PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 026/2019/CPL/PMSL
(PROCESSO Nº 060-93.896/2018/SEMOSP)
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por
intermédio do Pregoeiro, designada pela Portaria n.º 01, de 02 de fevereiro de 2018, levam ao
conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.º 10.520/2002, dos Decretos n.ºs
7.892/2013, 5.450/2005 e 8.538/2015, da Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei
Complementar 147/2014 e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas
aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico do
tipo "MENOR PREÇO", mediante as condições estabelecidas neste Edital.
DADOS DO CERTAME:
DADOS DO CERTAME
Órgão Requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP
Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de micro revestimento a frio de
ruas e avenidas dos bairros Itaqui-Bacanga do município de São Luís/MA.
Esclarecimentos: Até 08/02/2019 às 18:00 hrs para o endereço andros.cpl@gmail.com
Impugnações: Até 11/02/2019 às 18:00 hrs para o endereço andros.cpl@gmail.com
Início da Sessão Eletrônica: 13/02/2019 às 10:00.
Sistema Eletrônico Utilizado: COMPRASNET
Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br
UASG: 980921
Endereço para retirada do Edital: http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp
☐AQUISIÇÃO
NATUREZA DO
OBJETO:

☐SERVIÇO
☒OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
☐POR ITEM

FORMA DE
DISPUTA:
APRESENTAÇÃO
DE AMOSTRAS:

☐POR LOTE
☒GLOBAL
☒NÃO
☐SIM – Prazo para entrega da amostra: ___ dias
☒NÃO

VISITA TÉCNICA:

☐SIM

Prazo para envio da proposta/ documentação: 24 (vinte e quatro) HORAS

☐Licitação Exclusiva para ME/EPP – Art. 48, I da Lei Complementar nº 123/06
☐Licitação com itens/lotes exclusivos para ME/EPP e Ampla Participação – Art. 48, III da Lei
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Complementar nº 123/06
☒Licitação de Ampla Participação
Valor Estimado do Certame: R$ 3.101.741,71 (três milhões, cento e um mil, setecentos e quarenta e um
reais e setenta e um centavos).
DADOS PARA CONTATO
Pregoeiro: Andros Renquel M. G. de Almeida
e-mail: andros.cpl@gmail.com
Endereço: Rua dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820
Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de Brasília –
DF.
OBSERVAÇÃO Nº 01: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário.
OBSERVAÇÃO Nº 02: RECOMENDAMOS AINDA QUE OS LICITANTES JÁ PARTICIPEM DA
SESSÃO DO CERTAME COM A DOCUMENTAÇÃO PREVIAMENTE DIGITALIZADA, A FIM
DE ENVIO AO PREGOEIRO, QUANDO SOLICITADO, EVITANDO A PERDA DO PRAZO
PARA ENCAMINHAMENTO.
OBSERVAÇÃO Nº 03: OS LICITANTES DEVERÃO ALIMENTAR NO SISTEMA
COMPRASNET O VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇOS, POIS AS RODADAS DE
LANCES SERÃO PELO VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO.

DAS COMUNICAÇÕES DO CERTAME
As comunicações relativas a esta licitação será feita mediante a publicação no site da Central
Permanente de Licitação (http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp) e no quadro de
avisos e no CHAT do Comprasnet. As informações colhidas no ato da retirada do Edital no site
da CPL/PMSL serão reputadas válidas para fins de comunicação.
Recomendamos aos licitantes que realizem o download do Edital no site da Central
Permanente de Licitação - CPL (http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp),
pois aqueles que realizarem o download do edital no site da CPL receberam um e-mail
automático caso seja postado qualquer aviso.
A CPL/PMSL não se responsabiliza por endereço de correio eletrônico informado de forma
errônea, ou por qualquer problema técnico que possa existir na caixa de correio eletrônico do
licitante interessando. Assim, cabe ao licitante informar de forma correta o endereço do correio
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eletrônico, bem como manter o sistema de recebimento de mensagens funcionando de forma
adequada.
SEÇÃO I - DO OBJETO
1. A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa especializada na execução de
serviços de micro revestimento a frio de ruas e avenidas dos bairros Itaqui-Bacanga do município de
São Luís/MA, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO I,

