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PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROCESSO ADMINISTRAT1VO N° 140/2021

TOM AD A DE PRECOS IT 006/2021

OBJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS NISSABURO KATO, 
AQUIDACANA E NIOAQUE, E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS 
AQUIDAUANA E NIOAQUE DENTRO DO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE 
DOIS IRMAOS DO BURITI/MS. CONTRATO DE REPASSE N° 
885556/2019/M DR/CAIXA.

Data: 04 de novenibro de 2021, as 08 boras.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 140/2021

TOM AD A DE PRE^OS N° 006/2021

O MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, torna 
publico para conhecimento dos interessados, que, no recinto do Departamento de Compras e Licitaqoes, 
localizado na Avenida Reginaldo Lemes da Silva, n° 01 - Centro, Dois Irmaos do Buriti - MS, sera 
realizada, no dia 04 de novembro de 2021 as 08 boras, a licitaqao, na modalidade IOMADA DE 
PREQ'OS, do tipo "Menor Preqo’*, visando a execuqao de obras para pavimentavao asfaltica 
Nissaburo Kato, Aquidauana e Nioaque, e rede de drenagem pluvial nas ruas Aquidauana e Nioaque 
dentro do perfmetro urbano da cidade de Dois Irmaos Do Buriti/MS, empreitada por preqo global, em 
conformidade ao que determina a I^ei Federal n° 8.666 de 2I.06.03, em sua atual redaqao, observada a Lei 
complementar Federal 123/06, e alteraQoes, as normas legais e regulamentares estaduais e municipais 
aplicaveis e as clausulas e condiqoes deste ato eonvocatorio.____________

nas ruas

1. DOOBJETO
1.1. Constitui o objeto da presente licitaqao a pavimentaqao asfaltica nas ruas Nissaburo Kato. 
Aquidauana e Nioaque, e rede de drenagem pluvial nas ruas Aquidauana e Nioaque dentro do 
perimetro urbano da cidade de Dois Irmaos Do Buriti/MS. Contrato de repasse n° 
885556/2019/MDR/CAIXA., em conformidade as disciplinas do presente edital e sens respectivos 
anexos.
1.2. Os projetos, memoria de calculos e todas informaqoes tecnicas sobre o presente empreendimento 
encontram-se disponiveis para conhecimento e estudos de formaqao da proposta de preqos, bem 
sua disponibilidade em meio digital mediante a aquisiyao do edital no Departamento de Convenios e 
Projetos Publicos do Municipio de Dois Irmaos do Buritil/MS. Para a disponibilidade do projeto 
meio digital a interessada devera encaminhar e-mail de solicila^ao para d ibprojctos/ajgma i I .com, on 
agendar atendimento presencial no telefone (67)3243-1 124. Para a disponibilidade do projeto em meio 
digital, a interessada devera fornecer o drive (pen-drive ou 1 ID).

como.

em

2. DOPRECO
2.1. Estima-se o valor da execuqao da obra em R$530.056,64 (quinhentos e trinta mil, cinqiienta e seis 
reais e sessenta e quatro centavos).
2.2. Cada concorrente devera computar no preqo que cotara todos os custos diretos e indiretos, 
inclusive os resultantes da incidencia de quaisquer tributos, contribuiqoes ou obrigaqoes decorrentes 
da legislaqao trabalhista, fiscal e previdenciaria a que sujeito.

3. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
3.1. As despesas decorrentes da execuqao do objeto da presente licitaqao correrao por conta da 
seguinte dotaqao orqamentaria:
09.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviqos Urbanos
15.452.113 - Promoqao e Apoio ao Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana e Rural 
2.029 - Manutenqao dos Serviqos Urbanos 
4.4.9.0.5 1.00 - Obras e Instalaqoes
38-Ficha 

4. CONDICOES PARA PARTICIPACAO
4.1. Poderao participar desta Tomada de Preqos, pessoas juridicas do ramo pertinente ao objeto da 
Licitaqao (vcdada a partieipaqao de empresas em consorcios ou grupo de tirmas), que estiverem 
regularmente inscritas no Cadastre Geral de Fornecedores de Dois Irmaos Do Buriti/ MS. cujo 
certificado esteja em vigor, assim como os documentos ali elencados, ou que atenderem a todas as
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conduces exigidas para cadastramento ate o 3° (terceiro) dia anterior a data do recebimento das 
propostas, junto a Comissao de Licitagao e Julgamento, que comprovem habilitaqao jun'dica, 
regularidade fiscal, qualifca^ao tecnica e qualificaqao economico-fmanceira por meio dos documentos 
relacionados na legislate regente deste certame.
4.2. As licitantes poderao ser representadas no procedimento licitatorio por procurador legalmente 
habilitado, por instrumento publico on particular com luma reconhecida ate o im'cio da sessao de 
abertura dos envelopes.
4.3. Nao sera permitida a partieipaqao de empresas que tenham socios on empregados que sejam 
funcionarios publicos deste Municipio.

4.3. Nao serao admitidas a esta licilaqao as empresas:
4.3.1. Suspensas do direito de licitar e contratar com a Administrav'ao Publica de Dois Irmaos do 
Buriti-MS;
4.3.2. As declaradas inidoneas. vigentc a penalidade imposta pela autoridadc federal, estadual 
municipal;

on

4.3.3. Sob regime de falencia on concordata.
4.4. A participaqao da licitante a esle procedimento licitatorio implicara em expressa concordancia as 
condiqoes estabelecidas neste edital.

5. DA APRESENTACAO DOS ENVELOPES E DA HABILITACAO
5.1. As interessadas em participar da presente IOMADA DE PREC^OS deverao entregar, 
impreterivelmente no horario, data e endereqo citados no preambulo deste Edital, 02 envelopes lacrados 
contendo os Documentos de Habilitado (Envelope n.° 01), e a Proposta de Pre^os (Envelope n.° 02), 
todas as folhas numeradas e rubricadas pelo representante legal da empresa, o que podera ser feito 
durante a sessao de abertura dos envelopes, na presenqa dos demais, caso nao tenha sido feito previamente, 
alem da razao social do licitante, se os mesmos nao Ibrcm timbrados, com os seguintes dizeres:__________

com

MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS
TOMADA DE PRE^OS N° 006/2021 

ENVELOPE 01 
DOCUMENT A<^AO 

RAZAO SOCIAL E CNPJ

MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS 
TOMADA DE PRE^OS N° 006/2021 

ENVELOPE 02 
PROPOSTA DE PRECOS 
RAZAO SOCIAL E CNPJ

5.1. O representante legal da licitante devera, antes da entrega da documenta^ao e das propostas, 
identificar-se, apresentando ao Presidente da Comissao, Carteira de Identidade e Prova de 
titularidade da licitante, mediante a apresentaqao de contrato social e no caso procurador, 
mediante apresenta9ao de procura^ao publica ou particular, sendo que para a ultima sera 
necessario o reconhecimento de firma do outorgante.

5.1.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverao comprovar a condiqao 
de optante pelo simples nacional atraves de certificado emitido 
In ■receita.lazen d a .go v. b r/s i m p I es n ac i o n a I /a p I i e a c oe s. a s p \ ‘Z i d=2 1. a
expedido em data nao superior a 30 (trinta) dias ou atraves de Certidao Simplificada da 
Junta Comercial da sede da licitante, comprovando a condiqao de Micro Empresa ou 
Empresa de Pequeno Porte;

no site:
ser
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5.2. O descumprimento do disposto acima, sem prejiu'zo das san^oes cahi'veis, caracterizara 
renuncia expressa c consciente, desobrigando a CPL dos beneficios da Lei Complementar n° 
123/06 aplicaveis ao presente certame;

5.3. A Comissao abrira. em primeiro lugar, os envelopes relativos a documenta^ao de 
habilita^ao. Os membros da Comissao e os representantes credenciados examinarao e rubricarao 
cada documento. A presen^a de representante nao credenciado, na forma deste Ldital impede 
que o mesmo se manifeste a respeito de decisoes tomadas pela Comissao bem como, impede-o 
de ter acesso aos documentos durante a sessao de abertura dos envelopes de "Documenta^ao e 
“Proposta".

5.4. Nao sera aceita documentatpao enviada por fac-simile ou telex.

5.5. Se o licitante for a matriz da empresa, todos os documentos devein estar em nome da 
matriz;

5.6. Se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, salvo a 
apresenta^ao de documentos que, pela propria natureza, comprovadamente sejam emitidos 
somente em nome da matriz;

5.7. Qualquer documento apresentado que por sua natureza deva ser expedido por orgao 
publico, sem que conste expressamente sen prazo de validade, considerar-se-a valido por 60 
(sessenta) dias contados da data de sua emissao;

5.8. As certidoes apresentadas via "INTERNET" serao suficientes a perfeita comprova^ao da 
habilita^ao, desde que em vigencia;

5.9. A Comissao de Licita9ao e Julgamento consultara o Cadastro Geral de Fornecedores do 
Municipio de Dois Irmaos do Buriti sempre que o licitante houver deixado de apresentar 
documento exigido neste ato; se o documento encontrar-se no Cadastro, a Licitante sera 
considerada habilitada caso atenda ao prazo de validade e as conduces estabelecidas neste 
Edital;

5.10. Serao inabilitadas as empresas cuja documentagao nao satisfizer as exigencias deste 
Edital. Da decisao de habilita^ao ou inabilita^ao cabera recurso, suspendendo-se o certame ale o 
sen j ulgamento.

5.11. Com relate a documenta^ao de regularidade fiscal, sendo a licitante microempresa ou 
empresa de pequeno porte, a mesma devera apresentar todos os documentos exigidos neste 
Edital, mesmo que apresente alguma restri^ao (art. 43 da Lei Complementar Federal n° 
123/2006).

5.12. Sendo a proponente vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte, e havendo 
alguma restri^ao na comprova^ao da regularidade fiscal, ser-lhe-a assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias uteis, com termo inicial a partir da publica^ao do aviso de resultado. prorrogaveis 
por igual perlodo, a criterio da Administra^ao Publica, atraves da Comissao Permanente de 
Licita^ao, para a regulariza9ao da documenta^ao, pagamento ou parcelamento do debito. e 
emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa (§1° do 
art. 43 da Lei Complementar Federal n° 123/2006).

5.13. A nao-regulariza^ao da documenta9ao, no prazo concedido, implicara decadencia do 
direito a contrata9ao, sem prejiu’zo das sai^oes previstas no art. 81 da Lei Federal n°8.666/93. 
sendo facultado a Administra9ao Municipal convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classifica9ao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licita9ao (§2° do art. 43 da Lei 
Complementar Federal n° 123/2006).

5.14. O nao comparecimento de representante devidamente credenciado na reuniao de 
recebimento de envelopes de Documenta9ao e Proposta de que trata o preambuio deste Edital 
nao impedira que ela se realize.
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5.15. A Coinissao Permanente de Licita^ao podera solicitar esclarecimentos a qualquer dos 
participantes e, tambem. promover diligencias para elucidar latos caso a comprova^ao seja 
necessaria para definir a habilitate ou classifica^ao, e. conforme o caso, abrir prazo de 03 
(tres) dias uteis, para o recebimento de documento meramente explicativo, destinado a 
esclarecer duvida acerca de outro, apresentado tempestivamente na habilita9ao, sem a quebra 
dos principios legais e constitucionais que norteiam o procedimento licitatorio. vedada a 
inclusao de documento que necessariamente deveria constar nos envelopes 01 e 02.
5.16. Nao havendo tempo suficiente para conclusao dos trabalhos, o Presidente da Comissao 
suspendera a sessao e designara dia e bora para sen prosseguimento, consignado em Ata lavrada 
e assinada pela Comissao. bem como pelos representantes presentes.
5.17. Encerrada a fase de habilitate pelo julgamento definitive dos recursos ou pela renuncia 
das licitantes ao direito de recorrer, a Comissao devolvera fechados os envelopes de proposta as 
licitantes inabilitadas. cujos representantes retirar-se-ao da sessao ou nela poderao permanecer 
como assistentes, sem o direito de postular ou de recorrer nas fases subseqiientes.

6. DOCUMENTOS PARA H ABILIT AC AO
6.1. Os participantes deverao apresentar para a sua habilitate os documentos, em original ou 
em copia (mediante qualquer processo) autenticadas per tabeliao de notas, ou per qualquer 
dos Membros da Comissao de Licitato e Julgamento, ou aqueles que sao publicados em orgao 
de Imprensa Oficial (Diario Oficial da Uniao ou dos Estados), ou ainda por via Internet.
6.2.0s servidores mencionados no subitem 6.1 deste Edital nao autenticarao documentos 
durante a realizato do certame. pois os referidos documentos deverao ser autenticados ate 
trinta minutes antes da data e horario de abertura da licita^ao, em horario de expediente e no 
endere^o constante no preambulo deste Edital.
6.3. As licitantes deverao comprovar habilitate jundica, regularidade fiscal, qualificato tecnica e 
qualificaeao economico-financeira por meio dos documentos previstos na Lei Federal n°8.666/93, e 
legislate especial, a saber:
6.3.1. Habilitate Jundica (art. 28 da Lei Federal n° 8.666/93):

a) Registro Comercial. no caso de empresa individual;
b) Ato eonstitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, e. no caso de sociedade por at^oes. acompanhado de documentos de 
eleiyao de sens administradores;

c) Inscrito do ato constitutive no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercicio;

d) No caso de Sociedades que envolvem outra empresa jundica como socia junta-se para a 
habilitate o CNPJ da respectiva empresa.

