SEMAF – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Rua Dourados, 163 - Centro - Fone: (67) 3541-5100

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 04/2015
PROCESSO n° 045/2015
ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA
I – OBJETO
Contratação de empresa para execução de Obras de Serviço de Engenharia para
Pavimentação Asfáltica em TSD para o Bairro São Sebastião (Reta A-1)”, no Município de
Bataguassu/MS, conforme solicitaçao da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Seriços
Urbanos e especificações contantes no Edital e Anexos.
II.
•

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Prestar o serviço de acordo com as orientações da Contratante.

•
Realizar os serviços de pavimentação conforme Memorial Descritivo e na Rua
determinada neste Termo de Referência
• Apresentar a ART do Contrato no prazo de 02 (dois) dias úteis após sua assinatura.
• Os profissionais da Contratada deverão estar devidamente uniformizados conforme
determinações previstas em Lei.
• A Contratada se responsabilizará pelo pagamento e todos os encargos dos
profissionais que forem utilizados nos eventos pela mesma.
III. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
• Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar
normalmente o Contrato;
• Indicar um Fiscal do Contrato para vistoriar os serviços prestados, conforme decreto nº
007/2015;
• O pagamento se dará até dia 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente atestada, acompanhada de uma planilha constando todos os
locais onde foram prestados os serviços.
IV.
ESTIMATIVA DE PREÇOS
a) O valor máximo para Contratação será de R$ 155.942,32 (Cento e cinqüenta e
cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos).
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EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2015
O Município de Bataguassu – MS, através do Prefeito Municipal e da Comissão
Permanente de Licitação, torna público que no dia 17/03/2015 às 08:00 horas, na Sala de
Licitação da Prefeitura Municipal, sito a Rua Dourados, n° 163 – Centro, Bataguassu – MS
estará reunida para receber as documentações e as propostas da Tomada de Preços N.º
04/2015, tipo de licitação por Menor Preço, a qual será processada e julgada em
conformidade com a com a Lei Federal no. 8.666/93 de 21.06.93 e alterações e Lei
Complementar n° 123/06.
O recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão em sessão pública, se dará
às 08h00min horas do dia 17/03/2015.
1 - DO OBJETO:
1.1- O objeto:
Contratação de empresa para execução de Obras de Serviço de Engenharia para
Pavimentação Asfáltica em TSD para o Bairro São Sebastião (Reta A-1)”, no Município de
Bataguassu/MS, conforme solicitaçao da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Seriços
Urbanos e especificações contantes no Edital e Anexos.
1.2 A execução dos serviços será processada conforme: Especificações Técnicas,
Memorial Descritivo, e Minuta de Contrato, constantes nos anexos deste Edital e não
poderá ser alterado, podendo o proponente oferecer esclarecimento à Comissão
Permanente de Licitação, por meio de carta, que anexará à proposta.
2 - CONDIÇÕES DA PARTICIPAÇÃO:
2.1 - Somente poderão apresentar proposta às empresas individuais ou sociais
devidamente inscritas no Registro Cadastral da Prefeitura no ramo pertinente ao objeto e
que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º (terceiro) dia
anterior à data do recebimento das propostas, vedada a participação de consórcios ou
grupos de firmas.
2.2 - O representante legal da empresa deverá, antes da entrega dos envelopes de
documentação e proposta, identificar-se, apresentando ao Presidente da Comissão de
Licitação, Carteira de Identidade e Prova de Titularidade da empresa.
2.2.1 As licitantes que comprovarem enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos do art.3° da Lei Complementar 123/06, terão
tratamento diferenciado das demais, consoante disposições constantes nos arts. 42 a 45
do mesmo diploma legal.
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2.2.2 Quando se tratar de microempresas e empresas de pequeno porte o licitante
deverá apresentar a declaração (modelo Anexo), firmada pelo representando legal de
Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme Lei
Complementar nº123/06.
2.2.3 O descumprimento da Lei, sem prejuízo das sanções cabíveis, não acrescendo
ao nome credenciadas as extensões ME ou EPP e não apresentando a declaração,
significa renúncia expressa e consciente, desobrigando a comissão, de estender os
benefícios da Lei Complementar n° 123/06 aplicáveis ao presente certame.
2.2.4 Em sendo o caso, a declaração acima poderá ser providenciada e estará à
disposição para assinatura dos licitantes por ocasião da abertura da sessão.
2.3. Se a empresa enviar representante que não seja sócio, gerente ou diretor, fazse necessário o credenciamento por procuração por instrumento público ou particular
com firma reconhecida em cartório, com menção expressa de que lhe confere amplos
poderes para praticar todos os atos no interesse da mesma junto a quaisquer órgãos
públicos, ou ainda, com fins específicos para representação em todos os termos da
presente licitação, sem prejuízo do que dispõe o subitem 3.4 deste Edital.
2.3.1. Só terão direito de usar a palavra, rubricar, ter acesso à documentação e às
propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar a ata, representantes legais dos
concorrentes habilitados para o ato e os membros da Comissão de Licitação.
2.3.2. A participação de representante da empresa não credenciado, na forma deste
Edital, não implica na inabilitação da mesma, mas impede o representante de discordar
ou de se manifestar contra as decisões tomadas pela Comissão de Licitação, bem como
de acesso aos documentos durante a sessão de abertura dos envelopes de
Documentação e Proposta.
2.4. O credenciamento deverá ser exibido pelos portadores antes do início dos trabalhos
de abertura dos envelopes, ficando retidos e juntados aos autos.
2.5. O não comparecimento de qualquer dos participantes na reunião em que serão
recebidos os envelopes de documentação e propostas não impedirá que ela se realize.
2.6. Não será permitida a participação de empresas que tenham sócios ou empregados
que sejam Funcionários do Município de Bataguassu - MS.
2.7. A participação do licitante a este procedimento licitacional implicará em expressa
concordância aos termos deste Edital, ressalvando-se o direito recursal.
2.8. Os interessados poderão adquirir o edital pelo completo e demais disposições, no site
www.bataguassu.ms.gov.br e maiores informações referente ao certame, poderão ser
obtidas junto à Prefeitura Municipal nos seguintes horários 07:00 às 11:00 horas, no setor
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de Compras e Licitações, na Rua Dourados, nº 163, Bataguassu – MS ou através do
telefone (67) 3541-5105 ou licitabatagua@hotmail.com
3. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA:
3.1. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, os representantes
credenciados das Proponentes deverão entregar, simultaneamente, à Comissão de
Licitação, os documentos e as propostas, exigidos no presente Edital, em 02 (dois)
invólucros fechados, distintos e numerados de 01 e 02 na forma seguinte:
- Invólucro nº 01 - “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
Terá na parte externa, as seguintes indicações obrigatórias:
- MUNICÍPIO DE BATAGUASSU - MS
- TOMADA DE PREÇO Nº 04/2015
- NOME COMPLETO DO LICITANTE
- DATA DE ABERTURA: 17/03/2015
- HORÁRIO DA ABERTURA: 08:00 HORAS
- Invólucro nº 02 - “PROPOSTA”
Terá na parte externa, as seguintes indicações obrigatórias:
- MUNICÍPIO DE BATAGUASSU - MS
- TOMADA DE PREÇO Nº 04/2015
- NOME COMPLETO DO LICITANTE
- DATA DE ABERTURA: 17/03/2015
- HORÁRIO DE ABERTURA: 08:00 HORAS
3.2. O horário previsto no preâmbulo deste Edital poderá ser prorrogado por 10 (dez)
minutos, a critério do Presidente da Comissão de Licitação, independentemente de
consulta ao(s) licitante(s) presente(s).
3.3. Caso não haja expediente neste órgão, no dia fixado para abertura dos envelopes de
documentação e proposta, fica automaticamente transferida a data para o primeiro dia útil
subseqüente.
3.4. Os documentos dos invólucros deverão ser colecionados separadamente, sem folhas
soltas, em idioma português, datilografados, rubricados e assinados pelo sócio, gerente
ou diretor da empresa com identificação comprovada nos termos do subitem 2.2, sem
emendas (ex. números sobrepostos), rasuras (ex: uso de corretivo líquido) ou entrelinhas.
3.5. Os documentos exigidos nos Invólucros 01 - “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
e 02 - “PROPOSTA”, deverão ser apresentados em 01 (uma) via, respectivamente,
devendo ser em original ou por qualquer processo de cópia devidamente autenticada, por
Cartório competente ou por Servidor da Comissão de Licitação desta Prefeitura ou ainda
PREFEITURA DE BATAGUASSU - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Rua Dourados, 163 - Centro - Fone: (67) 3541-5100 Fax: (67) 3541-5101 - CEP 79780-000 - CNPJ 03.576.220/0001-56
www.bataguassu.ms.gov.br

