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EDITAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2022

TOMADA DE PRECOS N° 001/2022

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
EXECUCAO DA BASE DA MINI ARENA ESPORTIVA - MODULO 01, NO 
MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - MS.
Data: 04 de Fevereiro de 2022, as 08:00 horas.

INDICE
1. DO OBJETO
2. DOPRECO
3. DOS RECURSOS OR^AMENTARIOS
4. CONDICOES PARA PARTICIPA^AO
5. DA APRESENTA^AO DOS ENVELOPES E DA HABILITA^AO
6. DOCUMENTOS PARA HABILITA^AO
7. DAS PROPOSTAS E SEU JULGAMENTO
8. CRITERIOS DE DESEMPATE
9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10. DA FORMALIZACAO DO CONTRATO
11. DAS SAN^OES
12. DO PAGAMENTO
13. DA IMPUGNACAO AO ATO CONVOCATORIO
14. DAS INFORMAfOES
15. DAS DISPOSigOES GERAIS

ANEXOS
• Anexo I - Projeto Basico;
• Anexo II - Formulario de Proposa (Modelo);
• Anexo III - Planilha Orgamentaria;
• Anexo IV - Cronograma Fisico Financeiro;
• Anexo V - Planilha Demonstrativa do BDI - Bonificagao e Despesas Indiretas;
• Anexo VI - Memorial Descritivo;
• ANEXO VII - Memoria de Calculo;
• Anexo VIII-Projetos;
• Anexo IX - Declaragao da inexistencia de fatos superveniente e de habilitagao;
• Anexo X - Declaragao nos termos de Inciso XXXIII do artigo 7° da Constituigao Federal;
• Anexo XI - Declaragao de submeter-se a todas as clausulas e condigoes do presente 

Edital;
• Anexo XII - Modelo de Declaragao de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte;
• Anexo XIII - Minuta do Contrato;
• Anexo XIV - Modelo de declaragao de renuncia a visita tecnica.

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



FLS.N°....?/£
iioiisjiinaosji
aoBunti^kL. Sfc:PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2022 
TOMADA DE PRE^OS N° 001/2022

O MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI, ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL, toma publico para conhecimento dos interessados, que. no recinto do Departamento de 
Compras e Licita96es, localizado na Avenida Reginaldo Lemes da Silva, n° 01 - Centro, Dois 
Irmaos do Buriti - MS. sera realizada, no dia 04 de Fevereiro de 2022 as 08:00 boras, a licitatao, 
na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo “Menor Pre^o”, visando a CONTRATA^AO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DA BASE DA MINI ARENA 
ESPORTIVA - M6DULO 01, NO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - MS, 
empreitada por pre90 global, em conformidade ao que determina a Lei Federal n° 8.666 de 
21.06.93, em sua atual reda^ao, observada a Lei complementar Federal 123/06, e altera^oes. as 
normas legais e regulamentares estaduais e municipals aplic&veis e as cl^usulas e condipoes deste 
ato convocatorio.

1. DOOBJETO
1.1. Constitui o objeto da presente licita^ao a CONTRATACAO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DA BASE DA MINI ARENA ESPORTIVA - 
M6DULO 01, NO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - MS, em
conformidade as disciplinas do presente edital e seus respectivos anexos.
1.2.0s projetos, memoria de calculos e todas as informa^oes t6cnicas sobre o presente 
empreendimento encontram-se dispom'veis para conhecimento e estudos de forma9ao da 
proposta de pre90s, bem como, sua disponibilidade em meio digital mediante a aquisi9ao do 
edital no Departamento de Convenios e Projetos do Municipio de Dois Irmaos do Buritil/MS. 
Para a disponibilidade do projetb em meio digital a interessada devera encaminhar e-mail de 
solicita9ao para dibproietos@gmail.com. ou agendar atendimento presencial no telefone 
(67)3243-1117. Para a disponibilidade do projeto em meio digital, a interessada devera 
fomecer o drive (pen-drive ou HD).

2. DO PRECO
2.1. Estima-se o valor da execu9ao da obra em R$ 152.734,33 (Cento e Cinquenta e Dois 
Mil, Setecentos e Trinta e Quantro Reais e Trinta e Tres Centavos).
2.2. Cada concorrente devera computar no pre90 que cotard todos ps custos diretos e indiretos, 
inclusive os resultantes da incidencia de quaisquer tributes, contributes ou obriga9oes 
decorrentes da legisla9ao trabalhista, fiscal e previdenciaria a que sujeito.

3. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
3.1. As despesas decorrentes da execupao do objeto da presente licita9ao correrao por conta da 
seguinte dota9ao or9amentaria:

• 0207 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico
• 04.122.0002 - Implementa9ao e Apoio a Manuten9ao da Gestao Publica
• 04.122.0002.2028.0000 - Manuten9ao da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Economico Sustentavel
• 3.3.90.39,00 - Outros Servts de Terceiro - Pessoa Juridica
• Ficha - 259
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4.1. Poderao participar desta Tomada de Pre^os, pessoas juridicas do ramo pertinente ao 
objeto da Licitagao (vedada a participapao de empresas em consorcios ou grupo de firmas), 
que estiverem regularmente inscritas no Cadastro Geral de Fomecedores de Dois Irmaos Do 
Buriti/ MS, cujo certificado esteja em vigor, assim como os documentos ali eiencados, ou que 
atenderem a todas as conduces exigidas para cadastramento ate o dia anterior a data do 
recebimento das propostas, junto a Comissao de Licitatjao e Julgamento, que comprovem 
habilitagao juridica, regularidade fiscal, qualificafao tecnica e qualifica^ao economico- 
financeira por meio dos documentos relacionados na legisla^ao regente deste certame.
4.2. As licitantes poderao ser representadas no procedimento licitatorio por procurador 
legalmente habilitado, por instrumento publico ou particular com firma reconhecida ate o 
inicio da sessao de abertura dos envelopes.
4.3. Nao sera permitida a participate de empresas que tenham socios ou empregados que 
sejam funcionarios publicos deste Municipio.
4.3. Nao serao admitidas a esta licitato as empresas:
4.3.1. Suspensas do direito de licitar e contratar com a Administrate Publica de Dois Irmaos 
do Buriti-MS;
4.3.2. As declaradas inidoneas, vigente a penalidade imposta pela autoridade federal, estadual 
ou municipal;
4.3.3. Sob regime de falencia ou concordata.
4.4. A participate da licitante a este procedimento licitatorio implicara em expressa 
concordancia as condi^oes estabelecidas neste edital.

mpA I N\ I 1

5.1. As interessadas em participar da presente TOMADA DE PREQOS deverao entregar, 
impreterivelmente no horario, data e endere9o citados no preambulo deste Edital, 02 envelopes 
lacrados contendo os Documentos de Habilitate (Envelope n.° 01), e a Proposta de Pre^os 
(Envelope n.° 02), com todas as folhas numeradas e rubricadas pelo representante legal da 
empresa, o que podera ser feito durante a sessao de abertura dos envelopes, na presen^a dos 
demais, caso nao tenha sido feito previamente, alem da razao social do licitante, se os mesmos 
nao forem timbrados, com os seguintes dizeres:_______________________________________

MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS
TOMADA DE PRE^OS N° 001/2022 

ENVELOPE 01 
DOCUMENT A^AO 

RAZAO SOCIAL E CNPJ
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MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS 
TOMADA DE PRE^OS N° 001/2022 

ENVELOPE 02 
PROPOSTA DE PRE^OS 
RAZAO SOCIAL E CNPJ

5.1. O representante legal da licitante devera, antes da entrega da documentapao e das 
propostas, identificar-se apresentando ao Presidente da Comissao, Carteira de Identidade 
e Prova de titularidade da licitante, mediante a apresenta^ao de contrato social e no caso 
procurador, mediante apresenta^ao de procura9ao 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 
cond^ao de optante pelo simples nacional atraves de certificado emitido no site: 
http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id:=21. a ser
expedido em data nao superior a 30 (trinta) dias ou atraves de Certidao 
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante, comprovando a condipao de 
Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte;

5.2. O descumprimento do disposto acima, sem prejuizo das sanpoes cabiveis, 
caracterizara renuncia expressa e 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 relatives a documentapao de 
habilitapao. Os membros da Comissao e os representantes credenciados examinarao e 
rubricarao cada documento. A presenpa de representante nao credenciado, na forma 
deste Edital 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 “Documentapao” e “Proposta”.
5.4. Nao sera aceita documentapao enviada por fac-simile ou telex.
5.5. Se o licitante for a matriz da empresa, todos os documentos devem estar em nome 
da matriz;
5.6. Se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, salvo a 
apresentapao 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 seu 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 
comprovapao da habilitapao, desde que em vigencia;
5.9. A Comissao de Licitapao e Julgamento consultara o Cadastre 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 condipoes 
estabelecidas neste Edital;
5.10. Serao inabilitadas as empresas cuja documentapao nao satisfizer as exigencias 
deste Edital. Da decisao de habilitapao ou inabilitapao cabera recurso, suspendendo-se o 
certame ate o seu julgamento.
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5.11. Com relate a documenta9ao 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 restrisao (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 comprova9ao da regularidade fiscal, ser-lhe-a assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias uteis, com termo inicial a partir da publica9ao do aviso de 
resultado, prorrogaveis por igual periodo, a criterio da Administra9ao Publica, atraves da 
Comissao Permanente de Licita9ao, para a regulariza9ao da documenta9ao, pagamento