6.3.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista (art. 29 da Lei Federal n° 8.666/93):
Prova de inscrito no Cadastre Nacional de Pessoa Jundica (CNPJ), em que conste a situa9ao 
ativa da licitante;
Prova de inscri9ao no cadastre de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo a 
sede da licitante, pertinente ao sen ramo de atividade e compativel com o objeto do Edital;

Prova de inscri9ao, em vigor, no Cadastre Geral de Fornecedores do Municipio de Deis 
Irmaos do Buriti-MS, ou Certiflcado expedido pela Comissao de Licita9ao de que atendeu as 
condi9oes exigidas, em correspondencia ao subitem 6.1 deste Edital.

d) Certidao Negativa de Debitos relatives a Tributes Federais, Divida Ativa da Uniao e Certidao 
Negativa de Debito relativo a Seguridade Social - INSS. emitida pelo Ministerio da Fazenda

um

a)

b)

c)
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(Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil), podendo ser 
apresentada em con junto on especifica observada a validade:
Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Estadual. da sede da licitante, atraves de 
Certidao Negativa de Debitos;

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Municipal, mediante apresenta^ao de 
Certidao Negativa dos Tributes Municipais. da sede da licitante;

Certificado de Regularidade de Situat^ao CRS, perante o Fundo de Garantia do fempo de 
Servi90 / FGTS;

h) Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Just(93 do Prabalho, mediante a 
apresenta9ao de certidao negativa, nos 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943.

6.3.3. Qualificacao Tecnica (art. 30 da Lei Federal n° 8.666/93):
Prova de Registro ou Inscriyao na entidade profissional competente (CREA/CAU), do licitante 
e sen responsavel tecnico;

b) Comprova9ao do licitante de possuir em sen quadro permanente de pessoal, na data prevista 
para entrega da proposta. profissional(ais) de m'vel superior ou outro devidamente reconhecido 
pcla entidade competente correlata com os serv^os licitados;

a. A comprova9ao de que o(s) profissional(is) pcrtence(m) aos quadros do licitante dar- 
se-a em se tratando de socio ou diretor. esta comprova9ao devera ser feita pelo "Contrato 
Social" em vigor, devidamente registrado no orgao competente. em se tratando de 
empregado mediante apresenta9ao da Carteira Profissional de Irabalho C 1 PS, ou 
contrato de trabalhos nos termos da legislagao vigente ou contrato de presta9ao de 
servi90S. (Acordaos TCU n°s 361/2006-Plenario, 170/2007-Plenario, 892/2008-Plenario e 
1.547/2008-Plenario)

Atestado fornecido pela Secretaria Municipal de Obras, na forma do Anexo XI de que a 
licitante. atraves de sen representante legal e/ou responsavel tecnico visitou e conhece os 
locals onde executara a obra, bem como tomou conhecimento de todas as informa9oes 
inerentes ao fiel cumprimento das obrigaQoes objeto desta licita9ao, agendado para ocorrer ate 
0 ultimo dia util anterior a data da abertura da licita9ao, devendo apresentar o documento que 
comprove a situacao de representatividade do signatario.

a. O Atestado de visita tecnica podera ser substituido por declara9ao do representante 
legal ou do responsavel tecnico de que possui pleno conhecimento do objeto nos termos 
do Acorddo 234/2015-Plenario.

b. A Visita tecnica podera ser agendada a partir da publicagao do edital ate urn dia 
anterior o certame no email: dihproietoswmnail.com e contato (67) 3243-1 124.

6.3.4. Qualifica9aoeconomico-fmanceira (art. 31 da Lei Federal n° 8.666/93):
Balan90 patrimonial, assinado por contabilista habilitado e pelo representante da empresa, e 
demonstra9oes contabeis do ultimo exercicio social, exigiveis e apresentados na forma da lei. 
que comprovem a boa situacao flnanceira da empresa, vedada a sua substituicao por 
balancetes ou balancos provisorios;

a. Entenda-se por "na forma da lei” o seguinte:
i. quando S/A, balanco patrimonial devidamente registrado (art. 289. caput e §5°, 

da Lei Federal n° 6.404/76);
ii. quando outra forma societaria, balanco acompanhado de copia do termo de 

abertura e encerramento do livro Diario do qual foi extraido (art. 5, §2° do Decreto 
Lei n° 486/69). autenticado pelo orgao competente do Registro do Comercio;

e)

g)

termos do Titulo Vll-A da Consolidacao das Leis do

a)

c)

a)
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b) Sociedades constituidas ha menos de 01 (um) ano poderao participar do Pregao apresentando 
o balance de abertura. devidamente registrado on autenticado na Junta Comercial, assinado 
per contabilista habilitado e pelo representante da empresa;

c) As empresas que adotem a Escritura^ao Contabil Digital, enviada ao Sistema Publico de 
Escritura^ao Digital - SPED, deverao apresentar as Demonstrates Contabeis. os Fermos de 
abertura e encerramento e o Recibo de Entrega de Livro Digital emitidos pelo Sistema 
Validador do SPED.

d) Micro Empresas (ME) e Pequenas Empresas (EPP) devem apresentar comprovante on 
declara^ao do contador responsavel, que e optante pelo simples e isenta de apresentat0 
escritura^ao comercial (art. 190 paragrafo unico do Decreto Federal n°3.000/99)

e) O Balan^o Patrimonial e as demonstrates contabeis deverao conter assinatura do 
representante legal da empresa licitante e do sen contador, on, caso apresentadas por meio de 
publicato, permitir a identificato do veiculo de publica^ao e a data de sua publica^ao.

f) A indicato do nome do contador e do numero do sen registro no Conselho Regional de 
Contabilidade - CRC sao indispensaveis.

g) Analise Contabil-Financeira da empresa. para a avalia^ao de sua situate financeira, nos 
termos do subitem acima. a ser apresentada em memorial de calculo dos indices de Liquidez 
Gera I (LG). Liquidez Corrente (LC) e Solvencia Geral (SG), assinada pelo contador 
responsavel. com as seguintes formulas:

LCi = ATIVO C1RCULANT1- + RI-:AU/AVi:i. A l.ONGO PKA7.Q

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A l.ONGO PRA/.O

LC = ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE

SG = ATIVO TOTAL/PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A l.ONGO PRAZO

a. Sera considerada apta (Inanceiramente a empresa que deliver indices iguais on 
maiores que 1.0 referentes a Liquidez Geral (LG). Liquidez Corrente (LC) e Solvencia 
Geral (SG).

b. Para efeito de apurato dos indices mmimos sera permitido o arredondamento com 
duas casas decimais apos a virgula, desprezando-se as demais, segundo os criterios 
matematicos.

h) Certidao negativa de falencia on concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
j und ica;

Demais Documentos
a) Declarates de habilitate e de inexistencia de fatos superveniente. na forma do Anexo VI e 

VII do Edital:
b) Declarato nos termos de Inciso XXXIII do artigo 7° da Constituit0 Federal, na forma do 

Anexo VIII constante deste Edital;
c) Declarato na forma do Anexo IX de submissao as regras do edital.
d) Declarato de nao possui, em sen quadro societario. servidor publico da ativa. on empregado 

de empresa publica on de sociedade de economia mista.
Os documentos enumerados nos subitens 6.3.1, 6.3.2 alineas "a" a ”h“, e 6.3.4. poderao ser 
substitiu'dos pelo Certificado de Cadastre Geral de Fornecedores da Municipio de Dois Irmaos do 
Buriti-MS, desde que os documentos estejam em plena vigencia, condito que devera ser realizada na 
presenga dos demais licitantes.

6.3.5.
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7. DAS PROPOSTAS E SEU JULGAMENTO

7.1. Acompanham este ato convocatorio, formulario padronizado de proposta (Anexo I). Planilha 
Oi'9amentaria (Anexo II), Cronograma Flsico-Financeiro (Anexo III) e Planilha Demonstrativa do BDI 
- Bonifica^ao e Despesas Indiretas (Anexo IV) que a licitante preenchera por meio legivel e sem 
rasuras e apresentara em 01 (uma) via, de que constarao:

a) Prego unitario por item, sendo que e exigivel a indica^ao obrigatoria do total geral da proposta, 
cm algarismo e por extenso, prevalecendo este iiltimo em caso de divergencia;
b) Prazo de validade da proposta que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data 
da abertura das mesmas;
c) Data e assinatura do representante legal da empresa, sob o carimbo do CNPJ./MF;

d) Demonstracao do BDI (Bonifica^ao de Despesas Indiretas), nos termos do Anexo IV, sem que o 
mesmo extrapole o percentual de 23,58%.
e) As licitantes, sob oena de desclassificacao da nronosta anresentada, deverao apresentar 
Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico - Financeiro e Planilha Demonstrativa BDI 
devidamente preenchidos, assinado pelo resnonsavel legal da empresa e pelo rcsponsavel 
teenico e carinibado com CNPJ, na forma dos anexos II, III e IV.
f) Sera desclassificada a proposta que deixar de apresentar proposta para urn dos itens que compoe 
0 conjunto da obra.

7.2. A licitante participante da licita<,;ao podera apresentar proposta formulada em papel timbrado da mesma, 
nas mesmas caracten'sticas estipuladas no item 7.1 e respectivas letras.
7.3. Adotar-se-a como criterio de aceitabilidade dos pretpos o “menor pre^o global”, 
desclassificando-se as propostas cujos pre^os excedam on sejam manifestamente inexequiveis (arts. 
40. X. e 48. II e paragrafos da Lei Federal n°8.666/93).
7.4. A Comissao abrira os envelopes de proposta das licitantes habilitadas, procedendo ao respectivo 
julgamento de aeordo, exclusivamcnte, com os fatores e criterios estabelecidos neste ato convocatorio.

7.5. Nao serao admitidas nas propostas. emendas. rasuras ou entrelinhas.
7.6. Sera considerada vencedora a proposta que atenda as especillca^oes do objeto e oferte o
pre^o.
7.7. Serao desclassificadas as propostas que alterem. descaracterizem ou desatendam as especihcai^oes 
do objeto, independentemente do prego que ofertem.
7.8. Nao serao consideradas, admitidas ou aceitas propostas que oferegam pregos baseados nas otertas 
das demais licitantes, simbolicos, irrisorios ou de valor zero.
7.9. Considerar-se-a desclassificada a proposta que, para sua viabilizagao, necessite de vantagens ou 
subsidios que nao estejam previamente autorizados em lei c a disposi^ao de todos os concorrentes.

7.10. Considerar-se-a, tambem. desclassificada a proposta de entidade estatal alheia a esfera politico- 
administrativa do municipio de Dois Irmaos do Buriti/MS que, para sua viabilizapao. necessite de 
vantagem ou subsidios deste poder publico.
7.11. Incluem-se nas vantagens ou subsidios de que trata os subitens 7.11 e 7.12 anteriores, qualquer 
tipo de tratamento tributario diferenciado, ainda que em conseqiiencia da natureza jun'dica do licitante, 
que comprometa a isonomia fiscal que deve prevalecer entre todos os concorrentes
7.12. A licitante podera oferecer esclarecimentos a Comissao de Licitagao e Julgamento por meio de 
carta, que anexara ao envelope de documenta^ao ou ao de proposta. con forme se retiram a habilitapao 
preliminar ou a execu^ao do objeto cm licita^ao.
7.13. Nao havendo tempo suficiente para conclusao dos trabalhos. o Presidente da Comissao suspendera a

mcnor
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sessao e designara dia e bora para sen prosseguimento. consignado em Ata, lavrada e assinada pela Comissao. 
bem coino pelos representantes presentes. 

8. CRITERIOS DE DESEMPATE
8.1. Na presente licita^ao sera assegurada. conic criterio de desempate, preferencia de contratavao 
para as ME e EPP (art. 44 da Lei Complementar Federal n° 123/2006).

8.1.1. Entende-se per empate aquelas situayoes em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais on ate 10% (dez por cento) superiores a 
proposta mais bem classiflcada (§ 1° do art. 44 da Lei Complementar Federal n°l23/2006).

8.2. Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.2.1. A microempresa on empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar 
proposta de preipo inferior aquela considerada vencedora do certame. situaqao em que sera 
adjudicado em sen favor o objeto licitado (inciso I do art. 45 da Lei Complementar Federal 
n°'l 23/2006 de 14.12.2006).

8.2.2. Nao ocorrendo a contrataqao da microempresa on empresa de pequeno porte, na forma do 
subitem 8.2.1 deste Edital, serao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipotese do subitem 8.1.1 deste Edital. na ordem classificatoria. para o exercicio do mesmo direito 
(inciso II do art. 45 da Lei Complementar Federal n°l23/2006 de 14.12.2006).

8.2.3. No case de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervale estabelecido no subitem 8.1.1 deste Edital. sera 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor 
oferta (inciso III do art. 45 da Lei Complementar Federal n°123/2006 de 14.12.2006).

subitem 8.2 deste Edital. o objeto8.2.4. Na hipotese da nao-contrata^ao nos termos previstos no 
licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (§1° do art. 45 
da Lei Complementar Federal n°l23/2006).

8.2.5. O disposto neste subitem somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nao tiver side 
apresentada por microempresa on empresa de pequeno porte (§2° do art. 45 da Lei Complementar 
Federal n° 123/2006).

8.3. Nos demais cases, havendo empate entre propostas. far-se-a sorteio em ato publico, para qual 
todas as licitantes serao convocadas, nos termos do Artigo 45, §2° da Lei Federal n°8.666/93, em sua 
atual reda^ao, on na mesma sessao desde que todos os representantes estejam presentes e haja 
concordancia dos mesmos, respeitando-se o disposto no §2° do art. 3° do mesmo diploma legal.