SEMAF – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Rua Dourados, 163 - Centro - Fone: (67) 3541-5100

por publicação em órgão de imprensa oficial. Caberá à Comissão de Licitação solicitar, a
qualquer momento, os originais para confrontação.
3.6. Não será aceita documentação via fac-símile.
4. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:
4.1. A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste Edital e
conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:
4.1.1. Comprovante do Certificado de Inscrição Cadastral junto a esta Prefeitura, em
plena validade ou de que atendeu a todas às condições exigidas para o cadastramento
dentro do interstício legal, ou seja, até o 3º (terceiro) dia anterior à data de apresentação
das propostas;
4.2 - Documentos relativos à habilitação jurídica:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado. Em se
tratando de sociedades empresariais, e no caso de Sociedades por Ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores. Deverão ser anexadas todas as
alterações registradas ou a última alteração consolidada.
c)
Inscrição no órgão competente, do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício.
d) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.
4.3. Documentos Relativos à Regularidade Fiscal
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
b) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e á Divida Ativa da União, ou Certidões Individuais até a
expiração de seu prazo de validade;
c) Certidão Negativa de Débito (CND) do INSS, (especifica), emitido pelo órgão
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma da
Lei;
d)Certificado de Regularidade do FGTS (CRS), emitido pelo órgão competente, da
localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma da Lei.
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e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão de Tributos Municipal)
emitido pelo órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do
proponente, na forma da Lei.
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT(Tribunal Superior do Trabalho,
Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho –
www.tst.jus.br/certidões).
4.4. Documentos Relativos à Qualificação Econômico-Financeira
a) Balanço patrimonial, assinado por contabilista habilitado e pelo representante da
empresa, e demonstrações contábeis do último exercício social, exigíveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios;
a.1) Entenda-se por “na forma da lei” o seguinte:
quando S/A, balanço patrimonial devidamente registrado (art. 289, caput e § 5º, da Lei
Federal nº6.404/76);
quando outra forma societária, balanço acompanhado de cópia do termo de abertura e
encerramento do livro Diário do qual foi extraído (art. 5, § 2º do Decreto Lei nº486/69),
autenticado pelo órgão competente do Registro do Comércio;
a.2) Sociedades constituídas há menos de 01 (um) ano poderão participar do Pregão
apresentando o balanço de abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial, assinado por contabilista habilitado e pelo representante da empresa;
a.3) As empresas que adotem a Escrituração Contábil Digital, enviada ao Sistema Público
de Escrituração Digital – SPED, deverão apresentar as Demonstrações Contábeis, os
Termos de abertura e encerramento e o Recibo de Entrega de Livro Digital emitidos pelo
Sistema Validador do SPED.
a.4) A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei
Complementar 123/2006, caso forem optantes pelo Simples Nacional apresentar
prova de opção, e Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, relativa ao ultimo
exercício social, e respectivo comprovante de entrega à Receita Federal do Brasil.
4.4.1) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica;
4.5. Documentos Relativos à Qualificação Técnica
a) Prova de Registro ou Inscrição da Empresa ou de seus responsáveis técnicos
junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA;
b)
Atestado(s) fornecido(s) por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado,
devidamente registrado junto ao CREA, acompanhados de certidão de registro de
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atestado e acervo técnico, comprovando que a empresa e seu(s) responsável(eis)
técnico(s) já executou(aram) serviços compatíveis com o objeto licitado.
c) Declaração da licitante de que têm em disponibilidade, no mínimo, todo o
equipamento, instalações e pessoal técnico especializado necessários e essenciais para
o fiel cumprimento do objeto desta licitação, inclusive com a relação explicita dos
equipamentos mínimo necessários, os quais serão vistoriados pela Prefeitura Municipal
de Bataguassu, quando do início das obras.
d) Atestado expedido pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços
Urbanos, de que Visitou o Local da Obra, até 48 (quarenta e oito) horas anteriores á
abertura do certame;
d.1 Para fins de obtenção do atestado, a licitante deverá mandar o responsável
técnico, detentor dos atestados devidamente credenciado para vistoriar o local
da obra, a qual deverá ser marcada através do telefone (067) 3541-3078 ou 67
81108816 (devendo ser agendada a visita com o Engenheiro da Prefeitura Sr.
Kelson Luis Ascêncio).
e) – Comprovação de que a empresa licitante detenha um capital mínimo
integralizado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mediante comprovação via Certidão
da Junta Comercial do Estado de origem.
4.6. Declarações
a) – Declaração do licitante de que não está impedido de contratar com o Poder
Público Municipal e de que se obriga a informar ao Município a ocorrência de fatos
supervenientes impeditivos da habilitação e/ou que o impeçam de contratar com o Poder
Público Municipal, face o disposto no art. 55, XIII, da Lei n. 8.666/93, observado o modelo
que integra este Edital como seu anexo;
b) - Declaração do licitante de que conhece e aceita os termos do presente Edital,
ressalvando, contudo, o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos
e informações necessárias para a sua participação no certame, conforme modelo que
integra este Edital como seu anexo;
4.7 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43
da LC nº123/06).
4.7.1 – A não apresentação do(s) mesmo(s) INABILITARÁ a empresa.
4.8 Para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, no caso de apresentar
alguma restrição na habilitação e esta ser a vencedora do certame, sua regularização
deverá se dar no prazo de 05 (cinco) úteis para sua regularização, prorrogável por igual
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período em havendo motivo devidamente justificado e aceito pela Comissão Permanente
de Licitações, nos termos do § 1º, do art. 43, do mesmo dispositivo legal.
4.8.1 - Em não havendo regularização consoante previsão do subitem 4.7, implicará em
decadência de direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital,
sendo facultado convocarem os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para
assinatura do contrato, ou revogar a licitação nos termos do art. 43, § 2º, da Lei
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.
4.9 - As Certidões que não trouxerem o prazo de sua validade expresso só serão aceitas
se não tiver decorrido mais de 60 (sessenta) dias da data de sua emissão.
4.10 - Os documentos exigidos poderão ser apresentados através de fotocópias desde
que autenticadas por cartório ou membro da CPL, caso em que o licitante deverá
apresentar a cópia a ser autenticada acompanhada do original para exame, confrontação
e posterior autenticação.
4.11- Todos os documentos apresentados pelos licitantes serão retidos pela CPL e
obrigatoriamente juntados aos autos do presente procedimento, sendo facultado aos
licitantes fiscalizarem a autenticidade formal e material dos documentos entregues uns
pelos outros e, impugná-los, querendo.
4.12– A Comissão Permanente de Licitação poderá exigir, a qualquer tempo que o
licitante apresente o original do documento a ela entregue, ainda que a cópia apresentada
esteja autenticada por cartório, não podendo o Licitante escusar-se de exibi-lo.
4.13 - O mesmo direito é conferido ao Sr. Prefeito na hipótese de entender necessário o
exame de documento ou documentos antes da homologação e adjudicação do objeto do
presente certame.
4.14 – A recusa do licitante a exibir o original de documento exigido na forma dos itens
anteriores se constituirá em motivo bastante para a sua inabilitação e, na hipótese de já
ter sido declarado habilitado, na desclassificação da proposta que houver apresentado
mesmo que ela tenha sido proclamada vencedora e já houver decorrido o prazo de
recurso.
4.15- Não serão aceitos documentos com data de validade vencida (com exceção dos
documentos de regularidade fiscal previsto para as Microempresas e empresas de
pequeno porte, previsto na LC nº123/06). Os documentos que não tragam seus prazos de
validade expresso, só serão aceitos desde que não ultrapasse o prazo de 60 (sessenta)
dias, da data de emissão.
5. DO CONTEÚDO DA PROPOSTA:
5.1. A proposta deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste Edital e conter
obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de desclassificação:
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5.1.1. Indicação da Empresa: razão social, endereço completo, carimbo padronizado
do CNPJ e Inscrição Estadual;
5.1.2. Data, assinatura e nome completo do representante legal da empresa;
5.1.3. Planilha de Preços e quantidades, em que se indicarão todos os preços
ofertados de acordo com o especificado, bem como o valor global da proposta, o
qual deverá ser escrito sob a forma decimal, precedido da vírgula que segue a
unidade centavo.
5.1.4. Validade da Proposta; NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 60 (SESSENTA)
DIAS DA ABERTURA DA MESMA;
5.1.5. Condições de Pagamento: que deverá ser de acordo com o Cronograma por
período constante no subitem 11.1, deste edital.
5.2. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte,
quaisquer das disposições deste Edital, bem como aquelas manifestadamente
inexeqüíveis, presumindo-se como tais, as que contiverem preços irrisórios ou
excessivos.
5.3. As propostas deverão ser apresentadas através do formulário anexo ao presente
Edital, com assinatura devidamente identificada, observando-se ainda, o disposto no
subitem 3.4 e 3.5.
6. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
6.1. O julgamento do mérito será efetuado de conformidade com o que dispõe os artigos
44 e 45 da Lei Federal nº 8.666/93, que adotará como critério o de “MENOR PREÇO”.
6.2. Em caso de absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, (não
estando dentro das obrigações da Lei nº 123/06) a classificação se fará por sorteio em ato
público, para quais todos os licitantes serão convocados, conforme dispõe o Parágrafo 2º
do Artigo 45 da Lei Federal nº 8.666/93.
6.3 – Na hipótese de empate entre empresas comuns e microempresas e/ou empresas de
pequeno porte, a situação ensejará a aplicação das disposições previstas na Lei
Complementar n° 123/06.
6.3.1 Entende-se por empate a situação em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e/ou empresas de pequenos portes apresente propostas com intervalos
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada (caso essa
seja proposição de uma empresa comum).
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6.3.2 As Microempresas e empresas de pequeno porte conforme subitem 6.3.1, poderá
ofertar nova proposta de preços inferior à proposta inicialmente vencedora, situação em
que será considerada vencedora do certame.
6.3.3 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte,
serão convocadas as empresas remanescentes que porventura se enquadrem na
hipótese do subitem 6.3.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
6.3.4 . No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.3.1,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
6.3.5. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 6.3.1, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
6.3.5.1 Caso a microempresa e/ou empresa de pequeno porte não esteja presente
durante o certame, a Comissão Permanente de Licitação suspenderá a sessão,
constando em ata todos os atos realizadas, registrando em ordem classificatória todas as
empresas e respectivos valores e marcará uma nova data e horário para abertura de uma
nova sessão pública, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sendo a mesma deverá
ser notificada por escrito via correio, para que apresente nova proposta.
6.3.5.2 Na data marcada a empresa deverá entregar a nova proposta, datilografada ou
equivalente, em papel timbrado da empresa, devidamente assinada, carimbada e
acondicionada em envelope devidamente identificado e lacrado, endereçada a Comissão
de Licitação, devendo ser respeitado a data e horário estabelecido na notificação, sob
pena de preclusão. Caso em que será aplicado o disposto no subitem 6.3.3.
6.4. Havendo divergências entre os valores unitários e totais, prevalecerá o primeiro,
sendo que o total e/ou global será devidamente retificado pela Comissão.
7. DO LOCAL E HORÁRIO PARA INFORMAÇÃO:
7.1. Os interessados que tiverem dúvidas de caráter legal ou técnico na interpretação
deste Edital ou quaisquer outras a ele relacionados, deverão dirigir-se ao Presidente da
Comissão Permanente de Licitação em petição escrita, com antecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas do horário fixado no preâmbulo deste Edital, sob protocolo desta
Prefeitura, durante o horário de expediente.
7.2. As dúvidas que surgirem, em qualquer fase do procedimento licitatório, serão
dirimidas pela Comissão Permanente de Licitação, observados os preceitos legais
pertinentes.
8 – CAUÇÃO
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8.1 - A titulo de garantia de execução dos serviços, a adjudicada deverá efetuar no ato da
Assinatura do Contrato, caução na tesouraria da Prefeitura, no valor correspondente a
2,00% (dois por cento) do valor previsto da obra.
8.2 - A caução poderá ser efetuada em moeda corrente do País, Fiança Bancária, Título
da Dívida Pública ou Seguro Garantia.
8.3 - A caução realizada através de Fiança Bancária ou Seguro Garantia será recusada
quando fixar condições incompatíveis com este Edital, ou contiverem cláusulas
conflitantes com a legislação que rege a presente Licitação.
8.4 - O valor caucionado somente será levantado na assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo de cada frente de serviço.
8.5 - No caso de rescisão contratual pelo inadimplemento das cláusulas contratuais pela
firma contratada não será devolvida a caução que será apropriada pela prefeitura sob
título de “Indenização e Restituição”.
8.6 juros.