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-regulariza9ao da documenta9ao, no prazo concedido, implicara decadencia 
do direito a contrata9ao, sem prejuizo das san9oes 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 preambulo deste 
Edital nao impedira que ela se realize.
5.15. A Comissao Permanente de Licita9ao podera solicitar esclarecimentos a qualquer 
dos participantes e, tambem, promover diligencias para elucidar fatos caso a 
comprova9ao seja necessaria para definir a habilita9ao ou classifica9ao, 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 hora para seu prosseguimento, 
consignado em Ata lavrada e assinada pela Comissao, bem como pelos representantes 
presentes.
5.17. Encerrada a fase de habilita9ao 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.

ou

6.1. Os participantes deverao apresentar para a sua habilita9ao os documentos, em 
original ou em copia (mediante qualquer processo) autenticadas por tabeliao de notas, ou 
por qualquer um dos Membros da Comissao de Licita9ao 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. Os servidores mencionados no subitem 6.1 deste Edital nao autenticarao 
documentos durante a realiza9ao do certame, pois os referidos documentos deverao ser
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autenticados ate trinta minutes antes da data e horario de abertura da licita^ao, em 
horario de expediente e no endere?© constante no preambulo deste Edital.
6.3. As licitantes deverao comprovar habilita^ao jundica, regularidade fiscal, qualifica9ao tecnica 
e qualifica^ao economico-financeira por meio dos documentos previstos na Lei Federal 
n°8.666/93, e legislate especial, a saber:
6.3.1. Habilita$ao Juridica (art. 28 da Lei Federal n° 8.666/93):

a) Registro Comercial, no case de empresa individual;
b) Ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por aQoes, acompanhado de 
documentos de elei9ao de seus administradores;

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

d) No caso de Sociedades que envolvem outra empresa juridica 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):
a) Prova de inscri^ao, em vigor, no Cadastre Geral de Fomecedores do Municipio de 

Dois Irmaos do Buriti-MS, ou Certificado expedido pela Comissao de Licitato de 
que atendeu as conduces exigidas, em correspondencia ao subitem 6.1 deste Edital.

b) Prova de inscribe no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), em que conste a 
situa?ao ativa da licitante;

c) Prova de inscrito no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relative a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o 
objeto do Edital;

d) Certidao Negativa de Debitos relativos a Tributes Federais, Divida Ativa da Uniao e 
Certidao Negativa de Debito relative a Seguridade Social - INSS, emitida pelo 
Ministerio da Fazenda (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / Receita Federal do 
Brasil), podendo ser apresentada em conjunto ou espedfica observada a validade;

e) 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 apresenta9ao 
de Certidao Negativa dos Tributos Municipais da sede da licitante;

g) Certificado de Regularidade de Sitajao CRS, perante o Fundo de Garantia do Tempo 
de Servi9o / FGTS;

h) Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justi9a do Trabalho, mediante 
a apresenta9ao de certidao negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolida9ao das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943.

6.3.3. Qualiflca^o Tecnica (art. 30 da Lei Federal n° 8.666/93):
a) Prova de Registro ou Inscri9ao na entidade profissional competente (CREA/CAU), do 

licitante e seu responsavel tecnico;
b) Comprova9ao do licitante de possuir em seu quadro permanente de pessoal, na data 

prevista para entrega da proposta, profissional(ais) de nivel superior ou outro

<5^
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devidamente reconhecido pela entidade competente correlata com os serv^os 
licitados;

a. A comprova^ao de que o(s) profissional(is) pertence(m) aos quadros do 
licitante dar-se-a em se tratando de socio ou diretor, esta comprova^ao devera ser 
feita pelo "Contrato Social" em vigor, devidamente registrado no orgao 
competente, em se tratando de empregado mediante apresenta9ao da Carteira 
Profissional de Trabalho CTPS, ou contrato de trabalhos nos termos da legislatjao 
vigente ou contrato de presta^ao de services. (Acordaos TCU n°s 361/2006- 
Plenario, 170/2007-Plenario, 892/2008-Plenario e 1.547/2008- Plenario).

c) A experiencia anterior do(s) profissional(is) devera ser comprovada por atestado(s) de 
responsabilidade tecnica, fomecido(s) por pessoa (s) juridica(s) de direito publico ou 
privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) CAT(s) - Certidao(oes) de Acervo 
Tecnico, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente 
(CREA/CAU), que deverao conter, no minimo, o(s) nome(s) do(s) profissional(is), a 
localiza^ao e a identifica9ao da obra ou servi9o executado e os quantitativos basicos 
executado(s), com no minimo 50% das parcelas de maior relevancia tecnica e valor 
significative da contrata9ao, conforme quadro abaixo, comprovando aptidao para o 
desempenho de atividade pertinentes e compativeis com o objeto da licita9ao relative 
a parcela de maior relevancia, quais sejam, o item 4.5 da Planilha Or9amentaria.

d) Atestado fomecido pela Secretaria Municipal de Obras, na forma do Anexo XI de que 
a licitante, atraves de seu representante legal e/ou responsavel tecnico visitou e 
conhece os locais onde executara a obra, bem como tomou conhecimento de todas as 
informa9oes inerentes ao fiel cumprimento das obriga9oes objeto desta licita9ao, 
agendado para ocorrer ate o ultimo dia util anterior a data da abertura da licita9ao, 
devendo apresentar o documento que comprove a situa9ao 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 Acordao 234/2015-Plendrio.

b. A Visita tecnica podera ser agendada a partir da publica9ao do edital ate um dia 
anterior o certame no email: dibproietos@gmail.com e contato (67) 3243-1117 e 
(67) 99690-5056.

6.3.4. Qualifica9ao economico-financeira (art. 31 da Lei Federal n° 8.666/93):
a) Certidao negativa de falencia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoajuridica;
6.3.5. Demais Documentos

a) Declara96es de inexistencia de fatos superveniente, na forma do Anexo IX do Edital;
b) Declara9ao nos termos de Inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui9ao Federal, na 

forma do Anexo X constante deste Edital;
c) Declara9ao na forma do Anexo XI de submissao as regras do edital.

Os documentos enumerados nos subitens 6.3.1 alineas “a” a “d”, 6.3.2 alineas “a” a “h”, e
6.3.4, poderao ser substituidos pelo Certificado de Cadastre Geral de Fomecedores do
Municipio de Dois Irmaos do Buriti-MS, desde que os documentos estejam em plena
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vigencia, condipao que devera ser realizada na presenpa dos demais licitantes.

7A. Acompanham este ato convocatorio, formulario modelo de proposta (Anexo II), Planilha 
Or9amentaria (Anexo III), Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo IV) e Planilha 
Demonstrativa do BDI - Bonifica9ao e Despesas Indiretas (Anexo V) que a licitante 
preenchera por meio legivel e sem rasuras e apresentara em 01 (uma) via, de que constarao:

a) Pre90 unitario por item, sendo que e exigivel a indica9ao obrigatoria do total geral da 
proposta, em algarismo e por extenso, prevalecendo este ultimo 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) Demonstra9ao do BDI (Bonifica9ao de Despesas Indiretas), nos termos do Anexo IV, 
sem que o mesmo extrapole o percentual de 28,82%.
e) As licitantes. sob pena de desclassificacao da proposta anresentada, deverao
anresentar Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico - Financeiro e Planilha
Demonstrativa BDI devidamente preenchidos. assinado nelo responsavel legal da
empresa e peio resnonsavei tecnico e carimbado com CNPJ, na forma dos anexos II,
III. IV e V.
f) Sera desclassificada a proposta que deixar de apresentar proposta para um dos itens que 
compoe o conjunto da obra.

7.2. A licitante participante da licita9ao podera apresentar proposta formulada em papel timbrado da 
mesma, nas mesmas caracteristicas estipuladas no item 7.1 e respectivas letras.
7.3. Adotar-se-a como criterio de aceitabilidade dos pre9os o “menor pre?© global”, 
desclassificando-se as propostas cujos pre9os excedam ou 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 
respective julgamento de acordo, exclusivamente, 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 especifica9oes do objeto e oferte o
menor pre90.
7.7. Serao desclassificadas as propostas que alterem, descaracterizem ou desatendam as 
especifica9oes do objeto, independentemente do pre90 que ofertem.
7.8. Nao serao consideradas, admitidas ou aceitas propostas que ofere9am pre90S baseados 
nas ofertas das demais licitantes, simbolicos, irrisorios ou de valor zero.
7.9. Considerar-se-a desclassificada a proposta que, para sua viabiliza9ao, necessite de 
vantagens ou subsidies que nao estejam previamente autorizados em lei e a dispos^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 viabiliza9ao, 
necessite de vantagem ou subsidios deste poder publico.
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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 consequencia da natureza 
juridica do iicitante, que comprometa a isonomia fiscal que deve prevalecer entre todos os 
concorrentes
7.12. A Iicitante podera oferecer esclarecimentos a Comissao de Licitafao e Julgamento por 
meio de carta, que anexara ao envelope de documentapao ou ao de proposta, conforme se 
refiram a habilitate preliminar ou a execute do objeto em licitato.
7.13. Nao havendo tempo suficiente para conclusao dos trabalhos, o Presidente da Comissao 
suspendera a sessao e designara dia e hora para seu prosseguimento, consignado em Ata, lavrada e 
assinada pela Comissao, bem como pelos representantes presentes.