deste Edital.
1.1. Havendo divergência entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e
as especificações constantes deste Edital, serão consideradas como válidas as do Edital,
sendo estas a que os licitantes deverão se ater no momento da elaboração da proposta.
1.2. O critério de Julgamento será “MENOR PREÇO”, conforme Termo de Referência,
ANEXO I, deste Edital.
1.2.1. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de
Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu
interesse.
SEÇÃO II - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Elemento de Despesa: 339039
Fonte de Recursos: 100 – Recursos Próprios da Prefeitura Municipal de São Luís
Projeto/Atividade: 1545102232.129 – Implantação, Ampliação e Manutenção de Vias
urbanas.
SEÇÃO III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico
provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasnet.gov.br.
3.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão
dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão
informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas
para sua correta utilização.
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3.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema ou a CPL responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.3. O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem realizadas em
seu nome.
3.4. Informações complementares sobre o credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone:
0800 9782329 ou através do sítio: http://www.comprasnet.gov.br
4. Não poderão participar deste Pregão:
4.1. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a Prefeitura
Municipal de São Luís, durante o prazo da sanção aplicada;
4.2. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação;
4.3. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
4.4. Empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua ramo de atividade compatível com
o objeto deste Pregão;
4.5. Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
4.5.1. Nos casos em que o empresário esteja em recuperação judicial ou extrajudicial,
poderá participar desde que apresente o plano de recuperação homologado em juízo.
4.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando
interesse econômico em comum;
4.7. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.
4.8. A simples apresentação da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem fatos
que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim o Pregoeiro do disposto
no art. 97, da Lei n.º 8.666/93.
SEÇÃO IV - DA PROPOSTA
5. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a
data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a
fase de recebimento de propostas.
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5.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor unitário
ofertado para o item, com no máximo 02 (duas) casa decimais após a vírgula, já
considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da
execução do objeto.
5.2. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as
exigências do Edital.
5.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que
não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos
quatorze anos.
5.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá
declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3.º da LC n.º
123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nesta lei.
5.5. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema que a proposta foi elaborada de
forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 2, de 16 de
setembro de 2009.
5.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade
da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou ao
direito de preferência sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
6. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
6.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta,
sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.
6.2. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.
6.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital,
implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
7. As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
7.1. Objetivando agilizar a formalização do contrato, o proponente deverá informar na
proposta, o nome do representante que assinará o contrato, bem como o n.° do seu RG e CPF,
sendo que no ato da assinatura, deverá ser apresentada fotocópia autenticada de documento
hábil que comprove sua legitimidade.
7.2. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura do
contrato, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
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SEÇÃO V - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
8. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na
hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br.
8.1. Os fornecedores deverão permanecer logados e aguardando o início dos trabalhos
por até meia hora (30 trinta minutos) além do horário estipulado para início da sessão.
Após esse prazo não havendo início da sessão a mesma deverá ser remarcada com ampla
divulgação.
8.2. Aberta a sessão pública virtual do certame, as propostas de preços serão irretratáveis, não
se admitindo retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas, salvo
quanto aos lances ofertados, na fase própria do certame.
8.3. Após a abertura da sessão pública virtual não caberá desistência da proposta, salvo por
motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
8.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances (art. 13,
inciso III, do Decreto n.º 5.450/2005).
9. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
10. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância
de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
10.1. É obrigação do licitante o retorno aos trabalhos na hora e data designadas após a
suspensão da sessão. A suspensão da sessão, data e hora de retorno serão comunicadas
a todos através do Chat e quando possível também será realizada a suspensão da
sessão via sistema.
SEÇÃO VI - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
11. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
12. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
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12.1. O Pregoeiro não poderá desclassificar propostas em razão da oferta de valores acima do
preço inicialmente orçado pela Administração na etapa anterior à formulação de lances
(Acórdão TCU n.º 934/2007- 1.ª Câmara).
SEÇÃO VII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES
13. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e
valor consignados no registro de cada lance.
14. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no
sistema.
15. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.
16. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
17. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
17.1. Na fase competitiva, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não
poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances de licitantes diferentes
não poderá ser inferior a 3 (três) segundos (IN nº 3/2013-SLTI/MP).
18. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.
19. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico
permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
20. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação
expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.
21. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com
antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência.
22. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada
a fase de lances.
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SEÇÃO VIII - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE
23. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de
pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem
classificada, proceder-se-á da seguinte forma:
23.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no
prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema,
apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado,
situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a
contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
23.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará
as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta
condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
23.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará
um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate;
23.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos,
controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n.º 123/2006;
23.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento
licitatório prossegue com as demais licitantes.
SEÇÃO IX - DA NEGOCIAÇÃO
24. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado
o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.
SEÇÃO X - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
25. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta
de preço adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo de indicado no tópico “DADOS
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DO CERTAME”, contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar
Anexo” no sistema Comprasnet. Não será permitido o encaminhamento por e-mail, exceto se
expressamente determinado pelo Pregoeiro.
25.1. A Proposta de Preços e seus Anexos deverão ser enviados devidamente preenchidos,
junto com a proposta cadastrada pelo sistema eletrônico, em um único arquivo, para leitura,
preferencialmente, em programas de informática comuns, tais como, “Word”, “Excel”,
“Adobe Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério do licitante.
25.2. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet
poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo
a ser estabelecido pelo Pregoeiro.
25.3. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada
nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
25.4. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados: Central Permanente de Licitação, situada na Rua dos Ouriços, Quadra 9,
Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820.
25.5. Compõe a proposta adequada:
25.5.1. Planilha orçamentária, inclusive com previsão de mobilização e
desmobilização.
25.5.2. Cronograma físico-financeiro;
25.5.3. Composição de custos unitários;
25.5.4. Planilha de encargos;
25.5.5. Planilha de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI;
25.5.6. Demais elementos do item 6.3. do Termo de Referência.
25.6. Os documentos exigidos no item 25.5. deverão, necessariamente, ser assinados por
técnico registrado no CREA, com identificação e número do registro devidamente indicados.
25.7. Erros no preenchimento da Planilha e Composição de Custos, não são motivo
suficiente para a desclassificação da proposta, quando a Planilha e a Composição de Custos
puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se
comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação.
26. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto ao MENOR PREÇO, bem
como a compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta
com as especificações técnicas do objeto.
26.1. Após a fase de lances, estando o preço acima do estimado, poderá o Pregoeiro, de
imediato, declarar o item/grupo fracassado por impossibilidade de contratação, em
conformidade com o item 26.5 do Edital.
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26.2. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
Órgão Requisitante ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar
sua decisão.
26.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
26.4. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade
de remuneração.
26.5. Não serão aceitas propostas com valor unitário do item e/ou global superior ao
estimado ou com preços manifestamente inexequíveis.
26.5.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na
contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão.
SEÇÃO XI - DA HABILITAÇÃO
27. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) e da
documentação complementar especificada neste Edital.
28. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF deverão
apresentar documentos que supram tais exigências.
29. Realizada a habilitação parcial no SICAF, será verificado eventual descumprimento das
vedações elencadas na Condição 4 da Seção III – Da Participação na Licitação, mediante
consulta no site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/.
30. As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade empresária
licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário.
31. Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação no
certame, a habilitação das licitantes será realizada mediante a apresentação da seguinte
documentação complementar:
31.1. Para fins de qualificação econômico-financeira, deverão ser apresentados:
31.1.1. Balanço Patrimonial do último exercício social exigível, apresentado na
forma da lei e regulamentos na data de realização deste Pregão, vedada sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por
índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da sessão
pública de abertura deste Pregão;
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31.1.2. Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último
exercício social exigível, apresentado na forma da lei;
31.1.4. Certidão negativa de feitos sobre falência, concordata, recuperação judicial
ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.
31.1.4.1 Caso a empresa apresente a certidão positiva para Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, a mesma deverá apresentar o plano de
recuperação homologado em juízo.
31.1.5. Os documentos exigidos na condição anterior deverão comprovar:
31.1.5.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e
Solvência Geral (SG) superiores a 1;
31.1.5.3. Patrimônio Líquido (PL) igual ou superior a 10% (dez por cento)
do valor estimado para a contratação, quando qualquer dos índices
Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, for igual ou inferior
a 1;
31.1.6. Para facilitar a análise boa situação Econômica e Financeira da Empresa
em poder contratar com a Administração, solicitamos que a empesa apresente
memória de cálculo, devidamente assinado por um Profissional da Contabilidade
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, aplicando
fórmulas dos índices dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC) extraídos do último balanço do Exercício Financeiro, da
seguinte forma:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo
Não Circulante
SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante
CCL = Ativo Circulante – Passivo Circulante
31.1.6.1. A não apresentação da memória de cálculo não leva a empresa a
sua inabilitação.
31.2. Para fins de qualificação técnica, deverão ser apresentados:
31.2.1. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica na entidade profissional
competente – CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), em nome
da empresa.
31.2.2. Certidão de Registro na entidade profissional competente – CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), atualizada do(s) seu(s)
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responsável(s) técnico(s), com no mínimo 01 (um) com formação em Engenharia
Civil.
31.2.3. Para atendimento à qualificação técnico-operacional o licitante deverá
apresentar um ou mais Atestado(s) que comprovem que o licitante tenha
executado para o órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta,
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas
privadas as PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA a seguir:

ITEM

ATESTADO
EXECUÇÃO
MICRORREVESTIMENTO A FRIO
ASSENTAMENTO DE GUIA
EXECUÇÃO DE SARJJETA

01
02
03

QUANTIDADE
MÍNIMA
EXIGIDA
DE

>=41.000 m²
>=3.700 m
>=3.700 m

31.2.3.1. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um
mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de
qualificação técnica, ambas serão automaticamente inabilitadas.
31.2.4. Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do
licitante de possuir em seu corpo técnico, ao tempo do início do contrato,
profissional(is) de nível superior, ENGENHEIRO ou ARQUITETO,
reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região
onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ
diferente), serviço(s) relativo(s) a:
ITEM
01
02
03

