oficial do Estado e no caso de suspensão de

licitar, o'LTCITANTE deverá- ser descredenõiado por igual período, sem prejuízo das demais cominaçôes

legais.

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

14.3.1

t4.3.2

Advertência;

Mulla por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de loyo (dez por cento), calculada

sobre ô valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições paÇtuadasl

Mult4 moratória simples, de 0,470 (quatÍo décimos por cento)' na hipótese de atraso no

"umpámerto 
d" ,uas obrigações contratuais, calculada sobÍe o valor da fatura;

Suspensão temPoníria de participação em licitação e impedim€nto dç contratar çom

Administração poÍ período não superior a 2 (dois) anos: e

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública:

A aDlicacão da sanÇão prevista no item 14 3 1, não prejudica a incidência cumulativa

irr'"irãiú"ú aàr'itens 14.3.2, t4.3.3 e 14.3.4. principalmenre, semprejuizo de outras

nãtíãr"r.l, 
""iã-oe 

reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja

;,ffi]liátá;-fu irf ü..nto d" eventuais cotas mensais' expressamente previstas'

iu"rftã" u a"f"t" ptevia do interessado, no prazo de l0 (dez) dias úteis'

14.3.3

14.3.4

14.3.5.

14.3.6.

14.4. As sanções previstas nos itens 14.3.4 e 14.3.5, poderão ser aplicadas't4.3.1 
,

conjuntamente com os itens 14 3 2 e l4 3.3, facultada a defesa previa do interes sado, no

Prazo de l0 (dez) dias út€is'

14.5. Oconendo à inexecução de que rata o item 14 3' reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela

ofeÉa oue se aDresentar 
"orno 

u.l,i;-toi'-'-t'j*"' pela ordem de classificação' comunicando-se' em

;ila;;&ffi pÃ-.n,. at ui"ioção - cPL' para as providências cabíveis'

14.6. A segunda adjudicatóri4 oconendo a hipótese do preço anterior' ficará sujeita às mesmas condições

estabelecidas neste Edital.

14.7. A aplicação das penalidades pÍevistas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura

Municipal de São Bemardo.

l5.l As despesas deçorrentes da pÍesente licitação conetão ryt-::13 dos recursos Recurso- Cv -N'

s.237.oot2o2t - stcoNv N'91632; - êàúÀNhA DE DES'ENryoLvtMENTo Dos VALES Do sAo

FRÂNCISCO ;- 
_ 

DO PARNAIBA

I õàãrir *rp""incos consignados no orçamento' classificada conforme abaixo especificado;

26.',l82.0056.2O15.0000 - CoNSERVAÇÃo DE ESTRADAS VtClNAlS', PONTES EBUEIROS

ã:qúooo - outÍos Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

\\l [-\l \Rl,rl5 DÀ DOTÂ( AO OR
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16.1. A contratâção do objeto licitado seÍá efetivada mediante Conúato, conforme minuta constante no

Anexo VII.

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

integÍalmente à este instrumento, implicando na obrigatoriedade da licitante vencedora em cumPrir todas as

obrigações e condições de execução especificadas neste Edital e seus Anexos'

16.3 O presenre Edital e seus Anexos, bem camo a pÍoposta do licitante vencedor deste certame, farâo parte

integrante do Contrato, independente de transcrição

17.1. Ocorrendo desequilibrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabçlecer a

relação pactuada, nos tàrmos do art.65, inciso II, alínea d, da Lei n" 8.666/93, mediante comprovação

documental e requerimento expresso do contnÚado.

lS.l.osserviçosdeverãoserexecutados'naqualidade,quarrtidadeeperiodicidadeespecificadasnoTermo
àe Referência -'Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições implicaÉ recusa sem que

"uib" 
qrutqu", tipo de Íeclamação poi parte dà inadimplente. A conkatâda obriga-se a substituir os serviços

que porveniura nào atendam às especificações, sob pena das sanSes cabíveis'

18.2. Os serviços deverão ser çxecutados integralmonte sern 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 seá ef€tuado mensalmente, Íeferenle aos serviços execúados' após a comprovação de

d,,e â emnresâ con6atada está em dia com as ob gações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a

ffiilâil;ô;;tdõ"; Nd"il; ;; oéuito, á.o o 1NSS 
" 

o FGrS, no prazo não superior a 30 (trinta)

ãi"r, làtàa"t da entrega au rlotu fi,"ut dos serviços, devidamente atestada pçlo setor rompetente .Será

verificada também sua regularidade coÀ os rributos Federais, mediante apresentaçào da _certidão-conjunta

ll.g"rü * õ"-faa" CJn;unt" foritl\r" 
"om 

efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e

Dívida Ativa da União.

19.2. É vedada expressamente à realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital' em

"íp..r"r 
t 

"ãúi""i"'ú-",aniu, 
..oi-i" ül"to o' rn"'rno o protesto de título' sob pena de aplicação das

,áço", pt"ui.tut n"ste instrumento e indenização pelos danos decorrentes'

t9.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação inegular

p"ãnt" u s"g*iaãa" Social e Tributos Federais' conforme item 19 1'

20.1. Qualquer pedido de esclareçimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do pÍesente Edital.e

seus Ançxos deverá ser enviado, "" 
i;;;;;i* *ó.rsável por esta licitação, exclusivamente no endeÍeço do

;;;ri;6;r;;"omprasbr.com.br,, at-é 3 (três) àias úteis anterior à data fixada no preâmbulo

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

Edital;

16. tlo C()NI R.\1o

tr. nccrr tiosrt'Ão Do [.Q t,t LIllRlo E('oNÔ\lt( o-t'l\l\( El Ro

I8. DOS SER
vlcos E E\ECl'(:ÂO

te. Do P,{Crll Ell o

20. DOS PEDIDO S Df, ES('LÂRE('III E§tOS
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20.1.2. Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas as demais empresas

que tenham adquirido o pÍesente Edital.

20.1.3.4 Pregoeira respondeÍá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsidios formais aos responsáveis pela

elaboração do edital e dos anexos.

Çeíamel

21.1. Conforme previsto no art.24 do Decreto 10.024/19, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para

recebimento das piopostas, qualquer pessoa podqá impugnar o ato convocatório deste Prcgão' sendo que tais

impugnações deveA'o ser maniiestadas exclusivamente por meio eletrônico através do Portal de Compras

pULlõas no endereço eletrônico, https://www.comprasbr.com,br, no prazo mencionado'

21.2. A impugnaçâo não possui efeito suspensivo e cabeú ao Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela

elaboração dà Jditál 
" 

do. -"*ot, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis- contado da data de

recebiúnto da impugnação, conforme estabelecido no § l. do art.24 do Decrero 10074/19:

21.3. Acolhida à impugnaçâo contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do

21.4. As impugnações protocoladas intempestivamente serão descpnsideradas'

2l.5 As empresas que não entrarem com o pedido de IMPUGNAÇÃO do Edital no prazo estabelecido aÍ 24

ão O""."to 
't 

OOZ+I ig, ou participarem do paa,"nt" 
""ttu-" 

automaticamente estão concordando com todas as

cláusulas e regras prevista nesse Edital,

22.1. Os casos não previstos e as dúvidas dcste Edital serão resolvidos pela Comissão l"ryul:ll^ d"

li"ioçao, ** base à legislaçao que se aplica a mld-ali{1d-9^freeao' sob a égide da Lei n' 10 520/02' e

íitiai"tú"r,a "" 
que áube., as disposi{ões da Lei n" 8'666/93 e suas alterações posteriores'

22.2.FiçaasseguradoaPrefeituraMunicipaldeSãoBemardoodireitode'nointelessedaAdministração,
anular ou revogar, a qr"lque, tempo, no iàJã o' 

"rn 
puttt, a presente licitação' por razões de- interesse público

;;;;;;; tF",; ,rp"*"ni.rt" à"uiOo**t. comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduê

ã"".iã.'Lúai" po'r itegatidaae, a" oti"io otr ior provocação de terceiros' mediarte parecer esçrito e

devidamente fu ndamentado.

22.3. A participação neste Pregâo implicará na aceitação integÍal e inetratável de suas norÍnas e observância

ãã, p."".iio, t"guii 
" 

regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e de recurso'

22.4. o objeto da presente licitação poderá sofrer acésçimos ou supressões' conforme previsto no § l'do

Art. 65 da Lei 8.666/93.

22.5.NãohavendoLimpezanadatafixadapalaaabertuÍadaSessãodalicitação,ouocorrendoqualquerfato
a"p"."a"i""ia q"a i*p"çá 

" 
r*ti,tçà-ão ""'tt" 

nu d"tu tt"ad4 a sessão será automaticamente ransfcrida

para o primeiro dia útil subseqtiente,_io-Ãesmo local e horário anteriormonte estabelecidos, desde que não haja

comunicaçâo do Pregoeira em contrarlo'

22.6. O desatçndimento de exigências formais não essenciais não impoÍaní no afastamento do licitante'

;;; q;";"jm p;tsíveis as aferi-çoes das suas qualificações e a exata compÍeensão da sua proposta' durante a

realização da ses§ão pública deste Pregão'

22.'t. Caso seja necessária à inteíupção da sessão, os autos do processo ficarão sob a guarda do Pregoeira'

que designaní nova data para a continuação dos trabalhos'

21. D,\ I\I Pt'(; N l(l.i() DO,\'tO (roN\ (x ,\]-oRlo

22. D.\S DISPOSI(IOES (; ER.\ lS

r3tÍ
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22.8. O presente Edital e seus Anexos, estaÍâo a disposição dos interessados, glatuitamenle, na sala da

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Bemardo, sito à Pça BeÍnardo Coelho de

Almeida 863, Centro, São Bemardo - Ma durante os dias úteis, das 08:00 as l2:00 horas e no endereço do

22.9. O executor de outra Unidade da Federação deveni por ocasião da execução dos serviços, apresenlar! a

declaração de idoneidade da Nota Fiscal emitida pela Secretaria de Economia Finanças ou Fazenda do Estado

que haja tributado a operação.

23.1. Constituem anexos do edital e dele fazem pane inte$ante, independentemente de transcrição, os

seguintes anexos:

23.1.1 Anexo I - T€rmo de Referência
23.1.l.a) Projeto Bâsico e Memorial Descritivo

23.12 Anexo II - Modelo de Dectaração de enqüadramento de ME/EPP'

23.13 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 emprega menores'

23.1.6 Anexo VI - Modelo de Declaração Veracidade

Anexo Vll - Minuta do Contrato

SÃO BERNARDO MA, 19 DE SETEMBRO DE 2022.

ARAÚJO LIMAELIZA
Pregoeira

23. DOS ,\NE\OS

I

/r
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PREFEITURA sÃo BERNARDO
ESTADO DO TiARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALTTIEIDA I{O 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPI : 06.125'389/oOOr-88

ANEXO I

§J

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS S-ERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA

VICINAL NO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO,&íA

QUANT. PREÇO TOTALITEM o Dos sERvlÇosDESCRT

481.000.00
1.0 O DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇ ODEOBRA: EXECU

ESTRADA VICINAL,

481.000.00

As despesas decorrentes
Ns 8.237.00/2021 - SICONV

FRANCISCO

- codevasf - especíÍico

da presente licitação correrão por conta dos recursos Recurso- cv

Nq 916327 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO

E DO PARNAÍBA

s consignados no oÍçamento, classificada conforme abaixo

especificado:

Recu rso
Financ€iro

26.782.0056.2015.0000 - coNSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E

Dotação
Orçamentári8

agricola no municíPio, através do

Produção

da
agrícola e escoamento de povoados importantes' abastecimento dos comércios locais, transporte e

da produçãorural e o escoamento
da

população
trafegab ilidade
rural..

Dinamizar o desenvolvimento
fomento

Justilicativâ

e terá vigência de l2 mesesde sua assinaturaO contrato iniciar -se-á na dataVigência do
CoIrtrato

lnicio: Conforme Ordem de Serviço

180 cento e oitenta dias.ExeExec o
Prazo de

Global.Poro

Sert'

Locâl da

Execução do

PrefeituraSetor de Compras eUnidade
Fiscalizadora

I

BUEIROS
339039.000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Município de sÃo BERNARDo^'Í4.
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Folha

PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO BERÍ{ARDO
ESTADO DO I,IARANHÃO

PRAçA BERilARDO COETHO DE ALMEIDA ilO 862 - CEI{TR,O - SAO BERNARDO/MA
CIIPI: O6.125'389/00O1-88

EDITAL DE LICITA Ão

ANEXO II
Df, CLARAÇÃO DE ENQUADRÂMENTO ME/EPP

Ilma. Sra.

Pregoeira e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bemardo

RCf.: PREGÃO ELETRÔNICO N"039/2022

Prezados Senhores.

PRTGA o Et.1:rRÔ\lco 1\" 0J9/2022

.( de de 2022.

(assinatura do representante legal da proponente

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

í"nd.r""o ffi Tr",.r;**;;'à"Í*"ti![
, p,r.raaotial Oa baneira de. ldentidade [o -. 

-_= 
e do CPF

"r--J"qu", " 
Vàrra Seni,ári" o arquivamento do presente instrumento e declar4 sob as penas da lei.

q";;"*r'q""0*n." *naiçao ae eúnrsA DE PÉQUENo PonTE, nos termos da Lei Complementar n" l23' de

i+ltzlzooá. cooigo ao ato:316 Descrição do Ato: ENdUADI{AMENTo DE EMPRESA DE PEQUENo PoRrE



Processo:;!!-üJ-Q5L
Folhâ: 1,\7
Rubrica: ?-

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERITARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA I{O 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0(X,1-88

Ilmo. Sra.
Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bemardo,MA

RCf.: PREGÂO ELETRÔNICO N" 039/2022

Prezados Senhores.

EDITAL DE LICITA Ão

ANEXO III
DECLARÂÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDITIVOS

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

empresa) , CNPJ no DECLARA, sob as penas da L€i. nos termos do § 2", do art. 32, da

Lei n'8.666/93 que até esta dala, não ocoreu nenhum

licitação em epígrafe.

fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na

..( ...) de de 2022.

(assinatura do representante legal da proponente

PRECÃO ELL'I'RÓ\IC'O \' OJ9/2022



Folha

PRAçá 8ERIARDO 'e-

EERTYARDO/T{A

DE
o

l,:": r.," 
DEcLAeÂÇÂo 

D..S^t#8.fi;

,;*:iHi,X.,ff 
;i,,"[T:t.LT,:

Ref: PREGÀo 
EI-ETRÔNICo 

À,. OJ9l2022

Prezados 
Senhores,

ENTO DO EDITAL

-......(.....), ....... Ae .. ................. de 2022.

(assinatura do

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

;;;;;;;;; hc"i ;;;ü;;;;;;;

da

açâo



ji r(rc€stioi 0 0,ôlhâ;

PRAçE gERI{ARDO
rtpâ,,

Do

sÂo BERilARDo/Í{A

E Dtr

Pregoeira
Prefeitura

RCf: PRECÂO 
ELETRÔN]CO

N. Bs/2022

Ilma. Sra

Prezados
§enhores,

(assinatura do representante legal da proponente)

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

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

PREFEITURA

CIUPJ:

DE

no da
acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de

no



PRÂçn aER,{ARDO

Folha

o

CNPJ n.
de

Íidade
§eu

no
representante

e que as in

de 2022

BERT{ARDO/í{A

DE LI

Illna. Sra.

Prezados 
Senúores,

no
D

conforme parágrafos 4" e

DrcraRÁÇtàEJro/EIACTDADE

;;?',,.Jr;i;1n;,,"gng:l:
fiC,.J PRECÀO 

ELETRÔMCO 
N" O.I9ZZO ))

sediada 9rrlegat Sú)
c do CpF

sâo verídicas,

(....), ....... ae

(assinatura do representante legal da proponente)

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

PREFEITURA

CltlPJ:

da

t0 .024/2019 .



PRAÇa aenx4xps

BERIVARDO/TIIÂ

"*"I3?..&%?,?&,91,*,,,
ÁN vtt

2022050-cPL/sB

CkÍusula Terceira - DO VÁLOR CONTRATITÁL:
3 l Pela execução do objeto ora contratado, a colhatante paganí à contratada o varor globar de R$ _ (...),
conforme descrição dos serviços abaixo:

Cláusuh Quarta - DOs RECaRSOS FINÁNCELRO*:

-e..],,! 
a-e,sn9sas aecorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos Recurso- cv Ne 8.237.oo/2o27-

SICONV N9 916327 - COMPANHIA DÊ DESENVOLVIMENTO DOs VALES DO 5ÂO FRANCISCO r OO PNNNEÍSA
- Codevasf - específicos consignados no orçamento, classificada conforme abaixo especificado:

26.782.0056.2015.0000 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VrCrNAtS. pONTES EBUETROS
339039.000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Clóasula Suinta - DA VtNGÊNCIA:
5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12 meses

Chíusula Sexta - DOS SERVIÇOS E EXECUÇÃO:

íti#tia,y,fi#íír;it$#i;íi^ííi
por 

^e:re irsrrum.. . EnrpREsÁ-(.

p,;ô;;; ;il;p;iti,i.^^ffi::t lffi:'T;"ir,{ ffrrffiX, Mu N tct pA L DE sÀo BE p N, o 
^ ^

ffiiirrffi*'tr*il;fu,#ffiü;,':J.*ffi
Cldusalo primeiro _ DO OBJETO:
I r o pÍesente contrato tem pôr obieto a execução dos serviços de recuperação de estmda vicinar no Município de são

Cláusula Segunda - DO FLrNDÁMENTO LEGÁL:

á;i*li;3.l"lffi."#,;T:#itI:#,;l 
fiiiltiJl#111,il:.Jfi:::":i.,Hff.:;fi,J3l:3,:,".fff:i:,#alteraçôes posteriores e peros preceitos de direito púbrico. ;",à;il. preços apresenrada passa a inregrar esre

sÂo



Cláusula Nonq _ DA FISCALIZÁÇÃO:
9.1. A contratante designa o senhor
fiscal do contrato paÍa

nas cláusulas

exlgrr o fiel cum docontratoeaquali dade nos bens ou

cPF XXX.XXX.XXX-XX, para a função de
servrços entregues, com bàse no

termo de referêncià e
pnmento

estabelecidas no contrato

Cltiusala Décima - DOS DTREITOS E RES\ONSABTLIDADES DAS pARTES:l0.l. Constituem direitos da Conrrâr
g;,1.1.. " y"r", a1't^i;;?#l'Xjill; :::1,,:::i"*#:: 

o*" contrato nas condições avençadas ç da contratada
ru.r. ( onslrtuem obrigaçôes da Contratada;

I) executar os serviços à.suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do presente contrato:D 
f6"àBpá?iXXr;risorosamente 

,* 
"r*.ir""ã"r. prazos e condiçôes descriras na Ctausuta r _

lll) os 5çrv1çs5 ,.u.lr:_ 
- 
r.l execurados integralmente e 

. 
constante no caso de provimentoininteruphmente ' no caso de manutençào ra-'p." ir"'r"qri.i,ado conforme ordem de seniço deacordo com as necessidades da Secretaria municipai. 

-
,r)oTjJf"i,l.,oij,ij3:l1:,:l o*o*^ ro" ," fi,li.À n""",,rírios para o adimplemento das obrisações

V) Nâo transferir, total ou parcialmente. o objeto deste Contrato;VI) sujeitar-se U ,ut:,.11r," fiscalizaçào por_ part; àu CONfnafaNfE, prestando todos osescrarecimentos soricitados a,e atendendo as ieclamações proced.ntes, ca.o ocãfi-*---' '-n
VIr) comunicar à coNTRATANTE os eventuais casos ionrilo, o, a" força maior. dentro do Drazo de 02(dois) dias úteis após a verificação do faro e apresentar 

", a""rr."iJ, pu." ; õr.i;lff;"rr",em até os(cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de rtào serem considérados;

PREFEITURÂ

CNPJ:

6.i. Os

Íípo de

deverâo
ser

Por paÍe

Termo de

lI, alínea
do côntraúo,
d, da Lei n"

a

8.666/93,



ffiE,,:t?u'ng0OtU,ritE

VIII) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais deçorrentes da execução do
presente contmto;

IX) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes assumidas;
X) a Confatada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos serviços

executados, inclusive suas quantidades e qualidade, competindolhe também, a dos serviços que não

aceitos pela fiscalização da ContÍatante deveúo ser trocados;
X) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes quç porventura

oçorram na çxecução dos serviços e o uso indevido de patentes e rcgistros.

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

Cfuiusula Décima Pimeiru - DA TROCÁ EVENTUÁL DE DOCUMENTOS:
I l.l. A troca eventual de documentos entre a Contralante € a Contratada, será realizada através de protocolo.

I 1.2, Nenhuma outra forma seú considerada como proya de entrega de documentos.

Ctuiusuta Décimo Segunda - DÁ RESCISÃO DO CONTRÁTO:
12.1. A rescisão do contralo terá lugar de pleno direito, a critério da ContÍatante, independentemente de interposição
judicial ou extrajudicial, em conformidade com o aÍ. 55, inciso IX, da Lei n" 8.666/93 e suas alterações nos casos
previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

clriusulq Décima Terceira - DAS SANÇõES E PENÁLIDÀDES:
13.1. A licitante que ensejar o retardaÍnento da execução do ceÍtame, não mantiver a propost4 falhar ou fraudar na
execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fi'aude fiscal, garantido o
direito prévio da cita{ão e da ampla defes4 ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São
Bemardo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.

13.2. A penalidade seni obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso de suspensão de licitar, o
LICITANTE devení ser descredenciado por igual periodo, sem prejuízo das demais cominações legais.

13.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estaftá sujeita as seguintes penalidades:

13.3.1. Advertênci4
13.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de l07o (dez por cento), calculada sobre o

valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pacruadas;

13.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no

cumprimento de suas obrigaçõ€s contmtuais, calculada sobre o valor da fatura.
13.3.4. Suspensão tempoúria de participação em licitação e impedimento de contratar com

Adminisraçâo por período não superior a 2 (dois) anos; e

13.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou çontratar com a Administração Pública.
13.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a incidência cumulatiya das

penalidades dos itens 13.3,2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente, sem prejuizo de outras hipóteses,
em caso de reincidência dç atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de
inadimplemento de eventuais Çotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia
do interessado, no prazo de l0 (dez) dias úteis.

13.4. As sançôes previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 13.3.2 e

13.3.1, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de l0 (dez) dias úteis.

PREFEITURA MUÍ{ICIPAL DE SÃO BERÍIARDO
ESTADO DO MARANHAO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ATMEIDA ]IO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/I,IA
CNPI: 06.125.389/Oqr1-88
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13.5. Oconendo à inexecugão de que trata o item 13.3, reserya-se ao órgão contrutante o direito de optar pela oferta
que se aprcsentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguid4 a Comissão
Permanente de Licitação - CPL, para as providências cabíveis.

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

13.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de São
B ernardoÀ4-A

Chiusula Décima Quarta - DOS CÁSOS OMISSOS:
14.1, Os çasos omissos serão resolvidos à luz da Lei n' 10.520102, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da
Lei n'8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

Ctuiusula Décima Quints - DO FORO:
l5.l. Fica eleitq o foro da Comarca de São Bemardo, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da
interpretação deste co[trato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estaÍem jusúos e contratados, 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.

sÃo BERNARDO (MA), ....- de de 2022

Contratante Contratada

Este volume do edital na modalidade Pregão Eletrônico n' 03912022, possui 22 (vinte e duas) paginas,

incluindo esta. numericamente ordenadas.

Comissão
de julho de 2022.

Prefeitura Municipal de São Bemardo, Estado do Maranhão, em 04

ELIZA

TERN,IO DE ENCERRANICNTO

SANTOS
Pregoeira

PREFEITURA MUilICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARÂNHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Í{o 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CÍ{PJr 06.125.389/000r-88



MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESE]\ry, DO VAIE DO SAO FRÁNCISCO

PÍA]AFoRMA.ARÁSII

N'/ ÀNO DA PROPOSTA:
03t66212021

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

CARACTERTZAçÀO nOS rNrrnnSSES RECIPROCOS:
O município de São Bemardo, Estado do Maranhão, tem uma população estimada de 26.476 habitantes (segundo IBGE 2010) e
r{,rea de 1.006,920 Km'. Está localizado na Mesorregião Leste Maranhense, Microrregião Baixo Pamaiba Maranhense, distante
108 km da caDital Sâo Luís.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMÀ:
Dinamizar o desenvolvimento ruml e o escoamelto da prodüção agrícola no município, atrayés do fomento da produção
agdcola e escoamento de povoados imporlantes, abastecimento dos comércios locais, tmnspoÍe escolar e a trafegabilidade da
DoDulacão ruml.

PÚBLICO ALVO:
As comunidades rurais e outros povoados do municipio, assim resultando em desenvolvimeoto e melhoria na infiaestrutuÍa de
diversas comunidades.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:
As estÍadas vicinais de melhoramento dão acessibilidade da sede aos povoados. Essas estadas encontram-se em pessimas
condições tomando dificil os acessos às bases produtivas rurais, responsáveis por grande parte do PIB municipal com o

escoamento da produção dos pecuaristas e agricultores.

RESULTADO§ f,SPf,RÀDOS:
Estas estÍadas recuperadas proporcionarão o escoamento da produção agrícola, melhor ilrfracstrutura para os municipes,
facilidade de acesso das crianças às escolas, portanto a manutenção da trafegabilidade do trecho em questão e de suma

I - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE:
22203

NOME DO ÓRGÁO/óRGÃO SUBORDINADO OU UC:
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO

CPF DO RESPONSAVEL:
405.72U.203-30

NOME DO RESPONSÁVEL:
CELSO ADRIANO COSTA DIAS

f,NDEREÇO DO RESPONSÁVf, L:
Avenida Alexandre Moura, n25, CentIo

CEP DO RESPONSAVEL:
65025-470

Relatório emitido em 15logl2o22 15:10:43 Página 1 de 6

Procesrg;!!)!)!Q
Folhe: ,7 i
RubÍica: Í-
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Folha
2 - DADO§ DO PROPONENTE Rub

PROPONENTE:
06.125.389/0001-88

RAZÂO SOCTAL DO PROPONENTE:
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE:
PRACA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA. 863

CIDADE:
SAO BERNARDO

UF:
MA

cóDIGO
MUNTCÍPIO:
0909

CEP:
65550000

E.A.:
Administração
Pública Municipal

DDD/TELEFONE:
98981 137400

BANCO:
OOI - BANCO DO BRASIL SA

AGÊNCIA:
2826-6

CONTA CORRENTE:
284513

CPF DO RESPONSÁVEL:
002.551.633-71

xorus oo nuspoNsÁvEl:
JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:
RUA CELESTINO CAMARA, I55 - CENTRO

CEP DO RESPONSÁVEL:
65560000

Relatório emitido em 1510912022 15:10:43 Página 2 de 6
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4 . DADOS DO EXECUTOR]ryALORES

rrocesrqJpT[!§!
Foll,a:')2
Rubrica: F-

VALOR CLOBAL: R$ 481.000.00

VALOR DA CONTRÁPARTIDA: RS 3.500,00

VAI,OR DOS REPASSES: Ano Valor

202t RS 477.500,00

VALOR DA CONTR{PARTIDA FINANCEIRA: RS 3.500.00

VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS: RS 0,00

VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: RS 0,00

INICIO DE VIGENCIA: 30t09t2021

FIM DE VIGÊNCIA: 3010912024

VIGÊNCIA Do CoNvÊNIo: 2024

Relatório emitido em 1510912022 15:1Q:43 Página 3 de 6



5 . PI,ANO DE TRABAI,HO
ProomgrlDiíú9
Folhr
Rubrlcr

Meta no: I

Meta no: 2

META N': I VALOR DA META R$ r 3.907.02

DESCRIÇÃO: Meta 0l - Elabomção de Projeto TécniÇo Executivo

META N': 2 VALOR DA META R$ 463.592,98

DESCRIÇÃO: Meta 02 - Recuperação de Estradas Vicinais no município de São Bemardo,4üA

VALOR DO REPÀSSE: R$ 477.500,00

7 - CRONOCRÂMÀ DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

MÊS DESEMBOLSO: AbriI ANO: 2022

UETA \': I RS 102.69

DESCRIÇAO: Meta 0l - Elaboração de Projeto Técnico Executivo

META N": 2 VALOR DA META R$ 3.397,31

DESCRIÇÃO: Meta 02 - Recuperação de Estradas Vicinais no municipio de São Bemardo,MA

VALOR DO REPASSE: RS 3.500,00 PARCELAN.: I

Unidade dc Medida: LrN Quantidade: 1.0 Valor: R$ r4.009.71

lnícioPrevisto: 30/09/2021 Término Previsto: 30/0912024 valor Clobal: R§ 481.000.00

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

Endereço: No município de São Bemardo/MA

Especilicação: Mçtâ 0l - Etabordção de P§eto Técnico Executivo

Quantidade:
1.0 UN

Valor:
R§ 14.009,71

I!ício Prêvlsto:

30tt9l20z1.

Iérmlno PreYisto:

30t09n024

EspeciÍicação: Meta 02 - ReÇuperação de Esfadas Viçinais no município de São Bemardo/MA

Unidade de Medida: LN Valor: RS 466.990,29

lnícioPreüsto: 10/0912021 Tórmino Previsto 30/0912024 Valor Global: RS 481.000,00

U[; MA Município: 0909 - SAO BERNARDO CEP: 65550-000

Endereço: No municipio de São Bemardo/MA

Etapa/Fsse r': I

Especificação: Meta 02 - Recuperação de Estradas Vicinais no município de São Bemardo/lvÍA

Quantidade:
1.0 UN

Valor:
RS 4,6ó.990,29

InÍcio Preüsto:
3UWlZO2t

Término Preüsto:
30t09t2024

Relatório emitido em 1510912022 15:10:43 Página 4 de 6

6 - CRONOCRAMA DE DESEMBOLSO
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRÀNCISCO

Especificação: Meta 0l - Elaboração de Projeto Técnico Executivo

Etapa/Fase no: I

lQuâtrtidade: l.o

MÊS DESEMBOLSO: AbTiI ANO: 2022

PÀRCELAN": I

lvnLon oe vrre,



Proceslo: y\n-u)C6Ll
Iott ",ê.T---I.i ubÍ,ca:__ R-.8 - PLANo DE APLICAÇÃo DETALHADo

9 - PLANo DE APLICAÇÃo coNsoLIDADo

O DO BEM/§ERVIÇO: Meta 02 - RecupeBção de Estadas Vicinais no municipio de São Bemardo,{r4ADESCRIÇÂ

NATUREZA DA AQUISIÇÁO: Rccursos do Convênio NATUREZA DÀ DESPESA: 449051

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÀO: No município de São Bemardo/MA

I]F: MA MUNICÍPIO: O9O9 - SAO BERNARDO

UNIDADE: I-TN QUANTIDADE:1,00 v. uNrTÁRro: R$ 466.990,29 V.TOTAL: RS 466.990.29

OBSERVAÇAO:

NATUREZA DA DESPESA

Código Total Recursos Contrapaúida Bens e

Serviços
Rendim€nto de

Aplicâção

449051 R$ 481.000,00 RS 481.000,00 RS 0,00 R$ 0,00

TOTÀI, GERAI,: R$ 481.000,00

Relatório emitido em 1510912022 '15:10:43 Página 5 dê 6
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Proccsrg: .r0-l I OÍ,, Ü

Folha: ,;
Rubrica: Ê-10 - DECLARAÇÃo

Na qualidade de representante legal do proponente, declarc, para fins de provajunto ao
para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mom ou situação de inadimplência com o Tesouro
Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a tÍansfeÍência de recursos oriundos
da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento.

Local e Data Proponente

11 - APROVAÇÂO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade

12 - ANEXOS

Comproyantes de Câpacidade Técnica e Gerencial

DECLARAÇÂO DE CAPACIDADE TÉCNICA.Pdf

ComproYâçâo da Contrapartidâ

Nome do Arquivo:
DECLARAÇÀO DE CONTRAPARTIDA.Pdf

Documentos Digitâlizados do Convênio

Nom€ do ÀrquiYo;

Nome do ArquiYo;

DOU.pdf
ConvEnô,pdl
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ÉxrRÁTo ot DoaçÀo

PROCESSO s9520.m1273/2021 88+, ÊSPEclE: Ierm d€ Do.çâo n.r 2.31s.00/2021,
cel€bràm a Companhia dê o.*nvolvihêôio dG V.ler do 5ão trancieo e do Parnàlba
cooEvasl cNPr/Mr o.399.857/O@t-26 ê o MUNrcÍrO OE íO FÉUX DO COnrBEj
CNPJ/MÊ 16.430.95y0m1-3o; Objetor R6eMtóric pa.a Águâ E Iúb6 de Pvc; vàlor RS
55 7I9.89i DATA 26.10.1011 Haney xdrêÍ Nõomenro Supê,,nrendent- RP8'ondl dà
)r/SR . lutãi Fud.r Rih.n rá

3r suPERrNÍENoÊNcrA REGtoNAL

fxtiÂTo Da tlat/to Aomvo

EXrnÁTO Dr OOAçÀO

Pr@s3o: s9s60.@1774l2021'93. trpécê: Ierm d. DcÉo nq 6,260.@102r DoADorÁ:
Compãnhiã .lê oêemlvimento &!! Vâlês do s& Franci@ ê do pemeibà , COOEVÁ§f.
cNPr/MF. Clo,9985r/o@r 26. DoNÁrÁRrÁ. Mun,cipo de và,pà dà Ro(à, cNp,:
13.396.75al@01{0, estabelerdo no êsrãdo da 8áhia. OBlrTo: Doâção de 11 {on!e)
tãnques dá8ua em polidileno, com Ép*idãde voluôétncà ndividúaL de 10 mr (dez
meÍos cúbicos). varoR ÍoiÁr Dos gENs: R5 21.742,01. ruNoÂMENÍAçÃo LEGÁL] ãrr. 29,
lnciso XVll, dâ têi nq 13.303/2016. 0ÁTÀ Dt ASSINÂIURÀ] 03/1112021.