1u ©MTtHMS IM

8.1. Na presente licitato sera assegurada, como criterio de desempate, preferencia de 
contratato para as ME e EPP (art. 44 da Lei Complementar Federal n° 123/2006).

8.1.1.Entende-se por empate aquelas situa9oes em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 10% (dez por cento) 
superiores a proposta mais bem classificada (§1° do art. 44 da Lei Complementar Federal 
n°123/2006).

8.2. Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:
8.2. LA microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera 
apresentar proposta de pre90 inferior aquela considerada vencedora do certame, situa9ao 
em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado (inciso I do art. 45 da Lei 
Complementar Federal n°l 23/2006).
8.2.2. Nao ocorrendo a contrata9ao da microempresa ou 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° 123/2006).
8.2.3. No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo 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).
8.2.4. Na hipotese da nao-contrata9ao nos termos previstos no subitem 8.2 deste Edital, o 
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame 
(§1° do art. 45 da Lei Complementar Federal n° 123/2006).
8.2.5.0 disposto neste subitem somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nao tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (§2° do art. 45 da Lei 
Complementar Federal n°123/2006).

8.3. Nos demais casos, 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 reda9ao, ou 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.
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9. DOS RECURSOS ADMiNISTRATIVOS
9.1. Dos atos da na Administra^ao praticados presente licita9ao, cabera a interposi^ao de 
recurso administrative, no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da intimapao do ato ou da 
lavratura da ata, em conformidade ao que dispoe o art. 109 da Lei Federal n° 8.666/93;
9.2. Por ocasiao da habilita^ao, abertura e julgamento das propostas. consoante o disposto no 
art. 43, III da Lei Federal n° 8.666/93, as licitantes presentes, atraves de sens representantes, 
poderao renunciar expressamente o direito a interposiQao dos recursos administrativos 
previstos no art. 109,1 ah'neas “a” e “b” da mesma norma, ficando consignado na lavratura da 
ata de sessao;
9.3. Nao sera objeto de aprecia9ao de merito o recurso cuja peti9ao tenha sido apresentada fora do 
prazo legal e/ ou subscrita por procurador nao habilitado legalmente no processo;
9.4. A Comissao de Licita9ao e Julgamento procedera a devolu9ao dos envelopes fechados aos 
concorrentes inabilitados, contend© as respectivas propostas, desde nao tenha havido recurso ou 
apos sua denega9ao.

10. DA FORMALIZACAO DO CONTRATO
10.1. O prazo para a assinatura do instrumento de contrato e de ate 10 (dez) dias contados da 
convoca9ao, sob pena de nao formaliza9ao do respective instrumento.
10.2. E facultado ao Municipio de Dois Irmaos do Buriti, quando a convocada nao assinar termo 
de Contrato, nao aceitar, ou retirar o instrumento equivalente, no prazo e conduces estabelecidas, 
sem prejuizo das penalidades previstas na legis1a9ao pertinente, convocar os Licitantes 
remanescentes, na ordem de classifica9ao, para faze-lo em igual prazo e nas mesmas conduces 
propostas pela primeira classificada, ou revogar a licita9ao (art. 64, §2° da Lei Federal n° 
8.666/93).
10.3. A fiscaliza9ao e o acompanhamento da execu9ao 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 Administra9ao rejeitara o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei 
Federal n° 8.666/93).
10.5. A Administra9ao podera obrigar a contratada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, incluindo empregados em 
servi9o, se verificar vicios, defeitos ou incorre9oes resultantes da execu9ao ou do material 
empregado.
10.6. O contrato podera ser rescindido nas hipbteses previstas no artigo 78 da Lei Federal n° 
8.666/93, com as conseqiiencias indicadas no art. 80, sem prejuizo das san9oes previstas naquela 
lei e neste ato convocatorio.
10.7. O prazo de vigencia do contrato ser£ de 06 (seis) meses, com termo inicial a contar da data 
de sua assinatura, prorrogdvel na forma do art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93.
10.8. O contratante poder£ suprimir ou acrescer o objeto do contrato em ate 25% (vinte e cinco por 
cento) do seu valor inicial, a seu 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 manter& durante toda a execu9§o do contrato, as conduces de habilita9ao e 
qualifica9ao que Ihe foram exigidas na licita9So.
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ii. -:pi$sisAiip^a; • .yjA'
11.1. Alem daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos 
legais, a CONTRATADA estara sujeita as sanpoes definidas nesta Clausula.
11.2. Sem prejuizo das sanies cominadas no art. 87, I, III 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 defesa, aplicar a CONTRATADA multa sobre a parcela inadimplida do 
contrato.
11.3. De acordo com a gravidade do descumprimento, podera ainda a CONTRATADA se 
sujeitar a Declara9ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra9ao Publica 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni9ao ou ate que seja promovida a 
reabilita9ao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre 
que o contratado ressarcir a
11.4. Administra9ao pelos prejufzos resultantes e depois de decorrido o prazo da san9ao 
aplicada com base na legisla9ao vigente.
11.5. A san9ao denominada “Advertencia” so tera lugar se emitida por escrito e quando se 
tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem prejuizos 
significativos ao objeto da contrata9ao, cabivel somente ate a segunda aplica9ao 
(reincidencia) para a mesma infra9ao, caso nao se verifique a adequa9ao da conduta por parte 
da CONTRATADA, apos o que deverao ser aplicadas san95es de grau mais significativo.
11.6. Sao exemplos de infra9ao administrativa penalizaveis, nos termos da Lei n° 8.666 de 
1993, da Lei n° 10.520 de 2002, dos Decretos Municipals n° 183 de 2009:

I. Inexecu9ao total ou parcial do contrato;
II. Apresenta9ao de documenta9ao falsa;
III. Comportamento inidoneo;
IV. Fraude fiscal;
V. Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

11.7. As san9oes serao aplicadas sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que possa 
ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infra9ao cometida e prejuizos causados a 
administra9ao ou a terceiros.
11.8. Para efeito de aplica9ao de multas, as infra9oes sao atribuidos graus, com percentuais de 
multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situa9oes previstas, nao 
eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:

Grau MultaDescri9ao da InfragaoItem
Executar a entrega incompleta, paliativo substitutivo como por 
carater permanente, ou deixar de providenciar recomposi9ao 
complementar; por ocorrencia. 

0,4% por dia21

Recusar-se a executar as determina9oes feitas pela 
FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por ocorrencia;______
Suspender ou interromper, salvo por motivo de for9a maior ou 
caso fortuito, os fomecimentos dos bens adquiridos, por dia e por 
unidade de atendimento;_________________________________
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 
agentes; por ocorrencia._________________________________

1,6% por dia42

3,2% por dia53

3,2% por dia54
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MultaGrauDescrigao da Infra^aoItem
^ Permitir situa9ao que crie a possibilidade ou cause danos fisico, ^ 

lesao corporal ou consequencias letais; por ocorrencia.
4,0% por dia

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

Manter a documenta9ao de habilita9ao atualizada; por item, por 
ocorrencia. 

0,2% por dia17

Iniciar a entrega nos prazos estabelecidos, observados os limites 
mmimos estabelecidos por este Contrato; por item, por 
ocorrencia.

0,2% por dia28

0,4% por diaRessarcir o orgao por eventuais danos causados por sua culpa;
Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referencia e seus 
anexos, mesmo que nao previstos nesta tabela de multas, apos 
reincidencia formalmente notificada pela FISCALIZAQAO; por 
ocorrencia.

29

0,8% por dia310

Cumprir determina9ao formal ou instru9ao complementar da 
FISCALIZAQAO, por ocorrencia;_________________________

0,8% por dia311

Incide sobre a parte inadimplida.

11.9. As san9oes aqui previstas poderao ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa 
previa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
11.10. Apos 30 (trinta) dias da falta de execu9ao do objeto, sera considerada inexecu9ao total 
do contrato, o que ensejara a rescisao contratual.
11.11. As san9oes de natureza pecuniaria serao diretamente descontadas de creditos que 
eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobran9a na forma prevista em
lei.
11.12. As san9oes previstas nao poderao ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrencia de 
situa9oes que se enquadrem no conceito juridico de for9a maior ou casos fortuitos, devidos e 
formalmente justificados e comprovados, e sempre a criterio da autoridade competente, 
conforme prejuizo auferido.
11.13. A autoridade competente, na aplica9ao das sa^oes, levara em considera9ao a gravidade 
da conduta do infrator, o carater educative da pena, bem como o dano causado a 
Administra9ao, observado o principio da proporcionalidade.