É vedada a substituição dos valores caucionados sobre os quais não incidirão

9. DO CONTRATO:
9.1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Prefeitura e a
licitante vencedora, serão formalizadas através de Contrato, observando-se as condições
estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na legislação vigente e na proposta do licitante
vencedor.
9.2. A Prefeitura convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o Contrato,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da publicação da
homologação do resultado.
9.3. O prazo estipulado no subitem 8.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra
motivo justificado aceito pela Prefeitura.
9.4. Para as demais empresas, quando a convocada e a mesma não assinar o Contrato
no prazo e condições estabelecidas neste Edital, a Prefeitura deverá convidar as demais
proponentes classificadas, seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo
e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação
independentemente da cominação do art. 81 da Lei nº 8.666/93.
9.5. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços até o limite de 25% do valor inicial
atualizado do Contrato.
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10. DAS PENALIDADES E MULTAS:
10.1. Será aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto de cada Ordem de Serviço não realizado, quando a
Contratada, sem justa causa, deixar de cumprir, a obrigação assumida.
10.2. Será aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor da contratação, quando a
licitante vencedora:
I - Recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta dentro de validade;
II - Recusar-se a efetuar o recolhimento da garantia.
10.3. Será aplicada multa de 5%(cinco por cento) sobre o valor de cada Ordem de
Serviço, quando a licitante vencedora:
I - Prestar informações inexatas ou criar embaraços à Fiscalização;
II - Transferir ou ceder obrigações, no todo ou em parte, a terceiro, sem prévia
autorização da Contratante;
III - Executar o objeto em desacordo com os projetos e normas técnicas ou
especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às
suas expensas;
IV - Desatender às determinações da Fiscalização;
V - Cometer qualquer infração às normas legais, federais, estaduais e municipais,
respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da
infração cometida;
VI - Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual;
VII - Não iniciar sem justa causa, a execução, do objeto, no prazo fixado.
10.4. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, quando a
Contratada:
I - Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto
contratual;
II - Recusar-se a executar, sem justa causa no todo ou em parte o objeto contratual;
III - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência,
imperícia, dolo ou má fé venha
a causar dano à Contratante ou a terceiros,
independentemente da obrigação da contratada em reparar os danos causados.
11. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO:
11.1. As despesas decorrentes da execução do presente Edital correrão por conta da
Dotação Orçamentária:
Programa de Trabalho
Secretaria Munic. Obras, Viação e Serv. Urbanos
Elemento de Despesa