ETTn^TO Or @AçÀO

Proces$r s9s6o.m1565/2021{4. Éspé.ie: Termo de 0@Éo nc 5207.m/2021. DOAoOflA:
c.mpanhia de oêsenvolvimemo dos vlles do são Fràfchco e do Parnaíbô coDEVÀsÍ,
cNPr/MF: @.399.e520@1 26. DONÀÍÁR|O: adúrcio de De*nvotvimenro suíenráv€t do
T€..ftó.io Portaldo Sêrtãó, CNPJ| 11.786.798/0@155, sêdtãdo no mu.iripio de Fêkâ dê
sãrtan./BA. OBrÉlo DoJ+ão ó.01 lumà) rcíàdetra nidrãut{à com rÍdnehú\ão d'erà,
a.8uÊ dê @nê mínrmo 1,50m. com 02 tduàst Íe, vAtOR DO BLM: R5 6.q6O,@
FUNoÁMLMÂçÁO LEGAL àd. 29. tncrrc XV[. óa Le' nc 13.301/2016 OÁ]A Dt
ASSINÀIURÀ: 22109/2021.

a.rÍiÂÍo oE DoA{Ão

Pr6êtrc: s956o.&1542/2021-30. aSpÉCrE: remo dê OcÉo nr 62m.m/2021. DOADORÁ]
Compênhiâ de Dê*nvolvimento do, Vãlês do São ÉrancBcô e do parnaibà CODEVÀSF,
CNPTMT: 00.399.857/0001-26. oONATÁR|o: M(nicÍpio de Uâuá, CNpl: 1j.698.7ssl0001-
97, esr.bel4do no êstàoo dà B.h'à o&ETo. Ddç.5o d.: a) r50 kenlo e unq*nla)(àtr4
d'fuuà em p6,er'leno om ap{idadê voluhétIcâ 

'ndividuat 
de 1 mr lum ml,o (úb'@).

€ 10 (dêt) tanques d'áEUâ em polietileno, 66 càpacidade votutrér.ic individual de 10 mr
(dêr mêrr6 cúbi@s). VÂIOR TOrÂL Dos aENs, ÂS s2.147,10. FUNOÂM€t{tAçÃo LEcÁt:
a.t. 29, rncie xvÍ, da Lei nq 13.303/2016. DATÂ DÉ asstNAT'.Je , Élo9l2o2r.

7r supERtNTENoÊNcta REGtoNAL

ExTiÂTo Dt 0oÂ(lo

PROCESSO. 595r0.ú19os/202r.18 LSp[oL Doãção m nc 7114@/202r DoÀDoR
CodevdsÍ CNPr. 00,99 857/0001 ,t6. DoNATÁnrc. rUNoA(,Ào OÉ pRorrçÃo ÂO MfiO
aMBttNTE E ECOIUfiISMO DO tSIÂ00 DO ptAUí, CNpl: 05.201972/Om1 ff. OS]ETO, Ol
{Lm) gerado'oê eneBE l23a.6OGOr vÀLoB IoTAr Rtt12.ooo,m. oAlÀ DA assrNÂruRÁ
10/1V2O2r S,GNAiAS|CIS rtaLOO ptRHiÁ GUtÂRÀ rlEIO. Cpt. 882102.má-51
supêdntêndênE Rêaisat; IOSÉ AfiLt ot a,ÀRROS, Cpf neo9o.:151.093 68. preridênrê dà

E,cnÂto DE ooÂçÀo

PRO(ttSO: 59570.m19t5/201I.99 tspactt. Doàíào. tD no 7 Illoo/2021 DoaDoR
Cod.và§f. CNPI @.399.A571000l.16 DONÁ|ÁR|O úun(ípo d. MU\tCtptO Dt ÂÂOAZIS(pl), cNPl: 06.s51.934/0@1 ,9. oatETo Ot (umâ) Rêrr@3úãdêi.â, .hassi nr
SORICXÍTXM3038506 lombahenlo nr 284.602,4. VÂ[OR: Rs27o.ooo,@, OATA DÂ
ÀSSINATUSÀ: 10/1112021, 5I6NAÍÁRIOS: INÂIDO PEREIRÁ GUERÂA NETO, CPF:
842.102.@4-53, Superinrendenrê Re8tonat; MANOTL PORÍÉLÂ OE CÂRVÀLUO NtTq CpFl
075.715.753{3, Preíeito M!nicipal.

8r SUPERTNTENDÊNctA REGtoNAL

txÍiÁto oE cottvlNto

tsÉcie: Convênio Nr 914605/2021, Ne pr@sso: 59s8000o437202145, corcêdênrêl
COMPANHIÀ D€ DESINV. OO VÁll 0O SÀO FRÂNC|SaO, ConÉ.enrê: MUNtCtptO DE pto XÍ
CNPI ôr 0al47$3m181, Obieto: R*lpeEção dê êíradàs vdnõit no municpio de pio
IrrlMA, V.'o. Iorãr nS r.lrg.@s,5o, vàkrr de c@ndpcnidã *5 :.oos,so, varor a *r
váníeído oL d.§.enrEl,rôdo mr ê,prc'.b 2021 RS r t]7OOO,OO, c-ddirô
O.çám.ntárior Num Êmpenno: 2021N800m19, vàlor: RS 1.337.@0,@, pTREs: 197a13,
Font. Recu.e 0188000&0, ND .r&O42. vEên('.: 2111ot2o21 à 2tlt0l2o24 Dàrà õe
Àtdn.turã 21/10/202I, SEa.tári6 conedente. cttso ÁoRtÂNo costÁ DtÀs cpF no
406.728.203 30, ConEtunl€: ÂURaUO pER€riÀ OE SOUSÀ CPt nr 833.lrtó.rto3 59.

ExÍRÂÍo DE convl to

tspé.ie: Convênio No 917653/2021, N! PrGê$o: 595a0om755202114, Concedenre:
COMPANHIA O€ DtSEt'lV. m VÀU 0O SÁO FRÁNC|SCO. CônvênênrÊ: MU lctpto oÍ
8ltÁ6UA CNPJ ní 01612545m: lr, Oblero. Â«upêr.ção dê.írôdás v('nàÉ rc F.nkrp'o
de S€|áAUà MA.. vàlor lorâl: RS 1 

'r{2 5@,m, vàlor dê conr ràpãíidà R5 l0 O@,oo, vàto,
a *. rÉNíerldo ôu dêrênt6llr.do por exêr.icio: 2021 RS 1.412.5@,@, cr€dito
Orçôn.ntáno: Núm Empenho: ,021NE000O93, Vâlor: RS 1.432.5m,00, PTRts 203710,
rontê ReuBô: 014!&ooü, ND: 444@12, \r8ênciar 2tl1o/2D2t a 2rh012'24, Data de
asl€rurâ: 21110/2021, Signatárlos: concêdenrê cELSo ÁDRtÂNo cosTA otÀs cpF ne
Ito5.724.203'30, ConErentê: HCÀLON COsÍA UMA CPF n! tog.14a.013 6a.

arrMto DC coí{vtirc

Processor 59s3!.001763/201r-73. trpécle: Qlinto Íerôo Aditlvo ao cont. o nr
3.231.00/2019. CONIRÀTÀNIE] Compãnhiã de oeseDvolvlmento dos Válês do Sâo frãnciko
. do Parneíh. COOEVÂSÉ COmRÀTADA ENGTFORT CONSÍRUTORÁ I
EMpÂEENo|MIÀITOS LTDA, insita no aNPi eb o nr 10.563.3020m16]. OUarO:
P'oÍo8êtãô do eL põ:o de vAêEià, ãprcvàção do n@o «onogdnà fi!@.6nâR.-o. ã
rãt.fcãíão dàs demaÉ cláJ§ul.s e cond4ôês. Pf,ÁZO: Áõ pr/ro do (ontràro *rro

@*idos 60 h.s.ntâ) d'ôs, conrados à pàít dê 02 dê n@enb@ de 202r, f@ndo o
teÍ.o ín.l p.evúto p.6 o d'à 3l d. dezembro de 2O2L CFONOGRÀMA íSKo
FINÀ|CE|RO Íka âprovado o no6 .rono6r.na físi@frn.ncêlro c@Íanre à í. 275 dopÍ@s n' 595r0.m1768/201973- DAIA 0E As§]rúTuRÁ: 29110/2021. AS9NAM:
Au.iEller Co.dêto Perêira dà SiMá, Snp€rintêrdêntê Rêgional dâ :tr/SA . CODTVÀSÍ e
cÍlos Eduardo oel Cártilho, pelà collÍInÁTÂoA.

avrso DE uoraçÃo
PREGÃO ILEÍÚI!|ICO tlr 2ol2021 . UASG 19ítO2

e P'Eêg. s95t0@r63r202r22. oblero. conrcrôção .te têqç6 de apoo
Iécni@ € (.rà.re,uçáo de V'as Urbàds e Rurâis no§ mun(rpror 'n*nd6 nà àÍêa dê
õtuação da 3r Supêrinrendêftia Regional dâ CODTVÁsF, aÍdés da Const utçâo dê Stsremá
de ReSistrc d. Prêços ' sRP. Totâl .te tiens Lkitàdos: 1. Editàl: 11/11/202i das OShm à!
12h00 ê dâs 13h!0 às 17h30 Endêrêçor Rua Presidêntê ourrâ, 160, cênrro - peÍotina/pt
ou http5r//M.gov.b/comp6rêdit.y1950o2 5-&02G2021. Ertr€gô dd Propoías: :pôít d€ rr/r1/r0lr ã\ 08h@ ao srte M.s@o/(dprú Ábên",. d$ pro96r.t
2alll/2021 à3 09ho no \ne *w.g@ brl@mp6. hlm.çôês G"rà'3 os rnrêrêsr,c
ficem desd. já notif6dos dâ n{êssidàde dê ac8srem d aírios ww.codesf,8ov.b. ê
Msov.brlcomprâs/pt br parà .iência dl wenruâis alrerôçõês e êsla.ectóentot.

AURMATTER CORDEIiO PEÂEIiA DA SILVA
Supenntenênte nêeioÉi 3â s.

(5rÁscnet 10/11/2021) 195002 11201,2021Nt5307ir4

6ê suPERtNTtNoÊNclA REGtoNAL

EXÍRAIO Dt RaGtStRO OE PitçOs

PRoctssor 59s60.00118s/2021 18. EspÉctÉr Ara dê ÂêgisÍo de prêçG 6.
lupêrintendê^ca Regional dà cODÊvAsF 6r/5Â rrÂsc 195011, pr&$s nr
59560!01185/2071.13 OoJEÍO: rornec'n.'tro, @rgà, tr.nÉpone, oe*,gã p motu8êm
{quàndo (ebêr) d. màou'n.! ê equlpãmêntB, por sií.Bã @ Rêsnlrô de p,*o,
dêíinados à implantação dê arõês no ânbtto dá agri.utrlrã Íãmjtiã. rct municjpiot il.
at!áç!o dâ 61 sup€.intêndêtuia Resi(ml da Codsàí. to.âtir.dos m tíado da Sahta
MOOAUDÁDI 0t LtCÍrAçiO Prêsão H.lónEo ne O4lr021 tuNOÁMtmO. Lê,3 .e
10.520/02 e nr 8.666/93, D.creros: ns 5.4s0/os p no 7392/1t. O Fesuhaóo tor pubt'odo
no oiádo Oficiál dã Uniâo do dia 27 dê oúub.ô de 2021, *ção 3, páaii:G) 43 e
hmoloa.óo peiã RE5OLUCÃo RLGtoNÀ N, ll2no2r do coFíê de Gpíã; ú*urNa
ÀssrNÁIlrRÁ 29/r0/2or vrclNctÂ.r2 (dore) ôeg, t.rdo cmo
êmpres: DNM - Dltnl8ulDof,A iIACIONAL DÉ MAQUTNAS ttREU, cNPl 2t.211,016/0@1
25 no %lor global d€ RS 23.t14.570,@ peê o ireh01; ÀGiO\trIlRtNARtÂ RM EtREu, CNPJ
10,4s3.58lm01.2d m v.lor globâl dê RS 3.551,400,@ p.6 os itens: 21, 22, 27, 29. 30,
31, 32, 35 ê 36; LUIZ AUGUSTO MAZ,ERO NASSEn EnÉLl, CNPI 28.a95 19a/0m1-3a no
vâlor global dê i§ 8.041.s7O@, pi6 05 itens, 04, 1r, 18 ê 24j ASUS |NDUSTRTA Ot
MAQUTNÁS A6RrcotÀs LTDÁ, CNPJ 10303.297m1.13 m valor gk bàl dê RS 5.769.706,50
pârà 6 neís, 05 ê 15j sTE€t COME8CIO oE MÁQUINÂs AGRICOLÁs EaRÊu, O{Pl
33.406.436/0(E1-34 nô vãlor liobal dê aS 7s9.2:t4,4s p.rã os itêns, 06 e 16; FOWÉ
INDUSTRIA AGRICOIÂ tToA, CNPI 36.416.243/0m1-52 no vãlor Rlobãl d? RS 2,516.000,00
pârà os liens, 09 ê 10; CÀSA NASSER coMtRclo f i€PiE5[NTACOES LToA, CNP]
!2.s0o.2a7^D01.12, no vàlor Elobàl de 2oo2a6o,m pã.. or irên§. ol ê 2rj ) iorlun
IMPLIMENTo5 AGR|COIÀS tntu, ct'lPl 92.251t.47r0o01-70 rc eatd globat dê i5
1.152,950,00 p.râ os nêns 07 ê 13, NoRIhWE5T MÂQU|NAS E ÊÉÂÂÁMENIAS LIoA. O{Pl
,7,247.494/@01 13 no vâlor slobal.le i5 117.!40,CÚ perâ os neÉ, 37 ê 39; ÁRGos LTDÀ
aNPl 42.262,411/0001 03 no vãlor glob.l de fis 16.713,110 p.iâ 6 itêN 11 e 12. Ás Atas
ên.ontÉm re dsponivêrs rã l.reera no s'tê htpp://ww odevãí.sov.brl e na

aTR tro or ooÁ(lo

P.@ê$o: 59s6o.0o1s91/2021-72. Espsiê; Termo de o@Co .r 6.210.00/2021. DOÂDORÀ:
Companhia dê De*nvolvimênto dos Vâlês do São F.anclko e do Pa.naÍb€ COoCVA§F,
CNPr/Mr: 00.399.3s7/0o01'26. OONÂTÁÀIO: Múnicíplo de kârá, cNPt:13.626.205/0001-29,
Bráb€leido no êrtàdô dã gahia. OBTETO: oo.Éo de 01 iumã) roçãdêirà hidráulié 6m
rrrnhisâô d era. làBrE de (oíe m'n'mo 1.5o m, @h 02 {duÀ) ÍàG§ varoR m BtM
RS 6.950.(! FUTTDAMEMIÁgO LLGAL: à4 29. rnds xMr, dã L.i no 1'r 10!/7016. oAlÀ DE

ASSTNATURA: 27109/2021.

EXTRATo DE DoÀçÃo

Pr@s: 59560.@177512021 32. tupé.ie: Iêrm dê Ddção nr 6.255.m/2021. DOÂOORÂ:
Coôpaôhia d€ O.pnvolvimênlo .los Vâlês do 5& Fían.i@ e do PãrnâÍbá - aODtVÀsF,
CNPI/MF: @.r99.357/0m1 26 DOÍ!ATÁR|Â] ÀiciâÇâo dê Derenvolvinento ÁSrop3íôril ê
Ru.al do Munl.lpio de Uauá - 8âhia, cNPl: 33,377.187/@01{4, com sêdê no municípro de
Uaúá/BA. OBIEÍo: DoãÉo dêr àj 01 (um) Íalor agúolã, .om potênciã dê moto. m cvj ê
b) 01 {Ln.) ê"êtã àsn.olã .om Goà.'ôàde pac 6 lrú) ronêlàda( d€ aBá. valon
IOrAL mS BINS: RS 115 539.@ Éti^DÁVfl{TÂ(ÁO úGÂt .í 29, rn.& xvn, dã L.r n0
ll.303/2016. OAÍA OE ÁsSlNÁTúe : O3h1D01t.

EXÍRAÍO DE DoAçÃO

Prees: s9s6o.0o1742/2021.92. Espeiê: Iêrmo dê O@Co nc 6.263.00/2021. oOAoOR^:
Compa.fia de OêFnvolvimênto d6 Val6 do Sâo fran.is e do Parnaih. CODTVA§L
CIIPJ/MF: 00.399.as7/mo1-26. DOtlÂTÁRÁ: Mlni.lpio ê Àodêhs, Cú]:1ê.2u.350/O@1.
19, e§abêlêcido no €srâdo dã Bahia. O&ETO: rroãção dê 02 (doÉ) tânqu6 d'áBUa en
pollêtireno, com capâcidâde voiumétriG indlvidual dê 10 mr (dêz merrór .úbi@s). vÀLOn
ToIAL DOs SENS: nS 3.949,32. ÍUND Mtt'llÁçlo LtcÂlr an. 29, tn.iro xvÍ, dã Lei n!
13.303/2016. oATA oE ÁsslNÂTURÁ: 08/1V2021.

ExÍnÂro DE @rçio
Pü€s: 59s6o.@15a0/2o21-92. Espéciê: Temo dê Dôâllo nq 6.28.m/2021. DoADoRÁ:
Compinhia de De*nvolvimênto dor Vàles do São fên.ls e do Pamâíba CODEVASF,
cNPJiMr. @ 399.Ss7lomr.26 DONATÂR|O M.n,op,o de Con(e4ào dà reró. CNPr:
13 a2a37v0@1{8, eíôbêleido no êíado dà Bàhiã. oÀtFlor Doacão dê 01 {uma) b(ldêlra
hidáuli€ coô rrãnsmisS dnêrâ. lar8Urã d. @ne mínttu 1,5O n, m 02lduàs)lâ6. VÂIOR
0o BEM: 3s 6.9GO,O. FUNOÂMIMÍÂçÁO L[GÁL: an. 29, hcie XVI, dã tei nr 13.3O3/20t6.
oÂra DE ÀssrNÂIuFÁ 27109/2021.

arÉcrê: Convênlo Nr 916327/2021, Nc Processô: s9saom0522202111, concedenre:
COMPANHIA OE OESTNV DO VÂLÉ DO SAO FRÂNCIS'O, CÔNVêNENtE MUNICIPIO DE SAO
A€*NAiDO CNPI nr 06125349m0183, Objeto, Recupeíàção dê Éírãdàs Vic'..is no
mu.icipio dê 5ào Bê.nàrdo/MÂ, Valo. Íorôl: RS 4a1mo,m, VatoÍ de Conrr.p3rtirhr RS
1.5@,00, Valor a *r t.aníe.ido ou dêremralnãdo por exercicio: 2021 RS 477.s00,m,
Crédito Orçãmênlárlo: Núm Émpenho:2021NEO0ú71, Valôr: RS 477.50O,m, PTRES:
203710, tonte Rêcurs: 01140000ü, Nor 4,14042, Mgência: 3010Ê/202r a 3o/o917o24,
Dara .rê AstôaiuE: 30/09/2021, s]gnaúrios: C.ncedente: CtLsO ÁOR|ANO COSTA otAS CpF
na 40572a.203'30, Conwnênrê: _toao t60R vlgRA cÁRvatHo cpÍ nq m2 551633 71

EMPRESA OÊ ÍREI{S URBAÍ{O§ OE PORÍO ATEGRÊ S/A

üTR TO m COmRÁIO nr 120.35/2r

Com..ro lirNdo @m AEFJS quÀltoÀoE 0O AR EtRtLt, CNpt.: 21.96a.595/0@1-43.
O&ErO: Pr6tâçao .lo *rueo .,€ .váliàçó€s âmbiênlais de qu.lidade d€ àí intêrior
("rlndroru do edií.io d@nte") nàs bilhêreriàs dê rôdâ§ âs êíades do sEteha TRtNSUf,S;
cenlro de c.ntrolê OpêEcional (CcO)r estâçôes do Áêromó!êl da Íenslrb lAêromóvel
TEnsuô IATR) e Aê.omóvel Salgado Filhô (ASG)j e sâla dê Ârq!tuoe do StÂpO (sêtor de
Aporo), coníorme êsp€cificàçõês, êm espeial, no Projáo Msrco. A vi8ên.iá .onÍatuêl *rá
d€ 12 (do!ê) ret contadG a padn dâ êni$àô d. ors , ordem de rôicio dôs Sêryiços,
no v.ror globâl dê fit 18.600,00 (ddoito mil ê rei*êntôs reait). Pree$ Adhinkrêriw
n.r 00@147612021.91. Assinatuã: 10/1V2021.

RCSULTADO OE IULGAMENTO
pnEcÃo EL€Íaô rco sm r úg/2021

Publio rêiuharlô dê licitâção. OBjETO: iqktrô de Oreros pera aEnruâl

áquhiçâo dê âlcúl gêl ãntissepíco. tote úíico - Rs 39.936,00 Emprêe: Purã 5ãúdê.

PrG. 0000958.@001272/2021 s1

\7 tcP

D@uEEnto assúado djsilâlmerte PaB vên6.ar ú assinâtms, acêssê hnps://ecôd€vast.codevâst.qN.br?a=ôutéDtrcldade e inloúê o êDoc
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VALIDADE ATÉ

Dispensa de Licenciamento Ambiental No 105524412022
22t03t2024

I

I

PROCESSO SEMA No 22030047855t2022 E-PROCESSOSN" 58626t2022

A SECRETARIA DE ESTADO OO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA, com base na Portaria/SEMA no 123 de 06
de novembro de 2015, dispensa do Licênciamento Ambiental à:

NOME OU RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal De Sâo Bernardo/ Ma

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDo MA. CoNVÊNIo NO91632712021

INSCRIÇAO ESTADUAL:

06.125.389/0001-88

ENDEREÇO:

Praça Municipal, 863, Xxx, Cêntro

MUNICíPIO:

São Bernardo - MA 65550-000

ATIVIDADE A SER DISPENSADA DO LICENCIAMENTO: RECUPERAÇÃO OE CSTRROA VICINAL, COM
EXTENSÃO DE 7.5OO,OO M, USO DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMOS RESTRITO A 1HA E
RECUPERAÇÁO DE ÁREA DEGRADADA (SEM INTERVENÇÃO EM ÁRCN VCOCTNII

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE (com coordenadas): MA-034 AO POVOADO PAU D'AGUA, MA-034 AO
POVOADO PEDRINHA DO BEIRA RIO, RAMAL DO POVOADO PEDRINHA DO BEIRA RIO, MUNICiPIO
SÃO BERNARDO, SOB AS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 3'24'56.42"S 42'30'31.73"W

obs.: vide no verso desta dispensa e8 ExlGÊNCIAS / RECOMENDAÇOES
Oocumento assinado DIGITALiiENTE. A súa autenticidade podorá sor vorilicade no Sitê da Sêcretaria (SIGLA), por meio do cfuigo
220300t7855t2022.

São Luis - MA 2210312022

il1il il ilillilllllllllll llllllll lll

OBS.:. AS CONDIÇÔES SERÂO ESTABELECIDAS NOS ANEXOS;

- Concêdido pela SEMA no uso dê suas atribuiçÕes legais conbridas no art. 69 da Constituiçáo do Maranhâo, e, considerando o
disposto no § 2o, art. do 2o, o parágrafo único do art. 80. e 12o da ResoluÇão do CONAMA no 237, de 19 de dezembro de 1997, e
considerando ainda a Poia.ia no 12312015, que disciplina o procêdimento de dispensa de licenciamento ambiental no Estado do
MaÍanhào.
- A dispensa do Licenciamento Ambientâl nâo êxime o empreendêdor de cumpriÍ a legislaÉo ambiental e normal em vigor;

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA
(

CPF OU CNPJ:

06 125.383/0001-88

CEP:
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Rubriea:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS. SEMA

Exigências e Condicionantes
Processo no 22030047 85512022

1-

2-

ó-

4-

5-

Página: 1

t:ÉI.l

A atividade ou empreendimento devê prêencher integralmente os seguintes requisitos:
l- Projetar a obra ou empreendimento/atividade considerando as legislações aplicáveis à obra ou
emprêêndimento/atividade e Normas Brasileiras de Referência - NBR's que regulamentam a matériâ, em especial as
que abordam a armazenagem/destinação dos resíduos sólidos e o tratamento dos efluentes líquidos e gasosos;
ll - Não interferir êm Área de Preservação Permanênte - APP (conforme os Art. 3", incisos ll, Vll, lX e X; Art. 4', 7" e 8"
da Lêi N"12.651/ 2012 - Novo Código Florestal e Resolução CONAMA n"303/2002).
lll - Adquirir a Outorga Preventiva ou Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos ou Dispensa de Outorga no
órgâo ambiental competente, quando for o caso.
lV - A destinaçáo final de resíduos sólidos, o lançamento de efluentes e a geração de emissÕes atmosféricas, ruídos e
radiaçôes não ionizantes deveÍão atênder aos padrões eslabelecidos na legislação ambiental vigente.
V - O transporte, beneficiamento, comércio, consumo e armazenamento de produtos Ílorestais dê origem nativa
(matérias-primas provenientes da exploraçáo de florestas ou outras Íormas de vegetação nativa) deverão ser realizados
mediantê licenÇa eletrônica obÍigatória (Documento de Origem FloÍestal - DOF) de acordo com a legislação ambiental
vigentê.
Vl - Realizar a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, em se tratando de imóvel rural.
Vll - Cumprir a legislaÉo ambiental e normas em vigor.

A DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL náo dispênsa, nem substitui a obtençáo pelo requerente, de
cêrtidões, alvarás, licenças e autorizações de qualquer natureza, exigidos pêla legislação federal, estadual e municipal.

Fica o Empreendedor ciente de que o náo cumprimento destas exigências, assim como todo e qualquer dano causado
ao meio ambiente, por negligência, omissão ou imperícia são de sua inteira responsabilidade.

Este Documento poderá ser cassado a qualquer momento por este órgão, se for utilizado para fins ilÍcitos ou não
autorizados, e o infrator poderá ser responsabilizado civil, administrativa e criminalmente, nos termos da lei;

Fica o rêquerente ciente de que a prestação de informaçÕes falsas constitui prática de crime e poderá resultar na
aplicaçáo das sanções penais cabÍveis, nos termos dispostos no Código Penal (Decreto-Lei No 2.848/40) e da Lei de
Crimes Ambientais (Lei N" 9.605/98).



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

Proponente PREFEITURA MLTNICIPAL DE SAO BERNARDO - MA

Empreendimento
RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MT]NICIPIO DE
SÃO BERNARDO . MA

Base de Cálculo do ISS da Prefeitura: 100%

Orçamento Desonerado? (Sim ou Não) NÃO

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI
Desoneração: Lei no 13.l6112015

Os valores de BDI acima foram calçulados com emprego da fórmula abaixo

Acór dáo 2622 / 20 I 3-TCU-Plenári o
VeÍiÍicaçâo do BDI

0+AC+S+R+Gx1+DFx1 +r)DDr=T-a

Onde:

AC = taxa de rateio da Administraçào Central;

DF = taxa das despesas financeiras:

R" S, G = texa dc risco, seguro e garantia do emprcendimento;

I = taxa de úibutos (Onerado: I = COFINS+PIS+ISS / Dcsoncrado

L = tzxa de lucro.

I : COFINS+PIS+ISS+CPRB);

Declaro para os devidos llns que, conÍorme legislação tribulária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de

Rodovias (Pavimcntação tjrbana) é de 1007o, com a resp€cliva alíquola de 57o. Declararnos ainda que adotzúnos orçatncnto

Sem Desoneração e que esta é a altemativa mais adequada para a Administração Pública.

FRANKNILVA VIEIRA

MATOS

SILVA:660801 85253

3,80 4,01 4,67 3,80Administração Central

0,40 0,32Seguros e Garantias (*) 0.32 0.74

Riscos 0,50 0,56 0,97 0,50

Despesas Financeiras t,02 1,1 I 1,21 1,02

6.64 7,30 8,69 6.64Lucro
COFÍNS 3,00 3,00 3,00 3,00

0,65 0.65 0,65 0,65PIS

ISS 1**1 2.00 150 5.00

0,00 0,00 0,00 0,00

LIMITE BDI C/ DT,SONERAÇÃO

20,91 24,23 23,38LIMITE BDI S/ DESONERAÇAO r9,60

Profissional:

CREÀ/CAIJ

Asinadodêforma digitàl
por FRANKNILva VIEIRA

lúAÍOS SILVA:6ó0801 85253

1de1

procesro:f0i.lQ-h,§
Folha: [ -
Rubrica: o ,

DE§CRIÇÃO

VÁLORE§ DE R§Ff,*TNCIÁ. %
BI'I ÀDOTADO. %

(t'QurÉil) uÉora

5.00

Rcsp- Tomador:

Cargo:
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Minislério do Desenvokimento Retional- MDi
São Francisco ê do Parnaíbe - COOEVASF

8. Superintendênclâ Retlonâl- 8. SR
F

Convênio que entre si celebram a COMPANHIA DE

DESENVOTVIMENTO DOs VAI.ES DO SÃO FRANCISCO E DO

PARNAÍBA - CODEVASF e o Município de São Bernardo/N4A

na forma abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOTVIMENTO DOS VATES DO 5ÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

- Codevasf, empresa pública federal cuja criação foi autorizada pela Lei ne 6.088, de 16.07.1974, entidade

integrante da Administração Pública lndireta (art. 4e, ll, "b", do Decreto-Lei ne 200, de 25.02.1967), vinculada

ao Ministério da lntegração Nacional nos termos do Decreto n96.129, de 20.06.2007, inscrita no CNPJ sob

ne 00.399.857/0001'26, com sede no SGAN, Quadra 601, Lote l, Edifício Deputado Manoel Novaes, CEP 70830

901 Brasília (DF), do.avante denominada CONCEDENTE, por meio da 8E SupeÍintendência Regional, situêda na

Rua Alexandre Moura, 25, Centro, em São LuÍs (MA), neste ato representadâ por seu Superintendente

Regional, CELSO ADRIANO COSTA DlAt brasileiro, CPF ne 405.728.203-30, e o MUNICIPIO DE SAO

BERNARDO - MA, pessoa jurídica de direito público, inscrlta no CNPJ/MF sob o ns 06.125.389/0001-88, com

sede na Praça Bernardo Coelho de Almeida, Ns 863, CEP: 55550000, Município de São Bernardo - MA,

doravante simplesmente denominado CONVENENTE, neste ato representado por seu PreÍeito(a), JOAO

IGOR VIEIRÁ CARVALHO, CPF: 002.551.633-71, residente e domiciliado na Rua celestino Câmara, Ne

155 - Centro, CEP:65560000, resolvem celebrar o presente convênio, cadastrado no Sistema de Gestão de

Convênios e Contrêtos de Repasse - SICONV sob ne 916327, de acordo com a autorização expressa na

RESOTUçÃO REGIONAI, Ne 391 DO COMITÊ DE GESTÃO EXECUTICA DA CODEVASF, datada em 06 de setembro

de 2021, constante no processo administrativo ne 59580.000522/2021-11, que será regido pelas disposições

contidas no Decreto ne 6.77O, de 25.O7.2007, e alterações posteriores, ao Decreto ne 93.872, de 23.12.1986 e à

Portaria lnterministerial MPOG/MF/CGU np 424, de 30.12.2016, e alteraçôes posteriores,e demais legislações

aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CúUsUI"A PRIME!BA - DO OBJEIO

O presente convênio tem por objeto a Recuperação de Estradas Vicinais no município de São

Bernardo/MA, conforme Plano de Trabalho devidamente inserido e aprovado no SlcONV, constante no

processo administrativo ne 59580.0ü)52212021-ll, que integra o presente instrumento independentemente

de transcrição.

2. CúUSUtA SEGUNDA - DO PTANO DE TRABATHO

Para alcance do objetivo pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho elaborado

pelo(a) CONVENENTE e aprovado pela CONCEDENTE, que passa a fazer parte integrante deste instrumento,

independentemente de transcrição.

2.1. As obras, serviços ou aquisições objeto deste convênio serão executados nas condições constantes do

Plano de Trabalho, nos termos do projeto básico, contendo os elementos que dispõem o inciso xxvll do §1e do

art. 1s da Portaria lnterministerial MP0GIMF ICGU ne 424/2076.
www,cod€vesf.gov.br

OÚ]§i8.237.00/2021
§ieôiMrs§:9ro3zz
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3. cúusur.A TERcETRÂ - DA vtcÊNctA

O prazo de execução do objeto do presente convênio é de 36 (trinta e seis) meses contados a partir

da data de sua assinatura, podendo ser prorrogãdo, desde que observadas as previsões da Portaria.

3.1. Nos termos do art. 36 da Portaria lnterministerial MPOG/MF/CGU ne 424/2076, caso se.ia necessário

alteração ao convênio, o convenente deve apresentar sua proposta em, no mínimo, 60 (trinta) dias antes do

término de sua vigência, vedada alteração do objeto.

4. CúUSUTA OUARTA - DO VATOR E DA FONTE DE RECURSOS

o valor total do convênio proposto é RS /81.000,00 (quatrocentos e oitênta e um mil reais), com

recursos alocados do seguinte modo:

RS 477.500,00 (quatrocentos e setenta ê sete mil e quinhêntos reaisl, correspondentes á participação

financeira da CODEVASF, correndo as despesas à conta do (s) Programa (s) de Trabalho ne (s)

75.244.2277.7k66.0001, consoante a Nota (s) de Empenho ne (s) 2021NE00071.

R$ 3.500,00 (três milê quinhentos rêais) referentes à contrapartida do (a) convenente.

4.1, Os valores a cargo da CONCEDENTÉ serão liberados de acordo com o cronograma de desembolso

constante do Plano de Trabalho.

4.2. A contrapartida deverá ser depositada na conta bancária específica do convênio, em conformidade com os

prazos estabelecidos no cronograma de desembolso.