112. DOPAGAMENTO - ZX2-

12.1. Os pagamentos devidos a Contratada serao efetuados em conta corrente, em ate 30 (trinta) 
dias das medi9oes realizadas e mediante a apresenta9ao de faturas ou notas fiscais devidamente 
atestadas e visadas por funcionarios deste Municipio, acompanhadas das Certidoes de 
Regularidade Fiscal junto a Uniao, Estado, Municipio, FGTS e CNDT.
12.2. Para pagamento da primeira fatura, a contratada devera apresentar Anota9ao de 
Responsabilidade Tecnica (ART), referente a obra/servi9os, bem como copia autenticada da 
matricula de inscri9ao da obra/servi90s na Previdencia Social.
12.3. Sera efetuada a Reten9ao para a Previdencia Social de acordo com a legisla9ao pertinente;
12.4. Caso se fa9a necessaria a retifica9ao de fatura por culpa da contratada, o prazo tera sua 
contagem suspensa ate a data de reapresenta9ao da fatura ao orgao, isenta de erros, dando-se,
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entao, prosseguimento a contagem.
12.5. Fica estabelecido o percentual de juros de 1% (um por cento) ao mes, na hipotese de 
mora por parte da Administragao e atualiza9ao monetaria sobre o valor devido, pela varia^ao 
acumulada do Indice Nacional de Pre9os ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), ocorrida entre 
a data final prevista para pagamento e a data de sua efetiva realiza9ao.
12.6. Entende-se por atraso o periodo que exceder o trintidio previsto no subitem 12.1.
12.7. Ocorrendo atraso na execu9ao por culpa da contratada, ser-lhe-a aplicada multa 
moratoria de 1% (um por cento), por dia util, sobre o valor da presta9ao em atraso, 
constituindo-se a mora independentemente de notifica9ao ou interpela9ao.
12.8. Passados 12 (doze) meses da data da apresenta9ao da proposta, o seu valor podera ser 
recomposto, alcan9ando a data de apresenta9ao da proposta e aplicando-se o indice 
IPCA/IBGE, acumulado no periodo, ou 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 medi9ao e nota fiscal, diario de obra 
do periodo e relatorio fotografico devidamente assinados e datados pelo responsavel tecnico.

•V

13.1. Qualquer interessado podera, ate 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para a abertura 
dos envelopes de habilita9ao, impugnar o edital por iregularidade, devendo a Administra9ao 
julgar e responder a impugna9ao em ate 03 (tres) dias uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no 
§1° do art. 113 da Lei n° 8.666/93.
13.2. Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licita9ao perante a administra9ao o 
licitante que nao o fizer ate o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de 
habilita9ao em concorrencia, a abertura dos envelopes com as propostas da Tomada de Pre9os, 
tomada de pre90s ou concurso, ou a realiza9ao de leilao, as falhas ou irregularidades que 
viciariam esse edital, hipotese em que tal comunica9ao nao tera efeito de recurso
13.3. As impugna9oes a este ato convocatorio, deverao ser dirigidas a Comissao Permanente de 
Licita9ao, entregues no endere90 e horarios descritos no subitem 14.1. ou pelo e-mail la indicado, 
contendo os documentos necessarios para a perfeita identifica9ao da impugnante, bem como de 
documentos onde seja possivel a verifica9ao da capacidade de representa9ao do signatario, sob 
pena de nao reconhecimento, devendo o mesmo decidir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 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 realiza9ao desta Concorrencia Publica, sera designada nova data para realiza9ao 
do certame, com a devida publicidade, inclusive das altera9oes, se houverem.

Mrs ■
14.1. Informa9oes ou esclarecimentos inerentes a esta Tomada de Pre90s poderao ser obtidas 
junto ao Departamento de Compras e Licita96es, estando disponivel para atendimento de 
segunda a sexta-feira, das 07:00 as 12:00 horas, localizado na Av. Reginaldo Lemes da Silva, 
01, Centro, Dois Irmaos do Buriti - MS, telefone (67) 3243-1117 e/ou no e - mail: 
licitacao@doisirmaosdoburitil.ms.gov.br.
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15li^H$EG^SES GERAIS
15.1.0 Municipio de Dois Irmaos do Buriti - MS podera revogar ou anular esta licita^ao, no todo 
ou em 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 licita9ao 
estender-se-a ao prazo de convoca^ao previsto no art. 64, §3° da Lei Federal 8.666/93.
15.3. Todas as comunica9oes referentes a este certame serao publicadas na imprensa oficial da 
Administra9ao Publica do Municipio de Dois Irmaos do Buriti-MS.
15.4.0s envelopes contendo a “documenta9ao e propostas” eliminadas do certame ficarao a 
disposi9ao dos licitantes pelo prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis do encerramento da 
licita9ao, apos este periodo serao destruidos.
15.5. As normas que disciplinam esta tomada de pre90s serao semvre interpretadas em favor 
da ampliacdo da comvetitividade entre os interessados, desde que nao comprometam o 
interesse da Administra9ao e a seguran9a da contrata9ao.
15.6. Para dirimir controversias decorrentes deste certame, o Foro competente e o da 
Comarca de Dois Irmaos do Buriti-MS, excluido qualquer outro.

Dois Irmaos do Buriti - MS, 19 de Janeiro de 2022.

DOS SANTOSMOISES PE 
Secretario Municipal de Administra9ao
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ANEXOI
PROJETO BASICO

H. Uiidade^qiiiMSte
I. 1. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e Social

2.1. - Contrata9ao de empresa especializada para execu9ao da base da mini arena esportiva 
modulo 01, no Municipio de Dois Irmaos do Buriti/MS.

DESCRICAO MATERIAL ValorOtdeUNDI
T
E
M

R$ 152.734,33Contratac&o de empresa 
especializada para execu9ao 
da base da mini arena 
esportiva mddulo 01, no 
Municipio de Dois Irmaos do 
Buriti/MS.

01UND0
1

►. ■ Gondicoes^de^robr^a^feauisito^dFa^itobilidadc^-j..’:-

3.1 Conduces de Entrega
3.1.1 - Os services deverao ser entregues no canteiro centra da Avenida Reginaldo Lemes da Silva, 
municipio de Dois Irmaos do Buriti;

3.1.2 - Os servi90s deverao ser entregues em dia util em horario de expediente das 
07:00h - 12:00, sem quaisquer onus ao municipio;

3.1.3 - Os itens serao recebidos por dois servidores municipais os quais farao as 
vistorias e atestarao os recebimentos;

3.2 Requisites De Aceitabilidade

3.2.1 somente serao aceitos os serv^os entregues conforme especifica9ao do municipio 
considerando, principalmente toda a base da mini arena esportiva pronta, e estarem de 
acordo com as especifica9oes tecnicas e atestadas pelos profissionais da Prefeitura, com as 
responsabilidades tecnicas, observando-se ao cumprimento de todos os itens estabelecidos 
no presente termo e no instrumento contratual.
Nao serao aceitos pelo municipio serv^os entregues fora de conformidade com 
quantitative e especifica9bes solicitadas, sendo de inteira responsabilidade do fomecedor a 
substitui9ao em ate 30 (trinta) dias.
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4. Recebimento e Forma De Pagamento

4.1Recebimento

Os servi90S deverao ser recebidos por dois servidores publicos, cumprindo rigorosamente 
as especifica9oes e apos a aprova9ao da vistoria realizado pelos fiscais do contrato;

4.2 Forma de Pagamento
O pagamento sera pago de acordo com o cronograma de desembolso, por transferencia 

bancaria de acordo com o fomecimento, efetuado, pagamento em imediato, mediante 
apresenta9ao da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, em conformidade com a 
legisla9ao vigente, ou seja, mediante apresenta9ao da Nota Fiscal eletronica, acompanhada do 
relatorio dos servi90s prestados, acompanhados dos seguintes documentos:

4.2.1 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social - CND (INSS). 
mediante a Certidao Conjunta Negativa ou Positiva, com efeitos de negativa, de Debitos 
Relatives aos Tributes Federais e a Dfvida Ativa da Uniao;

4.2.2 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidao Negativa de Debitos, ou 
Positiva com efeito de Negativa de Tributos Estaduais), emitido pelo orgao competente, da 
localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma da Lei;

4.2.3 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidao Negativa de Debitos, ou 
Positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais), emitido pelo orgao competente, da 
localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma da Lei;

4.2.4 Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi9o (FGTS), 
mediante Certificado de Regularidade do FGTS;

4.2.5 A comprova9ao da Regularidade Trabalhista consistira na apresenta9ao de prova de 
inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justi9a do Trabalho, mediante a apresenta9ao 
da Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidao Positiva com efeitos de 
negativa, emitida pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho.

i. Cronograma Fisico-Fmanceiro A 
Por se tratar de serv^os de engenharia, seguir o cronograma - financeiro, em

anexo.

6.3 - A licitante (s) contratada (s) obrigam-se a realizar os serv^os contratados, de 
acordo com as especifica9oes tecnicas do projeto executive, sendo de sua inteira 
responsabilidade a complementa9ao dos serv^os, em ate 30 dias daqueles que nao estejam 
em conformidade com as referidas especifica9oes.

Av. Reginaldo Lemes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmaos do Buriti/MS - Fone: (67) 3243-1117
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6.4 A entrega devera ocorrer imediatamente e os servi90s serao solicitados em um 
iinico pedido onde a execute sera acompanhada pelo fiscal e pelo gestor do contrato.

7.1 As propostas serao classificadas considerando-se o menor valor por item.

8.1-0 objeto sera executado no Canteiro Central da Avenida Reginaldo Lemes da Silva, 
no Municipio de Dois Irmaos do Buriti/MS, excepcionalmente em atender as exigencias 
para futura instala9ao de mini arena esportiva a ser executado pelo Governo do Estado do 
Mato Grosso do sul.