04.01.15.452.401.2.015
04.01
44.90.51 – Obra e Instalações
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12. DA MEDIÇÃO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:
12.1. As medições serão realizadas mensalmente.
12.2. Cada medição será processada independentemente de solicitação da Contratada,
após a conclusão de meta física estipulada em cada ordem de serviços.
12.3. O valor de cada medição será obtido pela soma dos produtos quantitativos de
serviços executados, pelos respectivos preços unitários propostos.
12.4. Executados os serviços de cada Ordem de Serviço, o seu objeto será recebido:
I - Parcialmente pela Prefeitura mediante Termo de Recebimento Provisório,
assinado pelas partes, que será precedida da efetuação da Medição;
II - Definitivamente mediante Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas
partes após o decurso do prazo de execução, ou de vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais;
III - O Termo de Recebimento Definitivo não eximirá a contratada das obrigações
definidas no artigo 927 do Código Civil Brasileiro, bem como nos artigos 69 da Lei
Federal nº 8.666 de 21/06/93 e § 2° do artigo 73 da mesma Lei.
12.5. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa
execução do objeto de contrato, correm por conta e responsabilidade da Contratada.
12.6. A Contratada rejeitará no todo ou em parte, obra ou serviço, se em desacordo com o
contrato.
13. DOS PREÇOS:
13.1. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis e deverão ser expressos em Reais.
13.2. Nos preços propostos presumem-se inclusos todos os tributos e, ou encargos
sociais, resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e
outras.
13.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação das
medições.
14. DOS PRAZOS:
14.1. Na contagem do prazo estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e
incluir-se-á o dia do vencimento.
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14.2. O prazo para início dos trabalhos fica fixado em 05 (cinco) dias, a partir do
recebimento da Ordem de Serviço, vinculada a apresentação da ART por parte da
empresa vencedora, referente à responsabilidade técnica pela execução dos serviços.
14.3. O prazo máximo para realização das obras e serviços constantes deste Edital será
de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da ordem de serviço.
15. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E PROCESSAMENTO DO CERTAME:
15.1. Os envelopes serão recebidos e abertos em sessão pública, no dia e horário fixados
no preâmbulo deste instrumento, pelos integrantes da Comissão Permanente de
Licitação;
15.2. Antes da abertura dos respectivos envelopes, a Comissão verificará se os mesmos
atendem às condições editalícias;
15.3. A abertura iniciar-se-á pelos envelopes nº 01 contendo a documentação;
15.4. O conteúdo do Envelope nº 01 será analisado pelos integrantes da Comissão
Permanente de Licitação e interessados e, em seguida rubricados por todos os presentes;
15.5. A Comissão julgará inabilitada a empresa que deixar de atender quaisquer dos
requisitos constantes no item 4 e seus respectivos subitens, observando o subitem 4.8, ou
atendê-los de forma incompleta ou incorreta;
15.6. Se ocorrer à suspensão da reunião para julgamento e a mesma não puder ser
realizada no dia, será marcada a data da divulgação do resultado pela Comissão
Permanente de Licitação e publicado no Diário Oficial do Estado para conhecimento de
todos os participantes;
14.7. Promulgado o resultado final da fase de habilitação, a Comissão procederá a
abertura do envelope nº 02, apenas dos licitantes habilitados, devendo observar os
subitens 4.7 e 4.8, desde que todos os presentes desistam expressamente da
interposição de recursos, ou após o decurso do prazo recursal;
15.8. Abertos os envelopes nº 02, os seus conteúdos serão analisados e após, serão
rubricados por todos os presentes;
15.9. As propostas contidas nos envelopes nº 02, serão examinadas e rubricadas pelos
membros da Comissão Permanente de Licitação bem como pelas proponentes ou seus
representantes presentes, procedendo-se a seguir a leitura dos preços ofertados;
15.10. A classificação ou desclassificação dos licitantes poderá ser efetuada nesta
mesma reunião ou em outra a ser marcada de plano pela Comissão para divulgação do
resultado, para fins de eventuais interposições de recursos.
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15.11. O não comparecimento de qualquer dos participantes na reunião em que será
tornado público o resultado da classificação, não impedirá que ela se realize, não
cabendo ao ausente direito de reclamação de qualquer natureza, uma vez que a
Comissão considerará sua ausência em concordância expressa quanto às decisões nela
tomadas, ocasião em que será aberto o prazo recursal na forma da lei.
15.12. No processo de julgamento das propostas, a Comissão desclassificará a licitante
que deixar de atender quaisquer requisitos fixados no item 5 do instrumento licitatório, ou
atendê-los de forma incompleta ou incorreta, sem prejuízo que dispõe o item 6.
15.13. Além das atribuições mencionadas nos subitens acima, a Comissão poderá ainda:
15.13.1. Habilitar os licitantes ou classificar propostas, que contenham omissões ou
irregularidades formais, desde que tais omissões ou irregularidades sejam irrelevantes e
não causem prejuízos a Administração ou aos concorrentes;
15.13.2. Promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo licitatório, ficando vedada a inclusão posterior de documento ou informação que
deveria constar originalmente da proposta;
15.13.3. Solicitar técnicos para subsidiá-la no julgamento da licitação.
15.14. Os envelopes contendo as propostas dos licitantes considerados inabilitados serão
devolvidos fechados e rubricados pela Comissão, mediante protocolo, após julgados
todos os recursos interpostos, bem como, exauridos os prazos recursais;
15.15. Em todas as reuniões realizadas pela Comissão serão lavradas Atas, que conterão
as anotações relativas aos principais fatos e atos praticados. A ata será assinada pelos
presentes;
15.16. Decorrido o prazo para interposição de recursos ou julgado o recurso interposto a
Comissão de Licitação, encaminhará os autos para a homologação e adjudicação do
Prefeito Municipal, e será divulgado no Diário Oficial do Município.
16. DISPOSIÇÕES GERAIS:
16.1. O acolhimento para exame das propostas e a sua classificação, não gera direito
adquirido ao autor de qualquer delas na adjudicação da obra que constitui o seu objeto;
16.2. O Prefeito Municipal poderá, até a homologação do procedimento, revogar a
presente licitação por razão de interesse público, decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, sem direito à
indenização ou ressarcimento aos licitantes, ou ainda, proceder à anulação da mesma
quando incidir ilegalidade no procedimento licitatório, mediante despacho fundamentado.
16.3. Os recursos relativos a este Edital somente poderão ser interpostos dentro do prazo
constante nos parágrafos primeiro e segundo do art. 41, da Lei Federal nº 8.666/93.
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16.4. Os recursos referentes à adjudicação, deverão ser interpostos dentro do prazo
previsto no art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93.
16.5. Não será permitida que o proponente faça retificações e cancelamentos de preços
ou alterações nas condições estipuladas, uma vez abertas a proposta.
16.6. Após a homologação e adjudicação desta licitação, não será permitido ao licitante
declarado vencedor, apresentar desistência da proposta, ficando o mesmo, sujeito às
penalidades contidas neste Edital e às demais previstas na legislação pertinente.
16.7. Fica designado o SR. KELSON LUIZ ASCÊNCIO, conforme Decreto Municipal nº
07/2015, para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto deste Edital, nos
termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº 8.666/93, e de acordo com o
estabelecido no Edital.
16.8. Complementam este Edital os seguintes anexos:
Anexo
– Termo de Referência;
Anexo
– Cronograma Físico Financeiro;
Anexo
– Memorial Descritivo;
Anexo
– Minuta de Contrato;
Anexo
- Planilha de Valores da Proposta;
Anexo
– Modelo de Carta de Credenciamento;
Anexo
– Modelo de Declaração de Fatos Supervenientes;
Anexo
- Modelo de Declaração de Aceite das Condições do Edital;
Anexo
– Modelo de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte;
Anexo
– Modelo de Declaração de Exclusão de Vedações;

Bataguassu, 25 de fevereiro de 2015.