5. cúUSUtA QUINTA - DAS OBRIGACÔES DOS PARTÍCIPEs

Como forma mútua de cooperação nê execução do objeto previsto na cláusula pÍimeira, são

obrigações dos partícipes, sem prejuízos de outros encargos assumidas neste instrumento, ou devidos por

força de lei ou ato normativo:

5.1. ComDete à CONCEDENTE:

a)

b)

c)

e)

transferir os recursos financeiros previstos no plano de trabalho;

assessorar a execução técnica dos trabalhos e os procedimentos licitatórios, no que couber;

monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a execução, além da avaliação da

execução física e dos resultados, do objeto conveniado;

prorrogar "de ofício" o prazo de vigência do presente instrumento antes do seu término, nos casos

previstos no § 3e, conforme disposto no aft.27,V| da Portaria lnterministerial MPoG/MF/CGU ne

424lZOt6;

Analisar os pleitos de prorrogação considerando a previsão do § § 3s, 4s do art 27 da ?oítatia

lnterministerial MPOG/MF/CGU ns 424/2016, êbaixo transcritos;

e.1. Os prazos de vigência de que trata o inciso V do caput poderão, excepcionalmente, ser

prorrogados:

I - no caso de atraso de liberação de parcelas pelo concedente ou mandatária;

ll - em hêvendo a paralisação ou o êtraso da execução poÍ determinação judicial,

recomendaçâo ou determinação de órgãos de controle ou em razâo de caso fortuito, força

maior ou interferências imprevistas; ou

d)

www. codevasÍ,tov.bÍ 2
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lll - desde que devidamente justificado pelo convenente e aceito pelo concedente ou

mandatária, nos casos em que o objeto do instrumento seja voltado para:

a) aquisição de equipamentos que exijam adequação ou outro aspecto que venha

retardar a entrega do bem; ou

b) execução de obras que não puderam ser iniciadas ou que foram paralisâdâs por

eventos climáticos que retardaram a execução.

e.2. A prorrogação de que trata o § 3e deverá ser compatível com o período em que houve o atraso e

deverá ser viável para conclusão do objeto pactuado.

comunicar ao(à) CONVENENTE e ao chefe do Poder Executivo (governador ou prefeito) do ente

beneficiário do convênio qualquer situação de irregularidade relativa à prestação de contas do uso dos

recursos envolvidos que motive suspensão ou impedimento de Iiberação de novas parcelas;

verificar a realização do procedimento licitatório pelo CONVENENTE, atendo-se à documentação no

que tange: à contemporaneidade do certame; aos preços do licitante vencedor e sua compatibilidade

com os preços de referênciaj ao respectivo enquadramento do objeto conveniado com o efetivamente

licitado; e, ao fornecimento pelo CONVENENTE de declaração expressa firmada por representante

legal do órgão ou entidade convenente, ou registro no SICONV que a substitua, atestando o

atendimento às disposiçôes legais aplicáveis, conforme prevê o art. 6e, ll, "d" da Portaria

lnterministerial MPOG/MF I CGU ne 424 /2016;

comunicar ao CoNVENENTE a aprovação de seu processo IicitatóÍio por meio de correspondência

oficial;

comunicar às Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas da assinatura do termo e da liberação de

recursos financeiros, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data da liberação, em conformidãde

com a Lei ne 9.452, de 20 de março de 1997;

acompanhar, avaliar e aferir a execução do objeto pactuado, assim como verificar a regular aplicação

das parcelas de recursos, condicionando sua liberação ão cumprimento de metas previamente

estabelecidas;

analisar e manifestar-se acerca da execução física e financeira do objeto pactuado;

notificar o CONVENENÍÊ, quando não apresentada a prestação de contas dos recursos aplicados ou

constatada a má aplicação dos recursos públicos transferidos, e instaurar, se for o caso, a competente

Tomada de Contas Especial.

Analisar e verificar se se encontra preenchida a previsão do art. 50-A da Portaria Regulamentadorê

que dispõe quando o objeto envolver a aquisição de equipamentos ou a execução de custeio, em

casos devidamente justificados pelo convenente e aceitos pelo concedente, poderá ser aceito:

l- licitação realizada antes da assinatura do instrumento, desde que:a) fique demonstrado que a

contratação é economicamente mais vantajosa para o convenente, se comparada com a realização de

uma nova licitação;

Ministérlo do Dêsenvofuimento Re8ionôl- MD8

são [Íancisco ê do Pa.naíba - CODEVASF

8l Superiítendêncle Rê8loml- 8. SR

f)

c)

h)

i)

i)

k)

i)

m)

wwr /.codevâsf.gov.br
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b) a licitação tenha seguido as regras estabelecidas na legislação especifica de que trata o art. 49,

inclusive quanto à obrigatoriedêde da existência de previsão de recursos orçamentários que

êssegurêssem o pagamento das obrigações decorrentes de serviços ã serem executados; e

c) o objeto da licitação guarde compatibilidade com o objeto do instrumento, caracterizêdo no plano

de trabalho, sendo vedada a utilização de objetos genéricos ou indefinidos;

ll - adesão à ata de registro de preços, mesmo que o registro tenha sido homologado em data anterior

ao início da vigência do instrumento, desde que:

a) a ata esteja vigente;

b) a ata permita motivadamente a adesão;

c) fique demonstrado que a adesão é mais vantajosa para o convenente, se comparada com a

realização de uma nova licitação; e

d) a especificação dos itens a serem adquiridos esteja de acordo com o plano de trabalho aprovado; e

lll - contrato celebrado em data anterior ao início da vigência do instrumento, desde que:

a) a licitação tenha seguido as regras estâbelecidas na legislação especifica de que trata o art.49,

inclusive quanto à obrigatoriedade da existência de previsão de recursos orçamentários que

assegurassem o pagamento das obrigações decorrentes do processo Iicitatório;

b) o contrato esteja vigente;

c) fique demonstrado que o aproveitamento do contrato é economicamente mais vantajoso para o

convenente, se comparado com a realização de uma nova licitação; e

d) a empresa vencedora da licitâção venha mantendo, durante a execução do contrato, todas as

condições de habiiitação e qualificação exigidas nê licitação.

Parágrafo único. Nos casos de que trata o caput:

| - somente serão aceitas as despesas que ocorrerem durante o período de vigência do instrumento de

transferência voluntária; e

ll - a liberâção dos recursos está condicionada à conclusão da análise técnica e ao aceite do processo

licitatório pelo concedente ou mandatária, em atenção ao disposto no inciso ll do caput do art 41.

5.2. ComDete aoíà} CONVENENTE:

a)

b)

c)

encaminhar à CONCEDENTE suas propostas ou planos de trabalhos, na forma e prazos estabelecidos;

deÍinir por etapa, ou fase, a forma de execução, direta ou indireta, do objeto ajustado;

elaborar os projetos técnicos relacionêdos ao objeto pactuado, reunir toda documentação jurídica e

institucional necessária à celebração do instrumento, de acordo com os normativos do programa, bem

como apresentar documentos de titularidade dominial da área de intervenção, licenças e aprovações

de projetos emitidos pelo órgão ambiental competente, órgão ou entidade da esfera municipal,

estadual, distrital ou federal e concessionárias de serviços públicos, conforme o caso, e nos termos da

legislação aplicável;

www.codêvasí.gov.br
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executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no instrumento,

observando prazos e custos, designando proflssional habilitado no local da intervenção com a

respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;

assegurãr, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e

serviços estabelecidos nos instrumentos, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos

dos programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a

fruição do benefício pela população beneficiária, quando detectados pelo concedente, mandatária ou

pelos órgãos de controle;

selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conÍormidâde com as diretrizes

estabelecidas pelo concedente ou mandatária, podendo estabelecer outras que busquem refletir

situaçôes de vulnerabilidade econômica e social, informando ao concedente ou a mandatária sempre

que houver alterações;

realizar, sob sua inteira responsabilidade, sempre que optar pela execução indireta de obras e

serviços, o processo licitatório nos termos da Lei ne 8,666, de 1993, e demais normas pertinentes à

matéÍia, assegurando a correção dos procedimentos legais, a suficiência do projeto básico, da planilha

orçamentária discriminativâ do percentual de Encargos Sociais e de Bonificação e Despesas lndiretas -

BDI utilizados, cada qual com o respectivo detalhamento de sua composição, por item de orçamento

ou conjunto dêles, além da disponibilização da contrapartida, quando for o caso;

apresentar declaração expressa firmada por representante legal do órgão ou entidade convenente, ou

registro no SICONV que a substitua, atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis ao

procedimento licitatório;

exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o contrato administrativo de execução ou

fornecimento - CTEF;

estimular a participação dos beneficiários finais na elaboração e implementação do objeto do

instrumento, bem como na manutenção do patrimônio gerado por estes investimentos;

notificar os partidos políticos, os sindicâtos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no

ente, quando ocorrer a liberação de recursos Íinanceiros, como forma de incrementar o conÍole

social, conforme consagrado pela Lei ne 9.452, de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico;

operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos

decorrentes do instrumento;

prestar contas dos recursos trânsferidos pela CONCEDENTE;

fornecer à CONCEDENTE, a qualquer têmpo, informações sobre as açôes desenvolvidas para viabilizar

o acompanhamento e avaliação do processo;

prever no edital de licitação e no CTEF que a responsabilidade pelê qualidade das obras, materiais e

serviços executados ou fornecidos é da empresa contratêda para esta finalidade, inclusive a promoção

de readequações, sempre que detêctadas impropriedades que possam comprometer a consecução do

e)

f)

c)

h)

i)

k)

i)

r)

m)

n)

o)

objeto ajustado;
ww*.----.--..6-..-.
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p) realizar no SICONV os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, acompanhamento,

prestação de contas;

q) instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando

constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do contrato ou

gestão financeira do instrumento, comunicando o fato à CONCEDENTÊ;

r) registrar no SICONV o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela Administração Pública para

a execução do serviço e a proposta de preço total ofertâda por cada licitante com a sua respectiva

inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, o termo de homologação e adjudicação, o

extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART dos

projetos, dos executores e da fiscalização de obras, e os boletins de medições;

s) manter um canâl de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade, para o recebimento pela

União de manifêstações dos cidadãos relacionadas ao convênio, possibilitando o registro de

sugestôes, elogios, solicitações, reclamações e denúncias;

t) quando o objeto do instrumento se referir à execução de obras de engenharia, incluir nas placas e

adesivos indicativos das obras informação sobre canal parâ o íegistro de denúncias, reclamações e

elogios, conforme previsto no'Manual de Uso da Marca do Governo Federal - Obras' da Secretaria de

comunicação Social da Presidência da República;

u) cumprir as normas do Decreto np 7,983, de 0810412013, nas licitaçôes que realizar para a contratação

de obras ou serviços de engenharia com os recursos transferidos pela União;

v) comprovar o pagamento do projeto básico ou executivo, quando este for meta prevista no plano de

trabalho, como condição para a liberação da segunda parcela;

w) somente adjudicar o objeto licitatório empreendido para consecução do convênio após a Codevasf ter

deferido/aprovado o certame, que será comunicado através de correspondência oficial do

CONCEDENTE;

x) somente dar a ordem de serviço para a realização do objeto conveniado quando houver a liberação da

primeira parcela dos recursos deste convênio pelo CoNCEDENTE, nos termos previstos no plano de

trê balho.

y) Atentar e cumprir, conforme previsto no art. 50 da Portaria Regulamentado:

y.1. Os editais de licitação para consecução do objeto conveniado serão publicados após a assinatura

do respedivo instrumento.

§ 1e Nos convênios ou contratos de repasse voltados para a execução de obras, a publicação dos

editais de licitação para execução do objeto ficará condicionada, também, à emissão do laudo de

ênálise técnica pelo concedente ou mandatária.

§ 2e A publicação dos extratos dos editais de licitação deverá observar as disposições da

legislação específica aplicável ao respectivo processo licitatório, observado o disposto no art. 49.
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§ 3e O prazo para início do procedimento licitatório será de ãté sessenta dias e poderá ser

prorrogado uma única vez, desde que motivado pelo convenente e aceito pelo concedente ou

mandatária. (lncluído pela Portaria lnterminsiterial ne 558, de 10 de outubro de 2019)

§ 4e o prazo de que trata o § 3e será contado:

| - da data de assinatura, em instrumentos celebrados sem cláusula suspensiva; ou

ll - do aceite do termo de reíerência ou da emissão do laudo de análise técnica, em instrumentos

celebrados com cláusula suspensiva.

5.3. Quando o(a) CONVENENTE se tratar de consórcio público (conforme Lei ne 11.107, de 06.04.2005), os

entes que o constituirem são solidariamente responsáveis pelas obrigações e encargos assumidos neste

instrumento, ou devidos por força de lei ou ato normativo.

5. CúUSUTA SEXTA - DAS CONDUÍAS VEOADAS

É vedada, sob pena de nulidade do ãto e responsabilidade do agente, a prática das seguintes

condutas

a)

b)

realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similâr;

pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante do quadro de pessoal de

órgão ou entidade pública da Administração Direta ou lndireta, por serviços de consultoria ou

assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis especiflcas e na Lei de Diretrizes

Orçamentária;

alterar o objeto do convênio, exceto no caso de ampliação da execução do objeto pactuado ou

para redução ou exclusão de meta, sem prejuízo da funcionalidade do objeto contratado;

utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da estabelecida

neste instrumento, ressalvado o custeio da implementação das medidas de preservação

ambientâl inerentes às obras constantes do Plano de Trabalho, quando for o casoj

realizar de despesas em data anterior à vigência deste instrumento;

efetuar pagamento em data posterior à vigência deste instrumento, salvo se expressamente

autorizada pela autoridade competente da CONCEDENTE e desde que o fato Serador da despesa

tenha ocorrido durante a vigência do presente instrumento;

realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive reÍerentes a

pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto, no que se refere às multas, se decorrentes

de âtraso na transferênciâ de recursos pela CONCEDENTE, e desde que os prazos para pagamento

e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;

trênsferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entldades congêneres,

exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar;

realizar despesas com publicidade, salvo a de câráter educativo, informativo ou de orientação

social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal e

desde que previstas no Plâno de Trabalho;

c)

d)

h)

i)

www.êodevasf.Sov.br 1
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j) executar, dar ordem de serviço ou contrâtar o obieto conveniado sem prévia anuência da

Codevasf.

7. CúUSULA sÉTIMA - DA PUBTICIDADE

Como condição de eficácia deste convênio, a CONCEDENTE providenciará a sua publicação, por

extrato, no Diário Oficial da União, no prazo de até 20 (vinte) dias a contar de sua assinatura, nos termos do

arl.32, da Portaria lnterministerial MPOG/MF/CGU ne 424/2076.

7.1. Aos atos de celebração, alteraçâo, liberação de recursos, acompanhamento da execução e a prestação de

contas deste convênio será dada publicidade em sÍtio eletrônico específico denominado Portal dos Convênios.

7.2. A CONCEDENTE notificará, facultada a comunicação por meio eletrônico, no prãzo de até 10 (dez) dias, ê

celebração do instrumento à Assembleia Legislativa ou à Câmara Legislativa ou à Câmara Municipal do

CONVENENTE, conforme o caso.

7.2.1. No caso de liberaçâo de recursos, o prczo pata notificação, facultadê a comunicação por meio eletrônico,

será de 2 (dois)dias úteis.

7.3. A CONVENENTE deverá dar ciência da celebração do instrumento ao conselho local ou instância de

controle social da área vinculada ao programa de governo que originou a transferência, quando houver.

7.4. Em nenhuma hipótese, e em quâlquer tempo, será permitida a divulgação das ações e resultados advindos

deste convênio, por alguma das partes, sem citar explicitamente a participação em igual destaque, da outra,

sob pena de rescisão e imediata retratação da infração cometida, observadas as prescriçôes do § 1e do art. 37

da Constituição Federal.

7.4.1. Fica vedado aos partícipes utilizar nos empreendimentos resultantes deste convênio, nomes, símbolos ou

imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

8. CTAUSUTA OITAVA - DA ALTERACAO

Este convênio poderá ser alterado mediante proposta, devidamente formalizada e justiÍicada, a seÍ

apresentada à CONCEDENTE em, no mínimo, 60 (sessenta) dias antes do término de sua vigência, vedada a

alteração do objeto aprovado, observado o disposto no art. 36 da Portaria lnterministerial MPOG/MF/CGU ne

424/2076.

9. CúUSUIA NONA - DA tI BERACÃO DOS RECURSOS

9.1. A liberação de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho e

guardará consonância com as metas e fases ou etapas de execução do objeto do instrumento e observará o art.

41da Portaria lnterministerial MPOG/MF/CGU ne 424/2016 e aplicáveis.

9.2. Para libeÍação das parcelas, devem ser cumpridas as condicionantes abaixo:

a) A liberação da primeira parcela ou parcela única ficará condicionada à conclusão da análise técÍIica e ao

aceite do processo licitatório pelo concedente ou mandatiíria;

b) A liberêção das demais parcelas, está condicionâda a execução de no mínimo 70% (setenta por cento) das

parcelas liberadas anteriormente;

c) A contê corrente específica será nomeada fazendo-se menção ao instrumento paduado e deverá ser

registrada com o número de inscrição no CNPJ do órgão ou da entidade convenente ou da unidade executora,
www.codêvasÍ{ov.bÍ g
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d) Comprovação do aporte da contrapartida pactuada que, se financeira, deverá ser depositada na conta

bancária específica do instrumento em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de

desembolso;

e) Situação regular com a execução do plano de trabalho, com execução de no mínimo 70% {setenta por cento)

das parcelas liberadas anteriormente

9.3. Os recursos serão depositados e geridos na conta bancária específica do convênio, constante no Plano de

Trabalho, e, enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados:

a) em caderneta de poupança de instituição financeira pública federal, se a previsão de seu uso for

igual ou superior a um mês; e

b) em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em

título da dívida pública, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.

9.4. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do instrumento, os rendimentos das aplicações

financeiras deverâo ser devolvidos à CONCEDENTE, observada a proporcionalidade.

9.5. As receitas oriundas dos rendimentos da aplicação no mercado Íinanceiro não poderão ser computadas

como contrapartida devida pelo(a) CONVENENTE.

9.6. Os recuEos do presente convênio restarão suspensos enquanto não for(em) implementada(s) a(s)

seguinte(s) condiÉo(ôesl:

a) Proieto de Engenharia, acompanhedo dê ART/CREA do engenheiro responsável pela êleboração do

proieto específico, designando a obra obieto do convênio, consoante disposições dos arts. le e 2e, da Lei ne

6.496, de 07.L2.1977 e da Resolução CONFEA ne 425, de 18.12.f998, por se refêrir à execução de prorêtos de

obras e serviços de engenharia (item 9.2.19 do Acórdão ne 463/200/f-Tcu.Plenário) e a indicação do

representante da convenênte responsável pelo acompanhamento e fiscâlização da execução do obieto do

convênio a ser cêlêbrado (tei n. 8.665/93, art. 67 c/c t16), com sua rerpectiva ART;

b) Comprovação do exeÍcÍcio pleno da propriedade do imóvel;

c) Licença ambiental prévia, na forma disciplinadã pelo CONAMA;

d) Termo de Referência nos moldes da portaria, quando aplicável.

9.6.1. A(s) pendência(s) existente(s) deverá(ao) ser sanada(s) até 30 de novembro do exercÍcio seguinte ao da

essinatura do instrumênto na forma do art. 21, §79 clc aÍ1.. 24, §19 da Poítaria lnterministerial

MPoG I Mç I CGU ne 424 I 2016.

10. CúUSUTA DEZ - DA CONTRATAçÃO COM TERCEIROS

O(A) CONVENENTE deve fazer incluir nos contratos celebrâdos à conta dos recursos do convênio

cláusula que obrigue o contratado a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa,

referentes ao objeto contratado, para os servidores da CONCEDENTE e dos órgãos de controle interno e

externo (art.43 da Portaria lnterministerial MPOG/MF/CGU np 424/20761.

10.1. O{A) CONVENENTE está obrigado(a) a observar as disposições contidas na Lei Federal de Licitações e

Contratos Administrativos e demais normas federais pertinentes ao assunto, quando da contratação de
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10.1.1. Para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatório o uso da modalidade pregão, nos termos da

Lei ne 10.520, de 77.O7.2OO2, e do regulamento previsto no Decreto ne 5.450, de 31.05.2005, sendo utilizada

preferencialmente a sua forma eletrônica.

10.1.2. A inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica deverá ser devidamente justificada pela

autoridade competente do(a) CONVENENTE.

10.1.3. As atas e as informaçóes sobre os participantes e respectivas propostas das licitações, bem como as

informaçôes refeÍentes às dispensas e inexigibilidades, deverão ser registradas pelo(a) CONVENENÍE no

stcoNV.

11. CIÁUSUT.AONZE - DOS PAGAMENTOS

Os recursos deverão ser mântidos na conta bancária específica do convênio e somente poderão ser

utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado

financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou na Portaria lnterministerial MPOG/MF/CGU ne 42412016, no

capítulo lll, art. 52 e demâis aplicáveis.

11.1. Os pâgamentos à conta do presente convênio deverão ser realizados exclusivamente mediante crédito na

conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços-

11.2. Antes da reâlização de cada pagamento, o(a) CONVENENTÊ incluirá no SICONV, no mÍnimo, as seguintes

informações:

a) a destinação do recurso;

b) o nome e CNPJ ou CPF do foÍnecedor, quando for o caso;

c) o contrato a que se refere o pagamento realizado;

d) a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento; e

e) lnformação das notas fiscais ou documentos contábeis.

11,3, Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita a identiíicação pela instituição finânceira

depositária, poderá ser realizado no decorrer da vigência do instrumento, um único pagamento por pessoa

física que não possua conta bancária, até o limite de RS 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

77.4. Para obras de engenharia com valor superior à RS 10.000.000,00 (dez milhôes de reais) poderá haver

liberação do repasse de recursos para pagamento de materiais ou equipâmentos postos em canteiro, que

tenham peso significativo no orçamento da obra conforme disciplinado pela CONCEDENTE, desde que:

a) seja apresentado pelo convenente Íermo de Fiel Depositário;

b) a êquisição de materiais ou equipamentos constitua etapa específica do plano de trabalho;

c) a aquisição destes tenha se dado por procedimento licitatório distinto do dâ contratação de serviços de

engenharia ou, no caso de única licitação:

c.1) hajê previsão no ato convocatórioi

c.2) o percentual de BDI aplicado sobre os materiais ou equipamentos tenha sido menor que o praticado sobre

os serviços de engenharia;

c.3) haja justificativa técnica e econômica para essa forma de pagamento;

wEÚ.codêvásf.gov.bÍ
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c.4) o fornecedor apresente gârantia, como carta fiança bancária ou instrumento congênere, no valor do

pagamento pretendido; e

d) haja adequado armazenamento e guarda dos respectivos materiais e equipamentos postos em canteiro.

12. CúUsUrÂ DOZE - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZÂCÃO

A execução deste convênio será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade dos

atos praticados e a plena execução do objeto, respondendo o(a) CONVENENTE pelos danos causados a

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do presente convênio, devendo ser observado o Capítulo

lV, art. 53 da Portaria lnterministerial MPOG/MF/CGU ne 42412016 .

12.1. O(A) CONVENENTE obriga-se a assegurar o livre acesso dos servidores dê CONCEDENTE e os do controle

interno do Poder Executivo Federal, bem como do Íribunal de Contas da União aos processos, documentos,

informações referentes à execução do presente convênio, bem como aos locais de execução do seu objeto

L2.2. A execução do convênio será acompanhada por um representante da CONCEDENTE, especialmente

designado ê registrado no SICONV, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à

consecução do objeto, âdotando as medidas necessárias à regularização das falhas observadas.

12.2.1. A CONCEDENTE deverá registrar no SICONV os atos de acompanhamento da execução do objeto,

conforme disposto no art.4e da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU ne 424/2076.

12.3.2. A CONCEDENTE, no exercício das âtividades de flscalização e acompanhamento da execução do objeto,

poderá:

a) valer-se do ãpoio técnico de terceiros;

b) delegar competência ou firmar parcerias com outros órgãos ou entidades que se situem próximos

ao local de aplicação dos recursos, com talfinalidade; e

c) reorientar ações e decidir quanto à aceitação de justificativas sobre impropriedades identificadas

na execução do instrumento.

12.3. No acompanhamento e fiscalização do objeto serão verificados:

a) a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável;

b) a compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no Plano de Trabalho, e os

desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;

c) a regulêridade das informaçôes registradãs pelo CONVENENTE no SICONV; e

d) o cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condições estãbelecidas'

12.4. A CONCEDENTE comunicará ao(à) CoNVENENTE e ao interveniente, quando houver, quaisquer

irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica ou legal, e suspenderá

a liberação dos recursos, fixando prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para saneamento ou apresentação de

informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual período.

12.4.1. Recebidos os esclarecimentos e informaçôes solicitados, a coNcEDENTE disporá do prazo de

45 (quarenta e cinco) dias para apreciá-los e decidir quanto à aceitação das justificativas apresentadas, sendo

que a apreciação fora do prazo previsto não implica aceitação das iustificativas apresentadas'

www,codêvâsf.tov.br 11
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12.4.2. Caso as justificativas não sejam acatadas, a CONCEDENTE abrirá prazo de 45 (quarenta e cinco) dias

para o convenente regularizar â pendência e, havendo dano ao erário, deverá adotar as medidas necessárias ao

respectivo ressarcimento.

12.5. A utilização dos recursos em desconformidade com o pactuado no instrumento ensejará obrigação do

CONVENENTE devolvê-los devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a

Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -

SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse

montante de 1% (um por cento) no mês de efetivâção da devolução dos recursos à conta única do Tesouro.

12.6. Nos termos do art. 54 de PortaÍia lnterministerial MPOG/MF/CGU ne 42412016, a execução física do

obieto pôduado será acompanhada pela CONCEDENTE, com nomeação de um fiscal poÍ Determinação do

Superintêndentê Rêtional e registrado no SICONV, quê fará, no mínimo, três visitas à obra, pare fiscelização

êm campo, além da avaliação técnica do pÍoiêto, bêm como para:

e) contato com os responsáveis pelo convênio e pessoal para acompanhamento em campo;

b) Registro fotográfico dos sêrviços, materiais, placas, pontos de referên.ia etc;

c) Georreferenciamento dos locais de execução, caminhamentos etc;

d) Contato com beneficiários/comunidade/produtores com vistas ao levantamento de informâções e

nÍvel de satisÍação quanto ao obietivo do âtendimento.

UTÂ TREZE - DA GI,OsA DE

Serão glosadas ãs despesas porventura realizadas em desacordo com as finalidades deste convênio e

as decorrentes de multas, juros ou correção monetária, referentes a pagamento ou recolhimento efetuados

fora do prazo.

14. CúUsUTA QUATORZE - DA RESTITUICÃO DOS RECURÍ)S

O(A) CONVENENTE compromete-se a restituir à CONCEDENTE o valor transferido, atualizado

monetariamente, desde a data do recebimento, acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável aos

débitos para a Fazenda Nacional, nos casos previstos na Portaria lnterministerial MPOG/MF/CGU ne 42412076.

ls. cúusurA outNzE - PRESTACÃO DE CONTAS

15.1, A prestação de contas inicia-se concomitantemente com a liberação da primeirâ parcela dos recursos

financeiros que deverá ser registrada pelo CONCEDENTE no SICONV.

15.2. o registro e a verificação da conformidade financeira, parte integrante do processo de prestação de

contas, deverão ser realizados durante todo o período de execução do instrumento, conforme disposto no art.

56 da Portaria regulamentadora.

15.3. O prazo pêra apresentação da prestação de contas fnâl será de até 60 (sessenta) dias âpós o

encerramento da vigência ou a conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro.

15.4. Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo estabelecido no instrumento, a

CONCEDENTE estabelecerá o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para sua apresentação.

www,cod€vasÍ.8ov.bí
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15.5. Caso o convênio em questão não tenha havido qualquer execução fÍsica, nem utilização dos recursos, o

recolhimento à conta única do Tesouro deverá ocorrer sem a incidência dos juros de mora, sem prejuízo da

restituição dãs receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas.

15.6. Cabe ao representante legal dê entidade sem fins lucrativos, ao prefeito e ao governador sucessor prestar

contas dos recursos provenientes de instrumentos firmados pelos seus antecessores.

15.7. Na impossibilidâde de atender ao disposto no § 4e, deverá ser apresentado ao concedente justificativa

quê demonstrê o impedimento de prestar contas e as medidas adotadas para o resguardo do patrimônio

público.

15.8.Se, ao término do prazo estabelecido, o CONVENENTE não apresentar a prestação de contas nem devolver

os recursos, a CONCEDENTE registrará a inadimplência no SICONV por omissão do dever de prestar contas e

comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica a que estiver vinculado, para fins de instauração de

tomada de contas especial sob aquele argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano ao

erário, sob pena de responsabilização solidáriâ.

15.9. Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do antecessor, o novo

administrador solicitará ao concedente a instauração de tomada de contas especial.

15.10. Os saldos financeiros de recursos de repasse remanescentes, inclusive os provenientes das receitas

obtidas nas aplicações Íinãnceiras realizadas, não utilizadas no objeto pactuado, serão devolvidos à Conta

Única do Tesouro, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do

instrumento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada

pela autoridade competente do órgão ou entidade CONcEDENTE.

15.11. A devolução será realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e os da

contrapartida previstos na celebração independentemente da época em que foram aportados pelas partes.

15.10. A prestação de contâs final tem por objetivo a demonstração e a verificação de resultados e deve conter

elementos que permitam avaliar a execução do objeto e o alcânce das metas prêvistas.

15.11. A prestação de contas será composta, além dos documentos e informações registradas pelo convenente

no SICONV, pelo seguinte:

a) Relatório de cumprimento do objeto;

b) declaração de realização dos objetivos a que se propunha o instrumento;

c) comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver; e

d)termo de compromisso por meio do qual o convenente será obrigado a manter os documentos relacionados

ao instrumento.

15.11.1. A CONCEDENTE deverá registrar no SICONV o recebimento da prestação de contas.

15.11.2. A análise da prestação de contas para avaliação do cumprimento do obieto, será feita no

encerramento do instrumento, cabendo este procedimento ao concedente ou à mandatária com base nas

informações contidas nos documentos relacionados nos incisos do caput deste artigo.
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15.11.3. A conÍormidade financeira deverá ser realizada durante o período de vigência do instrumento.

devendo constar do parecer final de análise da prestação de contas somente impropriedades ou

irre8ularidades não sanadas até a finalização do documento conclusivo.

15.11.4. O Relatório de Cumprimento do Objeto deverá conter os subsídios necessários para a avaliação e

manifestação do gestor quanto a efetiva conclusão do objeto pactuado.

15.11.5. A análise dã prestação de contas, além do ateste da conclusão da execução física do objeto, conterá os

apontamentos relativos a execução financeira não sanados durante o período de vigência do instrumento.

15.11.6. Objetivando a complementação dos elementos necessáíios à análise da prestação de contas dos

instrLrmentos, poderá ser utilizado subsidiariamente pelo concedente ou pela mandatária, Íelatórios, boletins

de verificação ou outros documentos produzidos pelo Ministério Público ou pela Corte de Contas, durante as

atividades regulaÍe5 de suas funções.

15.12. tncumbe à CONCEDENTE decidir sobre a regularidade da aplicação dos recursos transferidos e, se

extinta, ao seu sucessor.

15.13. A autoridade competente do concedente ou a mandatária terá o prazo de um ano, contado da dêta do

recebimento, para analisar a prestação de contas do instrumento, com fundamento no parecer técnico

expedido pelas áreas competentes.

15.14. A análise da prestaçâo de contas pela CONCEDENTE poderá resultar em:

a) aprovação;

b) aprovação com ressalvas, quando evidenciada impropriêdade ou outra falta de natureza formal de que não

resulte dano ao erário; ou

c) Íeieição com a determinação da imediata instãuração de tomada de contas especial'

15.15. O ato de aprovação da prestação de contas deverá ser registrado no slcoNv, cabendo ao coNcEDENTE

prestaí declaração expressa acerca dO Cumprimento dO Objeto e de que OS recursos transferidos tiveram boa e

regular aplicação.

15.16. caso a prestação de contas não seja aprovada, exauridas todas as providências cabíveis para

regularização da pendência ou reparação do dano, a autoridade competente, sob pena de responsabilização

solidária, registrará o Íato no slcoNV e adotará as providências necessárias à instauração da Tomada de contas

Especial, com posterior encaminhamento do processo à unidade setorial de contabilidade a que estiver

jurisdicionado para os devidos registros de sua competência.

16. CtÁU5UrA DEZESSEIS - DA D ENÚNCIA E DA ESCTSAO

O instÍumento poderá ser denunciado a qualquer tempo, Íicando os partícipes responsáveis somente

pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença' não

sendo admissivel cláusula obrigatória de peÍmanência ou sancionadora dos denunciantes'

16.1.Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do instrumento, os saldos financeiros

remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão

devolvidos à conta única do Íesouro, no prazo improrrogável de trinta diâs do evento, sob pena da imediata
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instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão

ou entidade titular dos recursos.

16.2. Em sendo evidenciados pelos órgãos de controle ou Ministério Publico vícios insanáveis que impliquem

nulidade da licitação realizada, o concedente deverá adotar as medidas administrativas necessárias à

recomposição do erário no montante atualizado da parcela já aplicada, o que pode incluir a reversão da

aprovação da prestação de contas e a instauração de Tomada de Contas Especial, independentemente da

comunicação do fato ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público'

16,3. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do instrumento, o concedente ou Í.nandatária

deverão, no prazo máximo de sessenta dias, contado da data do evento, providenciar o cancelamento dos

saldos de empenho ,t

16.4. Constituem motivos para rescisão do instrumento:

a) o inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;

b) a constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou in- correção de inÍormação em qualquer documqnto

apresentado:

c) a verificação de qualquer circunstáncia que enseje a instauração de tomadâ de contas especial; e ?

d) a ocorrência da inexecução ínanceira mencionada no § 8e do art. 41 da Portaria lnterministeriál

MPOG/MF/CGU ne 424/20!6, e compiovada segundo instruído no § 9e desse mesmo artigo

16'4'1.Arescisãodoconvênio,quandoresultedanoaoeráÍio,ênseiaráainstauraçãodetomadadêGontas

especial, além de imediata extÍação de documentação comprobatória deste e envio ao MlNlSTÉRlO PÚBLICO

FEDERAT (MpF) para propositura de competente ação de improbidade administrativã lart.l27' cdput' an.

129, ll e 37, §4e da Ctl1988; Lei ns 8.4291L992; LC75lL99!, art' 5e, l, "h")'

17. CLÁUSUI.A DEZESS ETE - DOs BE NS REMAN ESCENTES

Os bens adquiridos, produzidos, transformados ou construídos que remanêscerem na data de

conclusão ou extinção deste convênio serão de propriedade da CONVENENTE, que será responsável pela

propriedade, Buarda, uso e manutenção dos mesmos, não podendo ser invocada no futuro em desfavor da

cONCEDENTE qualquer responsabilização pela má utilização/conservação destes

17.1. ( onsideíam Se bens íemanescentes os equipamentos e materiais permanentes adquiÍidos com reculsos

.lÔconvênioounecessáriosàconsecuçãodoobjeto,masquenãoseincorporamaeste'

a coNVENENÍE, no ato de assinatura do presente termo, por meio de seu representante legal abaixo

subscrito, vem afirmar aderência, ciência e concordância com as normas, políticas e práticas estabelecidas no

código de conduta Ética e lntegridade da coDEVASF e compromete-se a respeitá-las e cumpri-las

integralmente, bem como fazer com que seus empregados o Íaçam quando no exêrcício de suas atividades nas

suas dependências ou da CODEVASF.

15

Documênto assinado digltalmênte. para venficar as assinatuÍas, acêsse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e infomê o e'Doc

www.codevasÍ.tov.br



t

FI,

e-DOC44BT-\lr
Proc 59580.0{)0522/21)21- r i i

Processo ne

Rubrica:
Ministéíio do Desenvolvimento Regionâl- MDfi

Sâo Francirco e do Parnaíba - CODEVaSF

8. Supeíintendência Retionel- 8ê SR
Processg: :)D )â C ! ,)
Folha: t'(
Rubrtsa: 0.-z

19. IA DEZENOVE - FORO

Fica eleito o foro de São Luís (MA), para dirimir quaisquer dúvidas suscitadas na execução deste

instrumento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja'

19.1. É obrigatória a prévia tentativa de solução administrativa com a participação da Advocacia-Geral da

União, em caso de os partícipes serem da esÍera federal, administração direta ou indireta, nos termos do art'

11 da Medida Provisória ne 2.180-35, de 24.08.2001.