9.1 - A ausencia ou omissao da fiscaliza9ao do setor de projetos da Prefeitura Municipal 
de Dois Irmaos do Buriti, nao eximira a Licitante vencedora das responsabilidades 
previstas neste contrato;

9.2 - A licitante vencedora devera:
a) Dar ciencia ao fiscal do contrato da Prefeitura de Dois Irmaos do Buriti, imediatamente 
e por escrito, de qualquer anormalidade durante a entrega dos servigos, mesmo que estes 
nao sejam de sua competencia;
b) responsabilizar-se por quaisquer danos causados durante a entrega a execu9ao dos 
servi9os;
c) manter durante a execu9ao dos servi9os, em compatibilidade com as obriga9oes 
assumidas, todas as conduces de habilita9ao e qualifica9ao exigidas na licita9ao;

9.4 - Todas as despesas e custos relatives a execu9ao do(s) servi9o(s), como hospedagem, 
alimenta9ao, transporte, manuten9ao e respectivas adapta9oes ou quaisquer despesas 
decorrentes de impostos, encargos sociais, ou outros custos de obriga9oes trabalhistas e 
previdenciarias que recaiam sobre os servi90s contratados, correrao por conta exclusiva da 
licitante vencedora sem qualquer onus ou solidariedade por parte do Municipio;

10.1 - Efetuar os pagamentos dentro das conduces estabelecidas no edital;

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



pt-tvllur* tt*

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI noBuriU^m

..M..FLS.N0ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
at

10.2 - Aplicar as penalidades cabiveis, nas situa9oes previstas no edital;

10.3 - Fiscalizar o contrato, bem como requisitar, quando necessaria, a promo9ao de 
medidas para a regularidade da presta9ao do servi9o;

10.4 - Rejeitar, no todo ou em parte a presta9ao dos serv^os caso esta nao apresente 
resultados satisfatorios ou conforme as obriga9oes assumidas pela Contratada;

10.5 - Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre multas, penalidades e 
quaisquer debitos de sua responsabilidade, e sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento do Contrato;

10.6 - A Administra9ao se reserva o direito de suspender a presta9ao dos serv^os em 
desacordo com o pactuado entre as partes.

ill" saneoesroorimadimpiemelito!

A Lei n° 8.666/1993, em seus art. 86 e 87, elenca as seguintes san9oes administrativas, a serem 
aplicadas ao contratado pela inexecu9ao total ou parcial do contrato/empenho, garantida a previa 
defesa:
1 °) Advertencia;
2°) Multa;
3°) Suspensao temporaria de participa9ao em licita9ao e impedimento de contratar com a 
Administra9ao, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;
4°) Declara9ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra9ao Publica.

Ill^ProcedlmentosRie gereiieiamento 1:

12.1 apos o empenho dos serv^os e a formaliza9ao do contrato administrative, o gestor do 
contrato ou da Autoriza9ao de Fomecimento ficara responsavel pela gestao e 
acompanhamento da execu9ao dos trabalhos, no uso de suas atribui9oes legais sendo 
auxiliando pelo fiscal que sera designado.

12.2 O fiscal, designado ficara responsavel por enviar as OS Ordem de Servi9o, 
acompanhar e verificar as entregas do objeto, notificar caso haja atraso ou falha, analisar 
pedido de reconsideragao por falhas da contratada, auxiliar o gestor na decisao sobre as 
sangoes dando o devido tramite legal e publicidade, auxiliar o gestor na analise e decisao

Av. Reginald© Lemes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmaos do Buriti/MS - Fone: (67) 3243-1117
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sobre pedido de equilibrio financeiro ou de revisao de presos, auxiliar na decisao do gestor 
sobre aditivos ou apostilamento conforme legislate vigente.

Dois Irmaos do Buriti - MS, 03 de Janeiro de 2022.

ROBSON MARTINS NUNES 

GESTOR MUNICIPAL DE CONVENIOS/PROJETOS
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ANEXO II

FORMULARIO DE PROPOSTA

Proc. Administrativo n° 001/2022

Numero do CNPJ/CPFNOME DO FORNECEDOR

1 - DESCRICAO DO OBJETO:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DA 
BASE DA MINI ARENA ESPORTIVA - MODULO 01, NO MUNICIPIO DE DOIS 
IRMAOS DO BURITI - MS.

2 - ITENS DA PROPOSTA

Valor TotalValor
Unitario

Unid.DiscriminafaoItem

Servi^os de Engenharia Serv.01

R$Valor da Proposta:

3- VALID APE DA PROPOSTA
A Validade da proposta devera ser no minirno de 60 (sessenta) dias a contar de sua apresenta9ao.

-Total Geral da Proposta:

- Prazo de Entrega dos Services:

- Validade da Proposta:

- Local e Data:

CC:Ag:- Telefone: Banco:

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) 3243-1117
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ANEXO HI

PLANILHA ORCAMENTARIA
Obra: Base Mini Arena Esportiva - Modelo 01 (Society e Basquete) Bancos Encargos SocialsB.D.I.

Local: Av. Reginaldo Lemes da Silva • Canteiro Central entre a Rua Bela 
Vista e Av. Aeroporto.

SINAPI • 08/2021 • Mato 22,23% 
Grosso do Sul

NSo Oesonerado: 
Horista: 111,99%

Mensalista: 69,76%

Orpamento Sintetico
Item C6digo Banco Descricao Un Quant. Valor Unit Total Peso (%)Valor Unit 

com BDId
1.0 SERVIgOS PREL1MINARES
l.l COMP. 03 PMDIB Placa dc Obra cm Chapa de Aqo Galvanizado 3129,76 2,05%M 8,00 320,07 391,22

EXECUCAO DE ALMOXAR1FADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.

AF 02/2016

1.2 93208 SINAPI 6,00 768.49 939.32 5635.92 3,69%M
2

2.0
SERVICOS ADMINISTRATIVOS

2.1 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40.00 22.48 27.47 1098.8 0,72%

AUX1LIAR DE TOP6GRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES2.2 88253 SINAPI H 40.00 9.88 12.07 482,8 0.32%

TECNICO DE LABORAT6RIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES2.3 88321 SINAPI 40,00 31,86 38,94 1557,6 1,02%H

3.0
instalcOes elEtricas

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA. SUBTERRANEA, BIFASICA, COM 
CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO 
1NCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P3.1 101521 SINAPI 23U 1.00 969.83 1.185.42 1.185.42 0.78°/

/■>N
oELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO. PVC, DN 32 MM (I"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO

E 1NSTALACAO, AF 12/2015

3.2 91836 SINAPI M 30.00 10.31 12.60 378.00 0.25°/

■ V
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CA1XA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRIT A, DIMENSOES

INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF 12/2020

3.3 97891 SINAPI 2,00 212,85 425,70 0,28%U 174,14
N

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANT1-CHAMA 0,6/l,0KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015 

3.4 91931 SINAPI 0,73%M 90,00 10,20 12,46 1.121,40

'4.0
BASE

4.1 100576 SINAPI REGULAR 1ZACAO E COMP ACT ACAO DE SUBLE1TO DE SOLO 
PREDOM1NANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019

M 1181,04 1,88 2,29 2704,58 1,77%
2

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOM1NANTEMENTE ARENOSO) 
COM C1MENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAQAO,

CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019

4.2 96390 SINAPI 82,25 100,53 17808.88 11,66%M 177,15
3

4.3 99060 LOCACAO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 
UTILIZACOES. AF 10/2018

SINAPI 4,00 120,65 147,47 589,88 0,39%U
N

4,89%4.4 96622 SINAPI m3 59,05 103,47 126,47 7.468,05LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APL1CADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017_______

n

2o

:
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EXECUQAO DE P1SO DE CONCRETO COM CONCRETO US1NADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO

Pr6prio
AssomasulCOMP. 01 100.801,76 66,00%4.5 m* 1181.04 69.83 85.35

Pr6prio
Assomasul

CORTE E PREENCHIMENTO DE JUNTA DE DILATACAO COM
4.6 COMP. 02 794,20 7,98 9,75 7.743.45 5,07%m/1

SELANTE ELAST1CO MONOCOMPONENTE A BASE DEPOLIURETANO
(PU)

5.0
SERV1COS FINAIS

L1MPEZA DE PISO CERAM1CO OU PORCELANATO COM VASSOURA 
ASECO.AF 04/2019

5.1 99802 S1NAPI 0,42 0,51 602,33 0,39%mJ 1181,04

100,00%

152.734,33Total Geral

fi

l

T7
Eng. Civil Thiago Bczcrra Doric de Oliveira 

CREA-MS 60916/D

Matricula 1736

-n

Zo

iv 1
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ANEXOIV
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS DO BURITI - 

MSSETOR DE ENGENHARIA/PROJETOS E CONVENIOS

Obra: Base Mini Arena Esportiva - Modelo 01 (Society e Basquete)
Local; Av. Reginaldo Lemes da Silva - Canteiro Central entre a Rua Bela Vista e Av. Aeroporto.

FlSICO-CRONOGRAMA
FINANCEIRO

MES 01 MlS 02DESCRICAOITEM VALOR PESO
% S % $

SERVICOS PRELIMINARES 5,74% 100,00% 0,00%1.0 R$ 8.765,68 8.765,68 0,00
2.0 R$ 3.139,20SERVIQOS ADMINISTRATIVOS 2,06% 50,00% 1.569,60 50,00% 1.569,60
3.0 R$3.110,52 0,00%instalcOes el£tricas 100,00%2,04% 0,00 3.110,52
4.0 R$BASE 89,77% 0,00% 0,00 100,00% 137.116,60137.116,60
5.0 R$ 602,33SERVICOS FINAIS 100,00%0,39% 0,00% 0,00 602,33

TOTAL R$ 152.734,33 100,00%zz
/MENSAL 6,77% 10.335,28 93,23% 142.399,05

ajAjmulado 100,00%6,77% 10.335,28 152.734,33

ENG. CIVIL THIAGO BEZERRA DORTE DE OLIVEIRA
-n
5^CREA/MS60916D 

MATR. 1736 o
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ANEXO V -
BD!