ATESTADO
EXECUÇÃO DE MICRORREVESTIMENTO A FRIO
ASSENTAMENTO DE GUIA
EXECUÇÃO DE SARJJETA
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31.2.4.1. Comprovação de que o(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(s)
pertence(m) a empresa se fará através de um dos documentos a seguir
relacionados:
31.2.4.1.1. Registro da empresa no CREA em que figure o profissional
disponibilizado como responsável técnico;
31.2.4.1.2. Contrato de trabalho devidamente registrado no Conselho
competente;
31.2.4.1.3. CTPS (carteira de trabalho e Previdência Social);
31.2.4.1.4. No caso de sócio, através do Contrato Social da empresa;
31.2.4.1.5. ART/RRT de Cargo/Função;
31.2.4.1.6. Contrato de Prestação de Serviços;
31.2.4.1.7. Em caso de futura disponibilidade do profissional, a licitante deverá
apresentar declaração formal, assinada pelo referido profissional, da qual
deverá constar nome completo e número do CREA do profissional, informando
que este irá integrar o corpo técnico da licitante caso esta seja declarada
vencedora do certame. Juntamente com a declaração, deverá ser apresentado
documentos que comprovem a qualificação disposta no item 31.2.4. Quando da
assinatura do contrato, caso a licitante vencedora não possua o referido
profissional indicado, serão aplicadas as sanções previstas na legislação
vigente.
32. Ao fornecedor inscrito no SICAF, cuja documentação relativa à regularidade fiscal e
trabalhista e à qualificação econômico-financeira encontrar-se vencida, no referido
Sistema, será obrigatória a apresentação da documentação atualizada ao Pregoeiro,
conforme o caso, no momento da habilitação. (alterado pela Instrução Normativa n.º 5, de
18 de junho de 2012).
33. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de
certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes.
34. Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos em
conjunto com a proposta de preços indicada na Condição 25, em arquivo único, por
meio da opção “Enviar Anexo” do Sistema Comprasnet, no mesmo prazo estipulado na
mencionada condição.
34.1. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema
Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a
qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.
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34.1.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados,
deverão ser encaminhados para a Central Permanente de Licitação, situada
na Rua dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São Luís
- MA, CEP: 65071-820.
34.2. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da
licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.
34.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e
também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.
34.4. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e
documentos.
34.5. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos
somente em nome da matriz.
34.6. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma
restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
34.6.1. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do
resultado da fase de habilitação.
34.6.2. A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da
administração pública, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de
justificativa.
34.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição anterior,
implicará decadência do direito ao registro de preços e à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação.
35. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação,
até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.
36. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada
vencedora.
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SEÇÃO XII - DA AMOSTRA
37. Para este Pregão não será exigido amostra.
SEÇÃO XIII - DO RECURSO
38. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer
licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua
intenção de recurso.
38.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto
à licitante vencedora.
38.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente,
rejeitando-a, em campo próprio do sistema.
38.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais
licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual
prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
39. Para efeito do disposto no § 5.º do artigo 109 da Lei n.º 8.666/1993, fica à vista dos autos do
processo administrativo em epígrafe, franqueada aos interessados.
40. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão
apreciados pela autoridade competente.
41. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
SEÇÃO XIV - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
42. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.
43. A homologação deste Pregão compete a Autoridade Competente do Órgão Requisitante.
44. A licitante vencedora do item/lote deverá providenciar o seu cadastramento junto ao
Setor de Cadastro da Central Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da Adjudicação, objetivando-se agilizar os procedimentos de Contratação/Emissão
de Nota de Empenho. Maiores informações poderão se obtidas no site da Prefeitura
Municipal de São Luís www.saoluis.ma.gov.br ou pelo telefone (098) 99161-0441 ou (098)
99153-7871.
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SEÇÃO XV - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
45. Depois de homologado o certame, o fornecedor beneficiário será convocado para assinatura
do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do
documento oficial de convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.
45.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo
fornecedor em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste
Edital.
46. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, quando solicitado pelo fornecedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pelo órgão Contratante.
47. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios se
a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.
SEÇÃO XVI - DAS SANÇÕES
48. A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura
Municipal de São Luís e será descredenciado no cadastro de fornecedores da Prefeitura, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% do valor estimado para a
contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:
48.1. Cometer fraude fiscal;
48.2. Apresentar documento falso;
48.3. Fizer declaração falsa;
48.4. Comportar-se de modo inidôneo;
48.5. Não assinar o contrato no prazo estabelecido;
48.6. Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
48.7. Não mantiver a proposta.
49. Para os fins da Subcondição 48.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos
90, 92, 93, 94, 95 e 97, da Lei n.º 8.666/93 e a apresentação de amostra falsificada ou
deteriorada.
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SEÇÃO XVII - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
50. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa,
física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser
enviada para o endereço eletrônico indicado no tópico “DADOS DO CERTAME”.
51. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas.
52. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas,
cabendo nova impugnação apenas do que foi alterado no Edital, ficando o restante da
matéria, não impugnada no primeiro momento, preclusa.
53. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes
da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico
indicado no tópico “DADOS DO CERTAME”.
54. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no
mural do Comprasnet e no site da CPL.
SEÇÃO XVIII - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
55. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo
de Referência, Anexo I, do presente Edital.
SEÇÃO XIX - DAS OBRIGAÇÕES
56. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência,
Anexo I, do presente Edital.
SEÇÃO XX - DO PAGAMENTO
57. As condições de pagamento estão previstas no Termo de Referência, Anexo I, do presente
Edital.
58. Será efetuada, a retenção na fonte dos tributos e contribuições em conformidade com as
orientações da Receita Federal do Brasil.
SEÇÃO XXI - DISPOSIÇÕES FINAIS
59. A Autoridade Competente do Órgão Requisitante compete anular este Pregão por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-
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lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e
fundamentado.
59.1. A anulação do Pregão induz à do contrato.
59.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
60. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de
classificação e habilitação.
61. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade
e eficácia para fins de classificação e habilitação.
61.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na
proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
62. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de
2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o
envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
63. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei n.º 11.488, de 15 de
junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.
64. Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do TERMO DE REFERÊNCIA e o texto
do Edital, prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto do Edital.
65. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do
CPL, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002.
66. Este Edital será fornecido a qualquer interessado, através dos sítios
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.saoluis.ma.gov.br, no link “Central de Licitações Pregão eletrônico”.
67. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.º 12.846, de 1.º de agosto de 2013
(Lei Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas
jurídicas pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao constante
no art. 5.º, inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que qualquer
indício de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as
penalidades previstas no mencionado diploma legal.
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68. Em se tratando de certame que seja para aquisição de bens de natureza divisível, que possua
cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas de
pequeno porte:
68.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser
adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes
remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
68.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação
das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
68.3. Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, o
instrumento convocatório deverá prever a prioridade de aquisição dos produtos das
cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para
atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.
SEÇÃO XXII - DOS ANEXOS
69. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
69.1. Anexo I - Termo de Referência;
69.2. Anexo II - Minuta do Contrato;
SEÇÃO XXIII - DO FORO
70. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Luís, Estado do
Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
São Luís - MA, 30 de janeiro de 2019.

Andros Renquel Melo Graciano de Almeida
Pregoeiro
MENSAGEM
RECOMENDAMOS AOS INTERESSADOS QUE FAÇAM O CADASTRAMENTO DE
SUAS EMPRESAS NO SISTEMA, NO ENDEREÇO ABAIXO, PARA RECEBEREM
INFORMAÇÕES E ACOMPANHAREM O DESENVOLVIMENTO DESTA LICITAÇÃO.
http://www.comprasgovernamentais.gov.br.
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RECOMENDAMOS AINDA QUE OS LICITANTES JÁ VENHAM À LICITAÇÃO COM A
DOCUMENTAÇÃO PREVIAMENTE DIGITALIZADA, A FIM DE ENVIO O PREGOEIRO,
QUANDO
SOLICITADO,
EVITANDO
A
PERDA
DO
PRAZO
PARA
ENCAMINHAMENTO.
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Contratação de empresa especializada na execução de serviços de micro revestimento a frio de
ruas e avenidas dos bairros Itaqui-Bacanga do município de São Luís/MA.
2. JUSTIFICATIVA
Dando continuidade à sua política de investir e desenvolver melhor qualidade de vida da
população, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP, vem através desta
contratação, desenvolver ações que propiciam a manutenção do pavimento asfáltico nos bairros
Itaqui-Bacanga no município de São Luís - MA.
A manutenção do pavimento das ruas e avenidas na cidade de São Luís do Maranhão, visa
proporcionar condições mais seguras de tráfego para pedestres e veículos que necessitam
trafegar em vias públicas.
Desta forma, faz-se necessária esta contratação.
3. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS,
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CADERNO