E,porestaremdeacordocomascondiçõesaquiestipuladas,|avrou-seopresenteinstrumentoem3

(três) vias de igual teoÍ e para o mesmo eÍeito que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas

testemunhas

São Luís {MA), setembro de 2021

Celso Adriano Costa Dias

Superintendente Regional - 8e SR

CODEVASF

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO

PREFEITO

2.

CODEVA§T&

1

NOME

CPF:

NOME

CP F:
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F roponente:

MUNICIPIO DE SÀO

BERNARDO

aontrâpa.fida:
R$ 3.500,00

Percentuâl N4i.imo
contrapanidâ:
0,1%

Oblero

Recuperação de Estrddàs vi(inais no municÍpio de 5ão

Benrardo/NlA

Valc,r Glondi

RS 481.000,00
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a)btrl.,
Recupera(ào de Ê5trôalas Vrainais no munlcíp]o de São Bernardo/MA

Rauão Social

i.JÉ do Proponente

i'J!rfiero aa Côn,rênlo

91 t>327 12021

R$ 477 500,00

Dali de Ass:naruíê

30/0912021

contlapartida
R$ 3.500,00

PaÍticipãhte
lurídiEã

06 125.389/000i-88 -

N,4ÚI.IICIPIO DE SAO BÊRNÂRDO

l:103 - COIVIPANHIA DE

DESENV DO VALE DO 5AO

FRÀNCISCO

Rêsponsávêl Tel€fone E.mail

002 551 633-71 IOAO

IGOR VlEIRÂ CARVALHO ffllu"'" lo""'co'."*alho@hotmâil côm

.!05.728.203-30 - CELSO

ADRIANO (O5TA DIÀS

4- Qüadro de Composição de lnvestiínento

Des(ri(ão da Qtd. Und. RepÀstê Contrapartlda lotal

R§

,177.500,00

RI
481.000,00

Regime de
Exe.uçáo

RECUPERAçÃO

- Pâvimentêção DE ESTRÂDAS

vlclNÀls

59 035.00 M2 RS 3 500,00

IoÉl Seral

DiÍêrenç

https.//mandata.ias.plataíormamaiSbrasil.gov.br/projeto.baslco/privateiindex.jsÍ?id
Proposla=1680987

R$

2177.500.00

RS 0,00

Rt 3.500,00

R$ 0,00

R9

4a1.000,00

Rl0,o0

1t3



15109120221513 Plataformâ +Brasil

Submêta

Des,:.içáo da
obra Qtd. Und. Repãtse ContÍâPàrtida Total

Rsgime de
Exê.uçào

ÊriprÉriada

Glôbâl

PROIÊÍO
EXÊCUIIVO

iMETA I)

S.ERVJçO5

?RÉLI]VINARES

R5

12 2\9.-71

R5

1.1.009 7ll1
PROIÊrO

ÊXECU]IVO

{tlETÀ 1)

R5 I 750,00

R§

.166 990,29

1RECHO I MÀ.

034
PASSANDO

ÊELO

POVOADO

PEDRINHA DO

BEIRA RIO ÂTÊ

o PovoADo
P/.\IJ D,ÁGUAlrEctlPÊRÂçAO

DE EsIRÀDA
VICINAL (I\1EÍA

2)

IRECHO II

BIFURCAçÃO

ENTRE A MA-

0l4Fo
PEDFINHA 

'OtsTIRA RIO ATÉ

I ,122,00 M

RS

465 24A,29

rR€cno lI:
RA]!1AL DO

POVOADO

PEORINHA DO

BEIRA RIO

Total G€ràl

Diferença do Va,or o.çado {PÍoposta)

Rt
47r.500,00

R3 0,00

Rt 3.500,00

R3 0,00

RS

481.000,00

R3 0,00

5. CronogÍamà Fisi(o FaÍiànceiro do Proieto

Visào de Pâícela5 por Mela

trescricão dn Meta Totâl Parcela

NECUPERAçÃO DE

TSIRADAS VI(INAIS
R9

4AO-999,91

Crono8rama Físrco Eit'ianteiro

15,15%

15.86%

11,2411

1'1,24íh

20.11%

1),139i

15,15%

48,26%

a621%

100,00%

R$ 72.873,60

R5 r49.177,16

RS 23211A.21

R$ 315.043.38

Rí 414 942,66

RS 480.999,97

1

.,

PêrrsntuâlParcelà
Pêrcêntual
Acumulado

15,15r

13,26cí

1,8S%

0,00%

31,0í94

29,06%

1.95%

0,00%

,t8.259t

46.24%

2,O2%

0,00% 
.

65.509t

63,42q/.

2.08%

0,00%

2

l

lúLl2a22

acol7022

otJÍ /2022

tontíapartlda

O!(ros

Oulro6

15.'15%

13,26%

1,89l]t

0,00%

15,E6%

15,80%

0.06%

0,00%

17,21g.

17,18()6

0,06%

0.oo%

1'7,21\í

17,13%

0.00%

R$72.E73,60

RS 63.770.71

RC 9.102,89

Rt 0,00

t$ 149.177.16

R§ 139.788,33

R9 9.388,83

R6 0,00

R7 232-1tO,27

RS 222.410.i16

RS 9.699,61

RS 0.0c

Rr 315.043,38

Rs 305.032.99

RE 10.010,39

R§ C,Ol]

httpsJ/mandalarias.plâtaformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/andex.isÍ?idProposta=1680987
213
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Plâtâforma +Brasil

pnocum;,&L}glll
Folha: Xl.

15t0912022 15 13

5

í

NAVt2022

PêrcentualPar.ela

O!tros

lnvestlmento

Contràpànidâ

Oui.os

20,17%

2C.699h

0,081,

0 00%

13,73%

13,68%

0,05%

0,00%

a6,27!ô

8.1,1196

2,16íÁ

0,00%

100,00%

97,/9%

221só

0.00%

Rt,lr{-9,t2,65

RÍ 404.557.90

RS 10.384,76

R9 O,OC

Rt,{80.999,97

R5 A7C.36t,67

RS r 0.632,t0

RS C.00

o42t2022

6 Enqu.rdramento dn propostà de lntervenção

i,,,'iorlici. .; . r :r. ; Dôcumenlní:ic Íéar;!"r 
'pre!eí:r'rda 

e 
'15 ':cndiçõe5 especiÍicas definidas

7. Complementâriedade com Outías Açôes

Â lLrrr ,.rrr 1l:ila{lr .)L( : ' Ír,r !rro.Lrti'r rn.!irpefidl de oulros pruletcj/:r!íies nio (!ste'rdnt pelo pre3enlê

Sirn

S rn

8. Situação do Licen.iârnento Ambientàl

Órgào emissor

.ji( RÉ IAFIÀ LIE Esiraia -rO l\'1tlO AIVIBIENTE Ê REC''lRSOs

9. Responsàvêis Iécnicos

Responsáveis Té.ni.os de Engenharia/Arguitetura

12103/2022 221A3t2024 O$Persa
i.REcUPERACÃO DE ESIFADAS

vtctNAls

oata
emissáo

cPr Nome

IRÂN KN ILVA VIEIRÂ DÂ SILVA N1AÍOS

atividade

Engenharra

CREA,/CAU

110393427i1M4

ARÍ/RRT

ça2g2205r 2S3S

Data de
EmiÊsão

:3/Í)l'2cl:

Respon5ávei§ Íétri(ô§ de ÍÍabalho So'iál

Formàção órgão do R€sPonsávêl

Nenhum regr5ir'l ef .lntiado

10. Con(lulão de Lrudos

)r..(r,l|ilir:rni ', ;;r^..i':r Al:,:rIie iie ingenh')ri'(lAFl o elnpreenclfiÊ'rto p' upo3!o é Viável

htlps://mandatanas.platâíormamaisbrasil gov br/projeto-basico/privatdinder'isflidProposta=1680987
3/3



.&.- I
§,

§âo 50
Folh
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§ove rn 0 Municipôl

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO. MA

OBJETO: RECUPERAçÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO - MA

coNvÊNto N.e 9L6327 I 202L

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

O presente memorial tem por objetivo descrever as obras de recuperação de trecho de estrada

vicinal no interior do município, considerando sempre o emprego de materiais boa qualidade e

procedência, assim como na mão de obra e equipamentos a utilizar.

O projeto prevê a recuperação de estradas vicinais em 7.507 ,OO metros de estradas vicinais com

largura do leito de 5,5 metros.

A figura abaixo mostra os trechos descritos contemplados.

,

çnnNXrutLVl VtEIRA Arrinado de roíma

MAros í;;liXi,liái* 
-*

SILVA:660801 85253 stwA:660801 85253

I

I



TRECHOS:

o TRECHO l: MA-034 PASSANDO PEIO

POVOADO PAU D,ÁGUA

CARACTERíSTl, CAS GEO MÉTRICAS:

Extensão: 4.585,00 m;

PlatãÍorma de rolamento: 5,50 m;

Espessura do revestimento primário:0,20 m

sERvtcos A SEREM EXECUTADOS:

Governo Mu niciPal

m,

ProceuqjD:L)050
Folha: U u/

Ruurir:aT--FSAO
)

POVOADO PEDRINHA DO BEIRA RIO ATÉ O

Mobilização e desmobilização de
Serviços Preliminares: Placa de obra (5,00 x 2'50)

equipamento, Barracão de obras e Administração local'

Serviços de Terraplenagem: Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kw e

carregadeira de L,72 .t, rr.ãn'po'tu local com basculante 10m3 de material de 'iazida'

Desmatamento, d"rto.u."nto " 
li'p"'u d" áreas com árvores de diâmetro :: :::-:f "'

Transporte de material Uotu io'u, o w r' r'O:tm' Regularização de subleito e Compactação de

aterro a 100% do Proctor normal'

ServiçosdeRevestimentoPrimário:Limpezasuperficialdaáreadejazida'Expurgodematerial
vegetal de jazida, Escavação 

" 
tutg' dt material de jazida com trator de 97 kw e carregadeira de

7,72 ml,Transporte local com tit'tante 10m3 em rodovia não pavimentada - DMT 1'63km e

Compactação de aterros a 100% proctor normal'

Serviços de drenagem: lmplantação de Bueiros'

Recuperação de Áreas Degradadas: Reparação de danos físicos ao meio ambiente'

nn Rro erÉ oPEDRINHIT DO BEI
MA-034 PASSANDO PELO POVOADO

POVOA DO PAU D'ÁGUA
TRECHO I:

PSGDA /sAD-59RNAOORDEcDESCRIçAoITEM 13 3142 3075 46z4S
INÍCIO -TRECHOI-MA.O34P1 8l3 20 924712 25 135ANT RP LAC 0011 BSTR 0oUB EP2 470047 3'7

8542 5STN RALAPM0CT 07B52R 0oUB EP3 4 00942 z9
PEDRINHA BEIRA RIOP4 18 72 9 52428 95 32SAUÁGDoRT CE HF MP5

FRANKNTLVA vrÉrnA À* na*ff*ll"- 
."^MATOS vráne i,reros

SILVA:66Ô801 85253 s[vÀ:ó60sorai2t]

COORDENADAS DO TRECHO:

POV,
PAUPOV,

s3"26'5.83"



I

!050
Folha;
Rubrica: o.-r

Governo tauniciPal

oTRECHoll:BIFURCAçÃoENTREAMA.o34EoPEDRINHADoBEIRARIoATÉ1.422,00M

CARACTERíSTICAS GEOMÉTR'CAS:

Extensão: t.422,O0 m;

Plataforma de rolamento: 5,50 m;

Espessura do revestimento primário:0,20 m'

SERVI osA SEREM EXECUTA DOS:

Serviços de Terraplenagem: Escavação e carga de material de iazida com trator de 97 kw e

carregadeira de !,72 rnt, fttn'pol.tt local com basculante 10m3 de material de iazida'

Desmatamento, destocamento e iitp"'u a" áreas com árvores de diâmetro de até 0'15mm'

Transporte de material - nota-fora, O w'f O'SOkm' Regularização de subleito e Compactação de

aterro a 100% do Proctor normal'

ServiçosdeRevestimentoPrimário:Limpezasuperficialdaáreadejazida,Expurgodematerial
vegetal de jazlda, Escavação 

" 
ttr.*ã a" material de jazida com trator de 97 kw e carregadeira de

L,72 ml,Transporte locat corn úalculante 10m3 em rodovia não pavimentada - DMT 0'50 km e

Compactação dê aterros a 100% proctor normal'

Recuperação de Áreas Degradadas: Reparação de danos físicos ao meio ambiente'

)

sAo
a

TRECHO II:
ATÉ M1 .422,0OoRIBEIN DOHAoE PEDRIMÀ-034AEENTRRB FU CAçÃO sAD-69G Ps/NADADR ERoco

DESCRIITEM 1820 242 374 07a 5s430AMoER HCTN C oPL 112 26 63S
FtM - 1.422,00 MP2

FRANKNTLvA vrfl RA Â*,'10;::ll'fi '-,,"^
MATO5 vráu Maros
slLvA:660801 85253 srLvasóo3or35251

COORDENADAS DO TRECHO:

II
42"30'18.54"

I

I
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Serviços de Terraplenagem: Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kw e

.ur,uiua"ir. de 
'1,72 

À', T|.rn,po't" local com basculante L0m3 de material de jazida'

Desmatamento, destocamento. ii'p"" de áreas com árvores de diâmetro de até 0'15mm'

Transportedematerial-bota-fora,O'fUfZ,+Sfm'RegularizaçãodesubleitoeCompactaçãode
aterro a Loo% do Proctor normal'

ServiçosdeRevestimentoPrimário:Limpezasuperficialdaáreadejazida,Expurgodematerial
vegetal de jazida, Escavação 

" 
ttr.g' au material de jazida com trator de 97 kw e carregadeira de

l,'t\ m3,Transporte local com balculante 10m3 em rodovia não pavimentada - DMT 2'45 km e

Compactação de aterros a 100% proctor normal'

Serviços de drenagem: lmplantação de Bueiros'

Recuperação de Áreas Degradadas: Reparação de danos físicos ao meio ambiente'

Governo Mu niciPal

o TRECHO lll: RAMAL DO POVOAOO PEDRINHA DO BEIRA RIO

CARACTERíSTIcÁs GEOMÉTR'CAS:

Extensão: 1.500,00 m;

Plataforma de rolamento: 5,50 m;

Espessura do revestimento primário:0,20 m

SERVI COS A SEREM EXECUTADOS:

As especificaçóes aqui descritas visam fornecer subsídios capazes de garantir uma execução

economicamente viávet, oentrJ oo, ora.u". técnicos adotados pela Prefeitura Municipal de São

TRECHO lll: RAMAI DO POVOADO PEDRI NHA DO BEIRA RIO
9PSGDA /sAD-6NACOORDER

ITEM

40" w42"29'49.02"s3"26'5
INíCIO'TRECHO III - POV. P

Rto

DESCRI çÃo
EDRINHA BEIRA

P1 4 56 02 2 9442467SRANTLAM P001SB CT20EU R oBP7 642 194298) 35 53S
FIM - TRECHO IIIP3

Bernardo/MA

FRANKNTLvA vrErRA A*':1';Í;I:1n"|.l."^

MATOS uánar,aaros
SILVA:660801 85253 s[vA56oa0] 85253

processg:j0f,.ll)íÍ)
Folha: i,r
Rubrica: LJ

COORDENADAS DOTRECHO:



sAo
GoveÍno Mu niciPal

Proceseo: 5lt"lO 5t
Folha:_ú-
Rubrica: r ,

JUSTIFICATIVA

A prefeitura Municipal de São Bernardo, em sintonia com os mais lustos anseios dos seus

munícipes vem envidando todo o seu empenho no sentido de dotar o seu município' de

eficientesinstrumentosdeinfraestruturaondemostremreferenciaisdedesenvolvimento
continuando em benefício da população, como no caso da recuperação de vicinal no citado

município.

A necessidade de melhorar a infraestrutura local para o deslocamento dos moradores entre os

povoadosbeneficiados,bemcomo,paraumescoamentomelhordosprodutosagrícolasquesão
produzidos e comercializados no município, torna lmprescindível a recuperação da estrada

vicinal.Seuspontoscríticosemdecorrênciadeerosôestransversaisourompimentodeaterrose
ausência de drenagens vem dificultando o deslocamento da população a sede Município e às

demaislocalidades,criandoâssim,transtornosdiversosnotratodopoderpúblicocomas
poputações rurais, mas também no que se referem aos mais importantes setores de atividade'

tais como assistência médica com suas ambulâncias, apoio a estudantes e transportes em geral'

osserviçosderecuperaçãodaestradadeverãoseriniciadoscomopatrolamentoparacorrigir
imperfeiçõesdoleitodaestrada,apósessesserviçosserãocolocadosmontesdecascalho'
espaçados de tal forma que após o espalhamento com motoniveladora forme uma camada

uniforme com aproximadamente 20 cm e após será compactado com rolo vibratório'

oencascalhamentodasestradasseráexecutadonointeriordasfaixasdedomíniosdefinidas,
segundo as especificações técnicas fornecidas'

lnspeção inicial

Considerandoqueoseixosdaestradajáestãodefinidospelacaracterísticaatualdaestrada,o
iníciodosserviçosdar-se-á.o.,,,inspeçãoexploratóriainicial,pormeioterrestre,poruma
equipe técnica habilitada, oportunidade em que será procedida a aviventação dos eixos' para

uma avaliação do perfil do terreno natural'

Locação

APrefeituraMunicipal,acompanhadaporresponsáveltécnicodaempresaverificaráostrechos.
Caso seja necessária quurqu"il"iiti*ção no greide para obtenção do perfil definltivo' a correção

deverá obedecer, sempre que possível' ao greide proietado'

O greide só deverá ser alterado' preferencialmente' se as curvas não se adaptarem

adequadamente ao terreno'

A largura projetada para recuperação do trecho. é de 5'5 metros Em trechos com largura

existente superior a s,s t"iã o restante ficará como acostamento' preferencialmente em

purt", iguuir'aot dois lados, conforme indicado em proieto'

Conformação geométrica

Paraqueacapaderolamentocomporte.Sesatisfatoriamentedeveráapoiar-senosub|eitocapaz

9q,9jgl:.:r"q9'§.:::!!1y.1T:i!:§:Y:l'.,-*-nr,.*,.*.e'úa*-'*e*{**'G***

a
a

FRANKNTLVA vrErRÂ A:'i@";:;fi 
ff",,"^MATOS vrÉmurros

SILVA:660801 85253 srLvÀ6@a0l 8s253
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O nivelamento do eixo da estrada será feito após a conclusão dos serviços preliminares, deverá

ser Íeita reconformação transversal e longitudinal do leito da estrada'

Nos terrenos rochosos, por motivos econômicoS, será recomendável levantar o greide pela

utilização de aterro, para evitar cortes em rochas, sobre responsabilidade da empresa de seguir o

perfil previsto em pro.ieto.

Deverá ser executado o abaulamento do perfil, com inclinação mínima de 3% (18cm)' do eixo

para as bordas.

Nesta etapa deve ser previsto o encaixe com as cabeceiras das pontes existentes no trecho'

devendooperfilÍinaldaestradaapósacompactaçãoficarcompatíVelcomoperfildapistadas

Governo Mu n iciPâl

'*,"''_**'ê.*<d

Folha:
Rubrica:

pontes.

Drenagem

serão executados nos locais indicados no memorial de cálculo anexo ao projeto drenagem pluvial

comtubosdeconcreto.serárealizadaaescavaçãomecânicadasvalascominclinaçãomínimade
2yo, ou maior quando favorecido pela geometrii da estrada. se necessário deverá ser realizado o

rejuntamento entre os tubos para correta vedação do sistema de drenagem'

Serão utilizados tubos de concreto simples de 100cm de diâmetro conforme indicado na planilha

de orçamento.

Apósainstalaçãodostubosserárealizadooreaterrodasvalas,tomandocuidadoparanãohaver
deslocamento dos tubos de corrcreto Deverá ser observado recobrimento mínimo dos tubos de

15cm de reaterro à montante'

O reaterro das valas deverá ser compactado molhado' manualmente' e o nível final do aterro

compactado deverá ser compatível com o perfil da estrada'

Escavação e transporte de material \

Como revestimento primário deve-se entender aquele constituído de mistura adequada e na

proporção correta de solos naturais ou artificiais' ou de ambos' que convenientemente

umedecida, formará uma tupu J"lJt'"nto impermeável e resistente para suportar o tráfego

de veículos.

Asjazidasdemateriaispararevestimentoprimárioserãoindicadaspelafisca|ização,devendoser
setecionadas de maneira " ";;; 

;;;;or distância média de transporte (DMT) possível e o

material mais adequado'

A responsabilidade pela liberação e acesso à jazida.será da Prefeitura Municipal' devendo a

empresa contratada 'u*''.. 
u" 

'uto,nendaçõei 
da fiscalização municipal para a retirada do

material.

A carga e o transporte do material ficará a cargo du 
-Tl'"tt 

contratada' recomendando-se a

utilizaçãodepelomenos2caminhõesparamáximoaproveitamentodaescavadeirahidráulicana
escavação do material'

Revestimento Primário

FRANxNTLvÂ vrErRA a"''itf 
f;|.["*IL,^MATOS vrÉrneúros

sILVA:66080I 85 2 53 srLva:6óo80135253
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e protuberâncias.

EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS

Governo MuniciPal

sAo Folha:

BE

o material será depositado na pista já regularizada de acordo com projeto, em camada regular

com zocm, e então será feito o espalhamento uniforme com utilização de motoniveladora'

Na camada final compactada, depois de concluídos os serviços referidos nos subitens anteriores,

admitir-se-á uma variação de mais ou menos 5,00 cm'

Na construção do revestimento primário, deverão ser observados os seguintes procedimentos:

- A compactação será sempre iniciada pelas bordas com a prevenção de que' nas primeiras

passadai, o rolo seja apoiado metade no acostamento e metade na camada de revestimento'

- Nos trechos em tangente, a compactação será feita dos bordos para o centro' em percursos

equidistantes do eixo, os quais serão distanciados entre si de modo que cada percurso cubra

metade da Íaixa compactada no percurso anterior'

Para o aceite final pela fiscalização o pavimento nas estradas vicinais deverão prevalecer as

características técnicas fundamentais necessárias para garantir condições de 
. 
tráÍego

satisfatórias, ou sêia, boa capacidade de suporte; boas condições de rolamento e aderência;

drenagemadeqUadaparaescoamentodasaguaspluviais;uniformidadedogreidesemsaliências

equipamentos:

- Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW 
r

- Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW

- Carregadeira de pneus com capacidade de 1'72 m3 - 113 kW

- Motoniveladora (93 kw)

- Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")

- Trator agrícola sobre pneus - 77 kW

-Rolocompactadorpédecarneirovibratórioautopropelidoporpneusdell'6t-82kw

- Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW

- Caminhão tanque com capacidade de 10 000 l- 188 kW

CONSIDERAÇÓES FINAIS

Durante

A empres
utiliza çã o

Paraotimizaçãonaexecuçãodosserviçoseresu|tadosat|sfatórioficadeterminadaautilização
de maquinário em estado r."g'lt" torn' com no máximo 10 anos de fabricação' a ser verificado

pela fiscalização municipal ao início das obras'

a realização dos obietivos desta especificação poderão ser utilizados os seguintes

a contratada se responsa biliza rá por qualquer dano causado ao bem alheio por ma

dos equipamentos e/ou t"fi' et seguir as recomendações da fiscalização' em

FRANKNTLvA vrErRA a'i;lt;ff 
Ji'fl"- r"^

MAÍOS vrirnei,aeros
SILVA:660801 85253 srwA:66080I 852sl
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qualquer uma das etapas da execução. A empresa contratada é responsável pela manutenção

dos equipamentos utilizados na obra, bem como pela segurança dos equipamentos, operadores

e trabalhadores utilizados no eixo, devendo observar para tal as normas de segurança do

trabalho e recomendaçôes de manutenção de equipamentos'

Não haverá intervenção em nenhum tipo de bem ambiental visto que será recuperado trecho de

estrada já existente, não podendo de forma alguma a empresa contratada depositar os resíduos

sólidos, embalagens de óleos e combustíveis e/ou qualquer outro tipo de resíduo em local

inadequado. Todo e qualquer descarte de resíduos deverá ser realizado de maneira e em local

indicados pela fiscalização municipal, à cargo da empresa contratada'

Nãoéprevistonenhumtipodedesmatamentoouremanejoarbóreo.Casose.laavaliadaa
necessidade para tal durante a execução da obra, em coniunto com a íiscalização municipal'

deverão ser providenciadas previamente as devidas licenças'

Deveráserplanejadojuntamentecomafiscalizaçãomunicipaloremanejodofluxgnotrecho
durante a execução dos serviços, dando preferência para o fechamento de meia pista sempre

que possível, priorizando a segurança e a integridade dos usuários da estrada'

FRAN KN I LVA vr É rB A A'll":*::#'il"^,"^
MATOS vrírne',ueros
511V4660801 8 525I sILVA:66oBor 8s25 3
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Governo Mu nicipa I

PLANO DE SUSTENTABILIDADE

1. APRESENTAçÃO

Convênio: 9L632712027

obieto: Recuperação de Estradas Vicinais no Município de São Bernardo/MA

Valor Global: RS 481.000,00

Valor de repasse: RS 480.000,00

Velor de contrapartida: RS 1.000,00

Vigêncie: 36 meses

lnício da vigência: 30l09l2O2L

2. OBTETTVOS DO CONVÊNtO

Com a execução da Recuperação de Estradas Vicinais no município de São:Bernardo/MA, a prefeitura

objetiva:

1. Proporcionar aos trabalhadores rurais melhores condições para escoamento de sua produção

agrícola e abastecimento de insumos.
2. Promover melhor integração entre as regiões conectadas pelos trechos.

3. lmpla ntação/ampliação de política de apoio aos agricultores locais.

4. Desenvolver a atividade produtiva de grãos;

5. Melhorar a infraestrutura dos trechos para impulsionar as atividades produtivas locais;

3: IMPACTOS SÓCIOECONÔMICOS

l. Criação de novos empreendimentos comerciais;

2. lncentivo ao consumo e investimentos;

3. Aumento do número produtores rurais;

4. Aumento da renda familiar das famílias de produtores;

5. Melhoria da qualidade de vida da população local, devido a infraestrutura adequada, que

proporciona melhor acessibilidade, promovendo conÍorto, segurança no tráfe8o de veículos,

bem como o escoamento da produção agrícola.

-
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6. Melhoria da qualidade de vida da população local, tendo em vista a atual inexistência de

drenagem nas vias, a qual implica em alagamentos nos períodos chuvosos.

7. Promover de forma significativa o desenvolvimento da produção regional.

4. DURABILIDADE T MAT{UTENçÃO DO OUETO

O objeto terá durabilidade de 5 anos, realizadas as manutenções semestrais

5. ARMAZENAMEÀITO E GARANTIA (BENS}

O convênio não terá bens a serem adquiridos, pois se trata de Obra.

6. RISCOS E MEDIX'A§ PREVENTIVAS

ldentiÍicação das ameaças à longevidade do objeto entregue e as ações que podem ser tomadas para

evatar ou minimizar a ocorrência dos riscos e impactos negativos após a conclusão do projeto (para

todo risco identificado, preencher com pelo menos uma medida preventiva).

Govêrno Mu n lcipa I

CATEGORIA DO

Rrsco
Rrsco SIM

NÃO SE

APLICA

MEDIDAS
PREVENTIVAS

FINANCEIRO
lnsuÍiciência de recurso financeiro

para manutenção/reparo do objeto
X

HUMANO/TECNICO

lnSuficiência de equipe técnica

especializada para acomPanhar/
operacionalizar a execução do projeto

X

lnsuficiência de equiPe técnica

especializada Para
acom pa n ha r/o pe raciona liza r a

manutenção do objeto concluído

X

AMBIENTAL

Ocorrências de danos no objeto

causados por fenômenos ou desastres

natu ra is

X

Previsão de

despesas no

Orçamento Anual

Municipal

-.
t racessa:f0ZlA5AF+il'.a:9F
l7übttâ: Y-

NAO

I
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7. ÓRGÃos E ENTIDADES RESPON§ÁVEIS

Secretaria Municipal de Obras e Serviços PÚblicos

Governo tvtunicipal

Atenciosamente,

São Bernardo/MA, 15 de março de 2022

JOAO IGOR VIEIRA À3inâdo d. rom dre,br pq

CARVALH0:002ss I :§:*ffij::'Íi;ll.
63371

IOAO IGOR VIEIRA CARVALHO
- Prefeito Municipal

m

Ocorrências de possíveis danos

am bientais ca usados pela

execução ou entrega do objeto
X

TEM PO

--- Au!êr'cia ou insuficiência do
prazo de gara ntia X

Cancelamento de condições e
garantias contratuais por Perda

de prazos.
X

MATERIAL

lnexistênciade assistência
técn ica especializada na região X

Entrega , obieto defeituoso ou
tnacaoaoo X

Exigência de determinada
especificação técnica e grau de

qualidade do
mate ria l/equ ipa m ento no

contrato;

FUNCIONALIDADE

Perda de

utilid a d e/fu n c io n a lidade antes

do término da expetativa de vida

útil do objeto

x

OUTROS

,-
Fracessg:Wh7f,
F.t?'a.-L)L-
Iti,brrca: L 
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MEMoRIA DE CALCULO - META 1 e 2

1,{x) und

Ftocesro:
Fi;iha;
llubric*a:

252L7,5O Â'z

1.0

1.1

2.0

2.1

2.1.1

PNO'EÍO EXECUTIVO (META 1I

tlabor.çáo dê Projeto Exe.utivo

nEcÚpCRAçÁo DE EsTnÀoA vIcIÍ{AL (MEIÂ 2)

SERVIçOS PREIIÍ\/IINÂREs

Plâcâ dê obrâ í3,ÍXl x 1,501m

3,00

2.1.2 Moblliração e dermobili2âção de equipamenro

1,50
Ql]ântidade {und)

1,00

1,00

2.1.3 3àííãcãode obrai

6.00

LarBUrâ1ml

4,00

Ouantrdade {lJnd)
1,00

Ir€sln. dêrt.llmp.za á.€as c/âív. dl.m..ré0,15 m

ExtensãoTotallm) 1,s m P/ câda lado

4585.00 x 3,00 13755,00 m,

4.S0

24,00

2.2.1

2.2.L.1

2-2.r,2

2.r-4 Adml.istrâçãolocâl
6,00

TRECHO I:
Rê.uoeíacão de €stradâs ücinais no munlclpio dê Sáo Bêmârdo/MA:
ÍRÊCllO I: MA.O34 PA§SANDO PELO POVOADO PTORINHÀ Og BTIRA RIO AT. O POVOADO PAU O'ÁGUA

Ext.nsãototal: = .asaÉú lr
DÂDOS1

Extensão Totàl (m) = 4585,@ m

Larg. Médiâ (m) = s,so Ín

Bâse lm) = 0,20 m

DMT mât. jã?ida - cascãlho/atero . 1,63 km

DMT mat. - gota-fôra = 1,53 km

Empolamento = l,2o

Peso específrco lateritz !,75 \lnl

SERVIçO5 DEIERÂAPLENAGEM

E§.àv.ção ê carta de mãtêriâl de jatidà .om tratorde 97 kw e càrrê8ádeira de 1,72 n'
.:..)'.- , ,r')" :, i'',::rrr!r!,:: ' lú27'46

Íran.p. locâl ./ ba5.. 10m'rodov. não Pâ!
Traníormândo o mr em ton = lResultado em mr x peso espe.iíico)

Compía, Esc. e Câr8a {mr) Peso especííico Comprã, Es.. e Câr8à lt}
10027,86x1,6=16044,58

compra, Êsc. e Caígâ (t) tmpolâmênto 120",6) DMÍ lkm)
16044,58 1,20 X 1,63

t.ansporte {m') = 38a5.Ú bd(m

2.2.7.4

2.2.7.4 T.ãn§pone de mâl€riãl - bota-íora

Limpeza {mr) E'pess!Ía do expu.so (m) Bota-íorâ (m')

13755.00 x o,1o = 137§É0 mt

T.ansformando o m'em ton = (Resultâdo em m3 x peso específico)

Bora{ora {m3} Peso especírico Bota'fora (t)

1375,50 x 1,5 = 2063,25 tôí
8otâ-Íora (t) Empolãmênto {20%) oMT mât jazida - Bota-lora

2063,25x1,20x1,63
tra.sporte (t.km) . 83,72 lrd(m

2.2.1,.5 Re.oníormação dâ plât.f olm.

4585,00

Lars. Médiâ (m)

5,50

FRANKNTLVA VtEtRA A'sinado d€ foma

MAros íi:[']ffi131***^
SILVA:66080I 85 253 srrvA:660801 85251



MEMóRIA DE CÁLCULO - META 1 E 2

2.2.1.6 Compãctãçãodê âtêrro a 100%do prodor norm.l
compactação (mi) = Escavação {m (m7,86

2.2.2 SERVTçOS DE REVESTTMENTO PR|MÁR|O

2.2-2.t Limpêrâ supêrliciâldã árêã dêlàzida
Escàvaçãolmr) Espessurâ (m)

5043,s0 1 O,9 = s6(B'89

2-2-2.2 txpuÍgo dê mâtêrial vetêtal de jazida

Limpezâ(m:) Espessura(m)

5603,89 x 0,30 15ELl7

2.2.2.3 Escâvâção ê.arsa de mateÍiãl de i.ridâ .om tratol d€97 kW ê cârre8adêiía de 1,72 mr

Extensão IoÉl (m) Lêrg. Média (ml Bãse {m)

4585.00x5,50x0,20

12,00

F*lha
[?uLri*a

50rt3,50

uridêdeG)

5603,89

50rt3,50

2.2.2.4 Transporte loc.l ./ basc. 10m3 êm rodov. náo pâv

Escavaçào e cãrgê {m') Peso êspecífico âteíita

5041,50 x 1,75

DMÍ mât. ja2ida cascalho/ateío
x 1,63

17253,90 r.km

7,2A

2.2.4

2.2.4.1

2.2.2.5

2.2.3

Íranspoltê (mrl

Compa.tãção dê âtêrros a 100% proctor normal

Compãctação (m')

SERVIçO5 DE DRENAGEM

Corpo BSTC D=1,@m
comPrimento (m)

quêntidade de bu€nos

corpo de bueiro lm)

6,00

2,@

2.2.a.2 Boca BSTC D=1,00m normal

RECUPERAçÃo DE ÁBE^s DEGRAoaDAS

n.q de bueÍos
qúaôtidade de bocas por bueiío

Quàntidâde de bocâs

z,@
2,00

4,00 uridadels)

Reparação de dânotíísicos ao meio ambientê

EÍâvâção(mr)

5043,50 / 0,9

FRANKNTLVA VtEtRA Attinado de íoímà

rvraros í;!iÂli,]jái**^
SILVA:660801 85253 511V4:66080I 85 2s 3



F'Íoce
Folha:
f?ubrirri: l-

rueruónn og cÁrcuLo - META 1 e 2

1422,00 m

5.50 m

0,20 m

0,50 km

0,50 km

1,20

Í22.m

7A71-ú

2410,64

173E,On

57!,40

DÂtlos:
Extensão Iotal lm )

Lars. Média (m)

Bâse (m)

oMT mat.jârida ' câscalho/ãteío
DMÍ mat. ' BotaÍora

Empolàmento

Pêso esp..iÍi.o láterú?