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1. Dos atos da na Administraqao praticados presente licitaqao. cabera a interposiqao de recurso 
administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da intimaqao do ato ou da lavratura da ata. em 
confonnidade ao que dispoe o art. 109 da Lei Federal n° 8.666/93:
9.2. Por ocasiao da habilitate, abertura e julgamento das propostas. consoante o disposto no art. 43. 
Ill da Lei Federal n° 8.666/93. as licitantes presentes, atraves de sens representantes, poderao 
renunciar expressamente o direito a interposi9ao dos recursos administrativos previstos no art. 109. I 
alineas "a” e “b” da mesma norma, ficando consignado na lavratura da ata de sessao;
9.3. Nao sera objeto de apreciaqao de merito o recurso cuja petiqao tenha side apresentada fora do prazo 
legal e/ ou subscrita por procurador nao habilitado legalmente no processo;
9.4. A Comissao de Licitacao e Julgamento procedera a devoluqao dos envelopes fechados aos 
concorrentes inabilitados, contcndo as respectivas propostas. desde nao tenha havido recurso ou apos sua 
denegaqao.

io. da formaliza<;ao do contrato
10.1. O prazo para a assinatura do instrumento de contrato e de ate 10 (dez) dias, contados da convocaqao. 
sob pena de nao formaliza9ao do respective instrumento.
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10.2. E facultado ao Municipio de Dois Irmaos do Buriti, quando a convocada nao assinar termo de 
Contrato, nao aceitar, on retirar o instrumento equivalente, no prazo e condiqdes estabelecidas, sem 
prejuizo das penalidades previstas na legislaqao pertinente, convoear os Licitantes remanescentes, na ordem 
de classiUcaqao. para faze-lo em igual prazo e nas mesmas eondiqoes propostas pela primeira classilicada. 
on revogar a licitaqao (art. 64. § 2° da Lei Federal n° 8.666/93).
10.3. A flscalizaqao e o acompanhamento da execugao do objeto do contrato cabera ao Departamento de 
Convenios e Projetos Publicos do Municipio de Dois Irmaos do Buriti-MS, atraves de servidores 
designados e conforme o caso. nos termos do art. 67 e 73 da Lei Federal n° 8.666/93.
10.4. A Administracao rejeitara o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei Federal n° 
8.666/93).
10.5. A Administraqao podera obrigar a contratada a reparar. corrigir, remover, reconstruir ou substituir. as 
suas expensas, no todo on em parte, o objeto do contrato, incluindo empregados em serviqo, se verificar 
vicios, defeitos ou incorreqoes resultantes da execu^ao ou do material empregado.
10.6. O contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93. 
as conseqiiencias indicadas no art. 80, sem prejuizo das sanqoes previstas naquela lei e neste ato 
convocatorio.
10.7. O prazo de vigencia do contrato sera de 04 (quatro) meses, com termo inicial a contar da data de sua 
assinatura. prorrogavel na forma do art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93.
10.8. O contratante podera suprimir ou acrescer o objeto do contrato em ate 25% (vinte e cinco por cento) 
do sen valor inicial, a sen criterio exclusive, de acordo com o disposto no art. 65,1, "letra b c.c. § 1° da Lei 
Federal n° 8.666/93.
10.9. A contratada mantera durante toda a execuqao do contrato, as condiqoes de habilitaqao e qualihcaqao 
que Ihe foram exigidas na licitaqao.

com

11. DAS SAN^OES:
ILL Alem daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais. a 
CONTRATADA estara sujeita as sanqoes definidas nesta Clausula.
I 1.2. Sem prejuizo das sanqoes cominadas no art. 87, I. Ill e IV. da Lei n° 8.666/93, pela inexecuqao 
total ou parcial do instrumento de contrato. a Contratante podera, garantida a previa e ampla delesa, 
aplicar a CONTRATADA multa sobre a parcela inadimplida do contrato.
11.3. De acordo com a gravidade do descumprimento. podera ainda a CON I RA1 ADA se sujeitar a 
Declara^ao de inidoneidade para licitar ou contratar com 
perdurarem os motives determinantes da puniqao ou ate que seja promovida a reabilitaqao perante a 
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado 

1 1.4. Administraqao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanqao aplicada 
base na legislaqao vigente.
11.5. A sanqao denominada '‘Advertencia” so (era lugar sc emitida por escrito c quando se tratar de 
faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem prejuizos signif icativos ao objeto da 
contrataqao. cabivel somente ate a segunda aplicaqao (reincidencia) para a mesma intra^ao. caso nao 
se verifique a adequaqao da conduta por parte da CONTRATADA, apes o que deverao ser aplicadas 
sanydes de grau mais significative.
11.6. Sao exemplos de infraqao administrativa penalizaveis, nos termos da Lei n° 8.666 de 1993, da 
Lei n° 10.520 de 2002. dos Decretos Municipais n° 183 de 2009:

a Administracao Publica enquanto

ressareir a
com

I. Inexecucao total ou parcial do contrato;
II. Apresentacao de documcntacao falsa;
III. Comportamento inidoneo;
IV. Fraude fiscal;
V. Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

11.7. As sanedes serao aplicadas sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que possa ser 
acionada em desfavor da Contratada, conforme infraqao cometida c prejuizos causados a 
administracao ou a tcrceiros.
11.8. Para efeito de aplicacao de multas. as infraedes sao atribuidos grans, com percentuais de multa 
conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situaedes previstas, nao eximindo de outras
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equivalentes que surgirem. conforme o case:
Grau MultaDescri^ao da Infra^aoItem

Executar a entrega incompleta. paliativo substitutive come per carater 
permanente, on deixar de providenciar recomposi^ao complementar; 
per ocoi reneia.____________________________________________
Recusar-se a executar as determina^oes feitas pela FISCALIZAC^AO, 
seni motive iustificado; per ocorrencia;________________________ _
Suspender eu interromper, salvo per motivo de for^a maior ou case 
fortuito, os fornecimentos dos bens adquiridos, por dia e por unidade
de atendimento;____________________________________________
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dole de sens agentes;

0.4% por dia

1,6% por dia42

3,2% por dia53

3,2% por dia54 por ocorrencia.
Permitir situagao que crie a possibilidade ou cause danos fisico. lesao 
corporal ou consequencias letais; por ocorrencia.

4.0% por dia65

10%10Inexecu^ao total do contrato;6
Para os itens a seguir, deixar de:

Manter a documenta^ao de habilitate atualizada; por item, por 0,2% por diaI7 ocorrencia.
^ Iniciar a entrega nos prazos estabelecidos, observados os limites 

minimos estabelecidos por este Contrato; por item, por ocorrencia.
9 Ressarcir o orgao por eventuais danos causados por sua culpa:_______

Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referencia e sens anexos.
10 mesmo que nao previstos nesta tabela de multas, apes reincidencia 3

formalmente notitlcada pela F1SCAL1ZAQAO; por ocorreneia.___________
Cumprir determinate Formal ou instruto complementar da ^

_____ FISCALIZA^AO, por ocorrencia;__________________________________
Incide sobre a parte inadimplida.
11.9. As sai^oes aqui previstas poderao ser aplicadas concernitantemente, lacultada a defesa previa 
do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
11.10. Apos 30 (trinta) dias da falta de execute do objeto, sera considerada inexecuto total do 
contrato, o que ensejara a rescisao contratual.
11.11 .As san^oes de natureza pecuniaria serao diretamente descontadas de creditos que eventualmente 
detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobran^a na forma prevista cm lei.

relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrencia de 
ou cases fortuitos. devidos e 

formalmente justificados e comprovados, e sempre a criterio da autoridade competente, conforme 
prejuizo auferido.
I 1.13.A autoridade competente, na aplicagao das sai^oes, levara em considerate a gravidade da 
conduta do infrator, o carater educative da pena, bem como o dano causado a Administrate, 
observado o principio da proporcionalidade._________________________________________

0.2% por dia2

0,4% por dia2

0.8% por dia

0.8% por dia

11.12.As sanqoes previstas nao poderao ser 
situacoes que se enquadrem no conceito jun'dico de for^a maior

12.DO PAGAMENTO
12.1. Os pagamentos devidos a Contratada serao efetuados em conta corrente. em ate 30 (trinta) dias das
medites realizadas e mediante a apresentaipao de faturas ou 
por funcionarios deste Municipio, acompanhadas das Ceitidoes de Regularidade Fiscal junto a Uniao, 
Estado. Municipio. FGTS e CNDT.
12.2. Para pagamento da primeira fatura, a contratada devera apresentar Anotat© de 
Responsabilidade Tecnica (ART), referente a obra/servi^os, bem como copia autenticada da matricula de 
inscrite da obra/servi^os na Previdencia Social.
12.3. Sera efetuada a Retenyao para a Previdencia Social de acordo com a legislate pertinente;
12.4. Caso se faipa necessaria a retificato de fatura por culpa da contratada. o prazo tera sua contagem 
suspensa ate a data de reapresenta?ao da fatura ao orgao, isenta de erros, dando-se. entao. prosseguimento a

notas fiscais devidamente atestadas e visadas

Av. Reginaldo Femes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmaos do Buriti/MS - Fone: (67) 3243-1117



Processo n° 140Oois irmaos^ #?
doBUriti'-fed FIs:! PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Rub.:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

conlagem.
12.5. Fica estabelecido o percentual de juros de 1% (um por cento) ao mes, na hipotese de mora por 
parte da Administragao e atualiza^ao monetaria sobre o valor devido. pela varia<;ao acumulada do 
indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), ocorrida entre a data final prevista 
para pagamento e a data de sua efetiva realizagao.
12.6. Entende-se por atraso o periodo que exceder o trintidio previsto no subitem 12.1.
12.7. Ocorrendo atraso na execu^ao por culpa da contratada, ser-lhe-a aplicada multa moratoria de 
1% (um por cento), por dia util, sobre o valor da presta^ao em atraso, constituindo-se a mora 
independentemente de notificagao on interpelagao.
12.8. Passados 12 (doze) meses da data da apresentagao da proposta, o sen valor podera ser 
recomposto. alcangando a data de apresentagao da proposta e aplicando-se o mdice IPCA/IBGE, 
acumulado no periodo, on em prazo inferior, a requerimento da contratada e caso se verifique hipotese 
legal que autorize reajustamento ou revisao.
12.9. Devera ser apresentado juntamente ao boletim de medigao e nota fiscal, diario de obra do 
periodo e relatorio fotografico devidamente assinados e datados pelo responsavel tecnico.

13.DA1MPUGNACAO AO ATQ CONVOCATORIO
13.1. Qualquer interessado podera, ate 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para a abertura dos 
envelopes de habilitagao, impugnar o edital por iregularidade, devendo a Administragao julgar e responder 
a impugnagao em ate 03 (tres)dias uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no §l' do art. 113 da Lei n° 
8.666/93.
13.2. Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagao perantc a administragao o licitante que 
nao o fizer ate o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagao em concorrencia. a 
abertura dos envelopes com as propostas da Tomada de Pregos, tomada de pregos ou concurso. ou a 
realizagao de leilao. as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital. hipotese em que tal comunicagao 
nao tera efeito de recurso
13.3. As impugnagoes a este ato convocatorio, deverao ser dirigidas a Comissao Permanente de Licitagao, 
entregues no enderego e horarios descritos no subitem 14.1. ou pelo e-mail la indicado, contendo os 
documentos necessarios para a perfeita identificagao da impugnante, bem como de documentos onde seja 
possivel a verificagao da capacidade de representagao do signatario, sob pena de nao reconhecimento, 
devendo o mesmo decidir no prazo de 24 (vinte e quatro) boras, ou conforme a complexidade podera 
submete-la a Procuradoria Juridica para analise e parecer:

13.3.1. Nao sendo possivel a decisao administrativa pertinente antes da data fixada para a
realizagao desta Concorrencia Publica, sera designada nova data para realizagao do certame.
com a devida publicidade, inclusive das alteragdes, se houverem.

14. DAS INFORMACQES
14.1. Informagoes ou esclarecimentos inerentes a esta Tomada de Pregos poderao ser obtidas junto ao 
Departamento de Compras e Licitagoes, estando disponivel para atendimento de segunda a sexta-feira, 
das 07:00 as 12:00 boras, localizado na Av. Reginaldo Femes da Silva, 01, Centro, Dois Irmaos do 
Buriti - MS. telefone (67) 3243-1 1 1 7 e/ou no e - mail: licitacao@doisirmaosdoburitil.ms.gov.br.

15.DAS DISPOSICQES GERAIS
15.1. O Municipio de Dois Irmaos do Buriti - MS podera revogar ou anular esta licitagao. no todo ou cm 
parte, nos termos do artigo 49 da Lei Federal 8.666/93.
15.2. A eficacia suspensiva dos recursos hierarquicos que forem interpostos no curso da licitagao estender- 
se-a ao prazo de convocagao previsto no art. 64. §3° da Lei Federal 8.666/93.
15.3. Todas as comunicagoes referentes a este certame serao publicadas na imprensa oilcial da 
Administragao Publica do Municipio de Dois Irmaos do Buriti-MS.
15.4. Os envelopes contendo a “documentagao e propostas" eliminadas do certame llcarao a disposigao dos
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licitantes pelo prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis do encerramento da licitayao. apos este pen'odo serao 
destmidos.

15.5. As normas que disciplinam esta tomada de pre^os serao senwre interpretudus cm favor da 
amp/iacao da competitividade cut re os interessados, desde que nao comprometam o interesse da 
Administra^ao e a seguran^a da contrata^ao.

15.6. Para dirimir controversias decorrente deste certame, o Foro competente e o da Comarca de Dois 
Irmaos do Buriti-MS, exclm'do qualquer outro.