DE

ENCARGOS

E

A(S) CONTRATADA(S) realizará(ão) os serviços objeto deste Termo de Referencia, conforme
Especificações técnicas, mapa de zoneamento, caderno de encargos e planilhas orçamentárias,
documentos estes em anexo.
4. PREÇO
4.1 O preço estimado da contratação deste serviço é de R$ 3.101.741,71 (Três milhões, cento e
um mil, setecentos e quarenta e um reais e setenta e um centavos).
4.2 Nos preços estão incluídas todas as despesas com mão-de-obra, materiais, EPI´s, EPC’s
alimentação, transporte, tributos e taxas, assim como quaisquer outras que incidirem de forma
direta ou indiretamente à necessária e perfeita execução dos serviços objeto do presente Termo
de Referência.
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4.3 O preço proposto para execução do contrato, objeto desta licitação será fixo e irreajustável,
expresso em reais (R$) e se referirão à data de apresentação das propostas, válidos por 60
(sessenta) dias.
4.4 Na composição dos preços unitários, a licitante deverá utilizar 2 (duas) casas decimais para
evitar correções futuras nas PROPOSTA DE PREÇOS.
5. PRAZO DE EXECUÇÃO
5.1 Os prazos previstos para a execução dos serviços objeto do contrato serão de 3 (três) meses,
conforme cronograma físico-financeiro anexo, contados da data de recebimento da O. S. emitida
pela Contratante autorizando o início das atividades.
5.2 A(s) empresa(s) terá (ao) prazo máximo de 15 dias para mobilização. O prazo de garantia dos
serviços executado não pode ser inferior a 5 (cinco) anos, conforme Código Civil, contado do
Termo de Recebimento Definitivo dos serviços a ser emitido por comissão designada pela
autoridade competente.
5.3 Deverá ser apresentado pelo(s) contratado(s) seu próprio planejamento, com objetivo de
apresentar à fiscalização a visão geral do serviço, levando em conta a produtividade de suas
máquinas, equipamentos e mão-de-obra.
5.4 O planejamento apresentado, incluindo plano de ataque, maquinário a ser utilizado, plano de
intervenção, cronograma físico detalhado (em meio eletrônico e impresso), com produção
esperada, deverá ser submetido à aprovação prévia da fiscalização em até 10 (dez) dias após o
recebimento da Ordem de Serviço.
6. REQUISITOS NECESSÁRIOS A PARTICIPAÇÃO DO CERTAME
6.1 Capacidade Técnico-Operacional
Atestado (s) expedido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direto público ou privado em nome da
empresa, comprovando a execução dos serviços, devendo nele (s) constar quantidades, prazos e
características dos serviços. Tais atestados deverão considerar as parcelas do objeto da maior
relevância, como segue:
a) Execução de microrrevestimento a frio>= 41.000 m2;
b) Assentamento de guia >=3.700m;
c) Execução de sarjeta>=3.700m.
No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão automaticamente
inabilitadas.
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6.2 Qualificação Técnica - Profissional
Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do licitante de possuir em
seu corpo técnico, ao tempo do início do contrato, profissional(is) de nível superior,
ENGENHEIRO ou ARQUITETO, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de
atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região
onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de
Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta,
federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que não o
próprio licitante (CNPJ diferente), serviço(s) relativo(s) a:
a) Execução de microrrevestimento a frio;
b) Assentamento de guia;
c) Execução de sarjeta.
Obs.: Não será aceito atestado de obra inacabada, executada parcialmente ou em andamento.
A comprovação de vínculo do profissional com a licitante deverá ser feita por meio de Prova de
Registro da empresa no CREA ou CAU em que figure o profissional disponibilizado como
responsável técnico ou Registro em Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviço ou
ART/RRT de Cargo / Função.
Os profissionais indicados pelo licitante, para fins de comprovação da capacitação técnicoprofissional, devem participar do serviço objeto deste Termo de Referência, admitindo-se a
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administração.
6.3 Da Documentação Complementar;
Será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
6.3.1 Planilha orçamentária, inclusive com previsão de mobilização e desmobilização.
6.3.2 Cronograma físico-financeiro de desembolso;
6.3.3Composição de custos unitários;
6.3.4 Planilha de encargos;
6.3.5 Planilha de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI;
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6.3.6 Os documentos exigidos nos itens “6.3.1”, “6.3.2”, “6.3.3”, “6.3.4” e “6.3.5”, deverão,
necessariamente, ser assinados por técnico registrado no CREA ou CAU, com identificação e
número do registro devidamente indicados.
6.3.7 A não apresentação de qualquer das planilhas (incluso o cronograma físico-financeiro)
citadas no item anterior acarretará a desclassificação do Licitante.
6.3.8 O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, deverá
estar apresentado à parte, ao final da planilha sintética, sendo ali necessariamente detalhada sua
composição.
6.3.9 Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI com base em fórmula apresentada adiante,
levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as despesas
indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro.
6.3.10 Na composição da taxa de BDI, não deverão ser alocados os percentuais relativos ao IRPJ
e CSLL, consoante Acórdão 325/2007-TCU/Plenário.
6.3.11 Os tributos Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e contribuição Social sobre Lucro
Liquido – CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem a planilha de custo direto, por se
constituírem em tributos de natureza direta e personalísticas que oneram pessoalmente
o(s)contratado(s), não devendo ser repassado à contratante.
A fórmula proposta por esta Secretaria para cálculo do BDI é:

onde:
AC = É a taxa de rateio da Administração Central;
S = É uma taxa representativa de Seguros;
R = Corresponde aos riscos e imprevistos;
G = É a taxa representativa o ônus das garantias exigidas em edital;
DF = É a taxa representativa das despesas financeiras;
L = corresponde ao lucro bruto;
I = É a taxa representativa dos impostos (PIS, CONFINS e ISS).
7. REGIME DE EXECUÇÃO
Os serviços contratados serão executados sob o regime de empreitada por preço unitário.
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8. DO REAJUSTE
8.1. Os preços contratados, para prestação dos serviços objeto do Contrato, não serão
reajustados.
9. OBRIGAÇÕES DO(S) CONTRATADO(S)
9.1. A(s) Contratada(s) apresentará(ão) um Gestor ou Preposto para a execução dos serviços
objeto do contrato, indicando à FISCALIZAÇÃO os nomes e registros profissionais de toda a
equipe técnica, ao qual lhe compete:
9.1.1. Coordenar as relações da empresa com o gestor do contrato;
9.1.2. Gerenciar os serviços;
9.1.3. Receber as notificações do gestor do contrato e da autoridade máxima do órgão ou
entidade;
9.2. A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de qualquer membro
da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento
dos trabalhos. Da decisão referida no parágrafo anterior cabe recurso, à CONTRATADA, no
prazo de 3 (três) dias.
9.3. É condição para início do contrato a indicação do representante, por parte do(s)
contratado(s).
9.4. Será necessário que o preposto esteja no local da execução.
9.5. Refazer os serviços eventualmente executados com vícios ou defeitos, em virtude da ação,
omissão negligência, imperícia, emprego de materiais ou processos inadequados ou de qualidade
inferiores.
9.6. Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, securitários, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência.
9.7. O(S)CONTRATADO(S) deverá(ão) apresentar a ART – Anotação de Responsabilidade
Técnica ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica de execução dos serviços objeto deste
Termo de Referência, no prazo de até 10 (dez) dias, contado do recebimento da Ordem de
Serviço.
9.8. A Contratada deverá executar os serviços rigorosamente em conformidade com todas as
condições estabelecidas neste Termo de Referência.
9.9. A Contratada deverá realizar por meio de laboratório previamente aprovado pela fiscalização
e sob suas custas, os testes, os ensaios, exames e provas necessários ao controle de qualidade dos
materiais e serviços e equipamentos a serem aplicados durante o serviço.
9.10. Manter os profissionais que executarão os serviços, objeto deste Termo de Referência,
devidamente fardados e identificados mediante a utilização de crachás.
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9.11. Fornecer os equipamentos de segurança individuais (EPI’s) e equipamentos de proteção
coletiva (EPC’s) adequados e compatíveis com o tipo de exposição ao risco, a todos os
profissionais que executarão os serviços, objeto deste Termo de Referência.
9.12. Responder perante o Contratante e terceiros pela cobertura dos riscos e acidente de trabalho
dos seus empregados, prepostos ou contratados, bem como por todos os ônus, encargos, perdas e
danos, porventura resultantes da execução dos serviços contratados, como estabelecido em lei.
9.13. A Contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões de até 25% do valor
inicial a que se refere o objeto do Termo de Referência, nos termos previstos pela Lei, caso seja
necessária à aplicação dessa condição.
9.14. Realizar os serviços solicitados por esta Secretaria, com a observância dos prazos por ela
determinados.
9.15. Responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução
dos serviços, tais como salário, seguro de acidentes, taxas, impostos, contribuições,
indenizações, vales-transportes, vale-refeição e outras que porventura venham a ser criadas e
exigidas pelo governo ou vantagens decorrentes de convenção coletiva.
9.16. Responder pelos danos causados diretamente a esta Secretaria ou a terceiros, decorrente
de culpa ou dolo em razão da execução dos serviços em apreço, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a FISCALIZAÇÃO ou o acompanhamento desta Secretaria.
9.17. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade desta
Secretaria, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos
serviços ora contratados.
9.18. Manter os seus técnicos sujeitos às normas procedimentais desta Secretaria, porém sem
qualquer vínculo com a CONTRATANTE.
9.19. Responsabilizar-se pela observância das normas técnicas indicadas neste Termo de
Referência, inclusive atendendo aos critérios e prescrições estabelecidas nas normas técnicas da
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e ISO – International Organization for
Standardization.
9.20. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de serviços pela
FISCALIZAÇÃO, bem como pelos atrasos acarretados por esta rejeição.
9.21. Responsabilizar-se por todo o transporte necessário à prestação dos serviços contratados,
quando requerido pela FISCALIZAÇÃO ou esteja previsto neste Termo de Referência.
9.22. Executar os serviços constantes do objeto em conformidade com o respectivo
planejamento, normas e especificações técnicas e, ainda, com as instruções emitidas pela
FISCALIZAÇÃO por esta Secretaria.
9.23. Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados.
9.24. Comunicar à FISCALIZAÇÃO desta Secretaria qualquer anormalidade de caráter urgente
e prestar os esclarecimentos julgados necessários.
9.25. Manter, por si e por técnicos e/ou prepostos, em total e irrestrita confidencialidade, todas as
condições, o escopo e as informações recebidas em razão dos serviços e durante a execução dos
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trabalhos, as quais constarão exclusivamente dos arquivos e dos relatórios que vierem a ser
emitidos.
9.26. Não utilizar e/ou divulgar a terceiros, por si e por seus técnicos e/ou prepostos, o escopo do
trabalho contratado, as informações que venham a obter junto a esta Secretaria, assim como os
resultados dos serviços.
9.27. Cumprir o cronograma estabelecido e aprovado e condições especificadas e acordadas.
9.28. Manter informado o técnico responsável da FISCALIZAÇÃO/ Secretaria, encarregado de
acompanhar os trabalhos, prestando-lhe as informações necessárias.
9.29. As inconsistências ou dúvidas verificadas na documentação entregue terão prazo máximo
de 07 (sete) dias corridos, contados a partir do recebimento da diligência pela CONTRATADA,
para serem formalmente esclarecidas.
9.30. O descumprimento reiterado das disposições destas obrigações e a manutenção da
CONTRATADA em situação irregular perante suas obrigações fiscais, trabalhistas e
previdenciárias implicará rescisão do Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades nele
previstas e demais cominações legais.
9.31. A CONTRATADA disporá dos seguintes equipamentos pesados para a adequada execução
do objeto desta licitação:
9.31.1. -1 unidades de rolo de pneus;
9.31.2. -1 unidades de pá carregadeira;
9.31.3. -6 unidades de caçambas com capacidade para 12 m³.
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes,
são obrigações da Contratante:
10.1. Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços objeto deste contrato;
10.2. O CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento na forma ajustada neste documento;
10.3. Cumprir com todas as obrigações financeiras para com a CONTRATADA;
10.4. Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da
CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos
omissos;
10.5. Aplicar penalidades à CONTRATADA, quando for o caso;
10.6. Fiscalizar a execução do contrato, através de servidor especialmente designado, sendo
permitida a assistência de terceiro, conforme dispõe o art. 67 da Lei 8666/93.
10.7. Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço que a CONTRATADA entregar fora das
especificações do Termo de Referência e seus anexos;
10.8. Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA.
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10.9. O CONTRATANTE obriga-se a cumprir todas as exigências contidas no presente Termo
de Referência e no Contrato a ser firmado.
11. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
As medições serão realizadas mensalmente ou em periodicidade menor, a critério da
administração, contados a partir do início efetivo dos serviços.
12. PAGAMENTO
12.1. O prazo de pagamento contado a partir da data do recebimento da Nota fiscal, conforme
boletim de medição, previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, no máximo, de:
a) 30 (trinta) dias, para os demais valores.
12.2. O pagamento dos serviços será efetuado mediante o Boletim de Medição (modelo
Contratante), devidamente atestada pela FISCALIZAÇÃO da Contratante.
12.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto estiver pendente de liquidação de
qualquer obrigação financeira, que lhe for imposta em virtude da penalidade, ou inadimplência
contratual, ou de atraso de pagamento dos encargos sociais (INSS e FGTS) sob responsabilidade
da licitante Contratada.
12.4. O pagamento da medição final dos serviços estará condicionado além das observações
anteriores, à análise e aprovação, da Fiscalização dos serviços realizados pela Contratada.
13. GARANTIA CONTRATUAL
13.1. Para segurança do CONTRATANTE quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, a
CONTRATADA deverá optar, no montante de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato,
por uma das seguintes modalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/1993.
I. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a
forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;
II. seguro-garantia;
III. fiança bancária.
14. FISCALIZAÇÃO
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14.1. Os serviços serão fiscalizados por representante desta Secretaria que ficará responsável
pela comprovação da execução dos serviços exigidos neste Termo e em atestar a Nota fiscal,
devendo este ser substituído, no caso de seu impedimento, por outro funcionário indicado pela
mesma fonte, a seu exclusivo juízo.
14.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor do contrato devem
ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
14.3. A atuação ou a eventual omissão da FISCALIZAÇÃO durante a realização dos serviços
não poderão ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos
serviços.
14.4. A FISCALIZAÇÃO não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.
14.5. A FISCALIZAÇÃO não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre
outros.
14.6. A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de qualquer membro
da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento
dos trabalhos.
14.7. As reuniões realizadas serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela
FISCALIZAÇÃO e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura
dos participantes, assuntos tratados, decisões, datas das ações e responsáveis pelas providências a
serem tomadas.
15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O atraso injustificado na execução do objeto do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de
mora correspondente a 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor da execução do serviço
e fornecimento do material até o limite de 10% (dez por cento) que deverá ser recolhido no prazo
de 05 (cinco) dias a partir da data de notificação.
PARÁGRAFO ÚNICO – Além da multa aludida no caput desta cláusula, a SEMOSP poderá
garantir prévia defesa e aplicar na CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial
da obrigação, as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado da prestação dos serviços, nos
casos que ensejarem rescisão do Contrato na forma da lei;
c) suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de São Luís, bem como o
impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de rescisão
contratual, independentemente da aplicação das multas cabíveis;
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d) declaração de inidoneidade, quando a CONTRATADA dolosamente deixar de cumprir as
obrigações assumidas, praticando falta grave, devendo o referido ato ser publicado no Diário
Oficial do Município de São Luís.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de senção
administrativa, consequentemente a sua aplicação não exime a CONTRATADA de reparar os
prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Contratante.
PARÁGRAFO SEGUNDO – As sanções previstas nas alíneas b e c, poderão ser aplicadas
conjuntamente com a prevista na alínea a;
PARÁGRAFO TERCEIRO – O descumprimento de qualquer um dos marcos contratuais
descritos no Termo de Referência, acarretara como penalidade a multa de 0,5% (meio por cento)
do valor do contrato por dia de atraso, para cada marco não cumprido.
16. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
16.1. Executado o contrato, o seu objeto deve ser recebido:
16.1.1. Provisoriamente, pelo gestor do contrato em se tratando de serviços, em até 05 (cinco)
dias da comunicação escrita do(s)contratado(s).
a) Nesta primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da Contratada, a
FISCALIZAÇÃO fará a vistoria “in loco”, para registrar anomalias construtivas aparentes.
b) Após a vistoria, através de comunicação oficial da FISCALIZAÇÃO, serão indicadas as
correções e complementações consideradas necessárias ao Recebimento Provisório, bem como
estabelecido o prazo para a execução dos ajustes.
c) Na segunda etapa, após a conclusão das correções, e complementações e nova solicitação
oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela FISCALIZAÇÃO, será realizado o
Recebimento Provisório.
d) O recebimento provisório transfere para a Administração a responsabilidade civil pela guarda
do bem e autoriza a ocupação do mesmo o recebimento definitivo visa a verificação da
qualidade, quantidade e conformidade do material com a proposta e consequente aceitação.
16.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente e até 90
dias da comunicação escrita do(s)contratado(s) ou do recebimento provisório.
a) O Recebimento Definitivo somente será efetuado pelo Contratante após a comprovação pela
Contratada de pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes
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sobre o objeto do contrato e correções de eventuais que não poderem ser detectadas durante a
vistoria, para isso o prazo será de 90 dias, a contar da data de recebimento provisório.
b) Se o recebimento não ocorrer nos prazos estabelecidos, o(s)contratado(s) notificará(ão) a
Administração para fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias, após o qual se caracterizará o recebimento
tácito, reputando-se como realizado satisfatoriamente o objeto do contrato.
c) A Administração deve rejeitar, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com o
contrato.
d) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, principalmente
quanto à solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do
contrato dentro dos limites estabelecidos por Lei ou pelo contrato.
e) Salvo disposições em contrário constantes do edital ou de ato normativo, os ensaios, testes e
demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a boa execução do objeto do contrato,
correm por conta do(s)contratado(s).
f) Em caso de atraso em relação a alguma etapa do Plano de Execução dos Serviços, à
Contratada será aplicada multa conforme previsto em contrato, sendo para tanto considerado o
prazo da etapa em questão e o tempo decorrido para a apresentação.
g) Quaisquer modificações no decorrer do serviço em questão serão processadas através de
Termo Aditivo pertinente, devidamente justificado pela FISCALIZAÇÃO e dentro dos previstos
na lei.
17. DAS CORREÇÕES E SERVIÇOS IMPUGNADOS
17.1. A CONTRATADA deverá corrigir ou substituir os eventuais vícios, defeitos ou
incorreções constatadas pela Comissão de Fiscalização nos e equipamentos empregados, por sua
conta e riscos, no todo ou em parte, dentro do prazo estabelecido na respectiva Notificação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de rejeição total/parcial dos serviços apresentados, ou
na hipótese de descumprimento de outras obrigações contratuais, avaliados nas medições
mensais, ficará a CONTRATADA sujeita à aplicação das sanções administrativas fixadas neste
Contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A concessão do prazo estabelecido para correção de serviços
impugnados e/ou cumprimento das determinações não impede a aplicação das sanções
administrativas.
18. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
18.1. Na interpretação deste Contrato será aplicada a Lei n° 10.520, de 21 de junho de 1993 e a
legislação complementar.
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19. DOS TRIBUTOS E DESPESAS
19.1. Constituirão encargos exclusivos da CONTRATADA, o pagamento de tributo, tarifas,
emolumentos e despesas decorrentes de formalização do presente contrato e da execução do seu
objeto.
20. DA PUBLICAÇÃO
20.1. Este contrato será publicado no Diário Oficial do Município de conformidade com o
Parágrafo Único, do Art. 61, da Lei nº 8.666/93 de 21.06.93, ocorrendo as despesas da
CONTRATANTE.
21. DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
21.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
22. DA RECISÃO CONTRATUAL
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
c) A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade
da conclusão dos serviços, no prazo estipulado;
d) O atraso injustificado no início de execução dos serviços;
e) A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem,
a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
g) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor ou comissão
responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços, assim como as do Secretário
Municipal de Obras e serviços Públicos;
h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da
Lei Federal nº 8.666/1993;
i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
j) A dissolução da CONTRATADA;
k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudiquem a execução deste Contrato;
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l) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo
das sanções penais cabíveis;
m) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do Contrato;
n) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
o) A supressão, por parte do CONTRATANTE, de serviços, acarretando modificação do valor
inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993,
salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do § 2º do
art. 65 da referida Lei;
p) A suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas até que seja normalizada a situação;
q) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE
decorrentes dos serviços já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas
‘a’ a ‘n’ desta cláusula;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para o CONTRATANTE;
c) judicialmente, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando a rescisão ocorrer com base nas letras “m” a “q” desta
cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela
execução do Contrato até a data da rescisão.
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PARÁGRAFO QUARTO – A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará
a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao
CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