SERVIçO5 OE TEf, RAPLET!AG€M

SERVrÇO5 Dr RTVEsTTMTNÍO PRIMARTO

Comp.ctâção dê âterro a 1q)% do proctor normâl

Compactação Ímr) = Escavaçào {mrl

2.1.1

2.3.1,1

2.r.7.2

D€sm. d€st.limp€ra áruâs c/arv. daam. ãté 0,1sm
Ertensão Iotal(m) 1,s m p/cada lado

1422.OO x 3,00 126ó,ú

Rê.o.ío.nação d. platãíormâ

t422,OO

Lart. Média (m)

5,50

Trensporte d! mâterlâl - bob-íore
l-impeza (m':) Espessura do expurso (m) Bota-íora (m')

426Á,@ x o,lo = ,a26,6O ít'
Trânsfoímà.do om'em ton. {Rêsultãdo em mr x pesoêspe.ífico)

BotàÍoía (m3) Pêso esp€cííico sotaJoía lt)
426,@ x 1,5 = 639,90 ton

Bota-fora (t) Empolâmênto (20%) oMT mãt. ja zidã ' 8otãJorã
639,90x1,20x0,50
trânsporte lt.tml . 3a3,94 od(m

rransp. lo<àl c/ bâ5c.lanrÍodov. não pãv

TrâníoÍmando o mr em ton = (Resultado em mrr peso etpecííico)
Compía, Esc ê Càrga im:) Peso específico Compra, Es.. e Caíga (t)

2840,64x1,5=4545,02
comprâ, €sc. e câr8à (t) Empolamento (2CPl6) DMTlkm)

4545,02 1,20 X 0,50

úansporte (mr) - 2727Pr üd(rr

2.1.1.4

2.:!.1.5

2.3.1.6

2.4_2

2.3.2.1 ti.nperâ supêíiciâldâ áíea dê jâzidâ

Escavação(mr)

1564.20 / 0,9

Expurto de mareri.l vegeta I dê iatida

1738,00 0,30

2.3.2,3 Ei.âvâçãoê càrta de matêriãl dê iâtidâ .om tretor dê 97 kwê carreaadêila dê 1,72 m'
txtensãoÍotal(m) Lars Média {m) Basê (m)

1422.00x5,50x0,20

2.1.2.4 Tr.nsporte lo.al ./ bái.. 10m3 em rodov. náo páv

Escav.ção € cãrga lmr) Pelo êspecílico lateítà
1564,20 r 1,75

r.ánsporre (mrJ

DMÍ m at. ja zidã . cãscâlho/âterro
r 0,50

L5,2AL r.km
t,20

2_3.2.2

2.3.2.5 Compâctação de at€r.or a 100%proctoí normãl

compactação (m:) 1s54,20

fnlrufrutLVa UÊtRA Attinado deíoÍma

MAros íi;ilXi,lijl'**'*^
SILVA:660801 85253 SrLVA:66080t8s2s3

TRECHO II:
Recuoeracáodeestíada.üclnâlsnomunicipiodeSão8€maído/MÂ:
-!!!l!r r BrFURcacÀo Er"rRa a MÁ 014 E o PEDRTNHA oo BflRÂ Rro arÉ r 422.00 M

Escavação ê (àr8â dê mâteria I dê iarida com t.ator de 97 kW e caregadeiíe dê 1,72 ml
v.rlui., n lnrJio n. qui,íl.n (1. .!brg,ri = 2laO,U

t56/.,20



MEMóRIA DE CÁTcULo - META I ê 2

F'roce
F<ilha;
I?uhrkri:

1738,00

2.3.3

2.3.3.1

RECUPERAçÃo DE ÁBEAs DEGRAoADÀs

RêDaraçãode danos físi.os ao meioambiente
Escâvãçào(rn:)

t564,2O / 0,9

FRAN KNILVA VIEIRA Assinado de Íorma

MAros íi:ilx[^1f3i-^'^
SILVA:66080185253 srlvA:6 80r8s253



t"'

Foiha:
MEMoRIA DE CALCULO - META 1 ê 2 [?ubriçc;:

TRECHO III:
Rêcuperacão de estradas vi.ináis no municibio dê São Bernardo/MA:
'lÀfcHo il i: ÊAMÁ! DO DO tEDRiNt^tÁ CC AEtRÂ t{{]

1500,00

2717,@

DADOS:

ExtensãoTotal(m)
Lârg. Médià im)
Ease (m)

DMT mat. jâ?ida cas€alho/âterro
oMTmât. sota-fora

Empolamento

1500,00 m

5,50 m
0,20 m

2,45 km

2,45 km

7,20

Peso específico lãterita

SERVIçOS DE IERBAPLENAGÉM

Compa.tação deât€ro â 100016 do proctor normal

compactàção (mr) = Escavação (mr)

sERvtços oE REvEsTlMENTo PRtMÁRlo

Dêsm. dest. limpeza áreãs c/arv. diãm. atéO15 m

Extensãorotal(m) l,s m p/ cada lâdo

1500,00 x 3,00 {s(p,m nf

Re.ohíoímâção da plat.f orma

1500,00

Lars. Média (m)

5,50

7,15 tlrr,1

2.4.L

2.4.1.t

2.4.1.2

Escavação e.eryã dE matêriâl de jârida com tràtor de 97 kW ê câÍrêgâdeka de 1,72 m'
lLlür! ,jq:.r!1'tra. .rc q!:ir. t3.!ri!':Nr

Íransp- lo.âlcl bâsc. rom:.odov. não páv

Transíormando o mr em ton = {Resultado em mrr peso específico)

comp.a, Es.. ê carsã (mr) Pêso específi€o compra, Es.. e Cârgâ (t)

2717,OO x t,5 = 4347,10

compra, Esc. e Carsâ (t) Empolamento (20%) DMÍ (km)

4147,20 7,20 X Z,4S

transporte (mr) = 1278/J;n uhn

8250,00

2717,@

1833,33

550,OO

1650,@

2.4.1.3

2.4.7.4

2.4.7.5

2.4.1.6

2.4.2

2.4.2.1

TÍânspoÍte de mâterial - botâJoÍã
Limpêra (ml) Espessurâ do expurso (m) gota-forã (m1)

45OO,OOx0,10=45O,m
Trânsformando o mr em ton = (Rerultado em mr x peso específico)

Bota-fora (m") Peso específico Bota-fora {t)
450,00x1,5=675,00

Botâ-forã {t) Empolamento (20%} DMT mât. iazida - BotaJo.a

675,00t7,2or2,45
transporte lr.km) - 1984Jo ükm

2.4,2,2

2-4.2.2 Escavação ê câr8a de máterial dê iârida com ríâtor de9? kW e 
'arr€gâdeira 

dÊ 1,72 m'

ExtensãoÍotal(m) Lârs Méd a (m) Bâse (m)

15oo oo x 5,50 x o,2o

Limpeza superficialdã árêa de iãridã
Escâvaçào(mr)

1650,00 / 0,9

Erpurgo dê materiâ I vêgetal de iãzida

1833,33 0,30

2.4.2.4 Trânsporte lo.al c/ bâsc. 10m3 êm rodov. não Paú

Escavaçãô e carEâ (m') Peso especÍfico laterita

1650.00 x 1,75

lrdhpoítê {mi)

DMÍ mât.jazidà - câscâlho/ãrerro

\ 2,45

8489,25 t.km

1,20

rnaruxNtLVn VtEIRA A'qnàdo de Ío,maúÀios ii!llli,liSl*-*^
S ILVA:660801 85 25 3 511v4:66080r 8s2s3

2.4-2.5 Compactação deàteros â loo% proctor normal

compâctação (m3) 1650,0O



2.4.2

2.4.3.1

SEIVIçOS Df DRENÂGEM

Corpo BSIC o=1,(rcm

comprimentô (m)

quanlidâde dê buenos

corpo de buero (m)

6,00

1,00

7-4-3-a Bo.a B5TC o=1,00m ôormal

MEMORIA DE CAICUI-O - META 1 e 2

1,@
2,00

2,OO

6,00

n s dÊ bueiros
quànndade de bocas por bueúo

Quantidade de bôcâ. unldâdêls)

1833,31

2.4.4

2.4.4.1

RECUPERÂçÂO OE ÁRIAS OTCRAOADAS

Bêpãràçãode danos íísl.os.o mêio imblêntê
EÍavaçãolmr)

1650.00 /
esBssura{m)

q9.

FRANKNILVA Assinâdodeforma

vrErRAMAros íi:llxffiiái---'*^
SILVA:660801 85253 slLvA:66080185253



r i D€ §lo !.rnrm, Mr
@RÁ i(u{Mçio d Briaoa McrM6 ro wxrciÉo DE slo ôtarriDo. k
.oNvti.ro N !e1612z.orr

Rrr€it cD,srNAFr 
^§Rtr/ror2 

E ôNtrí.RorÀíRozo2rsM DBd.âÁçio

càvàkr n.éDo .on çm,.bqu. toí

c.vâlo m.clnÉ. rom Çmnâboqú..on
..!.ídrd.d.2l,,!c1*

cv.hr..iitro. *m,.bqu..ôn

Íq,f AMtnro. ri^ÍsmnAD6

ôÍ.3r!Í, d" pi.us rú (4ÉíiG de

osrÁrc^ $ or
{rM) D vr^6rNr ' r

r1?s 400

:175 {o

,1À

r,ú 2,m

c:nshio b.Íur-r. <on ôBrd.d! d. 1o

c6rh.o r,nqú. .om (:...li.d. d. Ú.m I

FRANKNILVA VIE|RA Assinado de foÍmà

MAros íÊ;ll,"1i3l-^*^
SILVA:660801 85253 5tLvA:660801852s1

çr*essofu[lzlfl-
Foiha: À0t,
t?ttn$r:.-k---



PROPONENTEI PREFEITURA ITUI'IICIPÀL DE SÁO BERNARDO. *IA
OBRA: RECUPERAÇÀO OE ESTRAOAS VICINAIS NO MUI{ICIPIO PE SÁO BERNAROO . i'Â
TRECHO I: MA.O!4 PASSÂNDO PELO POVOAOO PEDRII{HA OO BEIRA RIO ATÉ O POVOADO PAU O'ÁGUA
TRECHO [. BTFURCAçÀO EI{TRE Â MA-034 Ê O PEDRINHA DO BEIRA RIO AÍÉ 1.122,00

TRECHO lll: RAMAL DO POVOÂDO PEDRINHA DO aElRÂ RIO

coNVÉNro N.. 916327/202í

a= Distância rra dajâzida alé o irecho
b= Drstãnoa do sutÍecho 1

c= ol§1áncra dô sub.trêcho 2

Fo!ha:
t?ubriqa:

OUADRO OE OISTRIBUIÇÃO DE iIATERIAL DE JAZIDA PARA REVESTIí$ENTO PRIiIÂRIO E PARA PARA ATERRO. DMT

TRECHO I: IÚA.034 PASSANDO PELO POVOADO PEDRINHA DO BEIRA RIO ATÉ O POVOADO PAU D'ÁGUA

ÉxTENSÀo ToTAL 4,585,00 M

JAZIDA

DMT
Dl\rlT

D]\'T
DMT

TRECHo I BTFURCAÇÃo ENTRE A r\rA-034 E o PEoRINHA oo BEIRA Rlo ATÉ 1.422 o0rt
EXTENSÀo ÍoTAL 1.422.00 M

JAZIDA

â= Drstância nxa dêla2ida alé olrecho
b= Oislánciá do sutslrecho 1

c= Disláncia do suElrecho 2

b= 1900 00 m

b= 340 00 m

a+(br+c:)/(21b+c))
.1s0( 1900,+26851 / (2 x (1900+2685)

1629.85 m
1,63 km

a = 450.00

a = 50.00 m

c= 10E2.00 m

1 700 00 rn

â+Íbr+d)/(21b+c)i
ír(340r+10821 / 12 x (340+1082)

€ú2.29
0.50 km

DIÚT

DIIIT
Dl\rÍ
OMÍ

ÍRECHO III RAÀ'AL DO POVOAOO PEDRINHA DO BÊIRA RIO

ÉxrENSÃo rorAL 1.5oo.oo À]1

a. Diíánda Íra dáia2da áé o lrecho
b= Disiânoa dô súFtrecho 1

c= Dislânciâ do suFlÍecho 2

Obs Quando ajazida eslivêí localEada no

iniclo ou Ínaldo irêcho b=0

JAZIOA

b= 0.00 c= 1500 00 m

oÀ/tT

DMT
DMT
OMT

.+b+(ci2)
1 700+0+( 1 500/2)

24í),00
2.15 km

FRAN(N|LVA Assinadodêíomó
VIEIRA MAÍOS disital po, ÉflÁN(NILVA

StLVA:66O80 t 8525 vlElRÁ MAÍOS

3 SlLvÀ:6éo30I85253

.= 2645 00 m
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PROPONENÍt: PREtÉITURÀ MUNICIPAL DE SÃO BERIIIARDO ' MA

OBRA: RECUPERAçÃO DI ESTRÂDAs VICIÍIAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO EERNARDO ' MA

TRECHO I: MA-034 PAsSANDO PELO POVOAOO PEDRINHA DO EEIRA RIO AÍÉ O POVOAOO PAU D ÁGUA

ÍRECHO.J|: BTFURCAçÃO ÉNTRE A MA'034 E O PEDRINHÂ DO BEIRA RIO ATÉ 1',422',00 M

Í8ECHO lll: RAMAL DO POVOADO PIDRtNHA DO BEIRA RIO

coNVÊNro N.e 916327/2021

BDI: 23,36% INCARGOS SOC|A|S: 112'90%

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIT/2022 : DNIT SICRO JÂNEIRO/2022 SEM DESONERAçÃO

Prôcesso
Folha:
Rubriea: Ê 

-_

cBoNoGRAMA tístco-FrNANcElRo

MÊs 01 Mts 02 MÊs 04 MÊs os MEs 06 TOTAL
AÍIVIDÂDE PRODUTO

t4. 7
14 009 77

1-0 PROJETO EXECUTIVO (ME]A 1)
100,00% 2,gtvo

2,9t%

9795,97 134 9il 73 98 7 346,94 7.3 98 9.795 4A.979 7

2.1 5ÉRVIçOS PRELIMINARES
20,oa% 2,O4y" 15,OO% l,s 15,00% r,53% t,5l% 1S,00% L.s3% 20.Wt% 2, 10,18%

49.067 9) 49 067 9) 49.06r,92 49.067 92 245.33 6Z
49-061,92

2.2 SERVIçO5 DÊ ÍERRAPLENAGEM 10,(n% 1o,70% 20, 10,2o% 20,ú% 10,20% 20,oa% ro,2o% 10,20% 5\,O1%

RS 19.888,66 265 I 26 5\4,27 26514,21, R5ll147 132.5

2.3
SERVIçO5 DÉ REVESTIMENTO

PRrMÁRlo L5,OO% 20,ú% 5,51% s,5t% 5,51% 25 6,49% z7,51vo

Rs 16 966,17 Rs 16.966,17 R5 33.932,34

74 SERVTçOS DE DRENAGEM 50,00% 1,54% 50,00% 3,53% 7,Osvr

R5 6147,40 R9 5.147

7.5
REcuPERAçÃo o€ ÁREAs

OTGRADADAS
I, I,

61 R§ 76. 82. 12 a2-931,12 RS 99. R$ 66.057,31 481

ÍOIAL L5,15% 15,a6% t7,24% 17,24% 2o,77% 1 ,73%

5Ão BERilaRoo/MA, or Dt JUNHo DE 2022
FRANKNILVA V;6;p4 Assinado de formaúÀros ii:il'ii;ifjl'^'*^
SILVA:66080 1 85253 511y4.66sse1 65253

((

MÊs03

T- froo.oo.tl

=@



P-iinfiÉ.*-. :*---
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO - MA
OBRA: RECUPERAçÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICíPIO DE SÃO BERNARDO. MA

-

-
- l1

1'
A3

SE SI

ENCARGos soctars soBRE pRÊços DA MÃo DE oBRA HoRtsrA E MENSAt-tsrA

GRUPO A

20,00

0,60

2,50

DE ÍRÂBALHO 3,00

8,00

1,50

1,00

0,20

L

t-
A5 0,60

2,S0

3,00

8,00

1,00

37,80

0.00

0,00

A6

A8 FGTS

À9 SECONCT 1,00

TOÍAT 37,80

GRUPO B

B1 REPOUSO SEMANAL RTMUNERADO

B2 rÊRIADOS

AUXILIO ENFERMIDADE

13s 5aúRro

11,87

3,95

B3

84

0,85

10,84

0,65

8,33
l

B5 o,o1

o,l2
1,48

0,10

I,13
0,03

0,06

B6

B7

0,56

0,00

B8 ÍRABALHO 0,08

B9 7,O2

o,02810 RIO MATERNIDADE

I
I.
I

B
TO]AI" DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM

INCIDENCIAS OE A

GRUPO C

45,04 16,71

c1

c2

VISO PREVIO INDINIZAOO

0,11

3,46

0,08

cJ

c5

c

AVISO PRÉvro rRABÂLHADo

c3 ÍÉRIAS (INDENIZADÂS)

DEPóSrÍo REscrsÃo sEM tusra cAUsA
-f-

rNcrDÊNcras Gt-oBAts DE a
Ão RTcEB€M

3,11

0,38

12,53

3,49

0,29

9,1t

6,32

0,31

6,63

GRUPO D

D1 RErNctDÊNctA DE GRUpo A soBRE GRUpo B 17,O3

RErNcrDÊNcta DE GRUpo a soBRE Avtso pRÉvlo

ÍRABALHADo E REtNclDÊNcrA oo FGTS soBRE

AVtso PRÉvro rNDÉNtzAoo

0,40

11,41

D2

__i_
TOÍAL

IOTAL

FRÂNKNILVA VtEtRA assiôàdo dêíoma

MAros íi:[]ffifál*-*^
SILVA:66O80185253 9Lvry6osorss25l

20,00

1,50

1,00

0,20

i:"T::'&w.

cootco HORISTA % MENSAUSTA%

INSS

JrN4r
INCRA

SEBRAE

Gaúno róucaçÀo

IICFNçA PÂTffiNIDADE

4,54



Fr
'11

Füiha:PROPONENIE] PRÊFEIÍ(,RA UNICIPAL DE SÀO AERNAROO . IA
oBRÂ: RECUPERAÇÁOOE ESTRÀOÂS \rCllVÂtS tVO XIJNICiP|OOE SÀO EERnIARDO -ÍÀ
TRECHOI: itÀ434 PASSÀNDO PELO POVOÁDO PEDRINHÂ DO BEIRA RIO AÍÉ O POVOAOO PÂU D'ÀGUA
IRECHO II: BI'URCAçÀO ENIRE A IIÂ{3' E O PEDRINHÂ DO BEIRÂ RIO AÉ I-'22,00 II
IRECHO lI: RÂ ÁL OO POVOÂOO PEDRNHÁ DO AE|RÀ RIO

coNvÊiilo N.! 916327/202'

RfFEPê\CrÂ SrilÂfl AAR|U2O22 E ON|TslCRO JANE|RO|2O22 SÉI OESONERÁÇÀO

'1, i Iri r:

ENCÂRGOS SOCIÂlSr I 1 2,90'.r.

componçó.. Pnncip.is
I

sEDl - sERlrcos ovERsos

sE(, - sERuços DrvERBos

iloEhlsD í371

PlaÉdàota(300r150)m

ENCÂRGOS CO',IPLEMENTARES

SERVENIE COI' ENCÀFCOS COÀIPLEMENTAFES

CÔNCRÊÍO MÂGRO PÂRÀ LÂSTRO TRÂCO I 4 5 
' 

5 IEÀI MÀSSA

§ECÂD€ CIMÊNTO]ARBÂMÊO'./BRI'IÂ I) PREPARO MECÂMCO
c BEroÀÉrRAroo L ÂF 05202r
SARRA' O NAO ÂPAÂELiÂDO '7 5 i I L& EÀT VÁC4RÂNDUBÁ

ÁNGE1 IM O EOUIVALEN1E DÂ REGIAO 3ÊUTA
PÔiIIÀI ETE '7 5 X ? 5' CI' EM PINUS. MISTA OU EOUIVAIEN]E DÀ

PIACA DE OBRÀ iPARA CONSIRUCÂO CI!11) ÊM CIIAPA
carvaMzÂDÂ N 22 roEsl\/roA OE -21X 1 2'M (SEM POSTES

PREGO OE ÀCO POUDO COir CÂÂECÂ 13X30(?l/1X 10)

CÁRFíNIEIÊO DE FORATÁS COM EàICARGOS COi'I')IEMENÍAR€S

PEDREIRO COíI,| ENCÂRCOS COIIIPI-EMENTÂRÉS

SERVENTE CO" ENC'§GOS COàIPLEMÊNTAFES

TAAUA NAO ÂPARELH'DÂ'2,5 X 3ü C'í, E'!I MACARÁNDI]BÀ.

ÀNCÉIJM OU EAUVÂIENIE OÀ RÊCIAO BRUTA
PILÁR OIIADRAOO N^O ÀPARELHÂOO 10 X 10' CM EM

MACARÀNDUBÀ ANGÉUM OIJ EOI]VÂLÊNÍE DA RÉ6IAO . BRUÍA

sEor - sERv!ços DÍvER§os

sÊot - sER\íços oívERSos

sEo , sÉÂMços DívÉFsos

VGA APÂÂÉIHÀDÀ '6 X 12'C'\T Ei,i MACARÀNDiJBA ANGEUM OJ
ÉOI]IVÀL.ENII OA REGIAO
ÍÊL}lÂ DE FIBROCIüENTO ONOU

TúuÂ'2 5 \ ro cÀ, E!r P|NJ5. vlslÀ oL EoulvÀLE{TE DÂ Rfclao

a€mÀ EtàraDÀ N 1 (s s a r 9 r',rM) PosÍo PEoREIRÀ/FoRN€CEDoR Mídial

CIMENToPORÍrÀND COiúPOSÍO CP lrl?

PREGO DE ACO POúDO COr CÂBÉCÀ r 3 X 27 (2 12 X 10)

SARRÂFO NAO APARELH'ôO '2,5 X 1O' CI{. EM MACARÁIOI]BA

ANêEÚT OU EOUVÂLGIÍÍE DA RÊGIÂO IRIÍA
ÂNEÀ GROSSA - POSTO JAZDÀ,fOâiECEOOR (RETIRÂDO NA

]MDÁ SEM TÊÂNSPOR'IE)
éH pa,"ÀrEl D€ i{ÀDEtú c pE s^DA RESTNAI}Â l!/lÂorlRíTÉ

RÉsll{Âm RosA) PARÀ FoRMA D€ coNcRETo DÉ 2?m r I 1m MM'

Eo'JJ$r o"o *roo "* "*Êca 
1s x r s (i r /r I r 3)

LS

sEor sERüços DIVEFSOS

Mo6€mLs =>

Oü. . v.lúUín
1.00@rx) 3.í5,42

3,0000000 105 70

9? Sa70570

1.76s,t6 MomLs'>

V.lôí am âDl =>

ÉNGENHEIROCIML DE OARA PLÉNO COM ENCÂRGOS

ÉÀl.lRFrcÀDo cLRÀ cor, ÊNcÀÂcos cqíFLrMÉNÍÀRES sEDr - SER\4ÇOS OVERSG

R.p.Béo dê dú6 Íl§6 ao roo â,ràtde ÊÉvE _ REvEsTlMEttÍo E

TRÀÍÂMEirÍO O€

SERVENIECOíI]IENCÁRGOSCÔ'PLEMÊNIÂRES SEOI'SERVçOSOÍVERSOS

ÍÊÂTOR OE ESTEIRÁS POÉNCIÁ I25 HP. PESO OPÉRÂCIONÀT 12 O CHOR ' CU§ÍOS FIoRÁRIOS

i ior,r ewrNÀ z z ua _ Ôrp ouRNo ÂF_r0201,r oEMÀourNÁsE
EOI'PÂA,IENIOS

MoÉmLS =>

comPogiçó..4úxili'É'
Dêtcn§& ripo

ÀL ctr «)o L cÂP^croÁDr oE crcF cLrsros qoÍúEos

iii i,liü iaif uõ;o" iLti.rco rF,rFôérco potNcra ot , cv. o€ MÁôuÀús F

SêM CAFIR€GAOOR - CHI OIURNO ÀF-'O,?011 EÔUIPÁT'IEI{ÍOS

EETOrlLtpa.ApÂClDÀDF NOM|NAI DL .00 r CÁpacroÀDE DE

MISTLRÂ2AOL MO-ORÉLÊTçIICO F'ITÂSICOOOÍí{CIADF?CV
SEM CARREGÂDOR. OEPRECIAÇÁO, ÂF IO,2O]4

ÊETONEIÊA CÂPÀCIDAD€ NOMINÂT OE 
'OO 

L CÀPACjDÂDE DE

MrsrrFÂ 240 L. MoÍoR EÉrRtco ÍRFÁsrco PorÊ,{clÂ DE 2 cv
SEM CARREGÂOoR JURos AF 10r20!a

cHoR cusros HoRÁRos

cHoR crjsros HoRÁRos

código Bancô o.rcriçáo

FRANKNTLVA vrErRA ::l$;:;Ji'.["^.,^MATOS úÉrne i,,lnros
SILVA:660801 85253 gLvA:6608018s251



PROPONENTE: PREFEITUFÀ UNICIPAI OE SÀO BERNARI}O - Â
OAFÁ: RECIPÉRAÇÃO DE ÉSIRÀOAS úCINAIS NO iIUNICíPIO OE SÁO BERNÂROO . Á
IÊECHO I: IúA.Oí PASSANDO PEIO POVOAOO PEORINHÂ DO BEIRÁ RIO ÂTÉ O POVOAOO PÂU O'ÀGUA

IRECHO II: BIFURCAÇÃO ETTRÉ À IA{}I € O PÉORINHA DO EâRÂ RIO ÂÉ I,422,OO II
IR€CHO lll: RÂilAL Do PoVOAOo PEOFINIIA Do AEIRÂ RIO
côNVÉNrô N ! s16327/2ô21

REFERÉ|cCD,SINAPI ABRIU2O22 E I'I{IT SICRO JÂNÉIRO/2022 SE DESOITERÁçÃO
ENCARGOS SOClAls: 1 12 !0%

côrposidÉ. Flóp{.
BETONEIFÀ CAPÀODÂDE ÀIOTIM! DC 4OO L C.ÀPÀODÁDEDÊ CHOR. CUSTOS IIOPároO§
MSÍUÊÂ 2dO L MOTOR EÉTRrcO IRIFASICO POÉNCIA OE 2 CV, Í]€ MÁqÚN'"S É

§ETT CáRffEGÂDOÊ. CHP OIIJRNO. AF-10'201T EOUIPT ENÍO§

BEIoNÉ|RÁ CqPAclDÀDE NOirlML DE ,l0o L CAPACIOADE DE cHoR - cusTos HOR Á§lO§

MISTURÂ 2OO L MOTOR ELÉÍRCO ÍÊIFÁSICO POTÉNCB OE 2 CV DE MÁOUINÀ§ E

SEM C,qRRECÂDOR - DEPREOÂçÁO ÁF IO,2O1' EAUPÀA'ENTOS

BEÍONEIRA CAPACIOÂDE NOMINÀI DÊ lOO L êAPAÔIOADE DE

MlsTUÊA 2AO L MOTOR ÉLÉIRICO TRIFÀS1COPOTENCIÀ OE 2 CV

SEM CAREÉGADOR JIJROS AF IO/2O1,í
âEÍON:IRÂ CAPACIOÂD€ NOi,iIRAL OE 4OO L CAPÂCIOADE OE

MIS]URÀ 230 L, MOÍOR ELÉÍFdCO ÍRIFÁSICO POTÊNCIÀ OE 2 CV

SEM CÂRÂEGADOF ' MANU]ENçÀO ÁF-iO2O!'

cHoi cusÍôs rl.,RÁRios

cHoR - cusTos HoÍtÁRtc§

BEÍONETRA CepÀODaOr NO&tlNÁr O€ am L CÀPACIOÂDE Df
MISTI iRA 2SO L MOÍOF ELÊTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIÂ OE 2 CV
SEi]t CÂRREGADOR MÂ]ERIAIS NA OPERAçÁO ÁF-IOzO1í

cHoR - cLrsÍos HoRÁRros

0.0m06,1!

V& mEDlê

AEÍOI{EIRÁ CÂPÀC]DAD€ NOIÚINÂL OE 4OO L, CÂPACIOÂD€ DE

MISÍURÂ 2SO L MOÍOR EÉÍRCO TÊIFÁSICO POÍÊXOÂ DE 2 CV

SÉM CÂRREGADOR . DEPRECIÂçÁO ÂF.I O/2OI 
'

cHoR - cusros HofiÁRros

B€ÍoNElRÁ CAPÀC|DÂDE NonrNÀl ,r00 L cÂPÂcloADE oE MI§ÍURÂ EqúÉdnto
230 L MOTOF ELETFICO ÍRTFASICO 220l]30 V PO I€NCIA ? cV SEM

alr.nl v.lúUní

0 0000073

BEIONEIÂA CÀPACIDADÉ NOMINÂL OE 1OO L CÁPACIOÂDE DE CHOR CUSÍOS HORÁRIOS

[T§T!çÂ 2SO L MOÍOR ELÉÍRICO ÍRFÀSICO POÉiiCIA D€ 2 CV Ó€ MÀOLXNÂS E

sEs sÊIlEeeooR _ JuÊos Âr 10201'l EoulPÁ'ilENTos
Ã-dÊeÂ .ÀpÁdDAD€ Nd,{NÀL aoo L cÀFÀclDÁDE DE MlsÍuRA Equ'p8mhlô

2!O L MOTOR ELETRICO rRlFr§lCO 220R10 v POIENC|Á 2 CV SEiJl

o0o r 0535 srNÀPt SETONEIRÁ CAPÀCIOÂD€ NoMINÀL roo L CÀPÀcloÂDE DE MISIURA Equ'Damilo

aEroNÉlRA CÀPACTOAOE Norlrl{Ar OÉ 400 L. CÂPÂCTO DE O€

MISIURÀ 2SO L, MOÍOR ELÉTRICO ÍFIFÁSICO POÍÊNCIÀ DE 2 CV

sEÀr d§REcÀDoR - MrJ.rUrfNCÁO ÂF 10,201.

clroÊ - cusroG HoR .ilos

2'O L MOTOR ELÉTRCO IRIFÂSICO ?zORIO V POTENOA 2 CV SEM

AETO']EIRA C'.PÂCIOÂ!€ NCíIáIXAL DE 
'ú 

L CAPÀCIDÁD€ DÉ

MISIURÂ ?SO L MOTOR EÉIR'CO TR|FÁSICO POGNC]A OE 2 CV

SEM CÂRREGAooR - MÂTERI'JS NÂ OPERAÇÀO A'-I O/2OI'

ÉNERGIA ELEÍRICA AÍE 2OOO (WT INDUSIRIAL, SEM OEMAfiDÂ

.SR CUSTOS HORÊÂIOS

sÉE| - sERvrços olvERsos

sEq - SÉRMçÔS OI!€âSOS 1,OO@OO 0.15

1 0000000

r.0000000

r ,o0oo00o o.âí

1,Oo00ooo o.ai

oor

10000@D

366 Mo6m Ls '>

CÀRPIN]EIRO DE fORMÀS COIí €NCÀRGOS COMPLEMENÍÀRÉS

CURSO DE C}EACITÂÇÁO PÀRÀ CÂRPIMÍEIRO OE FôRUÂS

íENCÂRGOS CON,,PLEMÊNTAIIESI HOPISTÂ
iuMEMÍÂcÀo . rcRrsrA rcotErÂDo cÀxÀr

CARPINIEIRO DE FOR AS (}IORSTÂ)

EPt . FÀMIUA CÀRPIN]EIRO OE FORíI/IÀS ' HORISTÀ (ENCÁRCOS

CoiIPLEMENÍÁEE§ COI.ETÂOO cllrÂ)
EXÂÀ,ES HORISÍA (COLETÀDO CÀXÂ)

FÉRÂÀMENIÂ§ ÉÂMIUÂ CÀRPINTEIRO D€ FORII,IAS - HORISÍA

/ENCÂRGOS COI{PLÉMENÍARÊS . COLEIAOO CÂIXÂ)'aEcrFo FroRsrÂ (colErat€ cÀl)(a)

mÀNspoRTÉ HoRrsTÀ rCOLÉÍÀDÔ CÀXÀ)

CONCRETO MAGRO PÂRA LÂSTRO IRAÇO I 
' 

5 
''5 

(EM MÂSSA

Àice oe crverroi mtre ueo& BRrÍÀ 1) PREPT,Ro MEc§rco

3$.",Elff"'S^3glg-§f i"L oE rm L capÂoDÀo. oE
I\IISTURÀ 2SO L, MOTOR ELÉTRICO ]ÊFÁSICO POTÊNdA O€ 2 CV

SEM CÀRREGÀDOR. CHP OIURNO ÀF_IO2OI'

€EToNEIRA CÂP,IC|DÂDE NollllNAL OÉ '100 
L cÂPÂclOADE oÉ

rílsruRÀ 2so L iroÍoê ELÉIRlco ÍR|FÀSICO POÍÉNCIA OE ? CV

sÉM CÀRRECAOOR Crs Olr.lRNO AF-r02014

SÊRVENTE coM ENcÂRcos cdvlPLEMÉ ÍAÂEs

opERADoR DE E€ÍoNElRÂ EsTAclorAÂhrirlsÍllRÂmR cd
ÊNCÂFGOS COíIIPLIMÊNTAR€S
aRÉrÂ MEDIa ' PO§ÍO JÀ2|OÂ,fORi€CEOOR (ÊêÍIRÂDO NA JAZIOÂ

ciroR - crrsTos HoRÁRos

cHoR - cusros HoRÁRlos

sEq - SERMçOS OTVERSOS

sE[r sÉRvços üvÉRsos

ffi rvn vtetnn 

íÊgktiiffii*-
SILVA:660801 85253 stLvAi660Bo1852sl

ç'roeessg:202L2ô.
r,;;ha; [ {t] .

i7,'l.rtxs.' '-, 9-

rl



ü
Folha:
Ilubr«xl

o
PROPONENIET PREFEITURÂ LUitlClPÂI D€ SÃO BERNÀRDO - IÁ
oaRÁ. RÊcupE RÁçÁo o( EsrE oas vtctNÂts i,to xuNrcipto oE sÁo BERt{ÀRoo-HÂ
ÍREcHo I rúÂ-034 pÀssaNoo pELo povoÂDo PÉDRINHA oo B€tRÁ Rrc ÀÉ o povoÂoo PÂu D'ÁGUÀ
TFEc'io r. BtFUFcÂÇÃo ENTRE Â MA-03.E o PEDRINHÂ Do BriRÁ RroarÉ t.a22,oo M

TRECHO lll: R MAL DO POVOADO PÊDFlllHÂ DO BEIRÂ Rlo
coNVENro N." 916327/2021

BDlr 23,33%
REFERÉNCIA] SINAPI ÀARIL/2022 E ONIT SICRO JÂNEIRO'2022 SÊM OESONERÁçÁO

ENCÂRGOS soclÀls: 112.90'/.