Dois Irmaos do Buriti- MS, 19 de outubro de 2021

IRA DOS SANTOSMOISE
Secretario Municipal de Administra^ao

Av. Reginaldo Femes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmaos do Buriti/MS - Fone: (67) 3243-1117
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ANEXOl

FORMULARIO DE PROPOSTA

Proc. Administrativo n“ 140/2021

Numero do CNP.l/CPFNOME DO FORNECEDOR

1 - DESCRICAO DO OBJETO:
PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS NISSABURO KATO, AQUIDAUANA E NIOAQUE. E 
REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS AQUIDAUANA E NIOAQUE DENTRO DO 
PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE DOIS IRMAOS DO BURITI/MS. CONTRATO DE 
REPASSE N° 885556/2019/MDR/CAIXA.

2 - ITENS DA PROPOSTA

Valor TotalValor 
Unitar io

Unid.Discrim ina^aoItem

Serv.Servi(;os de Engenharia01

R$Valor da Proposta:

3- VAL1DADE DA PROPOSTA
A Validade da proposta devera ser no mmimo de 60 (sessenta) dias a contar de sua apresenta^ao.

-Total Geral da Proposta:

- Prazo de Entrega dos Servivos:

- Validade da Proposta:

- Local c Data:

CC:Ag:Banco:- Telefone:

Assinatura do Representante Legal 
Sob o Carimbo do CNPJ

Av. Reginaldo Lemes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmaos do Buriti/MS - Fone: (67) 324o-1117
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ANEXO II

PLANILHA ORCAMENTARIA

PO - PLANILHA ORQAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagao - OGUCAI\A Grau de Sig

#PUBLIC(

N°OPERAQAO
1 064 796-01/2019

PROPONENTE/TOMADOR
Municipio de Dois Irmaos do Bunti

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentacao Asfaltica e Drenagem de Aguas Pluviais

N° SICONV
885556/2019

MUNICIPIO/UF
Dois Irmaos do Buriti/MS

DESCRIQAO DO LOTE
Pavimentacao Asfaltica nas ruas Nissaburo Kato, Aquidauana e Nioaque e

BDI 1
23.58%

BDI 2
0.00%

BDI 3
0.00%

LOCALIDADE SINAPI
CAMPO GRANDE

DATA BASE
05-21 (N DES )

Prego Unitario 
(com BDI) (R$)

Gusto Unitario 
(sem BDI) (R$)

BDI Prego Total
Unidade QuantidadeItem Codigo Descrigao -IFonte (%) (R$)

i
p 530.056,65 

22.413,68 _
3.036.64 R

1. E DRENAGI- ;;:ss -.
SERVICOS PRELIMINARES1.1.

Composigao PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO M2 8,00 307,15 BDI 1 379,58GTC-121.1.1
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE BDI 1 1 105,46 8 843,68SINAPI M2 8.00 894,53 R1.1.2 93207
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DESINAPI M2 710,29 BDI 1 877,78 10 533,3612.00 R1 1.3 93208

189.421,26DRENAGEM1.2.
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA M BDI 1 2,34 234 00SINAPI-I 100.00 1.89 R1 2.1 37524
ESCAVACAO MECAN1ZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRESINAPI M3 90,50 9,70 BDI 1 11,99 1.085.10 

6 496 82
90100 R1 2.2

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF MAI OR QUE 1 50 M ATE BDI 1 8,69SINAPI M3 747,62 7,03 R1.2.3 102278
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 BDI 1 79 39 3.327,23SINAPI 41.91 64,24 R1 2.4 93358
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM M2 955.72 20,29 BDI 1 25 07 23 959,90SINAPI 101573 R1 2.5

BDI 1PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M M2 374,92 4,72 5,83 2 185,78 R126 SINAPI 101616
15,46 BDI 1 19.11 1 470.13SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
M3 76.93 R1 2.7 93375
M3 638,63 9.90 BDI 1 12.23 7 810.44 RSINAPI 933621 2 8

TRANSPORTS COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA BDI 1 2.22 241.85SINAPI M3XKM 108.94 1.80 R1 2 9 93589
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS M 73,72 93,02 BDI 1 11495 8 474.11SINAPI 95571 R1.2.10. 

12 11 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS. BDI 1 286,82 75 516,84 
5 469,76

M 263.29 232,09 RSINAPI 92221
BLSC - BOCA-DE-LOBO SIMPLES. EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA. BDI 1 1.367,44Composigao GTC-02 UND 1,00 1.106,52 R1.2.12
BLTC - BOCA-DE-LOBO TRIPLA, EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, UND 2.00 3 005,04 BDI 1 3.713.63 7 427,26Composigao GTC-03 R1.2.13.

TOn
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PV-1 - POCO-DE-VISITA 2.32X2.32M, EM ALV. DE TIJ. COM. DE 1 VEZ ASS. BDI 1 8.613.46 25.840,38Composigao GTC-04 UND 3,00 6.969,95 RA1.2 14
CHAMINt CIRCULAR PARA POCO DE VISITA PARA PRENAGEM. EM M 758.33 BDI 1 937 14 1 302,62 RASINAPI 99319

6243
1,3912 15.

TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, UN BDI 1 741.48 2 224.44SINAPI-I 3,00 600,00 RA1.2 16
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), TXKM 3 042,30 1,79 BDI 1 2 21 6 723.48 RA1.2.17. SINAPI 100952
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) BDI 1 5 952.36TXKM 6 764.05 0,71 0.88 RA1.2 18 SINAPI 100953
CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, T BDI 1 33.47 389.59SINAPI 11.64 27,08 RA1.2 19 101014

SINAPI CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO. DN 600 MM. T 89.77 29,65 BDI 1 36,64 3 289,171 2 20. 101463 RA
PAVIMENTACAO ASFALTICA 193.997,031.3.
ESCAVAOAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DESINAPI M3 1 285,50 2,54 BDI 1 3,14 4.036.47 RA1 3.1 101118
CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES BDI 1 7,08 10.011,47SINAPI 100974 M3 1.414.05 5,73 RA1.3 2.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 MT EM VIA INTERNA M3XKM 5,01 BDI 1 6.19 6.505.69SINAPI 100938 1 051.00 RA1 3.3.
REGULARIZACAO E COMPACTApAO DE SUBLEITO DE SOLO 7.447.20SINAPI M2 3 723 60 T62 BDI 1 2.00 RA1.34 100576
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES BDI 1 7.08 5 236.86SINAPI M3 739.67 5,73 RA1.3 5 100974
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA INTERNA M3XKM 363.05 5,01 BDI 1 6.19 2 247,28SINAPI 100938 RA13 6
EXECUCAO E COMPACTApAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
EX EC UQ AO DE IMPRIMApAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. (COM

BDI 1 83,73 46 766.55SINAPI 96390 M3 558,54 67,75 RA1.3.7.
Composigao M2 8,58 BDI 1 10.60 34 184.89GTC-14 3 224,99 RA1.3.8

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TXKM 128,21 1,01 BDI 1 T25 160,26 RA1.3 9 SINAPI 102330
BDI 1 0,49 94,02SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TXKM 191,88 0.40 RA1 3.10 102331

PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSAO M2 17,54 BDI 1 21,68 69 917.78SINAPI 97807 3 224,99 RA1.3.11
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3. EM VIA URBANA BDI 1M3XKM 2 167.80 1,66 2.05 4 443,99 RA1.3 12. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 0,65 BDI 1 0.80 2 019.23SINAPI 93590 2 524,04 RA1.3 13.
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TXKM 466,50 1.01 BDI 1 1.25 583.13 RA1.3 14 SINAPI 102330
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL BDI 1 342,21SINAPI TXKM 698.39 0,40 0 49 RA1.3 15 102331
SERVIQOS COMPLEMENTARES 89.642,501.4.
MEIO-FIO COM SARJETA, CONCRETO FCK=15 MPA, SEQAO 615 CM2,Composigao M 791,69 42,51 BDI 1 52.53 41 587.48GTC-06 RA1.4 1

BDI 1 42.29 1 048,79Composlgao GTC-07 TENTO (ACABAMENTO DE LIMPA-RODAS), CONCRETO FCK = 15 MPA. M 24.80 34.22 RA14 2
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3. EM VIA URBANA M3XKM 1.66 BDI 1 2.05 1 762.88SINAPI 95875 859.94 RA1.4 3.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA BDI 1SINAPI M3XKM 1 001,26 0,65 0,80 801.01 RA9359014 4.
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM BDI 1 39 283.25SINAPI M3 53,64 592,61 732.35 RA1.4 5 94990
INSTALAQAO DE PISO TATIL DIRECIONAL E DE ALERTA COM LADRILHO BDI 1 24,83 1.743.07Composlgao GTC-11 M 70,20 20.09 RA1.4 6
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 1 145.75 BDI 1 2,05 2 348.79 

1 067,23
SINAPI 95875 1,66 RA1.4 7.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3. EM VIA URBANA BDI 1 0.80SINAPI M3XKM 1 334,04 0.65 RA1 4 8. 93590
SINALIZAQAO URBANA 11.552,221.5.
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 02 PLACAS DE IDENTIFICACAO DEComposlgao GTC-09 UND 6.00 466,65 BDI 1 576,69 3 460 141.5 1 RA
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA BDI 1M 286,00 3,58 4,42 1 264.12 RA1.52 SINAPI 102512

20.39 BDI 1 25.20 844.96SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA M2 33.53 RA1 5.3 102509
FORNECIMENTO E INSTALAOAO DE PLACA DE SINALIZAQAO VERTICAL UND 484,14 BDI 1 598 30 5.983.00Composlgao GTC-10 10.00 RA1 5.4
ADMINISTRACAO LOCAL DO CANTEIRO DA OBRA 23.029,961.6.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS MES 16.220,77 BDI 1 20.045,63 6 013,69SINAPI 93565 0,30 RA1.6 1.
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES MS 4.728,03 BDI 1 5 842,90 2 045.02SINAPI 94295 RA1.62

BDI 1TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 3.825,44 4 727.48 4 727 48SINAPI 94296 RA1.6 3.
AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BDI 1 2 094,56SINAPI MES 1.00 1 694.90 2.094.56 RA1.64 101389
TECNICO DE LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUQAQ COM MES BDI 1 6 435 44 4 504,81SINAPI 0.70 5.207.51 RA1.6 5. 101456
AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM MES 0.70 4.212,89 BDI 1 5.206,29 3 644.40SINAPI 101385 RA1 6.6

i*:
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|Para elaboragao deste orgamento. foram utilizados os encargos socials do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada~ ]Encargos sociais:

Observances.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimals para Quantidade; Gusto Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.
Siglas da Composicao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros

Dois Irmaos do Buriti/MS
Responsavel Tecnico
Nome: Renan Naoki Kussano Arboleya
CREA/CAU: CREA MS 20616D 
ART/RRT: 1320200065777

Local

sequnda-felra, 12 de julho de 2021
Data

r?
7Z

il
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ANEXO III
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CAI\/k CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
#PUBLICOMENU OGU

Niveis a Exibir|N° OPERAQAO
1.064796-01/2019

DESCRIQAO DO LOTE
Pavimentagao Asfallica nas ruas: Nissaburo Kato. Aquidauana e Nioaque e Rede

lN°SICONV I PROPONENTE TOMADOR
885556/2019 | Municipio de Dois Irmaos do Buhti

Iapelido EMPREENDIMENTO
IPavimenlagao Asfallica e Drenagem de Aquas Pluviaisno

Cronograma: n]2 ATUALIZAR LINHAS PREENCHIMENTO POR EVENTOS ADIC. 12 PARCEIAS EXC. 12 PARCEIAS

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 128
Valor (R$)

|, 530.,56.6S

Item Descrigao Parcelas:
Falla distribuir 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 07/2201/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22

Linha
calculada

38,77%% Periodo: 26,02% _ 24,01% 11,19%

1.1. SERVKJOS PRELIMINARESLinha
calculada

22.413.68 % Periodo: 13,55% 86.45%

1.2. DRENAGEMLinha
calculada

189.421.26 8,67%% Periodo: 91,33%

1.3. PAVIMENTAQAO ASFALTICALinha
calculada

193.997.03 10,59%% Periodo: 49,56% 39,85%

1.4. SERVigOS COMPLEMENT ARESLinha
calculada

89.642.50 49,58%% Periodo: 50.42%

1.5. SINALIZAgAO URBANALinha
calculada

11.552.22 % Periodo: 100,00%

1.6. ADMINISTRAgAO LOCAL DO CANTEIRO DP 23.029.96Linha
calculada

38,77% 26,02% 24,01%% Periodo: 11.19%

% 38,77% 26,02% 24,01% 11,19%Total: R$ 530.056,65
Repasse 148.111,35 99 403,81 91.726,92 42.757,92

Periodo: Contrapartida 57.405,42 38.527.21 35.551,78 16.572,24
Oulros

Investimento 205.516,77 137.931,02 127.278,70 59.330,16
% 38,77% 64,79% 88,81% 100,00%

339.242,08 : 382.000,00Repasse 148.111,35 247.515,16
Acumulado: Contrapartida 57.405,42 95.932,63 131 484,41 148.056,65

Outros
Investimento 205.516,77 343,447,79 470.726,49 530,056,65

Dois Irmaos do Buriti/MS
Local Responsavel Tecnico

Nome: Renan Naoki Kussano Arboleya 
CREA/CAU: CREA MS 20616D 
ART/RRT: 1320200065777

sequnda-feira, 12 de julho de 2021
Data

3
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ANEXOIV
PLANILHA DEMONSTRACAO DE BDI

Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigilo
#PUBLICOCAI\A

|noopera?ao
11 064.796-01/2019

IPROPONENTE / TOMADOR
iMumcipio de Dois Irmaos do Bunti

In0 siconv
1885556/2019

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIQAO DO LOTE

Drenagem Pluvial nas ruas. Aquidauana e
100.00%Contorme legislayao Iribulana municipal, defimr estimaliva de percenlual da base de calculo para o ISS
5,00%Sobre a base de calculo. defimr a respectiva aliguota do ISS (entre 2% e 5%)i

BDI 1

TIPO DEOBRA
Constoigao de Pragas Urbanas. Rodovias, Ferrovias e recapeamenlo e pavimenlagao de vias urbanas

%SiglasItens
ArlntaHo

3,85%ACAdminislragao Central
SG 0,35%Seguro e Garantia

0,55%RRisco
DF 1,05%Despesas Financeiras

6,65%LLucro
3,65%CPTnbutos (impostos COFINS 3%, e PIS 0 65%)

ISS 5,00%Tributes (ISS, vanavel de acordo com o mumcipio)
0,00%CPRBTributos (Contribuigao Previdenciana sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao)

23,58%BDI PADBDI SEM desoneragao (Formula Acordao TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula 
tl+AC + S + R + G)*(l + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS-CRPB)
-1BDI =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao Inbutaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%. 
respectiva aliquota de 5%

com a

Declaro para os devidos tins que o regime de Contnbuigao Previdenciana sobre a Receita Bruta adolado para elaboragao do orgamento foi SEM 
Desoneragao, e que esta e a alternativa mats adequada para a Administragao Publica

Observagoes

sequnca-feira. 12 de iulho de 2021Dois Irmaos do Bunti/MS
DataLocal

Responsavel Tecmco
Nome: Renan Naoki Kussano Arboleya

CREA/CAU: CREA MS 20616D 
ART/RRT: 1320200065777

Av. Reginaldo Lemes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmaos do Buriti/MS - Fone: (67) 3243-1117
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ANEXOV

BAIRRO VILA NOVA

PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E

SINALIZACAO URBANA

MEMORIAL DESCRITIVO

Local: Vila Nova
Municipio de Dois Irmaos do Buriti/MS

Dois Irmaos do Buriti, MSJulho de 2021

Av. Reginaldo Lemes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmaos do Buriti/MS - Fone: (67) 3243-1117
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1. APRESENTAgAO

Este memorial visa apresentar a Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos, o projeto 

de pavimentagao asfaltica, drenagem de aguas pluviais e sinalizagao urbana de parte do Bairro 

Vila Nova, situado no municipio de Dois IrmaosBuriti, MS.

Constam neste documento a discriminagao, a memoria de calculo do dimensionamento e da 

quantificagao das obras a serem implantadas, bem como as especificagoes tecnicas para 

implantagao da infraestrutura proposta.

EMPREENDIMENTO

T,-ata-se de urn loteamento residencial com as vias ja implantadas denominadode Bairro Vila 

Nova, parcialmente pavimentadas, dotado ainda de rede de distribuigao de energia eletrica e 

rede de abastecimento de agua tratada e esgoto.

Este projeto enquadra as obras a serem realizadas para atendimento da proposta n°

03484/2019.

Av. Reginaldo Lemes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmaos do Buriti/MS - Fone: (67) 3243-1117



PAVIMENTAgAO ASFALTICA2.

SEgOES TIRO

Para a pavimentagao das vias, foi prevista segao transversal com as seguintescaracteristicas:

A- Rua Aquidauana:
- Pista simples, com largura de 9,00 m de meio-fio guia a meio-fio com sarjeta 

e 32,12 m de comprimento;
- Declividade transversal de 3%, com caimento lateral para os bordos

externos;

- Meio-fio com sarjeta, largura total de 0,42 m;

- Meio-fio guia, largura total de 0,12 m;

- Passeio com 1,50 m de largura.

B- Rua Nissaburo Kato:
- Pista simples, com largura de 6,800 m de meio-fio guia a meio-fio com 

sarjeta e 191,94 m de comprimento;
- Declividade transversal de 3%, com caimento lateral para os bordos

externos;
- Meio-fio com sarjeta, largura total de 0,42 m;

- Meio-fio guia, largura total de 0,12 m;

- Passeio com 1,50 m de largura.

Rua Nioaque:
- Pista simples, com largura de 6,800 m de meio-fio guia a meio-fio com 

sarjeta e 223,92 m de comprimento;

- Declividade transversal de 3%, com caimento lateral para os bordos

externos;

- Meio-fio com sarjeta, largura total de 0,42 m;

- Meio-fio guia, largura total de 0,12 m;

- Passeio com 1,50 m de largura.
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ESPECIFICAgAO DE MATERIAIS E SERVigOS PARA TERRAPLENAGEM 

E PAVIMENTAgAO

CORTES

A- EQUIPAMENTO

A escavagao sera executada mediante a utilizagao racional de equipamento adequado, que 

possibilite a execugao dos servigos sob as condigoes e produtividades requeridas. Serao 

empregados tratores equipamentos com laminas, escavadores conjugados com caminhoes. A 

operagao incluira, complementarmente,a utilizagao de moto niveladoras para manutengao dos 

caminhos de servigo de area de trabalho.

B- EXECUQAO

A escavagao sera de acordo com os elementos fornecidos pelas notas de servigo. O 

desenvolvimento da escavagao se processara mediante a previsao da disposigao adequada dos 

materiais extraidos. Quando o nivel do sub leito for verificada ocorrencia de rocha, sa ou em 

decomposigao, ou de solos de expansao maior que 2% baixa capacidade de suporte ou solos 

organicos, promover-se a rebaixamento, da ordem de 0,40 cm a 0,60 cm 

respectivamente, procedendo-se a execugao de novas camadas, constituldas de materiais 

selecionados.
C- CONTROLE

O acabamento da plataforma de corte sera procedido mecanicamente deforma a alcangar-se 

a conformagao da segao transversal do projeto admitindo-seuma tolerancia na variagao da 

auura de 0,05m para qualquer ponto da plataforma.

ou maior

ATERRO

A- MATERIAIS

Os materiais deverao ser selecionados entre de 1° categoria, atendendo a qualidade e a 

destinagao prevista no projeto. Os materiais para aterro provirao de codes do proprio local. Os 

solos para os aterros deverao ser isentos de materiais organicos, micaceas e diatomaceas. 

Turfas e argilas organicas nao devem ser empregadas. Na execugao do corpo dos aterros nao 

sera permitido o uso de solos que tenham baixa capacidade de suporte (ISC < 2%) e expansao 

maior que 4%.
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B- EXECUQAO

A execugao dos aterros sera de acordo com as notas de servigo. Preliminaresa execugao dos 

terrenes, deverao estar concluidas as obras de arte correntes necessarias a drenagem da bacia 

hidrografica interceptada pelos mesmos.
O langamento do material para a construgao dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, 

em toda a largura da segao transversal e em extensoes taisque permitam seu umedecimento 

e compactagao.
A espessura maxima para cada camada sera de 0,30m. Todas as camadas deverao ser 

convenientemente compactadas na umidade otima, mais ou menos 3%, ate se obter a massa 

especifica aparente seca correspondente a 6% da massa especifica aparente maxima seca. Os 

tmehos que nao atingirem as condigoes mmimas de compactagao e maxima de espessura 

ueverao ser escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente 

compactadas, de acordo com a massa especifica aparente seca exigida.

REGULARIZAQAO DO SUB-LEITO

A- GENERALIDADES

Este servigo consistira na execugao de operagoes feitas com a finalidade de preparar numa 

superficie de terraplanagem ja constituida uma plataforma sobre a qual possam ser colocadas 

as camadas componentes do pavimento. Estas operagoes podem ser em: acrescimo ou 

remogao de materiais, escarificagao e conformagao da plataforma na espessura maxima de 

0,30 m, umedecimento ou aeragao da area em obras, compactagao e outras operagoes 

^mplementares que resultarem necessarias.

u trecho sera liberado desde que esteja de acordo com os alinhamentos, cotas, segoes 

tolerancias e caracteristicas de compactagao indicadas nos desenhos, 

especificagoes e inscrigoes da fiscalizagao.
B- MATERIAIS

Os materiais empregados na regularizagao do sub-leito serao os do proprio sub-leito. No caso 

de substituigao ou de adigao de material, estes devera ter procedencia de codes ou de jazida, 

conforme determinar a fiscalizagao. O ISCdeterminado deve ser igual ou superior ao do sub- 

leito e a expansao inferior a 2%.

transversals
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C- EXECUQAO

Toda a vegetagao e material organico serao removidos. Apos a execugao de cortes e adigao de 

material necessario para atingir o greide de projeto, segue-se umaescarificagao geral de 0,15
compactagao e acabamento. O grau dem, seguida de umedecimento ou secagem 

compactagao devera ser de no minimo 100% em relagao a massa especifica aparente maxima 

obtida no ensaio e o teor da umidade devera ser a umidade otima do ensaio citado maisseca

ou menos 2%.

BASE DE SOLO CIMENTO

A- GENERALIDADES

n material a ser usado como base deve ser uniforme, homogeneo, possuir caracteristicas (IG e 

v^dR) e pertencer a qualquer das faixas (A,B,C, D) do D.N.E.R.
B- METODO DE CONSTRUQAO

A sub-base sobre o qual sera executada a base, devera estar perfeitamente regularizada e 
consolidada, de acordo com as condigoes fixadas pela instrugao sobre sub-base de solo 
selecionado.
O material importado, sera distribuido uniformemente sobre a sub-base, devendo ser 
destorroado nos casos de corregao de umidade, ate que pelo menos 60% do total, em peso, 
excluido o material graudo, passe na peneira n° 4 (4,8 mm).
Caso o teor de umidade do material destorroado seja superior em 1% ao teor otimo determinado 
pelo ensaio de compactagao, executado de acordo com o metodo ME-9, proceder-se-a a 
aeragao do mesmo, com equipamento adequado, ate reduzi-lo aquele limite.
Se o teor da umidade do solo destorroado for inferior em mais de 1% ao teor deumidade acima 
referido, sera procedida a irrigagao ate alcangar aquele valor. Concomitantemente com a 
irrigagao devera ser executada a homogeneizagao do material, a fim de garantir uniformidade 
de umidade.

material umedecido e homogeneizado sera distribuido de forma regular e uniforme em toda a 
largura do leito, de tal forma que, apos a compactagao, sua espessura nao exceda de 15 cm. 
Conforme os resultados dos ensaios, foi definida para este projeto, a espessura de 15 cm para 
camada de base.
A compactagao sera procedida por equipamento adequado ao tipo de solo, rolope-de-carneiro, 
pneumatico ou vibratorio, e devera progredir das bordas para o centro da faixa, nos trechos 
retos ou da borda mais baixa para a mais alta nas curvas, paralelamente ao eixo da faixa a ser 
pavimentada.
A compactagao do material em cada camada, devera ser feita ate obter-se uma densidade 
aparente seca, nao inferior a 100% da densidade maxima determinada no ensaio de 
compactagao, de conformidade com ME - 7 (Proctor Intermediario).
Concluida a compactagao da base, sua superficie devera ser regularizada com motoniveladora, 
de modo que assuma a forma determinada pela segao transversal e demais elementos do 
projeto, sendo comprimida com equipamento adequado, ate que apresente lisa e isenta de 
partes soltas e sulcadas.
As cotas de projeto do eixo longitudinal da base, nao deverao apresentar variagoes 
superiores a 1,5 cm.
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As cotas de projeto das bordas das segoes transversals da base nao deverao apresentar 

variagoes superiores a 1 cm.
C- CONTROLE DE EXECUQAO
Far-se-a uma determinagao do grau de compactagao em cada 40 m2 de area compactada, com 
urn mmimo de 3 determinagoes para cada quadra. A media dos valores obtidos devera ser igual 
ou superior a 100% da densidade maxima determinada pelo ensaio ME - 7, nao sendo 
permitidos valores inferiores a 95% em pontos isolados.
As verificagoes das densidades aparentes secas, alcangadas na base serao executadas de 
acordo com o metodo ME-12, ME-13 ou ME-14.
Os trechos da base, que nao se apresentarem devidamente compactados de acordo com o 

metodo adotado, deverao ser escarificados, e os materials pulverizados, convenientemente 

misturados e recompactados.
D- COMPACTAQAO

6s o espalhamento a camada devera ser convenientemente compactada e o grau de 

compactagao devera ser de no minimo 100% em relagao a massa especifica aparente.
' ■r'

IMPRIMAQAO

A- GENERALIDADES

Este servigo consistira no fornecimento e aplicagao de material betuminoso de baixa 

viscosidade sobre a superficie de uma base concluida, antes da execugao de urn revestimento 

betuminoso qual a finalidade deste tipo de imprimadura e obter aglutinagao das particulas da 

superficie, impermeabiliza-la e promover condigoes de aderencia entre a base e a camada de

revestimento.
B- MATERIAIS

material betuminoso a ser utilizado para execugao da imprimagao sera o asfalto diluido de 

cura media CM-30. A temperatura de aplicagao do material betuminoso devera ser fixada para 

cada tipo de ligante em fungao da relagao temperatura-viscosidade, escolhendo-se para isto 

uma faixa de 20 a 80 segundos SAYBOLT-FUROL para asfaltos diluidos.
C- EQUIPAMENTOS

O equipamento utilizado na execugao da imprimadura sera constituido de: vassoura mecanica 

caminhao distribuidor de material betuminoso sob pressao, tanques de 

armazenamento, equipamento de aquecimento e ferramentas manuals. O distribuidor de 

material betuminoso devera ser urn caminhao-tanque

rebocavel
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equipado com: serpentinas e combustores de alta pressao para queima de querosene ou oleo, 

bomba reguladora de pressao, barra de circulagao total, com dupla injepao, para pressao 

constante em todos os bicos, bicos espargidores espagados de tal modo que com ajustamento 

vertical da barra, possam assegurar o recobrimento das faixas.