23. DA RECUSA INJUSTIFICADA PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO CPL E NA
ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
23.1. Após a adjudicação da proposta vencedora pela Central Permanente de Licitação e
homologação da licitação pela Secretaria de Obras e Serviços públicos, a empresa terá o prazo de
48 (quarenta e oito) horas para comparecer à Central Permanente de Licitação para proceder com
o cadastro, como ato preparatório do empenho.
23.2. A empresa, após convocação para assinatura do instrumento contratual, terá o prazo de 48
(quarenta e oito) horas para proceder com a assinatura do contrato administrativo.
23.3. A recusa injustificada na realização de cadastramento na Central Permanente de Licitação,
bem como a recusa na assinatura do instrumento contratual, após convocação dentro do prazo de
validade de sua proposta, ensejando, dessa forma, retardamento na e execução do objeto
contratual e prejuízo nas atividades operacionais desta secretaria, ficará impedido de licitar com
o Município de São Luís, pelo prazo de 1 (um) ano, conforme art. 7º da lei nº 10.520/2002.
24. DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1. Outras condições específicas
24.1.1. Para efeito das presentes especificações, o termo CONTRATADA define o proponente
vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicada o serviço, o termo FISCALIZAÇÃO
define o fiscal ou equipe que representa a SEMOSP – Secretaria Municipal de Obras públicas,
perante a CONTRATADA e a quem este último deverá se reportar e o termo CONTRATANTE
define esta Secretaria.
24.1.2. Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar todos os documentos do
edital, executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de
modo a não incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais
pretensões de acréscimo de preços.
24.1.3. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora fornecidos não
poderão constituir pretexto para o(s)CONTRATADO(S) cobrar(em) “serviços extras” e/ou
alterar a composição de preços unitários. Considerar-se-á o(s)CONTRATADO(S) como
altamente especializado nos serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado,
no valor global da sua proposta, também, as complementações e acessórios por acaso omitidos
nos projetos, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todas as
instalações, máquinas, equipamentos e aparelhos.
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24.1.4. Para a prestação dos serviços contratados neste escopo, a CONTRATADA deverá
atender as Normas ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e/ou Normas Estrangeiras
pertinentes.
25. ANEXOS
RELAÇÃO DE ANEXOS:
Anexo 01: Orçamento Sintético;
Anexo 02: Cronograma Físico-Financeiro;
Anexo 03: Composição de BDI
Anexo 04: Composição de Encargos
Anexo 05: Composição de Custo unitário.
Anexo 06: Curva ABC;
Anexo 07: Memorial de Cálculo;
Anexo 08: Declaração de disponibilidade de equipamentos pesados.
São Luís, 17 de dezembro de 2018.
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Anexo 01: Orçamento Sintético;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
TÍTULO:

PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - ANEXO 01
PROJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE MICRO REVESTIMENTO A FRIO NAS RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS ITAQUI-BACANGA DO MUNICIPIO DE SÃO LUÍS/MA.