Rosimeire Guirado Angelo
Chefe do Setor de Compras e Licitações

Pedro Arlei Caravina
Prefeito Municipal
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD
LOCAL: RETA A1 – Bataguassu/MS

01-

NORMAS GERAIS DE TRABALHO

1.1-

GENERALIDADES

Estas normas são uma coletânea de procedimentos a que o construtor devera se ater
durante a execução da obra, cujos custos de sua realização já estarão na maioria dos casos,
inseridos nos diversos itens de serviços listados na planilha de quantitativos.
1.2- LIMPEZA DA OBRA
Cabe ao construtor manter o local da obra em estado de limpeza durante a execução
dos diversos serviços, e entregar a obra em perfeitas condições de limpeza sem qualquer ônus
adicional para a P.M.B.
Os transportes de entulhos resultantes de demolições e de outras causas, serão
efetuados o mais frequente possível, de maneira a manter a obra em condições satisfatória de
trabalho, organização e limpeza, sem ônus para a P.M.B.
1.3- MATERIAIS E EQUIPAMENTO
Todos os materiais empregados deverão ser de qualidade comprovada. A fiscalização
reserva-se o direito de recusar o equipamento que julgar de qualidade inferior, correndo por conta
do construtor a substituição, sem qualquer ônus adicional.
1.4- CAMINHOS DE SERVIÇOS
Os caminhos de serviço necessários ao deslocamento de maquinas até os pontos de
abastecimento de materiais serão mantidos por conta do construtor , bem como todos os desvios
das ruas e acesso as moradias que se fizerem necessários.
1.5- SINALIZAÇÃO DA OBRA
A sinalização da obra, durante a construção deverá assegurar a proteção total dos
trabalhadores e usuários do local, e os custos de sua instalação anteriormente a execução dos
serviços que interferiram como propriedades particulares e publicas em utilização.
1.6- DANOS A PROPRIEDADE
Todos os danos, porventura provocados em propriedade particulares ou publicas
correrão a conta exclusiva do construtor.
1.7- RELACIONAMENTO COM CONCESSIONÁRIOS
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O construtor se obriga, anteriormente as operações de remanejamento de utilidades
publicas, a solicitar autorização as concessionárias respectivas apresentados os croquis e
projetos explanando o citado remanejamento, que só poderá ser feito sem prejuízo do
atendimento Público de acordo com as instruções de concessionárias ou então diretamente pela
concessionária, correndo neste caso os custos da P.M.B.
2- ESPECIFICAÇÕES PARA PAVIMENTAÇÃO
2.1 – CORTE PARA ABERTURA DE CAIXA
A- GENERALIDADES
As operações de corte para abertura de caixa compreendem escavação dos materiais
constituintes do terreno natural, em espessuras abaixo do greideda terraplenagem, conforme
indicação do projeto, constantes nas notas de serviço, complementadas por observações da
fiscalização, durante a execução dos serviços.
B- EQUIPAMENTOS
São indicados os seguintes tipos de equipamento:
- Trator de esteiras ou outro equipamento com lamina;
- Moto-niveladora, com escarificador;
C- EXECUÇÃO
A escavação será de acordo com os elementos fornecidos pela nota de serviço, toda a
vegetação e material orgânico serão removidos através da execução de cortes para atingir o
greide de projeto e omaterial escavado será colocado em caminhões basculantes.
O desenvolvimento da escavação se processará mediante a previsão da disposição
adequada dos materiais extraídos.
Quando no nível do subleito for verificadoa ocorrência de rocha sã ou em
decomposição, ou de solos de expansão maior que 2%, baixa capacidade de suporte ou solos
orgânicos, promover-se-á rebaixamento, da ordem de 0,40cm a 0,60cm ou maior, procedendo-se
a execução de novas camadas, constituídas de materiais selecionados.
D- CONTROLE
O acabamento da plataforma de corte será procedido mecanicamente de forma a
alcançar-se a conformação da seção transversal do projeto admitindo-se uma tolerância na
variação da altura de 5 cm, a partir das notas de serviço, para qualquer ponto da plataforma.
2.3 – REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO
A- GENERALIDADES
Este serviço consistirá na execução de operações feitas com a finalidade de preparar,
numa superfície abaixo do greide de terraplenagem (fundo de caixa), uma plataforma sobre a
qual possa ser colocada a camada de aterro. Estas operações consistem daescarificação e
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conformação da plataforma, na espessura máxima de 0,20 cm, umedecida ou aerada,
compactação e outra operações complementares que resultem necessárias.
O trecho será liberado desde que esteja de acordo com os alinhamentos, cotas,
seções transversais, tolerância e características de compactação indicadas nos desenhos,
especificações e inscrições da fiscalização
Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio sub-leito.
No caso de substituição ou de adição de material, estes deverá ter procedência de cortes ou de
pedreira, conforme determinar a fiscalização. O ISC determinado com a energia do método
DNER-ME 47_67 deve ser igual ou superior ao do sub-leito e a expansão inferior a 2%.
B- EQUIPAMENTO
São indicados os seguintes tipos de equipamento:
- Moto-niveladora pesada, com escarificador;
- Carro-tanque distribuidor de água;
- Rolos compactadores dos tipos:
- Pé-de-carneiro, liso vibrador e pneumático;
- Grade de discos.
C- EXECUÇÃO
Após toda a vegetação e material orgânico serremovidos, a execução de cortes e
adição de material necessário para atingir o greide de projeto, segue-se uma escarificação geral
de 0,20m, seguida de umedecimento ou secagem, compactação e acabamento.
Serão executados de acordo com as especificações de terraplanagem. O grau de
compactação deverá ser de no mínimo 100% em relação a massa especifica aparente máxima
seca, obtida no ensaio DNER 47-64 e o teor da umidade deverá ser a umidade ótima do ensaio
citado mais ou menos 2%.
D- CONTROLE
Deverá ser executado todo o ensaio que visa a controlar a qualidade e a quantidade
dos materiais aplicados e dos serviços executados.
2.4 – ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO-SE TRATOR
DE ESTEIRAS DE 110 A 160 HP COM LÂMINA, PESO OPERADIONAL 13 t E PÁ
CARRAGDEIRA COM 170 HP
A- GENERALIDADES
As operações de escavação e carga consistem nas operações de extração do material
na jazida e carga em veículo transportador.
B- EQUIPAMENTOS
São indicados os seguintes tipos de equipamento:
- Moto-niveladora pesada, com escarificador;
- Tratores equipados com lãmina;
- Escavadeiras hidráulicas;
- Carregadeiras sobre pneus.
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C- EXECUÇÃO
O desenvolvimento da escavação se processará mediante a aprovação, do material
escavado, pela fiscalização, e que esta considerar adequado para a construção de aterro.
Nas escavações, onde houver desmatamento, destocamento e limpeza, a remoção de
material inservível a considerar será aquela que ultrapassar a espessura de 20 cm, em relação ao
terreno natural.
D- CONTROLE
As operações construtivas serão controladas pela fiscalização e pelo empreiteiro,
desde o início dos serviços, de modo se permita correções eventualmente necessárias.
O controle será feito por nivelamento e pela medida, das semi-larguras, devendo ser
considerado apenas 15 cm de espessura, após a compactação, salvo determinação contrária da
fiscalização.
2.5 – COMPACTAÇÃO MECANICA COM CONTROLE DO GC
A- GENERALIDADES
As operações de compactação do aterro compreendem a escarificação e
homogeinização dos materiais terrosos provenientes da jazida especificada em projeto.
As operações de compactação compreendem a homogeneização, devidamente
umedecida ou aerada, até chegar a umidade ótima e a compactação dos materiais.
B- EQUIPAMENTOS
São indicados os seguintes tipos de equipamento:
- Moto-niveladora pesada, com escarificador;
- Trator de pneus;
- Grade de discos;
- Carro-tanque distribuidor de água;
- Rolos compactadores dos tipos:- Pé-de-carneirovibrador e pneumático;
C- EXECUÇÃO
O material espalhado escarificado e homogeinizado com motoniveladora, trator de
pneus e grade de discos, em uma espessura de no mínimo 15 cm, adequadamente umedecido,
com carro-tanque, ou aerado, até se conseguir a umidade ótima e sua superfície será
devidamente compactada com rolos compactadores até se conseguir a densidade de projeto.
D- CONTROLE
O grau de compactação deverá ser de 100% do PN, em relação a massa especifica
aparente máxima seca, obtida no ensaio DNER 47-64 e o teor da umidade deverá ser a umidade
ótima do ensaio citado mais ou menos 2%.
2.6 -IMPRIMAÇÃO DA BASE COM CM-30
A- GENERALIDADES
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Imprimação é a aplicação de material betuminoso líquido sobre a base com a
finalidade de permitir ligação com a capa asfáltica e protege-la da infiltração de água.
Os serviços consistem no fornecimento, carga, transporte, descarga e aplicação de
material betuminoso emulsão CM-30, na taxa de 0,9 a a,2 kg/m² de área imprimada, assim como,
na realização com, mão-de-obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias
ä execução de imprimaduras betuminosas, de conformidade com as normas e detalhes contidos
nos projetos ou instruções da fiscalização.
B- EQUIPAMENTOS
São indicados os seguintes tipos de equipamento:
- Trator de pneus;
- Vassouras mecânicas ou manuais;
- Carro-tanque distribuidor de água;
- Tanque de armazenamento de material betuminoso;
- Equipamento distribuidor de material betuminoso;
C- EXECUÇÃO
Antes de iniciar a distribuição do material betuminoso, deverá se providenciar o que for
necessário para evitar o que o material a ser aspergido atinja as obras de arte e pavimento ou
camadas de pavimento adjacentes.
Por ocasião da execução da imprimadura deverão ser tomadas providencias no
sentido de evitar a contaminação da superfície tratada por poeira oriunda do transito no local.
A superfície sobre a qual será executada a imprimadura deverá ser varrida, com
vassouras mecânicas ou manuais, de modo que sejam removidos todos os materiais estranhos,
tais como solo solto, poeira e materiais orgânicos e nocivos.
Antes de iniciar a distribuição do material betuminoso, deverão ser medidas e
comparadas entre si as vazões dos bicos da barra de distribuição.
A distribuição do material betuminoso não poderá ser iniciada enquanto não for
atingida e mantida a temperatura necessária a obtenção da viscosidade adequada a distribuição,
que deverá ser executada por meio de equipamento autopropulsor.
D- CONTROLE
O controle de qualidade será realizado por ocasião do recebimento do material
betuminoso.
O controle de quantidade de material aplicado será realizado pelo método da bandeja,
o qual consiste da determinação, por diferença de pesagem, das taxas de aplicação, que deverão
variar entre 0,9 e a,2 kg/m².