Os tanques de armazenamento deverao ter isolamento termico e termometro convenientemente 

colocados. Deverao estar equipados com serpentinas capazes de aquecer o material 

betuminoso e manter sua temperatura dentro dos limites especificados. O deposito deve ter 

uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado

em, pelo menos, um dia de trabalho.
D- EXECUQAO

A imprimagao devera ser aplicada somente sobre superficie levemente umidas e quando a 

icmperatura ambiente a sombra for de pelo menos 13°C.
Imediatamente antes da aplicagao do asfalto de imprimadura todos os materials soltos ou 

nocivos deverao ser removidos por meio de varredura com emprego de vassoura mecanica, 

completa por meio de cooperagao manual.
Depois de preparada a superficie aplica-se o material betuminoso na viscosidade de trabalho, 

na quantidade certa, e de modo uniforme. Esta quantidade sera determinada no canteiro da 

obra e devera ser absorvida pela superficie em 24 boras. A taxa de aplicagao depende da 

capacidade de penetragao do ligante utilizado, e do tipo de textura da superficie, variando de 

0,8 a 1,6 litres por metro quadrado.
A fim de evitar a superposigao ou excesso de material nos pontos iniciais da imprimadura 

^verao ser colocados faixas de papel, tipo "KRAFT", transversalmente na pista, de modo que o 

material betuminoso comece sobre essas faixas.
0 papel sera depois removido e destruido. Um regador ou um distribuidor manual equipado com 

bicos de pulverizagao devera ser usado para aplicar material de imprimadura necessario nas 

areas inacessiveis ao distribuidor e para os lugares omitidos pelo distribuidor, por nao ter sido 

possivel o acesso nestes pontos.
O material betuminoso, apos a distribuigao, devera permanecer em repouso ate que seque ou 

endurega suficientemente.
Durante a execugao do espargimento de materiais betuminosos o empreiteiro devera proteger 

com anteparos adequados as construgoes, sarjetas, guias, postes,
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etc. e todas as estruturas que possam ser atingidas por aquele material durante asua 

aplicagao.

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAPA SELANTE POR 

PENETRAQAO DIRETA

A- GENERALIDADES

Devera

alinhamentos, greides e segao transversal projetados.

B- MATERIAIS

executado sobre base imprimada e de acordo com osser

Para a execugao do TSD, poderao empregados os seguintes materiais:

• Material Betuminoso:

Poderao ser empregados emulsoes de ruptura rapida RR-2C.

• Agregados:

Os agregados podem ser pedra britada, escoria britada e cascalho ou Seixo-rolado, somente 

urn tipo de agregado sera usado, deve constituir de partlculas limpas, duras, duraveis, isentas 

de cobertura e torroes de argila.

0 desgaste Los-Angeles nao deve ser superior a 40%, quando nao houver, na regiao, 

materiais com esta qualidade, admite-se o emprego de agregados com valor de desgaste ate 

50%, o indice de forma nao deve ser inferiora 0,5, opcionalmente, podera ser determinada a 

porcentagem de graos de forma defeituosa, a graduagao dos agregados deve obedecer ao 

disposto no quadro abaixo:

% em PesoPENEIRAS
3a Camada2a Camada1a Camadamm

10038,001 1/2
95- 10025,401

10035- 5519,103/4
90-1000- 1512,701 ,/2

10040-700-59,503/8
85- 1000-154,80N°4
8-320-32,00N° 10
0-60,42N° 40

0-20,07N° 200
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QUANTIDADES:

A quantidade de agregado e de ligante betuminoso poderao ser asconstantes do quadro 

seguinte, o valor exato a empregar, sera fixado no projeto.

QUANTIDADES
APLICAQAO EMULSAOAGREGADO

L/m2Kg/m2
2,6 - 3,230-371° Camada
2,0-2,418-222° Camada

7-103° Camada

EXECUQAO

Nao sera permitida a execugao dos servigos durante dias de chuva, o material betuminoso so 

podera ser aplicado quando a temperatura ambiente estiver acima de 10°c.

A temperatura de aplicagao do material betuminoso devera ser determinada para cada tipo de 

emulsao asfaltica, em fungao da relagao temperatura recomenda a temperatura cuja 

viscosidade proporcione melhor espalhamento do material, entre 25-100 segundos Saybolt- 

Furol, na ausencia de dados adequados de viscosidade temperatura, sugere os limites de 

temperatura de 24°c a 54°c, com base na faixa de Viscosidade recomendada para emulsoes. 

Antes de iniciar o espalhamento do agregado, a pista imprimada devera ser cuidadosamente 

varrida.

O agregado especificado deve ser uniformemente espalhado, na quantidade indicada no 

:>jeto, o espalhamento sera realizado pelo equipamento especificado.

Quando necessario devera ser complementada por processo manual para tornar-se uma 

cobertura uniforme, o excesso de agregados devera ser antes da compressao.

A primeira aplicagao da emulsao devera ser feita de modo uniforme, pelo carrodistribuidor, na 

quantidade e temperatura especificadas nas juntas transversals, devera ser empregada uma 

faixa de papel, para evitar superposigao de banhos adjacentes. Os pontos que nao forem 

alcangados pela emulsao deverao ser completados com espalhamento manual.

Av. Reginaldo Lemes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmaos do Buriti/MS - Fone: (67) 3243-1117



RsfP AQ<b______

1 3

Apos a primeira aplicagao da emulsao o agregado da segunda camada sera distribuido 

conforme citado anteriormente, para o acerto dessa camada aconselha- se o emprego da 

vassoura de arrasto.
A compressao se fara ate houver complete entrosamento das duas camadas de agregados.

A segunda aplicagao da emulsao devera seguir a mesma sistematica da primeira aplicagao.

A terceira aplicagao do agregado devera ser imediatamente apos a segunda aplicagao da 

emulsao, seguindo as mesmas normas anteriores, e a compressao devera ser feito com rolo 

pneumatico.
A pista so devera ser aberta ao transit© 24 boras apos a compressao final da terceira camada 

de agregado, para que nao sejam arrancadas.
^ 5 a 10 dias, apos a conclusao do revestimento, devera ser feita uma varredura dos 

agregados nao fixados pelo ligante.

CONTROLE:

Todos os materiais deverao ser examinados em laboratorio, obedecendo asnormas do DNER, e 

satisfazer as especificagoes em vigor.

D-

ESTRUTURA DO PAVIMENTO

A estrutura do pavimento tera a seguinte composigao:

• 20,0 cm: Reforgo do sub-leito

• 15,0 cm: Base de solo cimento

• 2,5 cm: Tratamento Superficial Duplo (TSD)
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3. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

Visa proporcionar melhores condigoes para desenvolvimento do Bairro, de maneira a captar e 

escoar a precipitagao local e de contribuigao externa, melhorando as condigoes de 

trafegabilidade nas vias do Bairro.
Toda captagao de aguas pluviais superficial das mas Nissaburo Kato e Nioaque, preve a 

captagao na Rua Aquidauana por bocas de lobo e direcionadas por galerias tubulares ate o 

langamento no dissipador

ELABORAQAO

A elaboragao do projeto foi baseada nas seguintes informagoes:

,M Planta planialtimetrica; 

c) Informagoes hidrologicas da regiao.

CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

A- TOPOGRAFIA

Executou-se levantamento planialtimetrica de toda a area do projeto e adjacencias. O servigo 

de campo abrangeu toda a area onde estao previstas as vias e lotes do empreendimento, 

possibilitando o mapeamento complete do comportamento do escoamento natural das aguas 

pluviais.

DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM

Para elaboragao do projeto foi empregada a metodologia de calculo apresentada no capitulo 

Drenagem de Travessia Urbana que consta no Manual de Drenagem de Rodovias do DNIT - 

Departamento Nacional de Infraestrutura deTransportes (2006). O tragado da rede foi concebido 

de forma a atender as especificagoes tecnicas de projeto de drenagem.

Os dados de campo sao os parametros fisicos das bacias de contribuigao, cujos divisores de 

agua foram delimitados em planta em fungao da topografia do terreno que sao explicitados, 

juntamente com os dados de projeto, na tabela de dimensionamento das galerias pluviais.
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POQOS DE VISITA

LOCAgAo

Tanto os pogos de visita (PV) como as bacias de contribuigao receberam amesma numeragao 

numerados de montante para jusante.

COTAS NO pogo DE VISITA

• Cota do terreno: e o valor da cota do terreno a montante, extraldo dos 

dados de campo;

• Nivel d'agua: o nivel d’agua no pogo de visita e determinado em fungao dos 

valores obtidos no calculo de fundo e tirante normal;

• Fundo: o valor de fundo do pogo de visita e determinado em fungao dos 

valores de recobrimento e diametro do coletor;

• Recobrimento: o recobrimento do coletor e a distancia vertical entre o 

greide no centre do pogo-de-visita e o prolongamento da geratriz superior 

externa do coletor, nao devendo ser inferior a 0,60 metros.

DEFLUVIO A ESCOAR PARA JUSANTE

BACIA LOCAL:
• Area: e o valor da area, em hectares, de cada bacia que contribui ao seu 

respective pogo de visita;

• Coeficiente de impermeabilidade: em fungao do grau de urbanizagao da 

area do projeto foi adotado coeficiente de impermeabilidade igual a 0,6, 

definido para zonas residenciais urbanas.

CONTRIBUIQAO PARCIAL:

• Area total: a area total e a soma das areas locals contribuintes para cada 

pogo de visita, na forma cumulativa. Sendo assim, os primeiros pogos de 

visita apresentam como area total o mesmo valor da area local, pois 

recebem somente as aguas que fluem para eles.

• Coeficiente de distribuigao: o valor do coeficiente de distribuigao (n) foi 
determinado em fungao da area total da bacia contribuinte, sendo que:

Area total <1 ha: n = 1;
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Area total > 1 ha: n = A-0-15

• Tempo de concentrapao: o tempo de concentrapao para galerias de 

drenagem urbana corresponde a soma entre o tempo inicial de entrada 

(tempo requerido pelo escoamento superficial para fluir sobre a superficie, 

ate atingir a primeira boca de lobo a montante) e o tempo de percurso (que 

e o tempo que decorre desde a entrada no conduto ate o ponto de 

interesse). Logo:

tc = te + tp
Onde: tc e o tempo de concentrapao; te e o tempo de entrada e tp e o tempo de percurso 

(tempos em minutos).

nara os popos de visita a montante, o tempo de concentrapao minimo adotado em sistemas 

urbanos e igual a 12 minutos.

• Intensidade pluviometrica: a intensidade pluviometrica e a quantidade de 

precipitapao que ocorre em uma unidade de tempo (mm/h), para uma 

chuva com uma dada frequencia e com uma durapao igual ao tempo de 

concentrapao.

Para este projeto de drenagem, a equapao de chuvas adotada para a localidade foi:
1.376,04 x TV0'187
(tC + 11)0,803

Onde: i e a intensidade pluviometrica (mm/h); Tr e o periodo de retorno (anos)e tc e o tempo de 

concentrapao (min).

(mm/h)l =

• Coeficiente de defluvio : o coeficiente de defluvio e calculado com base no 

criterio de Fantoli pela formula a seguir:

f = a x (i x tc)1/3
Onde: a e urn fator funpao dos coeficientes de impermeabilidade (para zona residencial urbana, 

r = 0,60 e a = 0,043); i e a intensidade pluviometrica (mm/h) e t eo tempo de concentrapao 

(min).

• Defluvio parcial: o defluvio parcial, em I/s, e obtido atraves do metodo 

racional:
Q = 2,78 nx i x A (l/s)

Onde: 2,78 e o fator numerico de conversao de unidades; n e o coeficiente dedistribuipao; i e a 

intensidade pluviometrica em mm/h e A e a area da bacia local (ha).
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• Defluvio total a escoar: o defluvio total a escoar e determinado pelo 

somatorio dos defluvios parciais, na forma cumulativa. Para os pogos de 

visita iniciais, o defluvio total a escoar sera o proprio defluvio parcial, ja que 

nao ha contribuigoes de trechos anteriores.

GALERIA DE JUSANTE

• Declividade: a declividade do trecho do coletor foi adotada em fungao da 

declividade do terreno.

• Diametro: Os diametros dos coletores foram determinados observando-se 

os enchimentos criticos dos tubes, sendo que o diametro minimo adotado 

para a rede e de 0,60 m.

ENCHIMENTOS

• Normal: o enchimento normal e obtido pela relagao entre o tirante normal e 

o diametro do tubo, expresso em porcentagem.

• Critico: 0 enchimento critico e obtido pela relagao entre o tirante critico e o 

diametro do tubo, expresso em porcentagem.

TIRANTES

• Normal: o calculo do tirante normal, tern inicio com a determinagao do 

calculo do fator de condugao K.

Onde: Q e o defluvio a escoar (m/s) e I e a declividade da galeria (m/m).

Em fungao do diametro (d) escolhido e do coeficiente de rugosidade do tubo(n), determina-se 

o valor de d8/3/n. A partir dai, calculamos c2:
K

C2 = d8/3
n

Com o valor de c2, e determinada a relagao y/d (enchimento), isto e, a relagao entreo tirante 

(y) e o diametro (d) do tubo. O tirante d'agua normal (y) e calculado pela equagao:

y=£d 
7 d
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Onde: c2 expressa a relapao entre o fator de condupao e a relapao entre odiametro e rugosidade 

do tubo; d e o diametro do tubo coletor (m).
A cota do nivel d'agua, citada no item cotas no pogo de visita, e a soma dacota dofundo e o 

tirante normal.