BDI - Planilha de Calculo

Objeto: BASE MIN! ARENA ESPORT1VA - MODULO 01 (SOCIETY E BASQUETE)

Local: AV. REGINALDO LEMES DAS SILVA • CANTEIRO CENTRAL ENTRE A RUA BELA VISTA E AV. AEROPORTO

Municipio: Dots IrniHos do Buriri - MS

Em atencfloaoestabelecldo peloAcbrdflo 2622/2013- TCU - Plendrlo reformamos a orientacdo e Indlcamos a utlllzacflo dos seguintes pardmetros para
taxas de BDI:

Obras que se enquadram no tipo escolhldo:
TIpo de obra:

Constmyao de edificios

Alternative mals vantajosa para a 
Admlnlstragflo Publlca: Porn o lipo de obra "Constni^So de Ediftctos- cnquadram-se: a constm^fio e reforms de: edificios. 

unidades habilaeionais, escolas. hospitals, boleis. restaurantes. annazins e depositos. edilicios para uso 
agropecuario. estaf&es para teens e metropolitanos, estodios esportivos e quadras eobertas, instala;des para 

embarque e desetnbarque de passagetros (cm aeroportos, rodoviirias. portos, etc.), pcnitcnciirios e 
presidios, a construfio de cdincios industriais (fabricas. oficinas. galpdes tndustriais. etc.), conforme 

clfls$ifica(do 4120-4 do CNAE
2.0. Tatnbem enquadram-se pdrticos, mirantes e outros edificios dc fmalidsde turistica.

Onerado

BDI ABAIXO RODE SER ACEITO

OK
22,47%

OBSERVAQOES

ParSmetro VeriflcacSo%
Admlnlstracflo Central

3,00% OK Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme Icgisla^do 
vigente. Aoresentar declaracio Informando o oercentual de ISS Incidents sobre esta obra.

considenmdo a base de cilculo orevlsta na feqfs/acdo municipal.
Mi 3,00% MAx: 5.50%
n:

Sequros e Garantlas
0,80% OK

Mi 0.80% Max: 1.00%
n:

Rlscos

0,97% OK mAs tabelas que aprescntam os limitcs foram constmidas sem considem a desoncraqSo sobre a folha de 
pagamento prevista nn Lei n® 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma deve 

consideror a contribuifio prcvidcnciaria sobre a rccetta bruta. sert somada a aliquota de 2% no item
impostos.

Mi 0.97% 1.27%Mix: Pin:
ZDesoesas Flnanceiras o

0,59% OK 5U.Mi 0,59% MA.\: 1.39%

4
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n:

Lucro 6,16% OK (1+ AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + Z,)6,16%Mi Mix: 8.96% HVl - -1
(1-/)n:

tmpostos: PIS OK0,65%
Ontte;
AC: taxa de adniinistrogao central:
S* taxa de seguros;
R: taxa de ntco*:
O: laxa de garantias: .
OF: uua dc despcsas nrutnceeas,
U: taxa de hiero/remuncfae&o:
I: taxa de incidtncia de impost(PIS, COFINS. ISS).

Impostos: COFINS OK3,00%

Impostos: ISS (mun.) OK6,00%

Regime de desonera$So (4,5%) OK0,00%

Dois Irmaos do Buriti-MS, 23 dc Novdfnbro dc 2021

Eng. Civil Thiago Bezerra Dorte de Oliveira 
CREA/MS60916D

*n

p;z
o
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ANEXO VI - MEMORIA DE CALCULO

Obra
Base Mini Arena Esportlva • Model© 01 (Society e Basquete)

MEM6RIA DE cAlculo
Item DescriQflo Quant Memdria de CllculoUnd

1.0 SERVIgOS PRELIM1NARES

II Place de Obra cm Chapa dc Ago Galvanizada M* 8.0 2 mis x 4mis

EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA. INCLUSO PRATELE1RAS. AF 02/2016

1.2 6.0 2mts x 3mls

2.0 SERVjCOS ADMINiSTRATIVOS
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

2.1 40 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS40.0
AUXIUAR DE TOPOGRAFOCOM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

2.2 40 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS40.0
TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

2.3 40.0 40 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS
3.0 INSTALAgOES EL6TRICAS

ENTRADA DE ENERGIA ELfiTRICA. SUBTERRANEA. BIFASICA. COM 
CAIXA

DE SOBREPOR. CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSA 
MURETA DE ALVENARIA). AF 07/2020 P

3.1 = I unidade -padrio de entrsdaUN 1.0

ELETRODUTO FLEXiVELCORRUGADO. PVC. DN 32 MM (l*). PARA

CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM FORRO • FORNECIMENTO 
EINSTALACAO.AF 12/2015

3.2 = 30 metros de eletrodultoM 30.0

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RET ANGULAR, EM ALVENARIA COM

BLOCOS DE CONCRETO. FUNDO COM BRITA. DIMENSOES 
INTERNAS:0.4X0.4X0.4 M. AF 12/2020

3.3 UN 2.0 “ 2 unidsdes de caixa de passagem

-n
CABO DECOBRE FLEXiVEL ISOLADO. 6 MMJ. ANTI-CHAMA 0.6'l.0 KV. 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO EINSTALACAO.

3.4 s 90 metros dc cabo 6mm1 para alimentaflo do quadro gcralM 90.0

z4.0 BASE o

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019____________

Area para compaclafio • 22.20 largnra x 53.20 comprimcnto */’ 
1181.04m1_____________ ____________________/

4.1 M: 1181.04

I
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EXECUCAO E COMPACT AC AO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAViMENTACAO DE SOLO (PREDOMJNANTEMENTE ARENOSO) 
COMCIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO. ESCAVACAO, 
CARGA ETRANSPORTE. AF 11/2019

= volume decoinpacta?ao = 22.20m largura x 53,20ir 
comprimento = l t81,04mJx0.15m espessura = 177.15m3

4.2
177.05

LOCACAO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1.00 M - 2 UTILIZACOES. 
AF 10/2018

= 4 unidades de cada canto para a loca^ao da baseUN 4.04.3

= volume de lastro de Brita = 22.20m largura x 53,20m
comprimento = 1181.04m; x 0,05m espessura = 59.052m3

4.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM P1SOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017

m3 59.05

= Area de piso de concrete = 22,20m largura x 53,20m 
comprimento = 1181,04m3

EXECUQAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO USINADO. 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO

4.5 mJ 1.181.04

CORTE E PREENCHIMENTO DE JUNTA DE DILATACAO COM SELANTE 
ELAST1CO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)

m/1 = comprimento linear para as a execupao das juntas de 
dilataggo no piso de concreto = 794.2ml

4.6 794.2

5.0, jjUSEjFWfQOS FINAtS j
1.181,04 = Area de piso de concreto = 22,20m largura x 53,20m 

comprimento^ 1181,04m:
LIMPEZA DE PISO CERAmICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 
SECO.AF 04/2019

mJ5.1

Eng. Civil Thiago Bezena Done de Oliveira 
CREA-MS 60916/D

Matricula 1736 _________

m

o
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ANEXO VII

MEMORIAL DESCRITIVO

Objetivo: Execu9aoda base dec 
oncreto armado para
instalasaode umaMini 
Arena Esporti va.

Endere^o: Av. Reginaldo Lemes da Silva, 
Bairro Jardim Aeroporto.

Solicitante: Prefeitura Municipal de Dois 
Irmaos do Buriti - MS.

Bairro: Centro.

Municipio: Dois Irmaos do Buriti -MS.

Data: Novembro/2021
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NORMAS DE EXECUCAO

Normas Gerais

Os materials a serem empregados na obra deverao ser novos, de primeira 

qualidade e obedecerem ao do presente memorial, projeto arquitetonico e as normas da 

ABNT no que couber e na falta destes, ter suas caractedsticas reconhecidas pela 

Fiscaliza^o da SECRETARIA DE OBRAS DE DOIS IRMAOS DO BURITI - MS 

atraves do Setor de Projetos, Convenios e Engenharia.

No caso em que a caractenstica de determinado material por marca, 

denominafaoou fabrica9ao for acompanhada da expressao “ou similar”, sera permitida 

a altemativa de material rigorosamente equivalente com a devida autoriza9ao averbada 

Livro de Obraspela Fiscaliza9ao da SECRETARIA DE OBRAS DE DE DOIS 

IRMAOS DO BURITI - MS
no

atraves do Setor de Projetos, Convenios e Engenharia.

Execu9ao dos servi90s obedecera rigorosamente aos projetos em sua forma, 

dimensao e concep9ao arquitetonica e ao presente memorial.

A Empreiteira submetera a aprova9ao da Fiscaliza9ao SECRETARIA DE 

OBRAS DE DOIS IRMAOS DO BURITI - MS atraves do Setor de Projetos, 

Convenios e Engenharia, amostras de todos os materiais e de todos os servi90S a serem 

executados na obra.