2.7 - CAPA ASFÁLTICA
A pista de rolamento será pavimentada com capa asfáltica do tipo TRATAMENTO
SUPERFICIAL DUPLO – TSD, que deverá obedecer rigorosamente às especificações de serviços
de acordo normas e padrões da AGESUL/DERSUL.
2.8- MEIO FIO COM SARJETA
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A- GENERALIDADES
O meio fio é uma fileira de concreto, construída ao longo do pavimento e mais elevado
que este, com o objetivo de limitar a área destinada ao transito de veículos e proteger a circulação
de pedestres enquanto a sarjeta, também em concreto, construída na altura do revestimento serve
para conduzir as águas superficialmente até as bocas de lobo das galerias pluviais.
Os serviços consistem no fornecimento, carga, descarga e aplicação dos materiais e
na execução, com mão-de-obra e equipamento adequados, de todas as operações necessárias a
construção de guias e sarjetas de concreto moldado in loco”, conforme as normas e detalhes de
execução contidos em projeto ou instrução da fiscalização.
B- EQUIPAMENTOS
São indicados os seguintes tipos de equipamento:
- Betoneiras;
- Formas metálicas;
- Ferramentas manuais.
C- EXECUÇÃO
O concreto destinado a construção de guias e sarjetas deverá ser dosado
racionalmente para se obter uma resistência, a compressão simples, aos 28 dias, igual a 15 MPa.
O concreto deverá ser preparado em betoneira em quantidade que permita sua rápida
aplicação, não sendo admitido o seu lançamento ou reaproveitamento após decorrida uma hora
de seu preparo.
O concreto será contido lateralmente por formas metálicas, assentadas de
conformidade com os alinhamentos, perfis e cotas previstas em projeto, sobre o solo escavado,
regularizado e compactado previamente. As formas serão convenientemente travadas, de modo
que seja impedido o seu deslocamento e assegurar o bom acabamento. As formas serão dotadas
de juntas de dilatação com espessura máxima de 3 milímetros, espaçadas a cada 2 metros.
Após o lançamento e espalhamento do concreto deverá ser feito o seu adensamento,
preferencialmente por método manual, de forma que o deixe isento de vazios.
OBS.: quaisquer itens omissos do presente caderno de encargo deverão ser esclarecidos junto ao
Departamento de Projetos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Kelson Luís Ascêncio
Engenheiro Civil
CREA 5063939764/D

PREFEITURA DE BATAGUASSU - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Rua Dourados, 163 - Centro - Fone: (67) 3541-5100 Fax: (67) 3541-5101 - CEP 79780-000 - CNPJ 03.576.220/0001-56
www.bataguassu.ms.gov.br

SEMAF – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Rua Dourados, 163 - Centro - Fone: (67) 3541-5100

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD
LOCAL: RETA A1 - BATAGUASSU/MS
R$/m²= 24,86

SINAPI NAC./REG
NOV/2014
BDI = 24,22%

PLANILHA DE ORÇAMENTO
ITEM

COD.

1.0

SERVIÇO

DMT UNID.

P.UNIT.

TOTAL R$

%

PAVIMENTAÇÃO

1.01 74205/001 Preparo sub-leito, escavação de caixa, sem bota-fora
1.02 74203/001

Bota-fora - Carga, transporte e descarga de material, DMT = 6 km

m³
6

1.03 74152/001 Escavação e carga de material de jazida(cascalho) com trator de esteiras e carregador frontal

m³
m³

1.04

72856

Transporte de material de jazida DMT 5 a 10km

1.05

72961

Regularização do subleito, 95% PN espessura 15 cm, abrangendo escarificação, homogeinização,
umedecimento e compactação

m²

1.06

72911

Base - estabilização granulométrica de solos sem mistura

m³

1.07

72945

Execução de imprimação mecânica, com CM-30, taxa 1,2 litros por metro quadrado

m²

1.08

72958

TSD - tratamento superficial duplo, incluindo emulsão asfáltica RR- 2C

m²

1.09 73760/001

Capa Selante, compreendendo aplicação de emulsão RR-2C na taxa de 0,7 a 1,5l/m² e agregados de 5 a
15kg/m²

m²

1.10

5626

Transporte de material de qualquer natureza DMT > 10km - Produtos Asfálticos

330

txkm

1.11

72887

Transporte comercial c/ basculante 10 m3 rodovia pavimentada - Brita capa

40

m³xkm

2.0

QUANT.