DATA BASE:
SINAPI: OUTUBRO/2018 SICRO: MAIO/ 2018 ORSE: SET/2018
ITENS

SERVIÇOS

1

BDI SERV:

DATA:

28,17%

dez/18

BDI MAT:

UNID.

QUANT.

P.UNIT. S/ BDI

SERVIÇOS INICIAIS
PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

M²

12,00

287,96

1.2

TAXA DO CREA (ACIMA DE 15.000,00)

UN

1,00

218,54

ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO LOCAL

2.1

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.2

PLACA P/ SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO

1406

P.UNIT. C/ BDI

FONTE / CÓDIGO

P.TOTAL

4.709,06

1.1

2

CAT SERV
15,00%

369,08

4.428,96

SINAPI/

74209/001

280,10

280,10

CREA-MA 2018

COM.PROP. 01

39.890,48
MES

3,00

9.268,60

11.879,56

35.638,68

M²

11,52

287,96

369,08

4.251,80

SINAPI/

74209/001

83.746,08

SINAPI/

5824

3

MOBILIZAÇÕES E DESMOBILIZAÇÕES

83.746,08

3.1

CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA,
TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANO S) - CUSTO HORÁRIO
DE PRODUÇÃO DIURNA

4

TAPA BURACO

4.1

SOLO BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO BRITA COMERCIAL

M3

1,04

40,57

52,00

54,21

SICRO

4915623

4.2

SOLO (MATERIAL JAZIDA) PARA BASE DE REMENDO
PROFUNDO

M3

1,04

6,38

8,18

8,53

SICRO

4915621

4.3

TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL

M3

125,10

346,21

443,74

55.510,81

SICRO

4915678

4.4

PINTURA DE LIGAÇÃO

M2

41,70

0,19

0,24

10,01

SICRO

4011353

4.5

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS

0,00

0,00

CHP

528,00

123,75

158,61

201.078,39

4.5.1

CAP 50/70

T

17,84

2.587,51

2.975,64

53.094,11

ANP

set/18

4.5.2

RR-1C

T

0,02

2.033,60

2.338,64

43,88

ANP

jul/18

0,00

0,00

131,18

41.353,96

SICRO

6416078

0,00

0,00

4.6

4.6.1

4.7

USINAGEM
USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C AREIA E BRITA COMERCIAIS

T

315,25

102,35

TRANSPORTES DE MATERIAIS

4.7.1

TRANSPORTE DE CAP 50/70

T

17,84

552,18

635,01

11.330,43

DNIT IS-02

out/18

4.7.2

TRANSPORTE DE RR-1C

T

0,02

498,40

573,16

10,76

DNIT IS-02

out/18

4.7.3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE
MATERIAL DE JAZIDA PARA REMENDO PROFUNDO

TXKM

101,64

0,68

0,87

88,4284

SINAPI

95878

4.7.4

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³
DE BRITA 2 EM ROD.PAV. PARA REMENDO
PROFUNDO

TXKM

82,88

0,68

0,87

72,1031

SINAPI

95878

4.7.5

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO
PRIMARIO - MISTURA BETUMINOSA

TXKM

18.158,17

0,78

1,00

18.158,17

SICRO

5914616

4.7.6

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO
CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA - CAL
HIDRATADA

TXKM

9.456,75

0,55

0,70

6.619,72

SINAPI

S 72840

4.7.7

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO
PRIMARIO - AREIA

TXKM

2.165,06

0,80

1,03

2.230,01

SICRO

5914329
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PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - ANEXO 01
PROJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE MICRO REVESTIMENTO A FRIO NAS RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS ITAQUI-BACANGA DO MUNICIPIO DE SÃO LUÍS/MA.

DATA BASE:
SINAPI: OUTUBRO/2018 SICRO: MAIO/ 2018 ORSE: SET/2018

BDI SERV:

DATA:

28,17%

dez/18

BDI MAT:

CAT SERV
1406

15,00%

FONTE / CÓDIGO

ITENS

SERVIÇOS

UNID.

QUANT.

P.UNIT. S/ BDI

P.UNIT. C/ BDI

P.TOTAL

4.7.8

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO
PRIMARIO - PEDRISCO

TXKM

3.467,59

0,80

1,03

3.571,61

SICRO

5914329

4.7.9

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO
PRIMARIO - BRITA 0

TXKM

3.152,64

0,80

1,03

3.247,22

SICRO

5914329

4.7.10

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO
PRIMARIO - MATERIAL RETIRADO DA PISTA

TXKM

9.007,03

0,49

0,63

5.674,43

SINAPI

93596

5.0

MICROREVESTIMENTO

2.110.145,37

5.1

PINTURA DE LIGAÇÃO

M2

104.248,00

0,19

0,24

25.019,52

SICRO

4011353

5.2

MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO
MODIFICADA COM POLÍMERO DE 2,50 CM - BC

M2

104.248,00

2,78

3,56

371.122,88

SICRO

4011414

5.3

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS

5.3.1

RR-1C

T

46,91

2.033,60

2.338,64

109.709,34

ANP

set/18

5.3.2

EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E

T

390,93

2.537,08

2.917,64

1.140.593,01

ANP

jan/18

5.4

TRANSPORTES DE MATERIAIS

5.4.1

TRANSPORTE DE RR-1C

T

46,91

498,40

573,16

26.887,85

DNIT IS-02

out/18

5.4.2

TRANSPORTE DE RC1C-E

T

390,93

498,40

573,16

224.065,44

DNIT IS-02

out/18

5.4.3

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO
CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA - FILLER
CALCARIO

TXKM

3.038,83

0,55

0,70

2.127,18

SINAPI

72840

5.4.4

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO
PRIMARIO- PÓ DE PEDRA

TXKM

204.485,58

0,80

1,03

210.620,15

SICRO

5914329
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TÍTULO:

PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - ANEXO 01
PROJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE MICRO REVESTIMENTO A FRIO NAS RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS ITAQUI-BACANGA DO MUNICIPIO DE SÃO LUÍS/MA.

DATA BASE:
SINAPI: OUTUBRO/2018 SICRO: MAIO/ 2018 ORSE: SET/2018
ITENS

SERVIÇOS

6.0

DRENAGEM SUPERFICIAL

BDI SERV:

DATA:

28,17%

dez/18

UNID.

QUANT.

BDI MAT:

P.UNIT. S/ BDI

CAT SERV
1406

15,00%
P.UNIT. C/ BDI

FONTE / CÓDIGO

P.TOTAL
659.384,63

6.1

ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª
CATEGORIA

M³

421,29

30,18

38,68

16.296,22

SICRO

4805750

6.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU
SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³CARGA MANUAL E DESCARGA LIVRE

M³

947,90

48,25

61,84

58.620,21

SICRO

5915465

6.3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE
12M³ EM RODOVIA PAVIMENTADA

TXKM

9.479,03

0,69

0,88

8.382,99

SICRO

5914336

6.4

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉFABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

M

9.362,00

24,52

31,43

294.222,23

ORSE

2620

6.5

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO FCK
= 25 MPA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60
CM BASE X 10 CM ALTURA

M

9.362,00

23,49

30,11

281.862,98

SINAPI

94287

M²

2.500,00

0,87

1,12

SINAPI

73859/002

7.0
7.1

LIMPEZA DE ÁREA
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

2.787,70

TOTAL GERAL COM BDI (28,17%)

2.787,70

R$

3.101.741,71
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Anexo 02: Cronograma Físico-Financeiro;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
TÍTULO:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ANEXO 02
DATA BASE:

DATA:

SINAPI: OUTUBRO/2018
ITEM

1
2
3
4

DISCRIMINAÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS
ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO
LOCAL
MOBILIZAÇÕES E
DESMOBILIZAÇÕES

PROJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE
MICRO REVESTIMENTO A FRIO NAS
RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS
ITAQUI-BACANGA DO MUNICIPIO DE
SÃO LUÍS/MA.