• Critico: O tirante critico (yc) e determinado atraves do calculo do modulo 

critico (M), sendo:

M =-

Onde: Q e o defluvio a escoar (m3/s) e g e a aceleragao da gravidade (m/s2).

..m fungao do diametro (d) escolhido, determina-se o valor de d5/2. A partirdai, calculamos

c3:
M

c3 = C/5/2

Com o valor de c3, e determinado o enchimento critico (yc/d). O tirante critico(yc) e calculado

pela equagao:
y

yc = ^Xd-

Onde: c3 expressa a relagao entre o modulo critico e o diametro do tubo; d e odiametro do tubo coletor

(m).
Dessa forma, permite-se afirmar que se:

' > y o regime e supercritico;yc = y o regime e 

critico;

yc < y o regime e subcritico.

VELOCIDADE DE ESCOAMENTO

A velocidade de escoamento e dada pela equagao da continuidade
Qv =
A

Onde: v e a velocidade de escoamento (m/s); Q e o defluvio a escoar (m/s) e Ae a area da segao 

molhada (m2).
A area da segao molhada e obtida pela multiplicagao do valor de d, que estaem fungao de y/d, 

pelo quadrado do diametro (d) escolhido. _
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A = c\x d2

Extensao: a extensao e o valor da distancia horizontal ou talvegue, extraida 

dos dados de campo (tabela 1).

Tempo de percurso: obtido pela equapao
1E

tp = — x —
60v

Onde: tp e o tempo de percurso (min); E e a extensao (m) e v e a velocidadede escoamento 

(m/s).

BOCAS DE LOBO

Foram adotadas bocas de lobo com grelha metalica (FoFo), conforme padrao da Prefeitura 

unicipal de Dois Irmaos do Buriti/MS, com capacidade de esgotamento igual a 60 I/s.I V I

TUBOS DE LIGAQAO

Adotou-se o diametro de 40 cm, conforme abaco da publicagao “Drenagem Urbana” da 

CETESB. 0 tubo opera com controle de entrada e regime livre, com declividade media de 

1,00%.

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO

A seguir e apresentada a planilha de dimensionamento utilizada para calculo de coletores de 

aguas pluviais.
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MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAIS
N°da Estacao:

1853C0'

Estagao PItiviomelrica

Figueiiao

Municfpio:

Camapua

Estado: Precipi!a$ao Anusi: 
1.702,70

KxTr3 Dias Chuvosos-K; b: Tr: iclnl isozona. 
ISimn 8

a c.I max=
qc+b)0MS 1 376,04 0,187 11,000 0,803 5 108

SEC AO D A SALERIADE-L 
TOTAL A 
ESCOAR

POiJO DE VISITA- Cotas (m) BAG A LOCAL DECLMDADEAREA
TOTAL

IhtTENS.
PLUV.
(mnVh)

COEF
DEFL

DEFL 
PAR GAL

Extansao COEF.
DISTR.

Tempo da 
Concent.

Vetocidade T. Percurso 
(mir)TRECHO Tiiante (m)EnchimentoMontante Jusante Coef.

Imperm
DSm.(m) (tru's)14°

Area (ha) Materialtha) (f) (I/s) Greide Galeria Manning(I/s) Lindas (m)Fun doTarnpa Prof. Tampa Fundo Prof.

397,142
396,904
396,647
396,412
395,985
395,758
395,534
394,097
.393,863
390,004
389,100

1,521 398,400 
393 658 
398896 
399,103 
399 069 
398,853 
399034 
396 064 
398.431 
396 461 
390932

397,400
397,142
396,904
395,647
396,213
395,985
295,758
395,534
394,697
393,351
389,200

' pG 398,653
398,896
399,103
399,069
398,853
393,034
398,684
350,431

396,461

390,932
389,900

54,56
59,36
64,27
58,92
56,89
56,89
55,97
03,06
83,68
83,68
10,00

0,7702
0,8751
0,8859
0,6339
0,7257
0,8377
0,9078
0,7390
0,0000
0,0000
0,0000

0,40 0,7702 
1,6453 
2,5312 
3,1701 
3,8953 
4,7335 
5,6413 
6,3003 
6,3303 
6,3803 
6,3803

1,00 15,00
15,92
16,62:
17,32
•7,95

135,867
132,116
129,394
126,846
124,635
122,74!
120,981
119,366
117,744

116,172
115,246

0,37 106,96
110,33
103,79
71,44

77,77
36,30
90,21
71 ,44

106,96
217.80 
321,59 
393,03
470.80 
557,1! 
647,32
716.75
718.75 
718,75 
718,75

-0,40%
-0,40%
-0,32%
0,06%
0,38%
-0,32%
0,63%
0,30%
2,35%
6,61%
10,32%

0,40% 
0,40% 
0,40% 
0,40% 
0,40% 
0,40% 
0,40% 
1,00% 
1,00% 
4,00% 
1,0O%

Concrete
Concrete
Concrete
Concrelo
Concrete
Concrelo
Concrelo
Concrete
Concrelo
Concrelo
Concrelo

O.013
0,013
0,013

36,00%
54,00%
69,00%
83,00%
54,00%
60,00%
66,00%
53,00%
53,00%
36,00%
53,00%

0,22 1,17 15,92
16,63
17,32
17,95

1 0,60
1,522 1,99 0,40 0,93 0,37 0,32 1,401 0,60
1 p9 2,46 0,40 0,873 0,37 I 0,60 0,41 1,55
2,46 2,66 0,40 0,34 0,38a 0,013 1 0,60 0,50 1,57
2,86 2,87 0,40 0,825 0,38 0,013 

0,013 
0,013 
0,013 
0,013 
0,013 
0,013

0,80 0,43 1,70 18,51
6 207 3,28 0,40 0,79 18,51 0,3S 1 0,80 0,43 1,77 19,04

19,55
20,07
20,60
20,92
20,98

3,157 308 0,40 0,77 19,04 0,38 0,80 0,53 1,841
3,73 0,406 3,15 0,76 19,55

20,07
20,60
20,92

0,36 0,60 0,42 2,561
3,73 2,60 0,40 0,769 0,39 0,00 1 0,80 0,42 2,66
3.11 0,93 0,40 0,7610 0,39 0,00 I 0,80 0,29 4,41
1,73 0,30 0,40 0,76 0,39 0,0011 1 0,80 0,42 2,56

Tabela 2: Dimensionamento das Galerias de Aguas Pluviais.
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ESPECIFICAgAO DE MATERIAIS E SERVIQOS DE DRENAGEM

ESCAVAgOES mecAnicas

A escavagao das valas para a execugao das galerias obedecera as 

dimensoes, cotas, declividades e localizagoes indicadas em projeto. A escavagao 

sera executada em vala trapezoidal, com talude de 0,30 m/m.

0 material resultante da escavagao sera depositado lateralmente, ao longo 

da vala, caso seja apropriado para o reaterro da mesma. Caso o material nao seja 

considerado de 1a categoria, devera ser removido para fora da faixa e no reaterro 

sera utilizado material importado.

ESCORAMENTO PONTALETEAMENTO DE MADEIRA

Os pontaletes serao de pranchas de 2,5 x 30 cm, espagadas de, no maximo, 

1,00 m, enterradas no minimo 0,20 m no fundo da vala e ultrapassando em 0,20m o 

nivel do terreno; travadas por mourao roligo de madeira tratada, em eucalipto ou 

equivalente da regiao (para cerca), distanciadas entre si de, no maximo, 1,00 m na 

vertical e 1,30 m na horizontal; e distanciadas de, no maximo, 0,65 m do fundo e 0,30 

m da superficie.

REATERRO DAS VALAS

• Material: para o Reaterro das valas sera utilizado o proprio material da 

escavagao, se o mesmo for de primeira categoria. Mediante solicitagao da 

construtora sera utilizado material importado, em substituigao ou 

complementagao do aterro a ser executado, o solo para reaterro deve 

possuir CBR > 2% e expansao < 4% e ser isento de materia organica. Nao 

se admite a utilizagao de materiais de qualidade inferior ao do terreno 

adjacente.

• Execugao: devera ser compactado em camadas sucessivas de 20 cm, 

utilizando compactador de placa vibratorias. O equipamento utilizado deve 

ser compativel com as dimensoes de trabalho entre as linhas de tubos de 

bueiros duplos ou triples, dando a maior atengao especial a compactagao 

junto as paredes dos tubos, de forma a nao danifica-los. O material devera
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estar na umidade otima necessaria para adensamento do aterro. O reaterro 

sera executado manualmente ate 0,50 m acima da geratriz superior do tubo 

e acima disto, devera ser feito de forma mecanizada.

TUBOS

Serao utilizados tubos concrete simples classe - PS2 PB NBR-8890/2007 DN 

400mm, tubos concreto simples classe - PS2 PB NBR-8890/2007 DN 600mm e tubo 

concreto armado classe PA-1 PB NBR 8890/2007 DN 800mm.

Os tubos serao rejuntados interna e externamente com argamassa de cimento 

e areia grossa, no trago 1:3.

Serao assentado em cotas e alinhamentos indicados pelo projeto, sobre base 

de terreno natural, fortemente apiloada.

pogos DE VISITA E BOCAS DE LOBO.

O concreto a ser utilizado sera executado nos tragos adequados com o 

consume de cimento de 330 kg/m3, obedecendo a NB-1 da ABNT.

A alvenaria sera de uma vez, em tijolos macigos assentados e revestidos 

internamente com argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3.

Deverao ser constituidas de forma que o concreto tenha as formas e 

dimensoes do projeto, apresentando superficie lisa e uniforme.
Nas armaduras o corte e dobramento das barras de ago devem ser 

executados a frio. Deverao ser colocados nos locais e nas posigoes indicadas no 

projeto.
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4. OBRAS COMPLEMENTARES

MEIOS-FIOS

Serao construidos de acordo com as normas e padroes da Prefeitura 

Municipal de Figueirao, MS, conforme detalhamento do projeto.

Os materiais utilizados na construgao do meio fio com sarjeta deverao atender 

as seguintes condigoes:

• Cimento: O cimento Portland comum devera satisfazer as exigencias contidas 

na NBR 5732 da ABNT;

• Agregados: deverao ser constituidos de particulas limpas, duras e duraveis;

• Agua: A agua destinada a confecgao de concrete devera ser limpa e isenta de 

qualquer substancia que possa comprometer a qualidade e resistencia do 

mesmo.
O concrete destinado a construgao dos meios-fios devera ser dosado para 

obter a resistencia a compressao simples, aos vinte e oito dias, igual a 15 MPa.

O concrete devera ser preparado em betoneira em quantidade permitindo sua 

rapida utilizagao, nao sendo permitido o seu langamento ou reaproveitamento apos 

decorrida uma bora de seu prepare.
O concrete sera contido lateralmente pelas formas assentadas de 

conformidade com os alinhamentos, perfis e cotas previstas no projeto, sobre o solo 

escavado, regularizado e compactado previamente. As formas serao 

convenientemente travadas, de modo que seja impedido seu deslocamento e 

assegurar seu acabamento. As formas serao dotadas de juntas de dilatagao com 

espessura maxima de tres milimetros, espagadas a cada dois metros.

Apos o langamento e espalhamento do concrete devera ser feito seu 

adensamento, de forma que o deixe isento de vazios.
Podera ser utilizado, a criterio do empreendedor, maquina extrusora para 

fabricagao dos meios-fios.
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5. SINALIZAgAO 

SINALIZAQAO DE SEGURANQA

A Construtora sera responsavel pela colocagao e manutengao de sinalizagao 

de seguranga nos locals de trabalho e devera tomar todas as medidas de precaugao 

que forem necessarias para evitar acidentes nestas areas, inclusive nos locals onde 

ocorrerem servigos de emergencia. A sinalizagao de obras e emergencias devera ser 

implantada e mantida conforme Normas da Prefeitura Municipal de Figueirao.

sinalizasAo urbana

A sinalizagao horizontal e vertical das vias serao executadas conforme 

Normas do CONTRAN e diretrizes do orgao regulador de transito Estadual, 

respeitando os dispositivos de acessibilidade e outros dispositivos projetados.

O projeto de sinalizagao nao contempla faixas de pedestre pelo motive que 

nao ha urn volumes significative, tanto de pedestres quanto de veiculos.
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6. PASSEIOS

6.1 CALQADAS

Todas as calgadas ao longo das mas e avenidas que receberao 

pavimentagao asfaltica, receberao pavimentagao em piso rustico de concreto 

com dilatagao em madeira e resistencia de 20Mpa, trago 1:2,7:3 

(areia/cimento/brita) com largura de 1,20m e espessura de 6cm em cada lado 

da via. Estas cagadas deverao ser confeccionadas em solo regularizado e 

compactado. Ao centre da calgada devera ser assentado pisos podo tatil, 

conforme Norma NBR 9050.
Em cada esquina e em outros locals projetados, serao construida 

rampas de acessibilidade fisica de acordo com a Norma NBR 9050, sendo 

estas equipadas com podo tatil. A construgao de passeios e elementos de 

acessibilidade fisica obedecera ao padrao municipal, observada as normas e 

legislagao pertinente.