28

m³xkm

PREFEITURA DE BATAGUASSU - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TOTAL
ITEM
1.0
Rua Dourados, 163 - Centro - Fone: (67) 3541-5100 Fax: (67) 3541-5101 - CEP 79780-000
- CNPJ
03.576.220/0001-56
www.bataguassu.ms.gov.br
SERVIÇOS
COMPLEMENTARES

1.501,01
1.501,01

Serviços realizados pela Prefeitura Municipal
de Bataguassu/MS

916,35
33.675,86
5.003,35
733,08
4.283,20
4.283,20
4.283,20
4.240,37
7.889,40

1,07

1,33

8,31

10,32

3,91

4,86

8,99

11,17

2,40

2,98

0,87

1,08

0,77

0,96

5.353,58
7.565,38
20.816,35
47.843,34
12.763,93
4.579,59
7.573,82
106.495,99

3,43%
4,85%
13,35%
30,68%
8,19%
2,94%
4,86%
68,30%

2.01 73763/003

Meio-fio e sarjeta conjugados de concreto 15 MPA, 35 cm dase x 30 cm altura, moldado "in loco" com
m
extrusora
SEMAF – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
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TOTAL ITEM 2.0
TOTAL GERAL

1.161,53

34,27

42,57

49.446,33
49.446,33

155.942,32

31,71%
31,71%
100,01%

RESUMO DO EMPREENDIMENTO
1.0
2.0

PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
TOTAL GERAL
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106.495,99 68,30%
49.446,33 31,71%
155.942,32 100,00%
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD

LOCAL: RETA A1 - BATAGUASSU/MS
ETAPAS DE EXECUÇÃO MENSAL

ITEM

1

DISCRIMINAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

DESEMBOLSO TOTAL CADA ETAPA R$
POR
PARCELA
PERCENTUAL CADA ETAPA %
DESEMBOLSO
TOTAL ACUMULADO R$
POR
PARCELA
TOTAL ACUMULADO %

30 DIAS

60 DIAS

90 DIAS

35%
R$
54.579,81

35%
R$
54.579,81
R$
54.579,81

30%
R$
46.782,70
R$
46.782,70

R$
54.579,81

VALOR DOS
ITENS EM R$

100,00%
R$

155.942,32

R$

155.942,32

35,00%
35,00%
30,00%
R$
R$
R$
54.579,81
109.159,62
155.942,32
35,00%

70,00%

VALOR TOTAL DA OBRA
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100,00%

100,00%
R$

155.942,32
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ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO ...................................
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ................E A
EMPRESA ........................,
ICONTRATANTES: "PREFEITURA MUNICIPAL DE ................., Pessoa Jurídica de
Direito Público Interno, com sede a .........................................., inscrita no CGC/MF sob o
no.
.............................doravante
denominada
CONTRATANTE
e
a
firma..........................................................................................................................................
........................denominada CONTRATADA.
II REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE o Sr. Prefeito Municipal,
Sr...................... brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua ................., n.º .......... no
Bairro .................... nesta cidade, portador do RG n.º ..................................... e
.................................... e a CONTRATADA o Sr. ..................................... residente e
domiciliado à Rua ................., n.º .......... no Bairro .................... nesta cidade, portador do
RG n.º ..................................... e ....................................
III - DA AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em decorrência
da autorização do Sr. Prefeito Municipal, exarada em despacho constante do Processo
Administrativo n.º 045/2015, gerado pela Tomada de Preços n° 04/2015, que faz parte
integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido.
IV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições
nele contidos, pela Lei Federal no. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Contratação de empresa para execução de Obras de Serviço de Engenharia para
Pavimentação Asfáltica em TSD para o Bairro São Sebastião (Reta A-1)”, no Município de
Bataguassu/MS, conforme solicitaçao da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Seriços
Urbanos e especificações contantes no Edital e Anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA
2. REGIME DE EXECUÇÃO:
2.1. O presente Contrato será executado por administração indireta, pelo regime de
empreitada por preço por lote.
CLÁUSULA TERCEIRA
3. DO VALOR CONTRATUAL:
3.1. O valor global estabelecido para o presente Contrato é de R$ .............(......................)
CLÁUSULA QUARTA
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4. DA MEDIÇÃO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:
4.1. As medições serão realizadas periodicamente.
4.2. Cada medição será processada independentemente de solicitação da Contratada,
após a conclusão de meta física estipulada em cada ordem de serviço.
4.3. O valor de cada medição será obtido pela soma dos produtos quantitativos de serviços
executados, pelos respectivos preços unitários propostos.
4.4. Nos preços propostos presumem-se inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais,
resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e outras.
4.5. O pagamento será efetuado em até 30 (TRINTA) dias após a apresentação das
medições e das Notas Fiscais.
4.6. Executados os serviços de cada Ordem de Serviço, o seu objeto será recebido:
I - Parcialmente pela Prefeitura mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado
pelas partes, que será precedida da efetuação da Medição;
II - Definitivamente mediante Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas partes após
o decurso do prazo de execução, ou de vistoria que comprove a adequação do objeto aos
termos contratuais;
III - O Termo de Recebimento Definitivo não eximirá a contratada das obrigações definidas
no artigo 927 do Código Civil Brasileiro, bem como nos artigos 69 da Lei Federal nº 8.666
de 21/06/93 e § 2° do artigo 73 da mesma Lei.
4.7. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa
execução do objeto de contrato, correm por conta e responsabilidade da Contratada.
4.8. A Contratada rejeitará no todo ou em parte, obra ou serviço, se em desacordo com o
contrato.
CLÁUSULA QUINTA
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Programa de Trabalho
Secretaria Munic. Obras, Viação e Serv. Urbanos
Elemento de Despesa