CIMÊNÍO PORTLAND COiíPOSÍO CPI 3?

PEORA SRITAOA N. 1 (9 5 219MM) PosÍo PEDREIR JToRN€cEooR

212 01S4000 0.66

0.5762000 69,55

ãsS Mo úmLs "

CIIRSO E CAPÂCITÂÇÁO PÂRÀ C'.ÊPINIEIRO DÉ ÉÔFAIAS

GNCÀRGOS COMPLEMÉNÍÀRESJ. HORISÍÀ
CARPINTÉIRO OE FOf,MÂS (TIORI§TA)

sÉe - sER!!Ços DrvÉRsos

o,oog,looo

CURSO OE CÀPACITAÇÁO PÂPÁ ENCAFREGÁOO 6ERÁ! (EiIC}FGOS SÉOI ' S€R\IÇOS OTIi€RSOS

COMPLEMENTARES) HORISÍÁ
€NCARREG,ÂDO CERÂL OE OARÀS 0.0!72í)00 25,12

CUÊSO O€ CÀPÀCITAÇÁÔ PÂÊÂ ENCENTIÊIRÔ CI\NL O€ OBRÂ

PIENOIENCÀRGOSCOUPI€MENTÀFES) HOEISTÁ

ENGENHEIRO CIVTL DE OARÂ PLENO

sEDr - §€R\,IçOS OíVERSOS

iroe6ls? 0.5r

CLIR§O O€ CÂPÂCITAÇÃO PÀRÂ OPERÂOOR DE AEÍONEIRA

ESTÀCIONÁÊIAA'ISÍURAOOR (ENCÂRCOS CÔMPLEMENÍÁRES)

33S3o^ * ".r*.,* 
."tacroNÀRra / MrsÍuRÁDoR

sEa , sER!!ços oívERsos

o 0067000 1s.07

0,05 Mo lÚLS =>

€URSO D€ CâPÂclÍÂÇÀO PARA PEDNÉRO (ENCARGOS

CÔMPLEMEMTAÊESI. HORISÍÂ

s€Dr §ER\,rços DlvERsos

cuRso oE caPAorÂçÀo PARÂ SER\,ENTE (ENcaRGos

coÀrPLÉMEr\ÍaRES) - HORIsÍa

sEDl - SERt!'lÇos olvÊRsos

0.017x00

sEDl , §ÉRVIÇOS Oí!€RSOS
cuRso o€ caPAclÍÀÇÁo PÂRA TRÀÍoRlsÍÂ (ENcÂRGos

.dà FMEI{TÀRÊSI, HO6&SÍA
ãplRÁDoR oE TRAÍoR EicLuslvE acRoPEcuÀPrÀ

1{iroa.oo 27.51

r,ooo@ 0,11

1,0000000 25.12

r 0oo0ooo

r.ooo&m 031

0.10

1 0í000{0

13,55 MO @hLS '>

ENCARREGÂDO CERÁL COM ÉXCARGOS COIiIPIEMENÍÀRES sÉtt sERllços olvERsos

cmso DE clPÂoÍÂÇÀo PÁÂâ ENCâRRECÀDO GERÂI ÉNCARGO§ SECI _ S€R\',ÇOS OIVERSOS

COMPLEMENÍARES). HORISÍA
ENCÂRR€GAOO GERÀL O€ OBRAS
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ESPECTFTCAçÃO TÉCNICA

INTRODUCÃO

A presente especificação da descrição dos materiais e dos serviços a serem efetivamente

executadas no decorrer da obra.

)

§AO

Estas especificações têm como objetivo definir os critérios técnicos para execução de cada

serviçoemparticular,fixandocondiçõesmínimasaseremobservadasnaaquisição,
fornecimento e emprego de materiais, de modo que os materiais, equipamentos' procedimentos

para execução, controle e medição de todos os serviços previstos deverão atender integralmente

às NORMAS PARA MEDIçAO DE SERVIçOS RODOVIARIOS'

CONSID ERACÕES INICIAIS

osserviçoscontratadosserãoexecutadosrigorosamentedeacordocomestasespecificações,
Normas da ABNT, proietos e demais elementos nele referidos'

TodososmateriaisserãofornecidospelâEmpreiteira,salvodisposiçãoemcontrárionestaS
especificações.

TodaamãodeobraseráfornecidapelaEmpreiteira,salvodisposiçãoemcontrárionestas
especificações.

Serão impugnados pela Fascalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições

contratuais

Ficará a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a

oficializaçãopelacontratante,ficandoporsuacontaexclusivaasdespesasdecorrentesdessas
providências.

Os materiais a serem empregados deverão ser novos' adequados aos tipos de serviços a serem

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

resquícios de materiais de outras obras'

AEmpreiteiramanteránaobraengenheiros,mestres,operáriosefuncionáriosadministrativos
em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços' bem como materiais em

quantidades suficientes para execução dos trabalhos'

AEmpreiteiraseráresponsávelpelosdanoscausadosaContratanteeaterceiros'decorrentesde
sua negligência, imperícia e omissão'

Será mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de

trabalho, cabendo-lhe toda a re;ponsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência

durante a execução das obras, até a entrega definitiva'

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriados a cada serviço'

FRANKNILVA BEói'"ío,*
VIEIRA MAÍOS üãiüiÀros
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Cabe à Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da fiscalização,

desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e autenticados, se

for o caso, pela Contratante.

caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total dos projetos licitados, proposta pela

contratante ou pela Empreiteira, este fato não implicará anular ou invalidar o contrato, que

prevalecerá em quaisquer circunstâncias. sendo a alteração do projeto responsável pelo

surgimento de serviço novo, a correspondente forma de medição e pagamento deverá ser

.prãr"ntudu previamente pela Empreiteira e analisada pela contratante antes do lnício efetivo

desteserviço,Nocasodesimplesmudançadequantitativos,ofatonãodeverásermotivode
qualquer reivindicação para alteração dos preços unitários' Sendo os serviços iniciados e

concluídos sem qualquer solicitação de revisão de preços por parte da Empreiteira' fica

tacitamente vetado o pleito futuro.

META 1

PROJETO EXECUTIVO

Elabora cão de Pro ieto Executivo

Consiste na determinação do custo de uma obra de recuperação de estrada vicinal' com

execução de obras de arte, antes de sua realização' elaborado com base em documentos

específicos,taiscomo,projetos,memorialdescritivoeespecificações;considerando-setodosos
custosdiretoseindiretosenvolvidos,ascondiçõescontratuaisedemaisfatoresquepossam
iníluenciar no custo total.

Paraaelaboraçãodoorçamento,memorialdescritivoeespecificaçõesconsiderou-sea
quantidade de documentos técnicos a serem produzidos e o preço unitário de cada tipo de

documento. será considerada a soma dos produtos das quantidades de documentos pelos

preçosunitáriosrespectivos.ocustodiretoéobtidomultiplicando-seashorastrabalhadaspor
proilssionat (Engenheiro) pelo salário horário é igual ao salário bruto mensal dividido pelo

número médio de horas Úteis por mês durante o ano Os encargos sociais são de ll5 '66%'

conforme especificados em planilha anexa'

Asdespesasdiretassãodispêndiosquederivamdiretamentedaexecuçãocontratual,ondeserão
reembolsados à medida que ocorrem, através de comprovação mensal Está sendo considerada

umataxade3,74%docustodosdocumentos(desenhos),comafinalidadedecusteardespesas
comestadiaealimentação;.o.,ni."çõ",interurbanas(inclusivecorreioemalotes);reprodução
e edição (cópias e serviços gráficos); fornecimento de. fotos' mapas' etc ; processamento

computadonzado de dados; cãnsultas a base de dados "on-line"; despesas para aprovação e

inscrição dos projetos ". ó'gão' pÚblicos (taxas' alvarás' impostos' emolumentos' honorários de

despachantes); seguros e fianças'

Muitas vezes os serviços de engenharia consultiva não podem ser quantificados com preciseo

razoável, antes de serem iniiiados, principalmente quando envolvem diversas áreas de

especiatiraçao. Diante isso, foi estimada uma taxa de 3'81ro/o para taxas administrativas' para

§-M§-.!,.@€i*-.Ú-,-* 
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despesas com pessoal de apoio; faturamento do serviço; hardware e software para aplicações
técnicas e administrativas não incluídas em contratos, manutenção e automação do acervo
técnico (biblioteca, arquivos técnicos), instrumentos e equipamentos, etc.

A provlsão para contingências é uma parcela aditiva do orçamento. Deve ser estabelecida
considerando-se dois tipos de fatores interdependentes: a precisão com que é definido o escopo
do trabalho e o regime de execução do futuro contrato entre o Cliente e a Consultoria.

Tendo em vista a natureza não determinística do problema, o cálculo das contingências deveria

ser feito mediante o tratamento estatístico de dados advindos da prática da Consultoria e do

Cliente, focalizando os diferenciais históricos entre o orçamento e a remuneração total
efetivamente paga. Esse procedimento e de difícil implementação, tendo em vista a

precariedade dessa base de dados.

Enquanto não forem disponibilizados elementos que permitam o cálculo acurado, recomenda-se

adotar uma provisão de 2,92% a 3yo pa? contingências. Está sendo considerada uma taxa de

2,92% para o pÍojeto em questão,

META 2

SERVIçOS PRELlMINARES

Placa de obra

Este serviço é composto pelo o fornecimento de materiais, acessórios para Íixação,

equipamentos e a mão-de obra necessária para instalação de placa para identificação da obra. A

placa terá as dimensões 5,00 x 2,50 m com as informações pertinentes à obra, e será instalada

conforme planta em anexo. A placa de identificação da obra deverá identificar tanto a

Contratante, quanto o Órgão Financiador da Obra, devendo ser executadas de acordo com o

modelo definido pela Contratante e instaladas no local estipulado pela Fiscalização. A placa

deverá ter a face em chapa de aço galvanizado, ns 22, com tratamento oxidante, sem moldura,

fixadas em estruturas de madeira serrada. As peças deverão ter dimensões suficientes para

suportar o peso próprio da placa e a ação dos ventos sobre a mesma. Todas as cores a serem

utilizãdas serão as padronizadas pela CODEVASF, devendo ser de cor fixa e comprovada

resistência ao tempo. caberá ao construtor a sua manutenção até ao final da obra, que após a

autorização da Fiscalização, realizará a sua desmontagem e remoção.

Critérios de medicão e poqomento:

os serviços serão medidos por metro quadrado (m'z) de área efetiva de placa em chapa metálica

executada e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora

em sua Planilha Orçamentária. No preço da Placa da Obra deverão estar incluídas todas as

despesas com material, equipamentos, transportes e mão-de-obra com todos os seus encargos e

incidências e o que mais for necessário à perfeita execução dos trabalhos. serão pagos, quando

ocorrer a execução deste serviço, desde que atendido ao especificado.

Estes serviços serao med dos e,pa*o' o" u.:'lo,:o," 
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A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, imediatamente após a

assinatura do contrato e correspondente "NE" (Nota de Empenho), de forma a poder dar início

efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

Mobilizoção

Consiste no conjunto de providências a serem adotadas visando-se o início das obras. lncluem-se

neste serviço o preparo e a d isponibilização, no local da obra, de todos os recursos necessário

para o transporte de equipamentos necessários à execução dos serviços contratados.

Desmobilizoção

Consiste na desmobilização dos equipamentos do canteiro de obras

Equipome ntos

Trator de esteiras - com lãmina (97 kw), Trator agrícola, Motoniveladora (93 kw), Carregadeira

de pneus, Rolo compactador - Tandem Vibrat., Caminhão basculante - 10m3 - 15t (170 kw.) e

Caminhão tanque - 10.000 l. I
Critérios de medicõo e po amento

A remuneração será medida 50% na mobilização e 50% na desmobilização. O paBamento deve seguir a

porcentagem estabelecida na medição e estar de acordo com a planilha de orçamentação de

obras.

(obs: o DNIT define que o custo com mobilização deve ser igual ao de desmobilização. )

Barracão da obra

O barracão de obras deverá ocupar uma área mínima de 6x4m e será instalado provisoriamente

na obra para depósito de materiais e ferramenta. Este ambiente deverá ser executado de acordo

com as técnicas construtivas adotadas, respeitada a legislação relativa à segurança do trabalho e

as imposições dos órgãos locais.

O barracão será construído com pilares de madeira, sarrafo de madeira para fechamento em

compensado nas laterais e estrutura de madelra com telhas de fibrocimento onduladas,

conforme planta em anexo.

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à instalação do barracão da obra,

conforme necessidade e legislação em vigor.

Critérios de medicõo e poqomento

Para efeitos de medição será considerada apenas a projeção de área construída do barracão em

m'?. O pagamento ocorrerá conforme a quantidade ae ;rea 911u11!:ti:.:9.9-,:::.9-l.:|91q! 1:
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Servicos iniciois:
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especificado, estando incluídas nos preços as despesas com aquisição, transporte e manuseio de

materiais, os equipamentos, a mão de obra, com encargos, os impostos e taxas incidentes.

Critérios de medícão e poqamento:

ASmediçõeseospagamentosacontecerãodemodoproporcionaisàexecuçãofinanceiradaobra,de
acordo com o estabelecido no acórdão 262212OL3. Conforme o percentual de serviços executados no

período, conforme a fórmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item:

%AL=ValordaMediçãoSemAL/ValordoContrato(inclusoaditivofinanceiro)semAL

E terão como unidade na plãnilha orçamentária "global" e será pago o quantitativo do percentual em

número inteiro em valor absoluto com no máximo duas casas decimais'

SERVIçOS DE TERRAPLENAGEM

Escâva cao e ca rea de materia I de iazida

Extrocõo dos motéríos no iozido

A(s)jazida(s)indicada(s)deverá(ão)serobjetivodecriteriosozoneamento,comvistasque
atendam às características especificadas

Contro le ombientol:

cos tnlclo

Não deverão ser explorados empréstimos em áreas de reservas florestais, ecológicas, de

preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades'

Asprovidênciasaseremtomadasvisandoapreservaçãodomeioambientereferem-seà
execuçãodosdispositivosdedrenagemeproteçãovegetaldostaludes,previstosnoprojeto,
para evitar erosões.

Nas áreas de cortes deve-se evitar o quanto possível o trânsito dos êquipamentos e veículos de

serviço fora das áreas de trabalho, evitar também o excesso de carregamentos dos veículos e

controlar a velocidade usada.

Aexploraçãodeve-sedardeacordocomoprojetoaprovadopelafiscalizaçãoelicenciado
ambientalmente;quaisqueralteraçõesdeveserobjetodecomplementaçãodolicenciamento
ambiental.

Governo Mu nicipal
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Servi

Administracão Local

Servicos:

Este item refere-se à administração local da obra, incluindo engenheiro'
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A superfície a receber a camada de aterro deverá estar perfeitamente limpa e desempenada,

devendo ter recebido a prévia aprovação por parte da fiscalização.

Eventuais defeitos existentes deverão ser necessariamente reparados, antes da distribuição do

materia l.

Critérios de m dí ooe mentoo

Medição por Volume da escavação e carga do material de jazida (m3)

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensôes previstas em projeto ou

nesta especificação, sem que sejam absolutamente necessárias.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela

Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os

encargos e outras despesas necessárias à sua execução.

Transp. Local c/ basc. 10m3 de material de iazida

Serviços iojelgi:.

O transporte de material de jazida consiste nas operações de transporte de material de 1c

categoria proveniente de áreas de jazidas selecionadas para a base.

Moteriol de 7e cate ono

t

O serviço consiste em escavar o material de jazida (que será de responsabilidade da empresa a

ser contratada), cujas características granulométricas e de compactação, comprovadas mediante
teste, serão adequadas para servir de base para o revestimento primário.

obs.: A carga de terra para utilização de aterro da caixa será medida com empolamento de no

máximo20%.

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e

limpeza da área do empréstimo.

Eauipamentos:

Consiste na escavação com trator sobre esteiras com lâmina e carregamento de material com

carregadeira de pneus.

Aceitocão ou Reieicão:

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

rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser corrlgidos, complementados ou refeitos.

Condicões Gerois:
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O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por solo,

alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos.

Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com

diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado.

E UI omentos

Consiste no carregamento de material de 1" categoria, em caminhões basculantes 10m3.

Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência comprovada,

mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não serão permitidos

motoristas não habilitados no DETRAN.

A Contratada torna-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga até q sua

entrega nos pontos determinados pela Fiscalização. Fica sob sua responsabilidade os cuidados de

carregamento e deScarregamento, acomodação de forma adequada no veículo e no local de

descarga, assim como todas as precauções necessárias, durante o transporte.

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veículo ou contra terceiros, durante o transporte,

será de sua inteira responsabilidade.

É obrigação da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o material

seja descarregado fora do local de destino ou em locais não apropriados'

Qualquer que seja o local de transporte, não será permitido pessoas viajando sobre a carga.

Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere a tran§porte de

cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras.

Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de trafegar em

qualquer via pú blica.

Entende-se por condições técnicas o bom estado do veículo, principalmente no que diz respeito

à parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc'), motor (emissões de gases'

vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e sistema hidráulico'

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do veículo - seguro

Obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original'

Execu ão

o material é transportado em caminhão basculante no trecho em rodovia não pavimentada com

D
,

o DMT definido no projeto

FRANI«ILVA 
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O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente distribuído, no

limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas durante o
tra nsporte.

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhões deverá ser

mantido em condições de permrtir velocidade adequada, boa visibilidade e possibilidade de

cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para evitar o excesso de poeira,

e devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou trechos escorregadios.

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de veículos

ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com lona apropriada,

ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material nas vias.

Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis com a

necessidade do serviço e com a produtividade requerida.

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume e/ou peso),

mesmo dentro de canteiros de obras.

Aceitoção ou Reieicão:

Os serviços são aceitos e passiveis de medição desde que sejam executados de acordo com esta

especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerância permitida, caso

contrá rio serão rejeitados.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos'

Crítérios de medicoo e oo omento

A medição e o pagamento se dará por peso transportado em t.km, que tenham sido executados

de acordo com as especificações citadas a cima, estando incluídas nos preços as despesas com

aquisição, transporte e manuseio de materiais, os equipamentos, a mão de obra, com encargos,

os impostos e taxas incidentes.

Desm. dest, limpeza áreas claw. diam. até 0,15 m

Servi s lnt is:

A remoção ou estocagem não será permitida a sua deposição em locais de aterros nem sua

permanência em locais que possam provocar a obstrução dos sistemas de drênagem natural.

Gôverno ltlunicipaI
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Execução:
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As operações de desmatamento, destocamento e limpeza se darão dentro das faixas de serviço
das obras. As operações serão executadas na área mínima compreendida entre as estacas de
amarração, "off sets", com o acrescimo de um metro para cada lado.

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.

O material proveniente do serviço será removido, podendo ser transportado para local de "bota-
fora".

O Trator de esteiras com lâminas deverá ser utilizado nos serviços desmatamento,
destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro
até 0,15.

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.

Aceítoção ou Reieicão:

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

rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Critérios de mediç õo e pooomento

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 em m2.

O pagamento será efetuado conforme medição aprovada pela Fiscalização, estando incluídos

neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os encargos e outras despesas

necessá rias à sua execução.

Transportq de material - bota-fora

FRÀNKNflVA ^$rlÚerorc
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ServiÇos inicíois - Boto-foro

Eouipamentos:
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- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente aos limites estabelecidos no

projeto, aprovado pelo órgão ambiental competente, evitando acréscimos desnecessários; deve

ser suficiente para garantir o isolamento, das operações de construção e a visibilidade dos

motoristas, com a precaução de não expor os solos e taludes naturais à erosão;

- As áreas destinadas às atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem

ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou material similar, de

forma a orientar os responsáveis pelas atividades;

- A executante deve dispor de equipamentos específicos para trituração de restos vegetâis de

pequenos porte, galhadas e folhas;

- A critério da fiscalização, o subproduto gerado deverá ser utilizado nas adubações orgânicas

previstas nos serviços de manutenção ou plantio arbóreo, nos locais ou áreas indicadas.

Aceitoção ou Reieicão:

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

rejeata dos caso contrário.

FflAN(NILVA
VIEIRA MATOS
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São os locais destinados para depositar os materiais impróprios e/ou inservíveis, para uso em
qualquer parte do corpo estradal, ou excedentes de escavações obrigatórias.

Moteriois:

a) Materiais provenientes de limpeza;

b) Solos e blocos de rocha rejeitados para utilização nos aterros do corpo de açude, se caso

houver no perímetro da estrada;

c) Materiais excedentes das escavações obrigatórias;

d) Materiais de má qualidade oriundos de remoçôes do corpo da plataforma.

EquiDamentos:

As operações de execução de bota-fora serão executadas mediante a utilização de caminhões

basculantes.

Controle ombientol:

Os serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente devem ser iniciados

após a obtenção da autorização para supressão da vegetação do órgão ambiental competente.

São indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental:
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Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou reÍeitos

Execuçõo:

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

de manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não atiniam os elementos de

proteção ambiental.

As áreas de abrangência dos serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza é a

área total de leito estradal.

Deverão ser retiradas as camadas de má qualidade, visando o preparo do subleito, de acordo

com o projeto de engenharia.

Tais materiais removidos devem ser transportados para locais previamente indicados, de modo a

não causar transtorno à obra em caráter temporário ou definitivo.

Critérios de medi ooe o omento:

A unidade de medição por peso transportado será expressa em t.Km.

A medição dos serviços deve levar em consideração o volume de material extraído e a respectiva

dificuldade de extração, medido e avaliado no corte (volume "in natura") e a distância de

transporte percorrida, entre o corte e o local de deposição.

o pagamento compreenderá todos os recursos utilizados na execução do serviço, tais como,

mão-de-obra, transporte, e todas as despesas indiretas e diretas incidentes.

Resularizacão de subleito

Servícos íniciois

Trata-se da regularização do subleito de áreas a Serem pavimentados, uma vez concluídos os

serviços de Terraplenagem.

Regularização é a operação destinada a conformar o leito da área transversal e

longitud inalmente, compreendendo cortes ou aterros com até 20 cm de espessura. o que

exceder os 20 cm será considerado como Terraplenagem.

Execucão:

A Regularização será executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no

projeto, prévia e independentemente da construção de outra camada do pavimento'
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Serão removidas, previamente, toda a vegetação e matéria orgânica porventura existente na

área a ser regu larizada.

Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o greide de

projeto, será procedida a escarificação geral, na proÍundidade de 20 cm, seguida de pulverização,

umedecimento ou secagem, compactação e acabamento.

Materiois:

Os materiais empregados na regularização serão os do próprio subleito em conjunto os matérias
providos da jazida.

Equipomentos

Os equipamentos de compactação e mistura serão:

- Motoniveladora pesada, com escarificador;

- Caminhão tanque com barra distribuidora;

- Rolos compactadores pé-de-carneiro, vibratório, autopropelido;

Controle ombientol:

Os cuidados para a preservação ambiental se referem à disciplina do tráÍego e do

estaciona mento dos equipamentos.

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra, para evitar

danos desnecessários à vegetação e inteíerências na drenagem natural.

As áreas deStinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos

deverão ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam

levados até cursos d'água.

Aceitocão ou Reieicão:

Após a execução da regularizado do subleito, serão procedidos a relocação e o nivelamento do

eixo e dos bordos da pista ou área, permitindo-se as seguintes tolerâncias:

- i 10 cm, quanto a largura da plataforma;

- até 2o%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta;

- t 3 cm em relação as cotas do greide do projeto.

.,
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Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Não será permitida a execução dos serviços de regularização em dias de chuva

Critérios de o e Dooomento:

A medição dos serviços de regularização do subleito será feita por metro quadrado de
plataforma regularizada, medidos conforme projeto.

Não serão medidas as diÍerenças de cortes e/ou aterros admitidos nos limites de tolerância.

Estão incluídas neste serviço todas as operações de corte e/ou aterro até a espessura máxima de
20 cm em relação ao greide final de terraplenagem, a escarificação, umedecimento ou aeração,
homogeneização, conformação e compactação do subleito, de acordo com o projeto.

O pagamento será feito com base no preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela

Fiscalização, incluindo toda a mão-de-obra e encargos necessários à sua execução.

Compactacão de aterro a IOO% do proctor normal

Servi os iniciois:

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

limpeza.

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

Moteríol

Os solos deverão ser preferencialmente utilizados atendendo à qualidade e a destinação prévia,

indicadas no projeto.

Equípomentos:

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamento apropriado,
atendidas às condições locais e a produtividade exigida.

Para a execução dos serviços de base serão utilizados os seguintes êquipamentos:

- Motoniveladora pesada com escarificador;

- Caminhão-Pipa com barra distribuídora;

Rolo compactador pé-de-carneiro, vibratório e autopropelido;
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As operações de execução do aterro subordinam-se aos elementos técnicos, constântes do

projeto, e compreenderão:

ry/

Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou

compactação dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos,

construção do corpo do aterro ate a cota correspondente ao greide de terraplenagem.

aeraçao,
para a

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos materiais

procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os materiais de

qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundações dos aterros.

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 0,20m.

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

aterros, na umidade ótima, mais ou menos 3%, alé se obter a massa específica aparente Seca

correspondente a 100% da massa específica aparente máxima seca) do ensaio DNER-ME 092 ou

DNER-ME 037. Para as camadas finais aquela massa específica aparente seca deve corresponder

a 100% 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

apa rente 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

escavadopreenchaanovaseçãotransversal,complementando.secommaterialimportadotoda
a largura da referida seção transversal.

lnspecõo:

Deverão ser adotados os seguintes procedimentos:
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a) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 729 para cada 1.000m3 de material
do corpo do aterro;

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

camada final 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.

e) 01 ensaio do Índice de Suporte Califórnia, com energia do Método DNER-ME 49 para camada

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

a línea b.

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 1.200m3 no corpo do

aterro, ou 800m3 para as camadas finais deverão ser feitas pelo menos 5 determinações para o

cálculo do grau de compactação - GC.

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

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

- Variação da altura máxima de I 0,04m para o eixo e bordos;

- Variação máxima da largura de + 0,30m para a plataforma, não sendo admitida variação para

menos.

O controle deverá ser efetuado por nivelamento de eixo e bordo

Aceitoção ou Reieicão:

A expansão, determinada nó ensaio de lSC, deverá sempre apresentar o seguinte resultado:

a) corpo do aterro: ISC = 2%o e expansão = AYo;

sAo
,
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Controle do Execucão:

Controle Geométrico:
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b) camadas finais:. ISC = 2% e expansão = 2%.

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:

Parâ ISC 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 - rejeita-se o serviço;

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

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.

Controle ambientol:

Os cuidados para a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e do

estacionamento dos equipamentos.

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra, para evitar

danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural.

§AO
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As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos
deverão ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam

levados até cursos d'água.

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

CrÍtérios de medição

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.

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.

A remoção ou estocagem dependerá de eventual utilização, a ser definida pela fiscalização, não

sendo permitida a sua deposição em locais de aterros nem sua permanência em locais que

possam provocar a obstrução dos sistemas de drenagem natural.

Controle ambientol

Não será permitido o uso de explosivos para remoção de vegetação. Outros obstáculos, sempre
que possível, serão removidos por meio de equipamento convencional, mesmo que com certo
grau de dificuldade, objeto de criteriosa análise e metodologia adequada.

Execu oo

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

as segu intes:

- Áreas compreendidas pelos off-set's de corte e aterro, acrescida de 3m de cada lado;

- Áreas de empréstimo indicadas no projeto, acrescidas das áreas necessárias às suas devidas

explorações, tais como acessos e eventuais áreas de estocagem;
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SERVIçOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Limoeza superficial da área de iazida

Servicos íniciais:
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- Outros locais definidos pelo projeto ou pela fiscalização

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

de manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não atinjam os elementos de

proteção ambiental.

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

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

aproveitamento, devem ser transportadas para locais indicados.

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

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

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

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

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

Nas áreas de corte, as operações de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente

são consideradas concluídas, quando as raízes remanescentes ficarem situadas na profundidade

de 1m abaixo do greide de terraplenagem.

Para qualquer altura de aterro, as raízes remanescentes devem ficar pelo menos à 2m abaixo do

greide da plataforma de terraplenagem.

Os buracos ou depressões ocasionados por destocamento devem ser preenchidos com material

de áreas de empréstimo, devidamente compactados.

Nas áreas de empréstimo as operações de limpeza devem ser executadas até a profundidade

que assegure a não contaminação do material a ser utilizado por materiais indesejáveis.

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

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

O equipamento básico para a execução das operações de desmatamento, destocamento e

limpeza será utilizado o:

Trator de esteira com lâmina frontal.

Governo Mu nicipal
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lnspeÇõo:

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

em Iocais indicados pelo projeto ou pela fiscalização.

Equipomentos:
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Verificação Fina I da Qualidade

A verificação das operações de desmatamento, destocamento e limpeza será por apreciação

visual da qualidade dos serviços.

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

rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Controle ombientol:

Os serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente devem ser iniciados

após a obtenção da autorização para supressão da vegetação do órgão ambiental competente-

São indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental:

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente os limites estabelecidos no

projeto, aprovado pelo órgão ambiental competente, evitando acréscimos desnecessários; deve

ser suficiente para garantir o isolamento, das operações de construção e a visibilidade dos

motoristas, com a precaução de não expor os solos e taludes naturais à erosão;

- As áreas destinadas às atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem

ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou material similar, de

forma a orientar os responsáveis pelas atividades;

- Nas operações de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada sempre que possível, para

futuro uso da recomposição vegetal dos taludes e de outras áreas, conforme a necessidade;

- A executante deve dispor de equipamentos específicos para trituração de restos vegetais de

pequenos porte, galhadas e folhas; a critério da fiscalização, o subproduto gerado deverá ser

utilizado nas adubaçôes orgânicas previstas nos serviços de manutenção ou plantio arbóreo e

arbustivos, nos locais ou áreas indícadas.

Condições Geroís

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 operaçôes de desmatamento,

destocamento e limpeza não tenham sido totalmente concluídas.

sAo
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Aceitocão ou Reieicão:
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Os serviços de desmatamento e de destocamento de árvores de diâmetro rnferior a 0,15m e

limpeza aceitos serão medidos em função da área efetivamente trabalhada em m2.

O pagamento será efetuado conforme medição aprovada pela Fiscalização, estando incluídos

neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os encargos e outras despesas

necessárias à sua execução.

Exourso de material veseta lde iazida

ServiÇos inícioís:

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza consistem no conjunto de operações

destinadas à remoção das obstruções naturais ou artificiais existentes nas áreas de implantação

da obra, áreas de empréstimo e áreas de ocorrência de material.

Desmatamento e destocamento consistem no corte e remoção de toda vegetação (árvores,

arbustos, coqueiros) de qualquer densidade ou tipo.

Consideram-se como Limpeza as operações de escavação e remoção total dos tocos e raízes, da

camada de solo orgânico, de entulho, matacões ou de qualquer outro material considerado

prejudicial, na profundidade necessária até o nível do terreno considerado apto paÍa terraplenagem.

Bota-fora ou local de expurgo são os locais destinados para depositar os materiais impróprios

e/ou inservíveis.

Moteriois:

Materiais vegetais provenientes da limpeza da jazida

Equipomentos:

As operações de execução de expurgo de material serão executadas mediante a utilização trator
sobre esteira com lâmina.

Controle ombiental:

Os serviços de desmatamento, dêstocamento, expurgo e limpeza somente devem ser iniciados

após a obtenção da autorização para supressão da vegetação do órgão ambiental competente.

São indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental:

ry/sAo
a

Critérios de medicão e pooomento:
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- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente os limites estabelecidos no

projeto, aprovado pelo órgão ambiental competente, evitando acréscimos desnecessários; deve

ser suficiente para garantar o isolamento, das operações de construção e a visibilidade dos

motoristas, com a precaução de não expor os solos e taludes naturais à erosão;

- As áreas destinadas às atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem

ser delimitadas fisicamente, por m.eio de fitas ou redes sinalizadoras ou material similar, de

forma a orientar os responsáveis pelas atividades;

- A executante deve dispor de equipamentos específicos para trituração de restos vegetais de

pequenos porte, galhadas e folhas;

-A critério da fiscalização, o subproduto gerado deverá ser utilizado nas adubações orgânicas

previstas nos serviços de manutenção ou plantio arbóreo, nos locais ou áreas indicadas.

Aceitoçõo t!.Be Iejqle;

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Execução:

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

de manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não atinjam os elementos de

proteção ambiental.

Tais materiais removidos devem ser transportados para locais previamente indicados, de modo a

não causar transtorno à obra em caráter temporário ou definitivo.

Critérios de medi oe Dooomento:

O serviço de expurgo é medido em função da área e da espessura da vegetação retirada.

A unidade de medição por peso transportado será expressa em m3.

A medição dos serviços deve levar em consideração o volume de material extraído e a respectiva

dificuldade de extração.
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Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta Especificação e

rejeitados caso contrário.

Escavacão e carqa de material de iazida

Extrocõo dos motérios no iozido
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A(s) jazida(s) indicada(s) deverá(ão) ser objetivo de criterioso zoneamento, com vistas que

atendam às características especificadas.

Control om ntol:

Não deverão ser explorados empréstimos em áreas de reservas florestais, ecológicas, de
preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades.

As providências a serem tomadas visando a preservação do meio ambiente referem-se à

execução dos dispositivos de drenagem e proteção vegetal dos taludes, previstos no projeto,
para evitar erosões.