Weslei Gortgalves Cordeiro
Engenheiro 

Civil CREA 

MS 17724/D
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ANEXO VI

DECLARACAO DE HABILITACAO

___________________ , CNPJ/MF
situada (enderego completo) 

, declara, sob as penas da Lei, que 
cumpre plenamente os requisites da habilita9ao exigidos no Edital de TOMADA DE 
PRE£OS N°. 006/2021. autorizado pelo Processo Administrative n° 140/2021.

(Nome da Empresa)
n°

Per ser expressa manifesta^ao da verdade, firmo o presente.

de 2021.de(____ ),
cidade estado

Carimbo do CNPJ/MF e assinatura do 
Representante legal da empresa
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ANEXO VII

DECLARACAO

Declaramos, sob as penalidades cabi'veis, a inexistencia de lato superveniente que impe^a a 
nossa empresa de participar de licita^oes publicas.

/-MS, /

Assinatura do representante legal da empresa

NOME:

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

N" DO C.N.P.J. DA EMPRESA
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ANEXO VIII

DECLARACAO

Ref. : Tomada de Pre^os n° 006/2021

CNPJ/MF sob oinscnto no
, por intermedio de sen representante legal o (a) Sr (a) 

portador (a) da Carteira de Identidade
DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666. de 21 de junho de 1.993. acrescido pela 
Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1.999. que nao emprega nienor de dezoito anos e trabalho 
noturno. perigoso on insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos.

n°

e do CPF/MF n°n°,

Ressalva: emprega menor, a paitir de quatorze anos, na conditpao de aprendiz ( ).

dede- MS,

Assinatura do representante legal da empresa

(Observa^ao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO IX

DECLARACAO DE SUBMETER-SE AS CONDigOES DO EDITAL DA TOMADA DE
PRECOS N° 006/2021

estabelecida emA empresa

_________________ , abaixo representado pelo Sr°
_________________________ , DECLARA que tomou ciencia da Tomada de Pre<?os

n° 006/2021, do Mimicipio de Dois Irmaos do Buriti-MS, Processo Administrative n.° 
140/2021. e submete-se a todas as clausulas e condicoes expressas na mesma.

inscrita no CNPJ/MF sob o n°
(a).

For ser verdade assina a presente para que produza os efeitos legais e de direito.

de 2.021-MS, de

Carimbo do CNPJ/MF e assinatura 

do representante da empresa
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ANEXOX

Ref.: Tomada de Pre^os n° 006/2021

MODEL.O DE DECLARACAO DE ENQUAPRAMENTO DE MICROEMPRBSA OU
EMPRESA DE PEQUENOPORTE

(Apresentar no credenciamento fora dos envelopes)

, por intermedio de 
.portador(a) da 
, DECLARA. sob

. inscrita no CNPJ sob o n°
sen representante legal.o (a) Sr.(a.) 
Carteira de Identidade n° , do CPF n°
as san^oes administrativas cabiveis e sob as penas da lei. que esta empresa, na presente data, e 
considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 
123 de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa esta exclm'da das vedagoes constantes do § 4° do art. 3° da Lei 
Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006.

de de 2021.

(assinatura do responsavel pela empresa) 
OBSERVACAO:

Assinalar com urn "X" a condi^ao da empresa.
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ANEXO XI

PROCESSO ADMINISTRATIVO N” 140/2021 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° XX/2021

O MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI situado na Av. Reginaldo Lemes da Silva. n° 
01, Centro. Dois Irmaos do Buriti/MS, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Wlademir 
de Souza Volk, brasileiro. empresario, casado. portador do RG n°. 001053159 SSP/MS e CPF n°. 
836.177.101-82. residente e domiciliado na Rua Campo Grande. S/N. Centro, Dois Irmaos do 
Buriti/MS, doravante denominado Contratante e do outro

, inscrita no CNPJ-MF sob o n.° _
lado. a empresa 

, corn 
cidadeestabelecimento nana

, doravante denominada Contratada, representada neste ato
________ , brasileiro, portador da carteira de identidade tipo

, e do CPF n.° ,
por

________________, emitida pela SSP/_
presente Contrato. cuja celebra^ao foi autorizada pelo despacho de homologate do processo de 
Tomada de Pre^os n° 006/2021, e nos termos da Lei Federal n.° 8.666/93 em sua atual redato. 
atendidas as clausulas e condi9oes que se enunciam a seguir:

, pactuam oRG n.°

OBJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUASCLAUSULA PRIMEIRA
NISSABURO KATO, AQUIDAUANA E NIOAQUE, E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NAS 
RUAS AQUIDAUANA E NIOAQUE DENTRO DO PERI METRO URBANO DA CIDADE DE 
DOIS IRMAOS DO BURITI/MS. CONTRATO DE REPASSE N° 885556/2019/MDR/CAIXA.

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUQAO: O objeto deste contrato sera 
administrado por Execuqao Indireta, sob o regime de empreitada por preqo global.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREQO E CONDIQOES DE PAGAMENTO:

Da-se a este contrato o valor global de
_________________________), para a prestaqao dos serviqos previstos na clausula

primeira, e para a totalidade do pen'odo mencionado na clausula quarta.
3.2. Os pagamentos devidos a Contratada serao efetuados em conta corrente, em ate 30 (trinta) dias 
das mediqoes realizadas e mediante a apresentaqao de laturas on 
atestadas e visadas, por funcionarios deste Munidpio;
3.3. Para pagamento da primeira fatura, a contratada devera apresentar Anotat^ao de 
Responsabilidade Tecnica (ART), referente a obra/serviqos, bem como copia autenticada da 
inatricula de inscriqao da obra/servigos na Previdencia Social;
3.4. Sera efetuada a Retenqao para a Previdencia Social de acordo com a Legislate pertinente.

3.5. Os pagamentos somente serao efetuados apos a comprovaqao. pela(s) fornecedora(s), de que se 
encontra regular com suas obriga^oes para com o sistema de seguridade social, mediante a 
apresentagao das comprova9oes de regularidade junto as fazendas publicas federal, estadual e 
municipal, ainda regularidade junto ao FGTS e junto a Justi9a do I rabalho mediante a apresenta9ao 
de CNDT - Certidao Negativa de Debitos Trabalhista;
3.6. O criterio de reajuste dos pregos contratados sera com base no Inciso XI do Art. 40, da Lei 
Federal n.° 8.666/93, cm sua atual reda9ao, e no mesmo percentual e data dos reajustes 
determinados pelo orgao competente do Governo Federal, on da varia9ao efetiva do custo da 
produgao e pre90s atuais de mercado local ou regional, mediante pesquisa de preqos, on ainda na 
varia9ao mensal do INCC-DI (FGV);
3.7. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este nao decorra de ato ou fato atribuivel a 
contratada, aplicar-se-a o indice INCC-DI (FGV), a titulo de compensa9ao financeira, que sera o

R$3.1.

notas tlscais devidamente
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produto resultante do mesmo indice do dia anterior ao pagamento, multiplicado pelo numero de 
dias de atraso do mes correspondente, repetindo-se a operapao a cada mes de atraso;

3.8. O pre^o contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da 
incideneia de quaisquer tributes, contribuiqoes on obrigaQdes decorrentes da legislate trabalhista, 
fiscal e previdenciaria a que sujeito;
3.9. Caso se fai^a necessaria a retifica^ao de fatura por culpa da Contratada, o prazo tera 
contagem suspensa ate a data de reapresentatpao da fatura ao orgao, isenta de erros, dando-se, entao, 
prosseguimento a contagem;
3.10. Devera ser apresentado juntamente ao boletim de mediqao e nota fiscal, diario de obra do 
periodo e relatorio fotografico devidamente assinados e datados pelo responsavel tecnico.
CLAUSULA QUART A- DOS PRAZOS: O prazo maximo previsto para execu^ao dos serviqos e 
de 04 (quatro) meses, eontados a partir da ordem de serviqo.

I - O prazo para inicio dos services sera de ale 05 (cinco) dias, a contar da assinalura do contrato 
pelo CONTRATADO, e da emissao da ordem de serviqo
II - O prazo de execuqao previsto nesta clausula podera ser prorrogado, observado o disposto 
incisos I a VI do §1° do artigo 57 da Lei Federal n.° 8.666/1993
CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA DO CONTRATO: O prazo de vigencia do presente 
contrato e de 06 (seis), meses, eontados a partir de sua assinatura.
CLAUSULA SEXTA - DA DESPESA: As despesas decorrentes da contratado da presente 
licita^ao correrao a cargo da seguinte dota^ao orgamentaria:
09.01 - Secretaria Municipal de Obras e Services Urbanos
15.452.1 13 - Promodo e Apoio ao Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana e Rural 
2.029 - Manutendo dos Serviqos Urbanos 
4.4.9.0.51.00 - Obras e Instances 
38 - Ficha
CLAUSULA SETIMA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES: Cabe ao Contratante, a sen 
criterio e atraves da Secretaria Municipal de Obras, por meio do Departamento de Convenios e 
Projetos Publicos, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizaqao de todas as fases de 
cumprimcnto do presente contrato, e. a Contratada declara aceitar, integralmente, todos os metodos 
e processos de insped°- verifica^ao e controle a serem adotados pelo contratante;
§ 1° - A Contratada assume, eomo exclusivamente suas, as responsabilidades pela idoneidade e 
pelo comportamento de sens empregados, prepostos on subordinados, e, ainda, por quaisquer 
prejuizos que sejam causados ao contratante ou a terceiros;
§ 2° - Os danos e prejuizos serao ressarcidos ao Contratante no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) 
boras, contado de notifica^ao administrativa a Contratada, sob pena multa;
§ 3° - O Contratante nao respondera por quaisquer onus, direitos ou obligates vinculados a 
legislate tributaria, trabalhista, previdenciaria, securitaria, ou indeniza^oes civis decorrentes de 
acidente de transito durante a execiKpao do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade 
caberao, exclusivamente, a Contratada;
§ 4" - O Contratante nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
terceiros, ainda que vinculados a execuqao do presente contrato. bem eomo por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrencia de ato da contratada, de sens empregados, prepostos ou 
subordinados;
§ 5° - O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obriga^des ora estabelecidas, sujeitara a 
Contratada as sanqoes previstas na Lei Federal n.° 8.666/93 em sua atual redaqao, garantia previa e 
ampla defesa em processo administrative, alem das demais sanqoes previstas no instrumento 
convocatorio;

sua

nos

com
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§ 6° - O valor das multas correspondera a gravidade da infra^ao, ate o maximo de 2% (dois por 
cento) do valor do contrato, em cada caso;
§ 7° - As multas previstas nesta clausula nao tern carater compensatorio e o sen pagamento nao 
eximira a contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infra^oes cometidas;

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO: A rescisao do contrato podera ser:

I - determinado por ato unilateral e escrito da Adininistra<?ao, nos casos enumerados nos incisos I 
a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;
II - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitatpao. desde que haja 
conveniencia para a Administra^ao;

III -judicial, nos termos da legisla^ao;
§ 1° - A Contratada reconhece os direitos da Administra^ao, em caso de rescisao administrativa 
prevista no art. 77 da Lei Federal n° 8.666/93.
§ 2° - A rescisao administrativa on amigavel devera ser precedida de autorizaQao escrita e 
fundamentada da autoridade competente.
CLAUSULA NONA - Fica o presente contrato para todos os efeitos de Direitos, vinculado ao 
Edital de Licita^ao - Tomada de Pre^os 006/2021, nos termos do Inciso XI do Art. 55 da Lei 
Federal n.° 8.666/93, em sua atual reda^ao.
CLAUSULA DECIMA - Aos casos omissos neste instrumento, por ocasiao da execugao do 
objeto, sera aplicavel a Legisla^ao pertinente a especie. nos termos do inciso XII do Art. 55 da 
Lei n.° 8.666/93, em sua atual reda^ao.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Compete a Contratada manter. durante toda a execute do 
presente contrato, em compatibilidade com as obriga^oes assumidas, todas as condi9oes de 
habilita^ao e qualiflca^ao exigidas na licitagao.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - O Departamento de Contabilidade deste Municipio 
comunicara aos orgaos incumbidos da arrecadayao e fiscaliza^ao de tributos da Uniao, Estado 
Municipio, as caractei isticas e os valores pagos. nos termos do § 3° do Art. 55 da Lei n.° 8.666/93, 
em sua atual redagao.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PUBLICACAO DO CONTRATO: Dentro do 
prazo regulamentar, o Contratante providenciara a publicagao em resumo, do presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS: Constituira encargo 
exclusive da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da 
formalizagao deste contrato e da execu^ao de sen objeto.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - FORO: O foro do presente contrato sera o da Comarca da 
cidade de Dois Irmaos do Buriti - MS, excluido qualquer outro.
E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado firmam o presente termo, com 02 (duas) 
copias de igual teor.

on

de 2021Dois Irmaos do Buriti-MS, de

CONTRATADAWLADEMIR DE SOUZA VOLK
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ANEXOXII

PROCESSO ADMINISTRATIVO N” 140/2021 

TOM ADA DE PRE^OS N° 006/2021

DECLARACAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA

Ref. : Tomada de pre^o n" 006/2021

CNPJ/MF sob oinscrito no
por intermedio de sen representante legal o (a) Sr (a) 

portador (a) da Carteira de Identidade
DEC LARA, que renuncia a 

Visita Tecnica aos locals e as instances para a presta^ao dos serviQOS constantes do objeto do 
Tomada de Pre^o n° 006/2021, e o quadro tecnico da empresa tomou conhecimento das reals 
condiQoes de execuyao dos servi^os, bem como coletaram intbrma^oes da proposta comercial, 
responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo 
licitatorio. em nome da empresa que represento.

n°.

e do CPF/MF n°n°

dede- MS.

assinatura do representante legal da empresa 

e carl mbo
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