04.01.15.452.401.2.015
04.01
44.90.51 – Obra e Instalações

5.1. As despesas decorrentes deste Contrato referente à parte da Contratante correrão por
conta da dotação:
CLÁUSULA SEXTA
6. DOS PRAZOS E VIGÊNCIA:
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6.1. Na contagem do prazo estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e incluirse-á o dia do vencimento.
6.2. O prazo para início dos trabalhos fica fixado em 05 (cinco) dias, a partir do recebimento
da Ordem de Serviço, vinculada a apresentação da ART por parte da empresa vencedora,
referente a responsabilidade técnica pela execução dos serviços.
6.3. O prazo máximo para execução da obra e serviços será de 90 (noventa) dias, e o
prazo do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da assinatura do
contrato. Podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que haja
interesse das partes, até o máximo permitido por lei.
CLÁUSULA SÉTIMA
7. DA EXECUÇÃO:
7.1. A Contratada obriga-se a executar os serviços e obras, de conformidade com o Edital
da Tomada Preço nº 04/2015 e a Proposta apresentada, bem como de acordo com os
projetos, normas, especificações e cronogramas, constantes do processo licitatório,
documentos esses que fazem parte integrante e complementar deste Contrato.
7.2. Toda mão de obra, equipamentos e materiais a serem utilizados na execução das
obras, serão fornecidas e transportadas pela Contratada, bem como é de sua inteira
responsabilidade o seu uso adequado.
CLÁUSULA OITAVA
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
8.1. A Contratante fiscalizará a execução dos serviços ora contratados através da
Prefeitura Municipal, e ou por quem indicar. Independente de tal fiscalização, reserva-se o
direito de promover outras inspeções, através de representante expressamente designado.
8.2. Qualquer modificação de serviços ou especificações, somente poderá ser executada
após prévio acordo entre a Contratada e a Prefeitura Municipal.
8.3. O recebimento dos serviços será efetuado pela Comissão de Fiscalização designada
pelo Prefeito Municipal na forma disposta no artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93.
8.4. A Contratada deverá manter na direção técnica dos trabalhos, um Engenheiro Civil,
Arquiteto ou Técnico Responsável na Área devidamente habilitado, para representá-la junto
à Contratante e dirimir dúvidas ou problemas referentes aos serviços contratados.
8.5. Será responsabilidade da Contratada, a sinalização dos serviços durante a execução,
devendo ser indicado o nome da firma e esclarecer que está a serviço da Prefeitura,
conforme modelo e orientação fornecidas.
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8.6. A Contratante deverá obedecer às regras de higiene e segurança do trabalho e normas
indispensáveis à ordem e à integridade física do público, no local da obra, durante o
desenvolvimento dos trabalhos.
8.7. O serviço será considerado concluído, somente após o término total, inclusive feito a
limpeza e retirada de entulhos, bem como reparos onde a fiscalização julgar necessário.
8.8. A Empresa contratada fica obrigada a aceitar, pelos mesmos preços e mesmas
condições de contrato, os acréscimos ou supressões dos serviços até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme dispõe o § 1º do
art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
8.9. As alterações do valor do contrato decorrente de modificações dos quantitativos
previstos, bem como as prorrogações de prazos, serão formalizados por lavratura do
Termo de Aditamento.
8.10.Fica designado o SR. KELSON LUIZ ASCÊNCIO, conforme Decreto Municipal nº
007/15, para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto deste Edital, nos
termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº 8.666/93, e de acordo com o
estabelecido no Edital.
CLÁUSULA NONA
9. DAS PENALIDADES E MULTAS
9.1. Será aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto de cada Ordem de Serviço não realizado, quando a
Contratada, sem justa causa, deixar de cumprir, a obrigação assumida.
9.2. Será aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor da contratação, quando a
licitante vencedora:
I - Recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta dentro de validade;
II - Recusar-se a efetuar o recolhimento da garantia.
9.3. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de cada Ordem de Serviço,
quando a licitante vencedora:
I - Prestar informações inexatas ou criar embaraços à Fiscalização;
II - Transferir ou ceder obrigações, no todo ou em parte, a terceiro, sem prévia autorização
da Contratante;
III - Executar o objeto em desacordo com os projetos e normas técnicas ou especificações,
independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;
IV - Desatender às determinações da Fiscalização;
V - Cometer qualquer infração às normas legais, federais, estaduais e municipais,
respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração
cometida;
VI - Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual;
VII - Não iniciar sem justa causa, a execução, do objeto, no prazo fixado.
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9.4. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, quando a
Contratada:
I - Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto
contratual;
II - Recusar-se a executar, sem justa causa no todo ou em parte o objeto contratual;
III - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência,
imperícia, dolo ou má fé venha
a causar dano à Contratante ou a terceiros,
independentemente da obrigação da contratada em reparar os danos causados.
CLÁUSULA DÉCIMA
10. DA RESCISÃO:
10.1. A rescisão do contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1.993;
b) amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde
que haja conveniência para a Contratante;
c) judicial, nos termos da legislação.
10.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser procedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
11. DA PUBLICAÇÃO:
11.1. Dentro do prazo legal, contados da sua assinatura, o Contratante providenciará a
publicação do resumo deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
12. DO FORO:
12.1. As partes elegeram o foro da Comarca do Município de Bataguassu- MS, com
expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado, para dirimir todas e quaisquer
dúvidas decorrentes deste Contrato.
E por estarem justas e contratadas, foi lavrado o presente Contrato em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, o qual lido e achado conforme, é assinado pelas partes
contratantes perante as testemunhas que também o subscrevem.

Xxxxxxxxx- MS, ____ de ________ de 20__.

_________________________
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Prefeito Municipal
Contratante

__________________________
Sócio / Administrador
Contratado
Testemunhas:
___________________________
Nome:
CPF:

____________________________
Nome:
CPF:
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ANEXO VI

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXXXX
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÄO
REFERENTE: TOMADA DE PREÇO Nº 004/2015
OBJETO:

CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO
Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) .........................................................,
portador(a) da Cédula de Identidade RG nº....................... expedida pela SSP/...... e do CPF sob
o nº ..........................., a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de
Xxxxxxxxx– MS, na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 004/2015, supra referenciada, na
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe, dentre outros poderes, o de renunciar
o direito de Interposição de Recurso.

..............................., em .......... de ............................ de 2015.

.........................................................
Nome do Diretor ou Sócio Gerente
RG nº................................
CPF nº...........................................

PS. A autorização deverá ser firmada em papel timbrado da empresa, com firma reconhecido
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES
DECLARAÇÃO

(NOME DA EMPRESA) ........................................................................., inscrita no
CNPJ/MF nº........................................, sediada a Rua/Av............................., nº.........,
Bairro..................., Cep:...................., Município de ...................... - ....., declara sob as penas da
lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(a) ...........................................................................
Nome e número da identidade do declarante
(representante legal da empresa)
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO

(NOME DA EMPRESA) ........................................................................., inscrita no
CNPJ/MF nº........................................, sediada a Rua/Av............................., nº.........,
Bairro..................., Cep:...................., Município de ...................... - ....., declara, sob as penas
da lei, de que conhece e aceita o teor completo do edital, ressalvando-se o direito recursal,
bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o
cumprimento integral das obrigações objeto da licitação.

(b) .............................................................................
nome e número da identidade do declarante
(representante legal da empresa)
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)

A Empresa _______________________, inscrita no CNPJ n° _____________________, por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _______________________, portador (a) da
Carteira de Identidade n° _________________ expedida pela SSP/____ e de CPF n°
_________________ DECLARA, para fins do disposto no item 4 do Edital T P n°..., sob as
sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é
considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3° da lei Complementar n°
123/12006.
DECLARA ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do
artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
(localidade)_______, de ____________de ____.

___________________________________
nome e número da identidade do declarante
(Representante Legal da empresa)

_____________________________
(Profissional habilitado no CRC)

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição jurídica
da empresa licitante, e deverá ser apresentada fora dos envelopes de proposta de preços e
habilitação, a qual deverá ser entregue ao Pregoeiro(a) para que a empresa usufrua dos
privilégios da Lei nº123/06
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ANEXO X
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)
MODELO DE DECLARAÇÃO

A Empresa _______________________, inscrita no CNPJ n° _____________________, por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _______________________, portador (a) da
Carteira de Identidade n° _________________ expedida pela SSP/__ e de CPF n°__________
DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do
artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

(localidade)_______, de ____________de 20...

___________________________
(Representante Legal)
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ANEXO V - Planilha de Valores da Proposta

PROPOSTA DE PREÇOS

MODALIDADE

NÚMERO

TIPO

Tomada de Preços

04/2015

MENOR PREÇO GLOBAL

FLS

Proponente:
Endereço:

Processo Nº 45/2015

Cidade:

Data:

Telefone:

ITEM

1

Fax:

Folhas:

Rubrica:
UNID.

QTDE.

MARCA

ESPECIFICAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD EM DIVERSAS RUAS DO
BAIRRO SAO SEBASTIAO - RETA A-1, MUNICIPIO DE
OBRA(s)
BATAGUASSU, COM 4.283,20 M²

PREÇO
UNIT.

1
VALOR TOTAL :

Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada,
propomos os valores acima com validade da proposta de 60 dias, com pagamento através
do banco ___________ agência nº _____ c/c nº _____________.
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PREÇO TOTAL
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Bataguassu / MS _____/_________________________/ 2015.

Rua Dourados, 163 - Centro - Fone: (67) 3541-5100

CARIMBO
CNPJ DA EMPRESA

Prazo de entrega dos materiais / serviços _____ dias, após a assinatura do contrato e/ou
documento equivalente.

_____________________________________________________________
CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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