Quando necessario, a FiscaIiza9ao SECRETARIA DE OBRAS DE DE DOIS 

IRMAOS DO BURITI - MS atraves do Setor de Projetos, Convenios e Engenharia, 

solicitara ensaios, exames e provas dos materiais ou serv^os os quais serao executados 

sob o seu controle e verifica9ao.

Em prazo determinado pela Fiscaliza9ao, a empreiteira obriga-se a retirar do 

canteiro de obras os materiais porventura impugnados pela Fiscaliza9ao, bem como 

iniciar qualquer demoli9ao exigida, correndo por sua conta exclusiva, as despesas 

decorrentes das referidas demol^oes e reconstru9oes.

Av. Reginaldo Lemes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmaos do Buriti/MS - Fone: (67) 3243-1117
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A Empreiteira devera fixar as placas de obra e de autores do projeto, em locals 

visiveis dentro da area destinada a obra de maneira segura, a se evitar acidentes que 

possam ocorrer por agao de ventos, chuvas e depredagao.

Fica a criterio da Fiscalizagao impugnar, mandar demolir e refazer, qualquer 

servigo que nao obedega as condigoes de projeto.

A Empreiteira devera manter dentro da obra o Livro de Obra atualizado com os 

registros dos servigos que permitam o acompanhamento dos servigos pela Fiscalizagao.

Toda e qualquer ocorrencia dentro do canteiro de obras, sera de total 

responsabilidade da Empreiteira.

A concessionaria responsavel pelo abastecimento de agua e a

SANESUL. O abastecimento de energia eletrica e feito pela

ENERGISA.

O destine final do esgoto sera por meio da concessionaria responsavel e a

SANESUL.

CRITERIOS PARA ELABORA^AO DO TRABALHO

O referido trabalho e5 conforme preceituagao da Lei 5.194, de 24 / 12/ 1966, da 

competencia exclusiva do Engenheiro e do Arquiteto, legalmente habilitados pelo 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA.

A concepgao da estrutura foi compatibilizado com a arquitetura proposta, 

regiao da obra, caracteristicas do terreno e tempo fixado para a construgao.

O projeto foi desenvolvido como fungao dos estados-limites ultimos e de 

utilizagaode acordo com os criterios de seguranga, principios, disposigoes e limitagoes 

estabelecidos nas Normas NBR 6118 e NBR 7197.

FATORES LIMITANTES

Este trabalho foi desenvolvido unicamente para uso do solicitante, visando o 

objetivo ja descrito. Portanto nao devera ser publicado, circulado, reproduzido, ^

Av. Reginaldo Femes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmaos do Buriti/MS - Fone: (67) 3243-1117
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divulgado ou utilizado para outra finalidade que nao a ja mencionada, salvo aprova9ao 

previa e por escrito desta Prefeitura.

Para elaborate deste trabalho utilizou-se de informa9oes e dados obtidos por 

fontes mencionadas verbalmente ou quando por escrito, anexadas ao lado, sendo 

assim, este trabalho os considera como verdadeiros e corretos sem qualquer 

responsabilidade direta sobre sua veracidade.

SERVINGS GERAIS

Deverao ser removidos todos os detritos, entulhos ou outros materiais existentes

no terreno.

A raspagem e limpeza do terreno deverao remover o capim, arbustos ou mato 

eventualmente existente, deixando o terreno livre da camada vegetal.

Apos a limpeza do terreno o mesmo devera estar regularizado.

A Empreiteira devera executar as instances provisorias, tais como, barracoes 

para escritorios, escritorios da Fiscaliza9ao, almoxarifado, depositos e respectivas 

instala9oes de hidraulicas e eletricas.

LOCACAO DE OBRA

A loca9ao devera respeitar rigorosamente as cotas, alinhamentos, rumos e 

angulos indicados no projeto.

A Fiscaliza9ao devera conferir a loca9ao antes do inicio dos serv^os.

Erros na loca9ao serao de responsabilidade da Empreiteira que devera proceder 

as corre9oes necessarias.

CONCRETO - RESISTENCIA

O projeto esta especificado a resistencia caracteristica minima, necessaria para 

atender a todas as fases de solicita9ao nas idades previstas para a sua ocorrencia.

Av. Reginaldo Lemes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmaos do Buriti/MS - Fone: (67) 3243-1117
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O concrete escolhido esta de acordo com a natureza da obra, recomendando-se 

dosagens que obede9am, no minimo de 25MPa de resistencia caracteristica fck.

ACO - BARRAS E MALHAS PARA CONCRETO ARMADO

As barras e malhas de a^o para concrete armado deverao satisfazer as 

prescribes da Norma NBR 6118 e disposi9oes da EB-3.

PISO DE CONCRETO

O projeto prever, sob todos os elementos de funda9ao diretamente apoiados no 

terreno, uma camada de brita de regulariza9ao de espessura nao inferior a 5 cm e 6 cm 

de concrete armado.

REGULARIZACAO E COMPACTACAO
Este servi90 consistira na execu9ao de opera9oes feitas com a finalidade de 

prepararnuma superficie de terraplanagem ja constituida uma plataforma sobre a qual 
possam ser colocadas as camadas. Estas opera9oes podem ser em: acrescimo ou remo9ao 
de materiais, escarifica9ao e conforma9ao da plataforma na espessura maxima de 0,30 
m, umedecimento ou aera9ao da area em obras, compacta9ao e outras opera9oes 
complementares que resultarem necessarias.

SERViqOS COMPLEMENTARES

Todos os servi9os complementares deverao seguir as especifica9oes constantes 

na planilha, obedecendo aos detalhes anexos da SECRETARIA DE OBRAS DE DE 

DOIS IRMAOS DO BURITI - MS atraves do Setor de Projetos, Convenios e 

Engenharia.

SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Av. Reginaldo femes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmaos do Buriti/MS - Fone: (67) 3243-1117
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Os services de topografia serao realizados em todo o canteiro central, sendo 

apresentado ao setor de Projetos, Convenios e Engenharia os arquivos impresses e em 

arquivo digital via email: dibproietos@gmail.com,

O servi90 de laboratorista sera realizado dentro do canteiro central, apenas na 

areadestinada a execupao da base para mini arena esportiva.

LIMPEZA GERAL

A obra devera ser entregue completamente limpa, sem nenhum material do 

canteiro de obras

Dois Irmaos do Buriti, MS - 24 de Novembro de 2021.

/
Eng. Thiago BezerraDofte de Oliveira

CREA/MS 60916-D

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

PROJETOS

Devido a extensao do arquivo, as demais informa^oes tecnicas sobre o presente 
empreendimento encontram-se disponiveis para conhecimento e estudos de forma^o da 
proposta de pre9os, bem como, sua disponibilidade em meio digital mediante a 
aquisi9ao do edital no Departamento de Convenios e Projetos Piiblicos do Municipio de 
Dois Irmaos do Buritil/MS. Para a disponibilidade do projeto em meio digital a 
interessada devera encaminhar e-mail de solicita9ao para dibproietos@gmail.com, ou 
agendar atendimento presencial no telefone (67)3243-1124. Para a disponibilidade do 
projeto em meio digital a interessada devera fomecer o drive (pen-drive ou HD).

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

DECLARACAO

Declaramos, sob as penalidades cabiveis, a inexistencia de fato superveniente que 
impe^a a nossa empresa de participar de licita^oes publicas, bem como que esta 
empresa cumpre plenamente os requisites da habilitate exigidos no Edital de 
TOMADA DE PRE^OS N°. 001/2022, autorizado pelo Processo Administrativo n° 
001/2022.

Por ser expressa manifestato da verdade, firmo o presente.

/-MS,____/

Assinatura do representante legal da empresa

NOME:

razAo social da empresa

N° DO C.N.P.J. DA EMPRESA

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

DECLARACAO

REF.: TOMADA DE PRE^OS N° 001/2022

.................................... . inscrito no CNPJ/MF sob o
, por intermedio de seu 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 dejunho de 1.993, 
acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que nao emprega menor de 
dezoito anos e trabalho notumo, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de 
dezesseis anos.

n°

e do CPF/MF n°n°

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi9ao de aprendiz ( ).

dede-MS,

Assinatura do representante legal da empresa

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

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



Doisirmaossi’^ Processo na 001
PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI FIs:

Rub.:ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO XI

DECLARACAO DE SUBMETER-SE AS CONDI^OES DO EDITAL DA 
TOMADA DE PRE^OS N° 001/2022

, estabelecida emA empresa

_____________ , abaixo representado pelo Sr°
, DECLARA que tomou ciencia da Tomada de 

Pre90s n° 001/2022, do Municipio de Dois Irmaos do Buriti-MS, Processo 
Administrative n.° 001/2022, e submete-se a todas as clausulas e conduces expressas na 
mesma.

inscrita no CNPJ/MF sob o n°
(a)

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

de 2.022.-MS,____de

Carimbo do CNPJ/MF e assinatura 

do representante da empresa

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

Ref.: Tomada de Pre^os n° 001/2022

MODELO DE DECLARACAO DE ENOUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEOUENOPQRTE

(Apresentar no credenciamento fora dos envelopes)

, por intermedio 
,portador(a) da 

DECLARA,

inscrita no CNPJ sob o n°
de seu representante legal,o (a) Sr.(a.) 
Carteira de Identidade n° do CPF n°
sob as sanQoes 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 excluida das veda9oes constantes do § 4° do art. 3° da 
Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006.

de de 2022.