Nas áreas de cortes deve-se evitar o quanto possível o trânsito dos equipamentos e veículos de

serviço Íora das áreas de trabalho, evitar também o excesso de carregamentos dos veículos e
controla r a velocidade usada.

A exploração deve-se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalização e licenciado

ambientalmente; quaisquer alterações deve ser objeto de complementação do licenciamento
a m bie nta l.

O serviço consiste em escavar o material de jazida (que será de responsabilidade da empresa a
ser contratada), cujas características granulométricas e de compactação, comprovadas mediante
teste, serão adequadas para servir de base para o revestimento primário.

obs.: A carga de terra para utilização de aterro da caixa será medida com empolamento de no
máximo 20%.

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e

limpeza da área do empréstimo.

Equipomentos:

Consiste na escavação com trator sobre esteiras com lâmina e carregamento de material com

carregadeira de pneus.

Aceitocõo ou Reieicão:

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

rejeitados caso contrá rio.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Critérios de medição e oo0omento:

Medição por Volume da escavação e carga do material de jazida (m3)

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas em projeto ou

nesta especificação, sem que sejam absolutamente necessárias.

Governo tvtunicipal
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O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela

Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os

encargos e outras despesas necessárias à sua execução.

Transo. Local c/ basc. 10m3 de material de iazida

ServiÇos iníciais:

O transporte de material de iazida consiste nas operações de transporte de material de le
categoria proveniente de áreas de jazidas selecionadas para a base.

Moteriol de 1e cote o o

O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por solo,

alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos.

Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com

diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado.

EquÍpomentos

Consiste no carregamento de material de 1" categoria, em caminhões basculantes 10m3.

Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência comprovada,

mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não serão permitidos

motoristas não habilitados no DETRAN.

A Contratada torna-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga até a sua

entrega nos pontos determinados pela Fiscalização. Ficã sob sua responsabilidade os cuidados de

carregamento e desca rrega mento, acomodação de forma adequada no veículo e no local de

descarga, assim como todas as precauções necessárias, durante o transporte.

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veículo ou contra terceiros, durante o transporte,

será de sua inteira responsabilidade.

É obrigação da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o material

seja descarregado fora do local de destino ou em locais não apropriados.

Qualquer que seja o local de transporte, não será permitido pessoas viajando sobre a carga

Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere a transporte de

cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras.

Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de trafegar em

q ua lquer via pública.

Governo Mu nicipal
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Entende-se por condições técnicas o bom estado do veículo, principalmente no que diz respeito

à parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc.), motor (emissões de gases,

vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e sistema hidráulico.

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do veículo - Seguro

Obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original.

Execucõo:

O material é transportado em caminhão basculante no trecho em rodovia não pavimentada com

o DMT definido no pro.ieto.

o material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente distribuído, no

limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas durante o
transporte.

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhões deverá ser

mantido em condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e possibilidade de

cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para evitar o excesso de poeira,

e devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou trechos escorregadios.

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de veículos

ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com lona apropriada,

ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material nas vias.

DeVerão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis com a

necessidade do serviço e com a produtividade requerida.

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume e/ou peso),

mesmo dentro de canteiros de obras.

Aceitocõo ou Reieiçõo:

Os serviços são aceitos e passiveis de medição desde que sejam executados de aCOrdo com esta

especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerância permitida, caso

contrário serão rejeitados.

os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Critérios de medicõo e oooomento

A medição e o pagamento se dará por peso transportado em t.km, que tenham sido executados

de acordo com as especificaçôes citadas a cima, estando incluídas nos preços as despesas com
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aquisição, transporte e manuseio de materiais, os equipamentos, a mão de obra, com encargos,

os impostos e taxas incidentes.

Compactac ão de aterro a LOOo/o do proctor norEal

Serviços iniciais:

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

limpeza.

preliminarmente as execuções dos aterros deverão estar concluídas as obras de arte correntes

necessárias à drenagem da bacia hidrográfica interceptada pelos mesmos.

Moteriol:

Os solos deverão ser preferencialmentê utilizados atendendo à qualidade e a destinação prévia,

indicadas no projeto.

Equipomentos

A execução dos aterros deverá prever a utili2ação racional de equipamento apropriado,

atendidas às condições locais e a produtividade exigida.

Para a execução dos serviços de base ser utilizados os seguintes equipamentos:

- Motoniveladora pesada com escarificador;

- Caminhão-Pipa com barra distribuidora;

- Rolo compactador pé-de-carneiro, vibratório e autopropelido;

Execucõo:

As operações de execução do aterro subordinam-se aos elementos técnicos, constantes do

projeto, e compreenderão:

Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou

compactação dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos'

construção do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide de terraplenagem.

aeraçao,
para a

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos materiais

procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os materiais de

qualidade inferior, previamente rêtirados, a fim de melhorar as fundações dos aterros.
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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 0,20m.

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 100% da massa especíÍica aparente máxima seca, do ensaio DNER-ME 092 ou

DNER-ME 037. Para as camadas finais aquela massa específica aparente seca deve corresponder

a 7OO% da massa específica aparente máxima seca, do referido ensaio. os trechos que não

atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser escarificados, homogeneizados,

levaàos 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 5eu5 taludes. Desde que, justificado em pro.ieto, a execução

poderáserrealizadapormeiodearrasamentoparcialdoaterroexistente,atéqueomaterial
escavado preencha a nova seção transversal, complementando-se com material importado toda

a largura da referida seção transversal.

lnspecão:

Deverão ser adotados os seguintes procedimentos

a)0lensaiodecompactação,segundoométodoDNER-ME].2gparacadal.000m3dematerial
do corpo do aterro;

b}0lensaiodecompactação,segundoométodoDNER-MEL2gparacada200m3dematerialde
camada final do aterro;

c)0lensaiodegranulometria(DNERMEO80)dolimitedeliquidez(DNER-ME122\edolimitede
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)0lensaioparagranulometria(DNER-ME080)dolimitedeliquidez(DNER-ME122)edolimite
de plasticidade (DNER ME 082) para camadas finais do aterro, para todo o grupo de quatro

amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo 
" '"n"t. 
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e) 01 ensaio do Índice de Suporte Califórnia, com energia do Método DNER-ME 49 para camada

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

alínea b.

Controle da 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 1.200m3 no corpo do

aterro, ou 800m3 para as camadas íinais deverão ser feitas 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 0,04m para o eixo e bordos;

- variação máxima da largura de + 0,30m para a plataforma, não sendo admitida variação para

menos.

o controle deverá ser efetuado por nivelamento de eixo e bordo

Aceitacão ou Reieicão

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

a) corpo do aterro: ISC = 7% e expansáo = 4%;

b) camadas finais: ISC = 2% e expansáo = ZY,

será controlado o valor mínimo para o lsc e grau de compactação - GC, com valores de k obtidos

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

Para ISC e GC têm-se:

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

ks > valor mÍnimo admitido - aceita-se o serviço.

Para a expa nsão, têm-se:

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

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

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'

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

acompanhamento.

Contro le ombientol:

Os cuidados Para a Preservaçao

estaciona mento dos equipamentos'

ambiental se referem à disciplina do tráfego e do

r/sAo

Deveráserproibidootráfegodesordenadodosequipamentosforadaáreadaobra'paraevitar
danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural'

As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos

deverão ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não seiam

levados até cursos d'água.

Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva'

Critérios d m

Os serviços aceitos serão medidos de acordo iBm os critérics seguintes:

o volume transportado para os aterros deve ser ob.ieto de medição, por ocasião da execução dos

cortes e dos emPréstimos.

Acompactaçãoserámedidaemm3,sendoconsideradoovolumedeaterroexecutadodeacordo
com a seção transversal do projeto'
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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.

SERVIçOS DE DRENAGEM

Bueiros tubulares
Os bueiros são os elementos principais deste tipo de drenagem e podemos defini-los como

Dimensionamento dos obros de orte:

to ala

particularmente com respeito à drenagem corrente, que será implementada através da utilização

debueirostubularesparaambosostiposdeprojetosdeengenharia,odimensionamentodestes
Sistemasdedrenagempoderáserrealizadodeformaexpedita,ouseia,atravésdaobtençãode
informações junto aos residentes do município. Excetuam-se os casos em que os proietos 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'

§AO

dispositivosdestinadosaconduziraságuasdeumtalvegue,deumladoparaooutrodaestrada
(bueirosdegrota).Podemainda,proporcionarapassagemdeáguascoletadaspelassarjetasou
outros dispositivos de drenagem da plataforma da estrada e/ou taludes de corte aos locais

convenientes (bueiros de greide)

osbueiroscompõem-sedecorpoebocaesuaseçãodevazãopodeinduziràconstruçãode
bueirosSlMPLES,DUPLoSouTRlPLoSconformeanecessidade.Nocasodeoníveldaentrada
d,águanabocademontanteestiversituadaacimadasuperfíciedobueiro,areferidaboca
deverá ser substituída por uma caixa coletora'

Moterioís

As condições de aceitação dos materiais se

especificaçôes e as normas da ABNT'

rao regidas pelos termos contidos nestas

Os tubos de concreto deverão ter armadura dupla e obedecer às especificações NBR 9794' NBR

9795 e NBR 9796 e no que couber, as Especificações ES - SD11 Concretos e Argamassas'

Equioamento:

Os equipamentos necessários à execução dos serviços serão:

Caminhão basculante; caminhão de carroceria; betoneira ou caminhão betoneira;

motoniveladora; pá carregadeira; rolo compactador metálico; retroescavadeira valetadeira;

guincho ou caminhão com grua ou Munck; Serra elétrica para formas e vibradores de placa ou de

lT 9ti3": ! e,u*l*::xs:***g*.d,:****,***-
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Execucõo:

As valas deverão ser executadas no sentido de jusante para montante e as escavações deverão

obedecer às dimensões e cotas necessárias para o assentamento dos tubos, garantindo aos

mpsmos 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 0e. Nestes casos a locação definitiva e o comprimento total do buêiro

deverão ser definidos no local da obra em conjunto com a fiscalização, devendo orientar-se da

seguinte forma:

a) Escavaçar com proíundidade conforme cota definida em proieto;

b) Nivelar e apiloar o fundo da vala, cuidando para caso exista água' drenar a mesma

antecipada mente. Executar lastro com base em enrocamento de pedra arrumada e berço de

concreto simPles;

b) Assentar os tubos, executar o berço complementar e promover o rejunte dos tubos com

argamassa de cimento e areia cujo traço deverá ser 1:4;

c) Reaterrar e compactar a cava do bueiro, preferencialmente com o próprio material escavado'

desdequeomesmosejadeboaqualidade,espalhando-oemcamadasde0'20m'atéqueseja
atingidaaespessuradenomínimo0,60macimadageratrizsuperiorexternadocorpodobueiro.
Destepontoemdianteeatéacotadeprojeto,osaterrosremanescentespoderãoser
compactados por meio dos rolos compactadores tradicionais;

d)Posteriormentedeverãoserexecutadasasbocas/caixascoletoras,nascotasdeterminadas
pelo projeto de engenharia;

e)Emcasosespeciaisdeelevadovolumed'águaemtaisdispositivos'aliadoacondições
particularesdepossibilidadedeerosãoàmontanteejusantedosbueiros'recomenda-sea
execução de enrocamento de pedra arrumada'

Contro le Geométrico:

a) Locação e nivelamento da vala, admitindo-se uma variação máxima do alinhamento da

mesma, de i" ldols 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 ocorrôncia de imperfeições na miitura ou moldagem' de trincas ou danos ocorridos no

manuseio ou transporte;



Arecuperaçãodasáreasdegradadas(áreasdeempréstimose,iazidas)consistenarecomposlçao
davegetação\onatural,correspondendoaotransportedematerialestocadonaperiferiaquando
da exploração dessas áreas, seu espalhamento

Aoterminaraexploraçãodaszonasdeempréstimosejazidas,aEmpreiteiradeverárecomporos
locais utilizados com a redistribuição da terra vegetal retirada para que apresentem bom

aspecto.

omaterialorgânicoresultantedaroçadamanualdalimpezadafaixadedomínio,deempréstimo
e de jazidas será estocado e posteri;rmente espalhado sobrê os taludes de aterros, fundos das

caixas de empréstimos e de jazidas respectivamente' como medida de proteção ambiental'

As áreas de.lazidas e de caixas de empréstimos serão recompostas fazendo-se retornar ao seu

interior a camada fértil ou expurgo armazenado na sua periferia' No entanto' a'ntes do

lançamentoeregularizaçãodacama'da,seráfeitaaescarificaçãoedestorroamentodofundoda
cova no sentido de facilitar o enraizamento das espécies a germinarem. A reposição do material

estocado deve ser feita na ordem inversa de sua remoção' espalhando-se primeiro o material

proveniente dos horizontes mais profundos e depois o solo orgânico'

!:'
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Os serviços de drenagem serão medidos em m de corpo de bueiro tubular de concreto simples e

duplos e por unidade de bocas de BSTC e BDTC instalados Que sejam executados conÍorme as

instruções descritas neste memorial.

o pagamento compreenderá todos os recursos utilizados na execução dos serviços' tais como'

materiais, mão-de-obra, transporte, equipamentos e todas as despesas indiretas e diretas

incidentes, de acordo com a planilha de preços unitários, obedecendo às condições e exigências

conveniadas.

c) os tubos não poderão apresentar variações maiores que 2 cm por metro de comprimento e

0,2cm na espessura do tubo;

d) Conferência por métodos topográficos correntes das dimensões e demais características

geométricas previstas. Não serão admitidas variações em qualquer dimensão, de 5%, para

pontos isolados;

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 imperfeições'

Critérios de mediçõo e pooomento:

RECUPERAçÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Re ara es de danos Íí icos a mero ambiente

e mediÇõo e pooomento
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Estes serviços serão medidos e pagos por m2 executados, desde que estejam realizados

conforme os procedimentos citados no item de execução e de acordo com a planilha de

orçamentação de obras.

**'...*.=*-*
FRANKNTLvA ::lliii:,11fi"",,"^
VIEIRAMATOS uáRAMAÍo'

sILVA:660801 85 ;::Â 13::li5i;r
251

sAo



'Lxafl

oitl, entre Étla(õe5 lm)

E cl

03

É 5,50m

t1

11 12

1l t3 5,50m

t
i5

1t

L l!

1!
t1

)1 ))

25

:);

i1
)a

E

3l 5,50 m

E

f

I ls

i

5l
52

\n
57

5S

2

i1
52

51

59

5 5

61

e,

15

ól

11

5

51

QUADNO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATENRO

T[ECllO I

ÀTtiio

FRANKNTLVA vrErRA A':ffi"":;Ji'f,"^,,,^

I,4ATOS vr;rRÂ MÁros
5ILVA:660801 85253 511y4:660801 85 2s3

a

I

E

05

.,)

2)

E

E

E

E

t

E

IE
Ll_
lE

T o,rç.

I o.so.



!' i. 3Ce35O
i ,,: ,2-

;1i,hrics: A-

Disr. enrre Éeràcôes lm)

E 30 550m

33

É

L 35 550h
E

E as

E sl
E 91

i 92

E 93
31

É 95
5,50 m

101

5,50m

:01 5,90 m

E
5,50m

t

112

tt) 113

1tl
t 115 550m

É 115
1\1 5s0m

E

t1s

119 110 5,50 m

1?1

121 12)

t ..)2 20,00 m 5,50 m

1tl 5l

E

E 115 t21
123

E

129 130

11, 132

131

13ó

135

t. rr!
116

t

E

1,15 550m

E 115

E
1!-:

E

151

151

L5l
E

15: itl
1i3
t54
1t5

QUÁOAO DE CUAÀG'M OT VOIUMES OE ÁÍERâO

TRCC|aO I

AÍEÂâO

FRANKNILVA AssimdodêÍo.ma

vrErRA MAÍos Él,ifilo*"úo r,r,*o
SILVA:660801852 MAros
53 stLvA:ó6oao I85 25 3

11

I

a1

a3

91

1-I 123

5,50 ú

I



. .:, .

,0

FRANKNILVA Aíinàdodefomà
VIEIRA MATOS diqital por F RANKNILVA

stLVA:660801 8525 vlElRA MAros

i 5l!VA:660a0185251

I*:àricr,:

Disl. entre astlcõêslml

E 20,00m 15! 5,5ôm
164)

í
E 161 162 5,50 m

L 162

E 161

Ê r65

lta\
166 167

163 5,50 ú
16!

a

t)t

E 173

115

E 1/5

114

E ti3 114 5,50 m

É t3i

E

E 1e5

E 1A'
133

L 130

t i91

193

t 5,50m

E 5,50 m

E 1!5
E

0,35 m

I
1!9

E 241

t 20i
L

t 7C\

205

E :.9 :11
5,50m

211 212 0,35 m

E )11 213 0,52 m

:11
2r5 5,50 m

t 2r6

216

E irs
213

21-c

)ic 2:l
21) 5,50 m

»)

i. 276

E 2t3

E229r5M

qUAORO DÉ CUBÂGÉM DTVOLUMES DT ÂTTRiO

fRECHO I

ÁTTRRO

173

13C

ra,a

192

I s,som



QUÀDRODT CUBÁGTM DI VOTIJMES DT AÍERRO

TRTCHO I

AÍTiRO

Dií. eírê Eíacõês {m) cn rrbBrb,or.vtuir)

a1 550h

E c!
E

I

t2 5 50m

t. T) 13

15

E

Ê i6
13

! 550n
19 ))

21

E 22

)l
)t

i5
'11 5,50 m

!
31

]L

E
550m

a

É l6
E

lr
E

li

E

E

e

E

E

5

E
51

5-,

5:

52

51

EI
Él

-
El

lF
lÉ
lE

le

\9

61

6l

t5
56 5

5

5,50m

Fl

Ê

65

Elti2 M

5 50m

FRANKNILVA Arsinadodeío.mã
VIEIRAMATOS digilalporFRANKNlLva

srLVA:660801 8s25 :llff#âJfl",,,,

1.422,{ú m

L:.,-:xo:!§).9#
. .e.*À2iârr__*
.:tr"it. Y. -.-,

1a

2t

11



, ",it:.':
,ffitCIsQ

QUÂDiO DE CU8ÂGEM OI VOLIJMT5 DT ATTRRO

Pt:|.rnr,: =_[z_*
ÍBtcfiollr

12

1l

15

19

20

21

25

7É

i3

]L

l5

oi!t. entre Enô.õet (m)

2

)

,l
!z

05

11

l2

2Ír

21

2l

)t
1A

27

t0
31

ll

35

3É

5,50 m

s,50m

5,50h

0,29 m
3a 50

4i

45

53

5l

a:

la ]:

5t
\)
5l

95

\i

5,50 6
5

5.50m

5,50m

5.50m

36,30r'

31

23,60

ã0,:o.'

io,eo.'

41,40

:s uo.'
1

aioo.'

::,o0.'

F RANKNTLVA vrErRA ::i:1',""::Ji'^l"-,,^MATOS vrírna r,rnros
SILVA:660801 85253 srLVA:66080r8s253

úrz,m.'

E

E

f

!

E

E

E

t

t

L

t

É

i.

t

lÉT-i

lÊ

r

t

t



Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO/MA

CPF/CNPJ
06.125.389/0001-88

EndeÍeço
PRAçA MUNICIPAL, 863

CENTRO . SÂO BERNARDO , MA - 65550000

COBRANçA DE A.R.T.

^Õ.

..t.___...r.' (x7 0r0
....'.,.

Rêprêsentação numérica:
Agencia / Código Beneficiáíio
0021 t052261-9

111

NúmeÍo do Documênto
14000008303782407-2
VâloÍ do Oocumento
R$ 233,94

oata Emissão
14t0312022

24t0312022

adonharia e Ag

LIMITE*

Maranhão

1610312022

PREFERENCIALM

^géícÉ 
/ Cód€o Bânêliciârio

0027 1052261-s
RegionalCREA.MA .

14000008303782407'2
14tO

x
RG

i.) ollÍas Ered!çõês / Abaiimentc

rrl Morá / lrlaltâ1 l!ro!

(i ) Orrrcs acÍés.,mos

CREA.MA
Conselho Regional de Êngenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 06 062 038/0001-75

Avenda dos Hoandeses. Ouâdrâ 35.
Lore 8. Calhau. São Luis/MA

CEP: 65071-380
Tel: + 55 (98) 2106'8300

Detalhes da Cobrânça
ART . ANOÍAÇÃO DE RESPONSABILIDAOE TÉCNICA

RECIBO DO PAGADOR

a

"Io a

t

GÂ',X/T 04-0 Indisponível

EBER APÓS O VENCIMENÍO

Estado do Maíanhão

Avenida dos Holandese s, Quadra 35, Lotê 8, Calhau, São Luis/MA

PR€FEITURAMUNICIPALDEsAoBERNARoo/MA/contratante:PREFÉITURAMUNICIPALDESÃoBERNARDo/MA
06.125.389/0001-88

PRAçA M
CENÍRO

UNICIPAL,863
- sÂo BERNARDo - MA - 65550000

AutenticaÉo Mecânicá

autênl c.çáo Mecá11i.a FICHA DE COMPENSAÇÃO

{=) Válôr do oocuMto
233,9,

06 062.038/0001-75



::'aigc.§3S0

,:lbtictr:
Páqina 1/í

*ff ií?"u:"-"rã:ãTrx1'#,""'-"rET§i;#'CREA-MA ÂRT OBRÂ / SERVIçO
No Ni42íJ22íJ51277 4

_ I Re3oorsával Tócnko

FRÁNKNILVA VIEIRA DA SILVÂ MÂTOS

Tilulo proíiss onal ENGEI{HEIRÂ CIVIL

Contrator Náo êspeclfi câdo

Valor. R1481,000,00

AÉo lnstitucional: OutÍos

SUBSTITUI
MA202205

cAo à
Í2s3s

RNPr 110393,1279

Registlo: 1103934279M4

CPF/CNPJ: 06.125.389/0001-68

N': 863
CÔnlratanle: PREFETTURA MUNICIPAL DE SÁO BERNARDO/MA

PRAçA MUNICIPAL

Complemenlor

C dAdE: SÃO AERNAROO

- 

2. Dados do ContÉto

Bairro: CENTRO

UF:MA cEP 65550000

- 

3. Dados cle ObrarsêÍviço
povoaDo pAssaNDo PELo PovoaDo PEDRINHA Do BÉ|RA Rlo arÉ o Povoaoo PAU D N': s/N

Complemento: Bâirror CEITRO

CIdAdEI SAO BER ÀRDO UF: MA CEP: 65550000

oâta de lnicro: .t4i03/2022 previúo de término: 30/03/2022 Cooídenadas Geográficas: -4.608592, {:} 1068í

Finaiidadêr sEM DEFII|IÇÀO Código: ilão Éspecificâdo

Proprietàrio: PREFEÍTURA MUIIICIPAL DE SÁO AERNARDO/ÍÚa CPF/CNPJ: 06-125 389/000138

UnidadeOuântidade

7.507,00

7.507,00

3,00

80. PTOJEIO > GEOÍECNIA E GEOLOGIA OA ENGENHARIA > OBRÂS DE TÊRRA > OE OBRAS DE

TERRA > #3,3,1.9. ÍERRAPLENAGEM

35 . ÊIaboÍâÇãO dS OíçAMENIO > GÉOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE

TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3,1,9 . TERRAPLENAGÊM

80 PTqEIO > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HiDRICOS > SISTEMAS DE ORENAGEM

ÉÀel oáús crvrs ' oe srsrEMAS DE oRÊNAGEI\,I PARA oBRAS clvls > #5'3 1 2 ' BUEIRo

Após â coôclusáo dâs ativrdâdes lecnicas o píoÍssional deve píocedeí a bâixâ desta ART

- 

5. obsêrvaçõos

ORÇAI\IENTO E PROJETO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNIC|PIO DE SÃO BERNARDO - MA, TRECHO II MA-034

PASSANOO PELO POVOADO PEDRINHA DO BEI RA RIO AÍE O POVOADO PAU D,ÀGUA, Extensâo:4585.00Mi TRECHO II: BIFURCAçÂO ENTRE

A À/lA 034 E o pEDRINHA Do BEIRA Rlo ATÉ 1 422,00M. Exlensâo

Exrensào:1500 00m, Tolal:7507,00 m. CONVÊNlO N " 916327/2021

't422.OAn TRECHO lll: RÂMAL DO POVOADO PEDRINHA DO BEIRA RIO

- 

6. Dêclaraçõês

Cláusulâ CompÍomissoria: Oualque í coníl o ou itigio or€inadÔ do presenle contrato, bêm como sua inteÍprelação ou execução, será resolÚdo poí

aÍbitÍagem, dê acoÍdo com â Leino 9-307, de 23 de setembÍo de 1996 poÍ íneio do CentÍo de Mediação e AóitÍagem - CMA vinculado ao Crca-MA,

nos teÍmos do Íespêctivo êgulamen lo de aÍbitmgem que, exprcssâmente as paÍtes

- 

7. Entidade de Clâ8se
Asrinàdô de toÍm. d'q íPor

T RÂNKNILVA VIIIFÂ MÁIOSSFI!! INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE
S LVA:6603{185251

Declârc serem veídadeiías as inlormaçÕes acima

de

FR NKNILVAVlEli O^ SILVA IATOS ' CPF: 660-801-052_f'3

PÊEFEIÍURA MÚI{ICIPAL DE SÃO BERNARDO/ÚA. CNPJ

06.125.3a9/000144

- 

L lníormaçõês

' a ART e vá idâ somente quando quilâda, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conÍorência no sitedo Crêa

Esra ART é senla de iala

Iel: (98) 210c8300

{ale.oi@o@(ruro o,!.bl

Far: (9a)210e800 s-§ffi;*â

Rêgrstradâ emr 23/03/2022

a aolentúidádê d6ta ART p.Ée ser wúeda m: hltssJ/crêahá'elac'com Ú/plblrcol @h a châwr 262ó

' hpr6s d:24032022 às 15:55:{3 por ' rp:1702'7 30'63

\'l

conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do I'laranháo

CelebÉdo eml

Íipo de contÍatante. Pessoa Juridica de Dirslto Público

- 

8. Àssinaturás
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PToponente: PREFElTURA MUNICIPAT DE SÁO BERNARDO/MA,

obreto: REcUPERAçÃo DE ESÍRADAS vrcrNArs|;# 
lHffiifaÜRNARDo 

/MA.

TRECHO IIMA.O34 PASSANDO PELO POVOADO PEDRINHA DO EEtRA RIO ATÉ O POVOADO PAU D'ÁGUA,

tNtcro Do TREcHo, s 3'24',55.99'W 42'3

TNTERMEDIÁRlO 01- S 3"24'59.80'W 42'30'29.37" (Data da foto: 06/06/2022)

FRANKNTLVA Â3ín.do de íomà

vrErRAMATos il:[lffii8i"^*^
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i;'rocesso:
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rNTÉRMEDtÁRlo 02 - s 3'25'10.70" w 42"30'25.83" (Data da foto: 06/06/2022)

TNTERMÉDrÁRto 03 ' s 3'25'22.13" w 42'30'29.36" ( Data da foto: 06/06/2022)
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I

FRANKNILVA Aerinadodero/mô
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SILVA:6608018525 MAros
3 srLVA:ó6030r352s3



Governo M unicipal
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INTERMEDTÁRtO 04 - S 3"25'47.a4" W 42'30'29.55" (oata da foto: 06/06/2022)

rNÍERMEDtÁRto os - s 3'26'3.49" w 42"29'51.51" (Data dâ foto 0610612022)

,

FRANKNTLvA vTúRA â;[1d;"d:Ji'fli n,o
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ry/sAo
Governo Municipal

INTERMEDIÁRro 06,s3'26'10.42" w42'29'45.51" oâta dâ fotoi 06/06/2022)

FrNAL DO TRÊCHO - S 3"26'37.85" W 42"29',57 92', (oata da foro: 06/06/2022)

,

FRANKNTLvA vrErRA A"lü*l:;i'ü"-'."^
MATOS v|.lsA MATO5
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Governo Mu nicipa I

TRECHO : BTFURCAçÃO ENTRE A MA-034 E O PEDRINHA OO EEIRA RIO ATÉ 1.422,00 M.

rNrcro Do ÍÉcHo , s 3"25'47.75" W 42"30'22.16' Dâta da íoto: 06/06/2022)

tNTERMEDtÁRrO - S 3'25'55.78',W 42"30'14.51" (Oata dâ foto: 06/06/2022)

'' '1,1r''',.,

&/SAO

FRANKNTLVA vrErRÂ â*llit;:;J:'^1""."^MATOS vrírna'r,rAros
SILVA:660801 85253 511y4:66oso1 852s3
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sAory/ Governo M u nicipal

TNTERM EDTÁRlo/F rNA t - s 3'26'26.72" w 42'30'18.92" (Data da Íoto: 0610612022)

TRECHO lll: RAMAL POVOADO PEDRINHA 0O BEIRA RIO

tNlclo Do TRECHO - S 3"26'5.22" W 42"29'4a.21" \
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ry/sAo
Governo Municipal

rNÍERMEDtÁRtO - S 3"25',59.04" W42"29',38.46', Data da Íoto: 06/06/2022)

FTNAL DO TERCHO ' S 3'25',35.50'W 42'29'14.20' Data da foto: 06/06/2p22)
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1":tÍ'tçiisAo
Governo Municipa I

JAZIDA DÉ ATERRO

s 3'25'53.91'W 42'30'13.00" (Datâ da foto: 06/06/2022)

BOÍA FORA

s 3"26',5.22" W 42'29'4A.27" IData da foto: 06/06/2022)

a

FRANKNTLVA vrErRA ::::1*f Ji'ü"-.,^MATOS vrÉrneiueros
SILVA:66080185253 sltvA1660801 852 s 3
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lNIClCr-TRECHOI - MA- 0lr
s 1.2456.12 W 4l"lo 11./l

II'4PLANT

ORDEI.,l nEscRlÇÃo COORDERNAOA GPSTSAD.6g

tNiclo - ÍREcHo I- MA - 034 s 3'24',56.42 \N 42'30 31.73"

BUEIRO 01 - 8STC 1 00 (TMPLANTAR) s 3"2521.21', W 42'30',29.87"

BUEIRO 02 - BSTC 1 OO (IMPLANTAR) s 3'25',54.87', W 42'30',0 74"

POV PEORINHA AEIRA RIO s 3"265.83" W 42'29',49.00"

FIM - ÍRECHO I. POV. PAU D'AGUA s 3'2638 29',W 42"29 5417"

SEÇÀO Í PO TRANSVERSAL

POV. PEORINHA AEIRÁ RIO

s 1026 s.33'w 42029',49.00',

FIM - TRECBO I . POV, PAÚ O'AGI]Â

s 102613.29', W 42029',58.17'

'r r't 
I

;

MANICIPAT DE SÃO RPR

PRANcHA 02l24RECUPERAçÃO DE ÊSÍRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO

BERNARDO - MA

MAR2O22

FRÂN(NILVA 
^shnqdebhr

INDICADAIM PIANTACAO
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INÍCIO - TRECHO III . POV. PEDRINHA DO BEIRA RIO

s 3.26'5.40' W 4229',49.02"

FIM - TRECHO III
s 3.2s'35.98" W 4Z'Zg'74.6s"

P3

(

§c!rrgces50
Itúlha
lTtlbÍb:_J---

i lr À '1,1, I ;.

P2

II\4PLANT

P1

coM Exr ÍoÍaL r500.00 M

ORDEM oESCRTÇÀO COORDERNADA GPS/SAD-69

INICIO.ÍRECHO III- POV, PEORINHA BEIRA RIO s 3.26 5 40',W 42"29',49.02',

BUEIRO 02.8STC 1,OO OMPLANTAR) s 3"26 4 24'W 42"2946.50',

s 3"25',35.98', W 42"29',14.65',

2.15 2. /'.)

J

IPAL DE SÃO BERNPREF E IÍU

PRANCHÂ] 04/24RECUPERAçÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICíPIO DE SÃO

BERNARDO , MA
vr€rRA r AÍos rdfiiliÍvÁ sÍtrr

N DICADA MAR/2022IMPLANTAçÃO
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0N]fotsMl)E'IERL

2.500,00
ÁREA UTIUZA\€L

0ÊcDE
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22

REcupERAçÃo DE ESTRADAS vlclNAls No MUNIcÍPlo DE sÃo

-MARNARDENICIP

IND!CADA M^R/2022

P REF
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GERAlS

JÀZ DA

25

ÍEESr,rDE D

ÁREÂ I]ÍLLZA\EL
CORlEDEMNl

CORTEDE

POv PÉOÊN8^ 00 aÉR^

BÁSE E PAV]MEN

ôcôRRÊNclas N

iôcruzrçlo
SUB-EÂSE

2 500,00

22

Folha

i
à

I

t'+"

I
3

AZ

BO]A FOX^A (r 700 M)
, ,), ,4 i:t "!t 

42'\1 14 t4
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DIARIO OFI(IIAL DA UNIAO - seçao :

,-'rocess
:rÍha:
,ilhricã

tSsN 1677 7069 Nq ú1. auiilâJêira. 22 de setembro de 2O2i

47 L

ÉxrRATo 0E coNTRÂTo coNTnÂro aoMrNrsrRÂTtvo Ne 182/2022 pRÉGÂo ELEÍRôNtcol
w.016/2022, ÍlPO: Menor pr€ço por itêm. OAlEIor aont6tôção de êmpree espê.iali.ãdâ
no torheciôenro dê màtê.iàk dê.ônstr!çào, hidráulicor e eléÍi.ô, destinadô parô divêreg
Sec..tàrà5 do Moni.'pio de prsgeF F.ãma MA. DÂÍÁ D AsSINÀÍUR^: 19/09/2022
CONÍRAÍANTE: Prêíeitúra ÍVui.ipai de Pàse8êô Fraíe-MÀ, por ôeio dá sê.rêtàna
M!.iciprlde lnÍÍaeírutuÍa, CNPJ ne 10.433.570/0001 11, RIPRESINTÁDA p.lo sÍ. ÁNTONto
flÉNATO MADEIRA DE SOUSÂ, CPF..03A 192.193{7. CONTRÀÍAOÁ: MoRÁE5 cÀvAtCANÍE
coMÊRcro E SERVIçOS LTOA, EPP, CNP] 07 640 150/0001{9, nestê ato rerresentado pêlo
I Gardeon Gaspâ. Moraer, CPF ôs 041.046021{2. VALOR DO COÍ!ÍRÂTO: RS 139.705,a2
( cemo ê líinla e nove ôll, sâecentos e cin.o r.ats e otênta e ó06 cêntâvosl. vrc€NclAl
1gl,rn 1à ttlt]11»7 345Í LJGÁ| re' teo.ra .e 105lO/)Or), cre(.eto ü,n,(,pá, ne
013/2019 e Lêi tederar n, 3 666/93. Pâs*!eô Franê-Ma, 20109/2022 sr. ÂNToNlo
RaNATO MÁD€13Á DE 5OU5A, Secretáno Mlnicip3l dê lnfrà.rlrltlrà.