(assinatura do responsavel pela empresa) 
OBSERVACAO:

Assinalar com um “X” a condi9ao da empresa.

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2022 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° XX/2022

O MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI, inscrito no CNPJ sob o n° 
24.616.187/0001-10, 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 lado, a empresa

_, com 
cidade

, doravante denominada Contratada, representada
_______________ , brasileiro, portador da carteira de
________ , emitida pela SSP/___, e do CPF n.°

._______________, pactuam o presente Contrato, cuja celebra^o foi autorizada pelo
despacho de homologatjao do processo de Tomada de Pre^os n° 001/2022, e nos termos 
da Lei Federal n.° 8.666/93 em sua atual reda^ao, atendidas as clausulas e condi9oes que 
se enunciam a seguir:
clAusula PRIMEIRA 
ESPECIALIZADA PARA A EXECU^AO DA BASE DA MINI ARENA 
ESPORTIVA - MODULO 01, NO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - 
MS.
CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUgAO: O objeto deste contrato sera 
administrado por Execu^ao Indireta, sob o regime de empreitada por prego global.
clAusula terceira - do pre^o e condicoes de pagamento:

global de R$ ______________
), para a presta9ao dos serv^os previstos na 

clausula primeira, e para a totalidade do periodo mencionado na clausula quarta.
3.2. Os pagamentos devidos a Contratada serao efetuados em conta corrente, em ate 30 
(trinta) dias das medi9oes realizadas e mediante a apresenta9ao de faturas ou notas fiscais 
devidamente atestadas e visadas, por fimcionarios deste Municlpio;
3.3. Para pagamento da primeira fatura, a contratada devera apresentar Anota9ao de 
Responsabilidade Tecnica (ART), referente a obra/servi9os, bem como copia autenticada 
da matricula de inscri9ao da obra/servi9os na Previdencia Social;
3.4. Sera efetuada a Reten9ao para a Previdencia Social de acordo com a Legisia9ao 
pertinente.
3.5. Os pagamentos somente serao efetuados apos a comprova9ao, pela(s) fomecedora(s), 
de que se encontra regular com suas obriga9oes para com o sistema de seguridade social, 
mediante a apresenta9ao das comprova9oes de regularidade junto as fazendas publicas 
federal, estadual e municipal, ainda regularidade junto ao FGTS e junto a Just^a do 
Trabalho mediante a apresenta9ao de CNDT - Certidao Negativa de Debitos Trabalhista;

, inscrita no CNPJ-MF sob o n.°
estabelecimento nana

neste ato por_________
identidade tipo RG n.°

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA

3.1. Da-se a este contrato o valor

Av. Reginaldo Lemes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmaos do Buriti/MS - Fone: (67) 3243-1117
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3.6. O criterio de reajuste dos pre^os contratados sera com base no Inciso XI do Art. 40, da 
Lei Federal n.° 8.666/93, em sua atual reda^ao, e no mesmo percentual e data dos reajustes 
determinados pelo orgao competente do Govemo Federal, ou da varia9ao efetiva do custo 
da produ^ao e prefos atuais de mercado local ou regional, mediante pesquisa de pre^os, ou 
ainda na varia^o 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 tltulo de compensaQao financeira, que 
sera o produto resultante do mesmo indice do dia anterior ao pagamento, multiplicado pelo 
numero de dias de atraso do mes correspondente, repetindo-se a operagao a cada mes de 
atraso;
3.8. O pre^o contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusive os 
resultantes da incidencia de quaisquer tributes, contribui^oes ou obrigafbes decorrentes da 
legislate trabalhista, fiscal e previdenciaria a que sujeito;
3.9. Caso se fa^a necessaria a retifica^ao de fatura por culpa da Contratada, o prazo tera 
sua contagem suspensa ate a data de reapresentagao da fatura ao orgao, isenta de erros, 
dando-se, entao, prosseguimento a contagem;
3.10. Devera ser apresentado juntamente ao boletim de med^ao e nota fiscal, diario de 
obra do periodo e relatorio fotografico devidamente assinados e datados pelo responsavel 
tecnico.
CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS: O prazo maximo previsto para execuffio dos 
servi90s e de 02 (dois) meses, contados a partir da ordem de servi90.
I - O prazo para inicio dos servi90s sera de ate 05 (cinco) dias, a contar da assinatura do 
contrato pelo CONTRATADO, e da emissao da ordem de servi90
II - O prazo de execu9ao previsto nesta clausula podera ser prorrogado, observado o 
disposto nos 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, contados a partir de sua assinatura.
CLAUSULA SEXTA - DA DESPESA: As despesas decorrentes da contrata9ao da 
presente licita9ao correrao a cargo da seguinte dota9ao or9amentaria:

• 0207 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico
• 04.122.0002 - Implementa9ao e Apoio a Manuten9ao da Gestao Publica
• 04.122.0002.2028.0000 - Manuten9ao da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Economico Sustentavel
• 3.3.90.39,00 - Outros Serv^os de Terceiro - Pessoa Juridica
• Ficha-259

CLAUSULA SETIMA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES: Cabe ao Contratante, 
a seu criterio e atraves da Secretaria Municipal de Obras, por meio do Departamento de 
Convenios e Projetos Publicos, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscaliza9ao de todas 
as fases de cumprimento do presente contrato, e, a Contratada declara aceitar, 
integralmente, todos os metodos e processes de inspe9ao, verifica9ao e controle a serem 
adotados pelo contratante;
§ 1° - A Contratada assume, como exclusivamente suas, as responsabilidades pela 
idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e,

Av. Reginaldo Lemes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmaos do Buriti/MS - Fone: (67) 3243-1117
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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 obriga9oes vinculados 
a legisla5ao tributaria, trabalhista, previdenciaria, securitaria, ou indenizapoes civis 
decorrentes de acidente de transito durante a execuQao do presente contrato, cujo 
cumprimento e responsabilidade caberao, exclusivamente, a Contratada;
§ 4° - O Contratante nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execu9ao do presente contrato, bem 
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrencia de ato da contratada, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados;
§ 5° - O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obriga9oes ora estabelecidas, 
sujeitara a Contratada as san9oes previstas na Lei Federal n.° 8.666/93 em sua atual 
reda9ao, garantia previa e ampla defesa em processo administrative, alem das demais 
san9oes previstas no instrumento convocatorio;
§ 6° - O valor das multas correspondera a gravidade da infra9ao, 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 seu 
pagamento nao eximira a contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes 
das intrudes cometidas;
CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO: A rescisao do contrato podera ser:
I - determinado por ato unilateral e escrito da Administra9ao, 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 licita9ao, desde 
que haja conveniencia para a Administra9ao;
III - judicial, nos termos da legisla9ao;
§ 1° - A Contratada reconhece os direitos da Administra9ao, em caso de rescisao 
administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n0 8.666/93.
§ 2° - A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autoriza9ao escrita e 
fundamentada da autoridade competente.
CLAUSULA NONA - Fica o presente contrato para todos os efeitos de Direitos, 
vinculado ao Edital de Licita9ao - Tomada de Pre9os 007/2021, nos termos do Inciso XI 
do Art. 55 da Lei Federal n.° 8.666/93, em sua atual reda9ao.
CLAUSULA DECIMA - Aos casos omissos neste instrumento, por ocasiao da execu9ao 
do objeto, sera aplicavel a Legisla9ao pertinente a especie, nos termos do inciso XII do 
Art. 55 da Lei n.° 8.666/93, em sua atual reda9ao.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Compete a Contratada manter, durante toda a 
execu9ao do presente contrato, em compatibilidade com as obriga9oes assumidas, todas as 
conduces de habilita9ao e qualifica9ao exigidas na licita9ao.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - O Departamento de Contabilidade deste 
Municipio comunicara aos orgaos incumbidos da arrecada9ao e fiscaliza9ao de tributes da 
Uniao, Estado ou Municipio, as caracteristicas e os valores pagos, nos termos do § 3° do

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



Prctetnir?* rieDols Irmaos&k 'AdoBunu^m
Processo n9 001

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI J33FIs:

itRub.:ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Art. 55 da Lei n.° 8.666/93, em sua atual reda9ao.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PUBLICACAO DO CONTRATO: Dentro 
do prazo regulamentar, o Contratante providenciara a publica9ao em resumo, do presente 
contrato.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS: Constituira 
encargo exclusive da Contratada o pagamento de tributes, tarifas, emolumentos e 
despesas decorrentes da formaliza9ao deste contrato e da execu9ao de seu 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.

de 2022.Dois Irmaos do Buriti-MS, de

MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK - PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA
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ANEXO XIV

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2022 

TOMADA DE PRE^OS N° 001/2022

DECLARACAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA

REF.: TOMADA DE PRE^O N° 001/2022

.................................... . inscrito no CNPJ/MF sob o
, por intermedio de seu representante legal o (a) Sr (a)
...... , portador (a) da Carteira de Identidade

, DECLARA, que
renuncia a Visita Tecnica aos locals e as instances para a presta^o dos serv^os 
constantes do objeto do Tomada de Pre9o n° 001/2022, e o quadro tecnico da empresa 
tomou conhecimento das reals conduces de execu9ao dos servl9os, bem como coletaram 
informa96es da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que 
vincularem nossa proposta ao presente processo llcitatorio, em nome da empresa que 
represento.

n°.

e do CPF/MF n°n°.

dede-MS,

Assinatura do representante legal da empresa 

e carimbo
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