ETTRATO DÉ CONTFÁÍO CONIRÂIO ÂOMINISiÊAI]VO NT 183/2022, PRÊGÃO EIETRÔNICO]
N! 015/2022 nPO: Mêno. p.êço p6r item. OAIEIOT Coõt.aiàção d. êmprêrà espé.iáliràdã
no Íome.rmê^b de hí€riáú dê conÍruçãq hidíáuii@i e êlét.i.o, detrnàdo pà.a d'leÍss
çcr.lànàs do Muni.ipio de Pdeeem traÉ - MÁ. DÀTA DÀ AS5I ATURÁ: t9l09/2022
CONIRÂTÂIITE: Prêrêitlra Múnicipál de Pãrs8êm Frãnê-MÁ, poí mêú dã SecrerãÍià
Municipáldê Âsisté..ia S@ial, CNPI ne 15.536.863/@0155, i€PR€S€NTAoA pela Sr. lrta
Êaqucl Oini, Caryalho, CPF nP 603-3-43.573-69. CONIRÀIAoÂ: MORAES CÁVALCANTa
COMERCIo t sERvlços lT0Â . EPP, CNPr 07.640,150/0001 09, nêere aro reprcsent.do pêro
5í. Gêrdsi Gãspar Morae5, CPf nc 041.046.023 02. VÁLOR DO CONTRATO: RS 51.936,63 I
.inquent. e úh mil, no*(ênro! e t.intã e rêak e !e5*nta e oúo centá!o5) vlcÊNalÁ:
19109120,7 z 37/7212022.6 SE LEGAL Lêi reder.lfl§ 1o.520l20l2, oecreto MunrciÊal.r
018/2019 e Lei keral ne s.666/93. Pâsssen Érã..à-M., 20/09/2022. sr!. Éíi6 Rãqu€l
o'n, CàNàlho,s«re$nô Mun('ra, dê Ásutén<'à 9«'il

ÊraaÍo DE coNTnÁTo. coNTRÀTo aoMrNlsTqalvo Ne 18al2022. pREGÃo ELErRôNrcol
Ne 016/2022, TIPO: Menor p,eço por úêm. OBJ€ÍO contÍôr.çâo de emprês especiaiúádá
no torôêcinento de mate.iak de construção, hidráulicos ê elétrico, d.sli.ãdo pa.à dive6âs
Sêc.ête.âÉ do Muni.ipio d€ P.S!ãBêB trâftã . MÂ. D^IÂ 0À AsSINÂIIJRÀ: 19/09/2022
CONTiATAT,ITE: Píêfeitlrà Mrni.ipil de Pare8em FÍan6 MÀ, po/ meio da Sê.reraria
Mlnúpãl dê Edu6çao, CnPl ns 30.227.4410001{5, nÉPREsÉNTAoa peiâ sd a.hund.
MaÍia Brno d€ càruàlho, cPr ns 

'146 
41'1353.91 CONTRÀIAoA| MOf,ÂES CAVALCÂiIE

COMERCIO E 5ERVIçO5 LÍoA . EpP, CNPI 07.640.150/0001{)9, n.srê ato reprsenr.do pÊlo
5r. G€rdsn Gâspôr Moíaes, CPF ne OU.046.023{2. V/rlOÂ 0O CONTRATO: f,S 93.418,02 {
novéntâ e três mil, quaüocênto5 ê dezoío rêai5 e dois cênlâvos ), vrGÊNoA: 19/09/2022 a
31/12/2022 BASÊ LEGÀI: Leirederâl ns 10.520/2012, Deceto Municipal n! 018/2019 e Lei
Federar ns 3.666/91. Pa5exem Fran.a Ma, 2Ol@/2O22.5r.. nairunda Maía Êrito de
Cãryilho, s.cretá.iô Mu.rc'pal de Ed,càçâo.

ÊxtiÀÍo oE coNTRATo. coNTnÁTo aoMrNtíÂÀTrvo Nq 135/2022. pÂt6Áo ELÉnôNrco:
Ne 016/2022. ÍlP& Meno. pÍeço po, ilem. O&ETO: Conirãraçâo dê eôpíesã esrecialtâdâ
no tornecimenro de mât.iãk dê cô.íruÇão, hidÍáuli.o! e êiét.ico, dêriinàdo parà dlve.ras
Secretairat do Múnicipio dê Pâsâaêó Frâncê MA. DÂTA DÂ Â5S|NÁÍURÁ: 19/09/2022
cONÍnAÍAÀrÍE: P.êÍêitu.a Municipal de Pãstagem Fran.a'MÀ, por meio da Secretariã
Mlnlclpaide €ducação, aNPJ nr 12,009.1aa/00o118, REPRESENÍADA pela 5.r. Leyla Andrêa
S.b3 dê Toíês Peretrà, CPÉ n! 771031.803.20. CONTRÁTADÀ: MORÀES CIVALCÀNTÉ
cOMtRCiO E SERV|çOS tToA - EpP, CNpl 07.6{}.1$/0001 ()9, âêtte alo rep.ee^tôdo p€lo
sr.6€rdson Gaspâr Morãêt, cPF ne 041046021{2 VALOR DO aoNTRAIo, RS 124r21,1s
{ cento ê vinte e q!ôtro ô{, üezentos e enre e um Íeaú € qlinre centavos ). vr6Ê{cral
l9l09/2o22 â 3r/12J1o22. B^s€ L€GÂL] l€i Federãl ne 10.520/2012, Decrêto Municip.l ne
018/2019 e L.l Federalnc 8,666/93. PassaBem íranca-Ma,20109/2022.5ír. Leyla And.eà
Saba de Íores Perená, se.Í.táriâ Municipal de Sáúde.

ÉXIRÁTO OE ITRMO ADITIVO

pRrMErao TERMo aoiÍtvo 0À ucÊNctÁ 0o coNTRÁÍo oaa/2021, oRlutilDo 0o
pRocEsso LrcrÍaro8ro MooÂLrDE aoNcoRÂÊr,rcrÀ púBLrcÀ N. @2/202r, pRocEsso
AOMINISTRÂTIVO N, 00r 1@5/2021, fiÍmôdo enee a PRÊFE|ÍURÂ Mll'{lClPAl DE
pÂ5ta6ÉM !8aNrÁ, dlrcw5 dà sLcREra{rÁ MuNr(rpar ot saúot t À tMpREsa L. g

BAÀSORSA SEiVrços MÉOrCoS, €NPJ: 21.21o,@looo14a. oBJÊÍO: É obrelo dêtte
insÍunenro á um aditiw de p.ôzo para Co.lrõlação de empres pâ.a opera.ionalizàdo .
êxêcuçâo dê *ruiços ôédi.os de saúd., cofr o obJêtivo de detenvolver àl€ndiôehto de
!Ígénciô, êôêreência €ô ponlô atêndimento . obstdri.ia ên ,alas dê páno e cêntro!
ckúrgr.o, no Hospnal Muni.ipâl de P.ssgéú FÍanca oA VlGtNclA: ri.a prodoeado o
praro dê er@Éo dc 5ê^'ç6 anteriormente pactu.do em 27 de lulho de 2021, poÍ nô6
12 {dozel me*s, p3ssndo o mêsmo ã le. sua vigénci. d.ntÍo do n@o pÍà.o de
2a10112027 à 2A107/2023, colrorôê racurta o an.57, §tc,llda Lei nc 8 666193 e aheração
posteriois. OA ÂAÍrÊrCAçÃO: Fkam ratiticadô. todas as demais cláusulas e condiçóes
.íãbelê.idat no conÍãto ne 038/2021, quá nãõ tênhãm íido €xp.etranente êltêÉdos
pelo prsente Íermo Âdirivo. Prêteituía MunicD.l de Paseaeh trànc. MA, 28 de ]!lho
de 2022. IEYIÀ ANDRTÁ SABA 0E ÍORRES PEREIRA Seretàna Mu.icipal de Saúdê.

PREFEITURÀ MUNICIPAT DE PIRAPTMAS

E(ÍÂArO Ot COr{ÍiÁTO

EXTRATO 0E CO,IITRÁTO: Ne 075/2022
P.ocêseó Adúinrst.ârirô ôo 014/2022. Tom.da dê Freço h' @4/2072, darà $lo5/7o72,
.onkala.te: SEaRETÂÂIÂ MUNIC1PÀL 0É ÍÂANSPOÂTE E URBÁN|5Mo, com à tede na
Áve.ida Ânlonio Ribliro, n! 325, Cêntro Pnàp.mat Eibdo do Mãranhâo, CEP.6t46G
00o, inscrira nô cNPl N.e 0r.523.366/0(!01 66, Íepíesenradô pelo s€nho. secretário
Mun'.'pald. I.à.tpode e uÍhànÉmo. SÍ Ma,E rorê'ção tànài d€ M.ror Coldrer. RG
0277243!200! 9 SSP/MÂ, Crr nr 2064553835r, Obrêro' CONÍnÂÍA(aO 0Í tMPRaSÂ
oÁRA ÍXICUêO Dl )ÍÂvlCOS OÍ ÂiCUPIRÁ(.ÃO Dt rSTRÁDÂS V'C'NÁ!S {O Mr,À'CÍPIO 0t
P|RAPÉMAS MÂ, CONFORME CONVIN|O CV Ns a.2a3.00/202q Celeb.ado com ô
MINIST€B|O 0O oÉSÉNvOLvlMtNÍO qEGIONÂ| - rVoR, araÍés da COMPANHTA 0O
DÉsÉNVowrMÉNto oo5 vÀrÊs Do úo FRANcrsao Ê Do paRr,lÀrBA cooÉvasi oâral
19109/2022, conrrsradó ÁGÉcoM EMPREENDIMENÍO E CONSÍnUCOE5 LmA.EpP, com
*dê na ave.ida oêrlrâdo Lste/ câldâs, ns 708, cê.úo, c€p: Nq 65,16s.000 - cãnlônhêde
- MÂ, in*rita no CNPr sob o ne, 15.759.603/000r.a9, nesle ato r.prê!êntada p.lo sr.
Rãnildo B:.boe Ag.mê, podàdo(a) RG ne 1827572m17 GÉlUspC/MÀ, CPr 

^.413 500.143 20 vâlor do conrâto: RS 3.236.869,76 (rrês milhaca, du?entos e qla.enlâ ê
,ovê ôrl, cênto e trintâ e um Íêôis eoitentâ ê um (êhtarcsl, Prazo d. visên.iã: o pr.sênle
conrrato terá validadê de 08 Íoiro) meses ooração o.çaôenrariar ÓrBão: 02 - PoDEn
EXÉCUIIVO, Unidad€r 02.16 . SEaRÊTARTA MllNlClPAt D! TÂANSPoRÍI E USBANISMO.
slbunidôde: 02.16.00 SECREÍÁRIA MUNICIPÂI D[ ÍRÁNsPORTE I URBANTSMO Oorôção:
26,7a2,003a.30o6.0ooo - coNsÍiuçÃo, R[c T MÂNUÍENçÃO DE EsTRÁDA É PONTEs,
Eleóenro de D6pê*: Áa90.51oo obrâs E rnstalaçôêr. tuítê dê Àê.uí3o:1.5m; 1.7@i
I 701; 1.750. Luir Fê.nánd. Âbíêu cltrim, Píêreilo

PRÉÉETTURA MUNrcrPAr DÉ RrAcHÃo

Ávtso Dt REflFtcÁçÃo

DO EXÍRAÍO DO PRIME1ROTERMO ADII]VO AO COTIIRÂTO N9 352/2021
A pretêiturá Municipar d€ Riâchào/MÀ 

^estê 
ato repr€s$lado pelo S.nhoÍ

preíe'to RqAero Fêlipe Me@:es dos S.ntos, iq@ úbli.o, a todo5 os inleísdór q!.. no
Enraio do Prireiro TeÍmo Âd it'vo .elerente & Co^rato. s352/2021,oíiundodãÍom.d.d€
Preçoi Ne m4l2021. pr«ess Adminiírari@ Ne 069 2106/2021.PMi, publi6dô É oiário
Ofi(Érdá união 5êção 3 Págrná 276,dodia 30/09/2022, âlteÉ se os leguintertermd: onde
té-se) 1a/o4/2022, tê te: L9/0A12022.

Âiechâo - MA,6 de junho de 2022.
ÂuGGtRO FÊLrPt MEllfzts 005 SÂNTOs

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNAROO

^vl§o 
DE LrcrÍaçáo

pnEcÃo ttEÍÀo tao - pt tr 39/2022

Á PrêÊoeira Oli.iâl dá Preiêrtúrà Múnrctpâl de Sãô SeÍnardo, Esrado do
MaÍànhào, toínà públ(o, paÍa cof,irecimeôto dos rnt.rês5ado5 que íaÍá .ealizaÍ, $b a
éAid. dã L.in s 10520/02, oê..ero n.! 10024/19 € subridianâmênt€ ás drpoíções dà Lel
f.! 3565/93. §uas alteraçôee posteno.ee, icitàçào nà modalidad€ PÍ€aão tlêrÍônico do
tipo menor p.eço Blobál que rêm por ohj€to .ontrát.ção de eúp.esa pa.a êrecução dos
ietuiÇos de íecup€raÉo de esrÍada vrinai no mun(ipio de são Bê.nà.do/MA, R*urso Cv
Nq 8 23700/2021 SICONV NE 916327 . 

'OMPANHIA 
D€ DESENVOLVIM'NÍO DOS VÁTEs

0o 5Áo tRÁNcrsco E Do PARNAÍBÁ
ftdêvasf. O cename se re.lüâÍá no dià 04 de outubro de 2022, ás 0300

horas (honirio de Brasíhl, alravés dô ue de recu6o5 da tecnôlo8ia da iniormação, ,tte
httpr //ww. podâlde.oôp.âsbr cóm.hí, lendo pí.sdlda pera PreSoêrâ destà úereú,a
Mun opá|, na salà da CooBào pemânente de Li.itãçào. rruada na Pç. Aer..rdo Coetho
de Âlmêida, Centrc, 5ão A.hardo MÂ. O edital e rêus anêxos .n.ontrà6-* dúDonivêie
na paarna web do Êonaldê côhpràsbr- endê.êço hup5://www.ponáld«@píarbr.cor.br
tsd.rec!óênros .didonãrs no m.rmo eôder€ço e/ou pelo tê|.íonê (. 93) 1477 . 1392, ús

São SeÍiãrdo-MÂ, 19 de 3ereúbro de 2022.
ÉLIZA OOS 5ANTO5 ARÁU]O LIMA

PREFEITURA MUNICIPÂT DE SÃO PEDRO OOS CRTNTES

EXÍnÂÍO5 ff COI{IRÂrO5

PÂÊGÃo ÊLETÂôNrco Ne 34/2022
Processô Admrniírativor 102/2022 Co.Íato: 269/2022. €ohi.àranrê: PÍ.Íêitlrâ MunicrDàl
São Pedro do§ Cr€ntês - MA, CNP.I: 01.577.844/0001-62. Contíàtádàr ODONTOÍEC
COMÊRCIO E SERVICOS tToA ME, CNpJ: 34.626.067/0001 53. V.loí RS 181 1?2,04 {c€hrô
€ oilênta e um mil, c.ntô e vi.tê ê doG íea( e qlaÍo enrávoil Obj€to Côntrôraçàô dê
êmpr.râ pârà sêBiçot dê mà.uÍeôçào pÍêveotivà e .orretivà com lornecmento de peçàs
paÍâ equipamê^tôs iédico hôspjtàlà.Ér, arenção bá5iê, odoôtolóS'.os e ãc€stó'rôs Dàrâ
âtendeÍ a sêcretári. de tuúde do mlnicipD de Sáo Ped.odos Crertes. MÀ. FUNDÁMÉNrO
lFca.: re 10.5t0/2001, oetrêto Mun.c,pá 010/2070, rp.3h66/q1 e dpmd\ r€qtr.d!ó..
ãpr'(õeek TTRMO DE HOMOLoGAçÃo. r3/oq/207,,. PFAZO Ot vr6ÊN(,a. l. d" *I";bro
de 2022 á 31dê dezembro dê 2022 São PÊdro dos Crêntês MÂ, 2t de serembro de 2022
Rorulo cosrâ aÍudã - Pr€leto Municipal.

PRrGÁo ErrTRôNrco í!e 34/2022
P.ocêsto ÂdninÉr.áwor r0r20)) ConrÍàro: 27O/2O22 ConÍaÉnrêr Píeíetrura MunLcLp.
S5o Pêdro dos CÉntes MA. CNPI: 01.577.444/0001'62 Cônk .d, V
ÍÉCNrCa OoONÍOLOGICA E HOSPITALÂB ElRtll -ÉPp, CNPJ] 32.474 997/0m1.08 Varo. RS
130.512,54 (.ento e oit€nlà mil, quinhenlos e dore r€aG e cinqupntã ê quatrô ce.ta!ot).
Objetor conrrãtação de empresa paÍô tetoiços de manut€nÉo pÍevêntiva e coitetiva (om
Íome.imen!ó de peçls para êquipárenros médko hospnalarês, itenção básicà,
odontoló3ros ê a.esjíot pà'â àtend€r a sê.rerá.ià de s3rde do muni.ipio de ço P€dÍo
dos C.enr.s MÀ. FUNDÁMENÍO LE6AL: LÉi 10.520/2002 Decreto Munrcip.l 010/2020, L.
a.566/93 . dêmàir leaislaç@s aplicáveis TERMo oE HOMOTOCÂ(-ÀO, 13/09/2022 PRAZO
DE VIGÊNalÁ 14 de *r.mbro de 2022 á 31 de dêrêôbro dê 2O2i ço Pêdrô do5 Crentê,
- MÂ, 21 dê rêtembio de 2022 Romllo Coelâ AÍudê PíeÍêito Municlpal

PREFEIÍURA MUNICIPAT DE TUNTUM

avtso oE ÀDluDtcaçio
coh@RRtNoÂ úarcÂ Í{e 5/2ozz

OEIETO: Conl6tàÉo de êmr.eÉ de ê.9ênhâriâ pâ.. pàvihentação aíâlrica na 7onô âurâl
dô muhiciDiô dê Túnlum/MA
ÂMPÁRO LEGAL: Lei nq. 8.666/1993
PRAzo DE ÊrÉCUçÁo: A Ere.uçào rerá imediâtâ, .onÍorme a5 nece5sidades da se.Í€Griá
Mlni.ipal de lnfrâBtrutlE
VÀLOR ÍOÍAL RS 9.437 243,93 (nove milhõe§, qúàireêntos e Íintâ e sête mi, duzentos
e oit..tã . três íeal5 e noÉnlà e té5 cêntavor.

Ém dê.drêníà do prGere de rctaçào aciha individuado, c
13, in.Éo vrl, dà Lei nq 8.666/91, o PÍesidenre d. comÉsão Pem.nent. d€ Lrnàçãô, efr
1l d. à3o,o dp )02), àd,ud(ou o objeto do pro(ed'henlo l('laro,'o à eEpr"e 6aqDF{
PÂOrtTOS f tXrCU(ÁO Lr 0À, pêrioà jurld,(a de o re ro p..vcdo, trb.1!â no CNPJ job o n.
24.365.151/0001-01.

Tuntum - MÂ, 21 de *lembío dê 2022.
AI€XÀNORE SILVA SANÍOS

Píesidente da (omisseo Perúônenrê d€ Ucit.ção

Âvtso Dt HoMoLoGÂçÃo
corconiÊNcta PúBUGÁ r @5/2022

OBIETO ConÍataç5o d..úpresà de €ryenharia pãÍà pàvimentação âíáltica na Zona Ro.al
do múnicipio d. Tunlrm/MÂ
ÀMPARO IIGÂL] L€i ns 8 656/1993
Pf,AZO 0Ê ÊxrcLr(Áo: A are<uçào *rá imedi.rô, .onidhe as nÉe$idades da secrer.r.
Muni.ipâl dê nícslrutuíâ.
VÂLOR TOÍÁL] À5 9.437 233,93 (nde milhô.r, quâtocrnro! e Íi^ià € tête mil, dü:e^tos
e oltenta e três rêai5 e n@ntã ê tés .entavo!).

Com bâse nâ! inlormàçõês .onllantes nos â!!os do processo, contiderando á
inerhlên.ia de qualqler r€.!r5o pênde.lê .o íef€rido pr(êreo, o Sêcretàrio de
OÍçameôro, 6estão e oesp€es, .o uso de suô. ar,lbutóes, eh 12 de âgosro de 2022,
,eio.veu HOMOLOGÀR o ohl€to do p,Ged'-earo hutàtóno i.FpÍrs GÀqotN pROTIIOS

t LIICUCÃO .lDA Eso. u'd'4 oe d,e{o D vàdo .r\nr, no C{rr \ob ô -o
24.365 151/0@101

Íunrum ' MÂ, 21 de retemúo de 2Í,22.
RHICÁRODO HÉÚÊVÁL! ALEXANNORO BASTISTA'OSTTÂ
Secretá.io Muni.ipâl de OrÇamento, cêrtão e oespesas

PREFEITURA MI.,]NICIPAL DE VIANA

urRA-ro 0a TÉiMo Áonvo

txrRÂIo Do sExÍo TEBMo ÂDtTlvo Ào colyIRAIo fle 249/2019. IoMAOA DE pREçO N c
ma/2019 qÉpÀSSL \l oolm56r5 2bl2011 PÂflLS St(RtTÂRlÂ MJNITIDA' Ol
aDMrvrslRÀCÃo t p-ÁNUAMlNto (NpI 0643993a/oo0l ,6 t RoÍHÂ f{Gr\HAqÁ ITDA
cNPl 25.17s.294l0001-11 OorETOr Esre s€xro Íê.mo ad.tivo rem por objeto um a.re,cimo
deprazocon$atu lorEinâl, por r3o {cênroê oil.ntã)diâi. BASE LÉGAL Àrt.57, ncÊorr,ê§40
dô Lei Nc 8.666/93 VTGENCTA: O pre*nre Ter60 

'iir,vo 
emrâ em úsên.iá a pãdn dà dârà

\ubpqverte.o Rim.nto d @ô v'8.ní'à óe,rÁ lm (,c-o p
cten(.ldàr DOrÀCÂO ORCAME\IÍA§,A 02 35 StCFrÍARrÂ MUNICTPAT OÍ rt{ÍRÁÍ5rRUr.JRÁ
02 35 @ sÊCnElARrÁ MUnrCrPAt DÉ lNfSAESriUrUiÁ 15 URBÀNTSMO 15 451 rNtAÀ
ESIÂIrTURA L.TRBANO 15 451 0123 PúNErÁMENTO UnêANO 15 4sr 0323 1080 00@
URBAÀIZÁÇÀODAÁv LIJSoI ÂLMIIDACOUIOT (ONSIRUçToDoPoRIÀI DAIN'RADÁ UÀ
aroÀDt 4 4.eo 5t.00 ogRÀs t rt\tÁLÀÇôLto r 2. roNtL DLirlcLRsos oc uLM oa Iorr( DÍ
ntcunso ou I RÀ! -iÁNsrtRftc.Às dr co\vlNo9 oL (oli rRAr os ot Rl pa5st DA L]N,Ào
O.1,OO IoNÍE5 DE REcURsos oRIGÊM oA FoNTE oE RIcURso RÊcL]Rsos oRDINÁF 05
RÉtuF5os 00 Êxticicto connÉNT. srGNÁTÁRtos: ÂÂYt50N RAMoN SÀNTO5 NUNE5.
Sf,CNTTÂRIO MU'{ICIDÂI OI ÂDMIN,SÍRÁ(ÀO DI PTÁNLÀMINIO CO\II1ÁIÁNII P ROIFÀ
LN6tNHAR|Á LrDA COr,lriÂrÀDO VBQ/MÀ 19d. ideFbro de 2Ot2

tcP
{,+ iq//,wn&!s^úêft.ei.hhl,eb.ero6rÔ]0,6,@'$

r98



ESPORTE

lsiocess
Folha: /
Rubrice

L

6l sÀo Lui$xa,oull,rTA+ErRA, 22 0E SETEIIBRo DE 2022 Email: extlaÍedacao@gmarl com

MENTINHA,\ÂlNlMlZA M0MENTO D0

IANIERNA NAUIICO: tADA Tll'dE VAI

CORRTRAIRAS M§ SEUS OUilIVOS'
Em burca dr d!à prihêira vitó.iâ

.omo viri!ânt€, o §amplio pÍte Par: ô

d!€lo dêsrà sêxtajeira diãnk do Ná!'titó
com.r possrb,iidade de pod.r àprover(àr
o mooerrô .omplredo do .dveroirlo. À
equ,pe pemambu(ânr emar8e a lànterià di
<ompetrçãô e rêrá que alcrnB. uru tEnde
s€qulrõa de ú!oÍr3s P:ã nio *r ró.indi

Apê5ãr dêlre hto, o atacâ te Pd.nti.h:
minirnia ê§§ quênao . éz riut.rdl uf, e§E á

êm cà,tpo n6lâ sêxt íêirâ.
"Quândo â úôiá rolrr.ãd. iime \âi coner

lrris ôs sêü3 ôbi€tivo! do mêsmo iéi.a
PÉci§,rnos eítr.r m ffipo atenlos a üido
.É ÊnBr con{uiltr sà stoÍE. qÉ serâ

Lito ,mporunre prn nore equ,Pê' . afrmo

O coóíronro do Sâmp.'o diàntê do
NíL.rico sêá r€.k ?do nêlu sextáJeiÍa, hos

Aínô'A pâftidá êsrá ruítâdà p* L l9l!.

CBF convocajogadora

maranhense para disputar

(opa do Mundo Sub-17
iüosta $ã.8-l§rr fll),â Contd.r.l B]únein d.

íutéol iC§F) conE ou., ?l .d€Es q{. 
'êr..§.nt 

áo
o Brrd ÍE c.pa do Müido FúnÉlirÉ s.tb-I7. i.knà dá!

dê!úaucs daliíâ à a mr.nht tíê t k&qE6mAenat
15 rí16 ft,i .oíwcae e E dl.pllt . 5e PrhEirc torÍlcó
on.E! D.h rd.ç,o.À cüiretiéo otôftd na lnd6

CoD apáü I 4 ,ms. l't)/kÁ d!!prno! À Série

A2 do Buiil€áo dê prúrnqE ! do mo Pisâdo
pdo C.frmr, das quâE , .dêa zu,ou êm úà
pâíi&r r.n{,ô düls dÍ cômo !I'.d.Í.

Á 8nrànl1.rl$ io d.§o.ou irnro que ch.8o! a

$í .ontndà pêio lnt.íu.lollrl no ÍÍtê3m àno d,
mhô! ô Basilêirão d€ O6envolím€nrc $À I 4.- 

Enr 242 te um: r ;p,à u.tn!io. àlF ó. 5€r intoSBd.

no $b- 15, cqn€{o! a rtrr nr êqup. ru$ lT do .olo'ado
loeo conq.rnndo . uü.üôàd€ e fit ndo àGncãô dÀ !êlêçáo

e q@ndo íor (ovotad, peb PnNlã v.. nào su rui§

t {tEF}lÁooa{Ár

cat'ta

^Íos§Â

5ão Paulo deve levar forÇa máxima

para último jogo antei de final
AÉ' dôi! dias de rolgà.

o Sãô Pàulo se reâprê.ênto!
ÉsÍâ qqrtà.Íe,É. no CI dà

8ü" Fgndr. e de u inioo àos

prcpr-tiÍor paia lnírênur
o Àn'. no pro,(lmo ddlnfo.
1i r0h rd. BrâsrlLrl. no
xorrmbi. ixÍo CaaPtqato

O co.íroí\to sêrá §
uhrmo tê$e paíi RotàÍ,o
c$i úB de ínrl únicl d1

Copa SulÀmêíicra no diã
l" de düÁÍô. êín Câôb4

conli o lnde?sdienr€ ful

D.s tt ô ãne ir:, o
tre,nador pode lev:. a

clrpo o quê tli & mêlhor
.o domingo pàr! s€ dau.
riidâ mâis dà zoiã de
.ôaÉemo do Bn5ileirão
e :provetar para hi:o d3unr
aiusGr ni equipê lue d€,ê

Parâ domin!ô, o Sáo
Pârlô nio rôntire con
Nah{kl fêrErêsi, co'roôdô

di

PREFEITURA UUNICIPÂL DE
MAGALHÁES DEÂLMEIOÂ

REVOGAÇÀO OE LICIÍAÇÀO

REvocÂcÃo roMAoÂ DE PREÇo 005i2022
;;;ã;;i;,;";";,,;; irÁM-+És oL eLuuoe. rs,o,

do Mâ.ânhão aúav€s do President€ dâ CPL v€rí REVOGAR 0
Avtso 0E.lcllaÇÀo nà noda oao. -oVADA DE PRECO.or

oo tDo nêroi pÍe@ qlo0à1. que lem poí oq€lo crnràlâção de

p€s.oa ,u^di.a esoêoâl zdod oara p'êslaÉo oos se'v\ !s leo{o"
espefia Eados oe €à]zaçàode D.ocesso s€ielt0srro', É00 p3Ía

mnüaEÇáo lenpc[aB 0e eÁcepcóid r€'€sse oLblico o cP'1a4p

§e ÍêaíIána ro0É 26 o€ setenD,o oe 1022 as '.00 ro.âs 'o?'/
dê Eiasiliâ). MoTlVoi admlnisfalivo .

MAGALHÂES OEÀLMEIDA.MA.20 DE SrÍEMBRO 2022

FíanoeL Pêssoa da Silva

PregoêlB Muniopâl

PREFEIÍURA Il!UNICIPAL DE SÀO EERNÀRDO
AVISO DE LlClÍÂÇÀO

PREGÂo ELETRoNTco - PE 039t2022.
a Preooe d ofcial da oele Jl? U,n,cDâ de São BêÍÍado

tslâdo d; MaÍânnáo lona pLDr,co. par. conre(rmerlo oos

interessâdos que íaÉ íealizar. slb a égide ú Le n." 10.520i02

Dec.€lo n.'10.024/19 e subsidaÍiafllente as dÉpos tres da Lei

n.o 8.66683 e suas alletrçÔes postênorcs. lrcilâ(Éo na modaiidâde

Preoão Elêlró",co do l0o nelo, pÍeÇo gobàr que Ier pc

oo eio cont atacáo oe enp,esa prÍ3 erecuÉo 00s s?ry'ços oe

Íec"mÍacio de;sL.aoa v onal no nun c prc de sá, BeÍrarooMA

Rê;r§&tv N"8 237 001021-slcoN! Y 9 r 632 7. coMoÂNrllÀ

DE DÊSENVOLVII,,IENTO DOS VÁLES DO SÂO FRÀNCISCO

E DO PARNAíBÂ- CodevasÍ 0 c€íâme se ÍeajEerá m dla 04

de ouúo.o de 2022. âs 08 00 ho,?s foraro oe B.àsia). aúd{és

do uso d€ recursos da lecnologla da [ríoíÍnaçào s e hltps:/i

$úr poÍlá.oecorp.asb.mr.br senoo o.erooà Delà o"qoe Íá

desk P ele tura ll,lúúpal, na salã da Com'srio P€ Tâtenle de

-. aÉo slLeoa .a PÇã 8€ínâmo Coe'fo oe Àale oâ Cenro Sàa

BemaÍdo - ÍllA O edllâl e seus anexos en{lnt'aíl.se Úspon ve'5

ne paq nâ web do Podal oe Cono.a!ú - eioeÍeÇo lllosiwu',v

lo.úloem-p asDí com b . ÊsrlaÍeore{os ad co"3is ^o nes,To

enoeíêço e,ou p€rc lerero.e 
" 

98, y77 '891 das 0800 as

12:00hs.

São BeflrardGMA. 19 de selembío de 2022

Eú dos Sântos AÍâuJo Liílá.

Pregoeira Munlclpal

.eÍni fêtipe Àlvêt. lgor
V'nicnr. Oi.So CostÀ Lô .
Reiíddo;Pahlô H!'n,lodriro
Nlstor, Alir.ofl e. Patri(k
[ü.1ãlo e Càlhri

O.lenco.inda têrá
miir ni! treinor Ánte: do
contront" pelo Básíeiaq
onde o tim! ettá. com
14 i 13'

I
,

"t

t
t

{

ocalizado oa Av. Rei de
Fr.rnaâ, prox. Oe ShoPPi§g

e Pitaqoros, Pror. Oe Bancos o
Supernreícôdoa' APârtamêato
tôdo com môveis PÍoielado§,
localizado no 3o andar, coro area
de 56m dê àrêâ corBtrulda, todo
revesüdo em papel de Parede'
prso porcelânato Possr.ri sala dc
a6tar o lanlar, váranda revêstidá
cÕm plâcâ deco.&tivâ e güârda
corpo em inox, cozinha íeve3tjda

iô Àril. Ficülda{les Ceúfira

em ahmioio ê vdÍo tempeÍado,
âre9 de set-viqo. 2 qrratto§, gondo
'l semi -3úite, í banheiro. Arêâ
dê lazer eomptêtÂ, com Prscina,
gslào dê Íes1a. Pârquin hot
infaotis, quro3quô, quàdÍa e
câmprnho de trtêbol ,

cot{I{ro9898ffis{si

T

f]

f !

!

:-qü



[:olha:
Rub

pREFETTURA MuNtctpAL DE sÃo BERNARDo
##ATo AVlso DE LtctÍAÇÃo

##ATo pREGÃo ELETRoNtco, pE 039/2022.
#STEX A Pregoeira Oficial da Prefeitura tMunicipal de São
Bernardo, Estado do Marânhão, torna público, para
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide
da Lei n.s 1,0.520102, Decreto n.e 10.024119 e
subsidiariamente as disposições da Lei n.s 8.666/93 e suas
alteraçôes posteriores, licitação na modalidade pregão

Eletrônico do tipo menor preço global, que tem por objeto
contratação de empresa para execução dos serviços de
recuperação de estrada vicinal no município de 5ão
Bernardo/MA, Recurso- CV Ne 8.237.00/202L - STCONV Ne

916327 COMPANHIA DE DÊSENVOLVIMENTO DOS VALES
DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

- CodevasÍ. O certâme se rêalizará no dia 04 de outubro de
2022, ás 08:00 horas (horário de Brasília), através do uso de
recursos da tecnologia da informaçâo, site
https:l/www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida
pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da

Comissão Permanente de Licitâção, situada na Pça Bernardo
Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e

seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do
Portal de Comprasbr - endereço
https://www.portaldecomprasbr.com.br. Esclarecimentos
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telêfone (* 98)
3477 - 1892. das 08:00 as 12:00hs.

##DAT São Bernardo-MA, 19 de setembro de 2022

fdASS Eliza dos Santos Araujo Lima.

##CAR Pregoeira Municipal.
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