SICRO: MAIO/ 2018

dez/18

R$
4.709,06

MÊS 01
4.709,06

MÊS 02
0,00

MÊS 03
0,00

0,15%
39.890,48

100,00%
16.131,36

11.879,56

11.879,56

1,29%
83.746,08

0,52%
27.915,36

0,38%
27.915,36

0,38%
27.915,36

2,70%
201.078,39

0,90%
67.026,13

0,90%
67.026,13

0,90%
67.026,13

6,48%
2.110.145,37

2,16%
703.381,79

2,16%
703.381,79

2,16%
703.381,79

68,03%
659.384,63

22,68%
219.794,88

22,68%
219.794,88

22,68%
219.794,88

21,26%
2.787,70

7,09%

7,09%

7,09%
2.787,70

TAPA BURACO

5

MICROREVESTIMENTO

6

DRENAGEM SUPERFICIAL

7

LIMPEZA DE ÁREA
0,09%

TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO
MENSAL
DESEMBOLSO ACUMULADO
% ACUMULADO

0,09%

3.101.741,71

R$ 1.038.958,58

R$ 1.029.997,72

R$ 1.032.785,41

100,00%

33,50%

33,21%

33,30%

R$

1.038.958,58
33,50%

R$

2.068.956,29
66,70%

R$

3.101.741,71
100,00%
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Anexo 03: Composição de BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
TÍTULO:

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI(OBRAS E SERVIÇOS)ANEXO 03
PROJETO:

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE MICRO REVESTIMENTO A FRIO NAS RUAS
E AVENIDAS DOS BAIRROS ITAQUI-BACANGA DO MUNICIPIO DE SÃO LUÍS/MA.

DATA BASE:

DATA:

SINAPI: OUTUBRO/2018 SICRO: MAIO/ 2018 ORSE: SET/2018
ITEM
1
2
3
3.1
3.2
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
BDI =

REVISÃO:

dez/18

0

DISCRIMINAÇÃO

%
4,01%
1,11%
0,96%
0,56%
0,40%
7,30%
11,15%
3,00%
0,65%
3,00%
4,50%

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO / GARANTIA / RISCO
Riscos
Seguros + Garantia
LUCRO BRUTO
TRIBUTOS
ISS(Obs. Perc. da Localid.)5% em 60% do Preço Venda
PIS
COFINS
CPRB

[("(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L" ))/((1−
))−1]*100

=

28,17%
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Anexo 04: Composição de Encargos

PREFEITURA MUNICIPALD E SÃO LUÍS
TÍTULO:

PLANILHA MODELO DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - ANEXO 04
PROJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE MICRO REVESTIMENTO A FRIO NAS RUAS E
AVENIDAS DOS BAIRROS ITAQUI-BACANGA DO MUNICIPIO DE SÃO LUÍS/MA.
DATA BASE:

SINAPI: OUT/2018

DATA:

dez/18
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Anexo 05: Composição de Custo unitário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
TÍTULO:

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - ANEXO 05
PROJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE MICRO REVESTIMENTO A FRIO NAS RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS ITAQUI-BACANGA DO MUNICIPIO DE
SÃO LUÍS/MA.
DATA BASE:

DATA:

SINAPI: OUTUBRO/2018 SICRO: MAIO/ 2018 ORSE: SET/2018

nov/18

1.2

2
2.1

CONFEA 03

COM.PROP.01

TAXA DO CREA (ACIMA DE 15.000,00)
CONFEA 03 SER TAXA DO CREA (ACIMA DE 15.000,00)

ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO LOCAL
EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

REVISÃO:

1406

SER.CG
SER.MO

UN
UN

SER.CG
SER.CG

MÊS
H

55,000000

79,60

4.378,00

SER.CG

H

220,000000

22,23

4.890,60

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

9.268,60
0,00
9.268,60

1,000000
218,54
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

218,54
0,00
218,54
218,54

UF DA PRODUTORAANOREGIÃO-

DATA BASE
COEFICIENTE DA ANPPREÇO (R$/t)LDI(%)ICMS (%)PREÇO FINAL (R$/t)-

CEARÁ
outubro/2018
NORDESTE
AQUISIÇÃO DE MAT. BETUMINOSO
CAP 50/70
RR-1C
RC1C-E
out/18
out/18
out/18
2,14762
1,68788 2,10576884
R$ 2.147,63 R$ 1.687,88 R$ 2.105,77

TRANSPORTE DE MAT. BETUMINOSO
D1D2D3ÍNDICE DE REAJUSTE(JAN/2009)ÍNDICE DE REAJUSTE(OUT/2018)LDI(%)ICMS (%)PREÇO (R$/t)PREÇO (R$/t)+LDI(%)+ ICMS(%)PREÇO FINAL (R$/t)-

17%
17%
17%
R$ 2.587,51 R$ 2.033,60 R$ 2.537,08

A QUENTE
1072
0
0
224,886
336,435

A FRIO
1072
0
0
224,886
336,435

17%
R$ 289,50
R$ 348,80
R$ 552,18

17%
R$ 261,30
R$ 314,82
R$ 498,40
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Anexo 06: Curva ABC;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
TÍTULO:

CURVA ABC - ANEXO 06
PROJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE MICRO REVESTIMENTO A FRIO DE RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS ITAQUI-BACANGA E
VILA DOS FRADES DO MUNICIPIO DE SÃO LUÍS/MA
BDI:

DATA BASE:

SINAPI: OUTUBRO/2018 SICRO: MAIO 2018

28,17%

ITENS

UNID.

SERVIÇOS

5.3.2

EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E
MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA
COM POLÍMERO DE 2,50 CM - BC
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
6.4
(USO VIÁRIO). AF_06/2016
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO FCK = 25
MPA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10
6.5
CM ALTURA
5.4.2
TRANSPORTE DE RC1C-E
5.2

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6
5.4.4 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO- PÓ DE PEDRA
5.3.1
RR-1C

3.1

6.2
4.3
4.5.1
4.6.1
2.1
5.4.1
5.1

4.7.5
6.1
4.7.1
6.3

CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV
- 11T (VU=6ANO S) - CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO DIURNA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS
EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³- CARGA MANUAL E
DESCARGA LIVRE
TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL
CAP 50/70
USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E
BRITA COMERCIAIS
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
TRANSPORTE DE RR-1C
PINTURA DE LIGAÇÃO
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6
M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO - MISTURA
BETUMINOSA
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
TRANSPORTE DE CAP 50/70
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12M³ EM
RODOVIA PAVIMENTADA

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T,
4.7.6
RODOVIA PAVIMENTADA - CAL HIDRATADA
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6
M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO - MATERIAL
4.7.10
RETIRADO DA PISTA
1.1
PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
PLACA P/ SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA EM CHAPA DE ACO
2.2
GALVANIZADO

T
M2

T

T

M3
T
T
MES
T
M2

PARTICIPAÇÃO
ACUMULADA %

390,93

R$

2.917,64 R$

1.140.593,01

36,773%

36,773%

104248,00

R$

3,56 R$

371.122,88

11,965%

48,738%

9362,00

R$

31,43 R$

294.222,23

9,486%

58,223%

9362,00
390,93

R$
R$

30,11 R$
573,16 R$

281.862,98
224.065,44

9,087%
7,224%

67,311%
74,534%

204485,58
46,91

R$
R$

1,03 R$
2.338,64 R$

210.620,15
109.709,34

6,790%
3,537%

81,325%
84,862%

528,00

R$

158,61

R$

83.746,08

2,700%

87,562%

947,90
125,10
17,84

R$
R$
R$

61,84
443,74
2.975,64

R$
R$
R$

58.620,21
55.510,81
53.094,11

1,890%
1,790%
1,712%

89,452%
91,241%
92,953%

315,25
3,00
46,91
104248,00

R$
R$
R$
R$

131,18
11.879,56
573,16
0,24

R$
R$
R$
R$

41.353,96
35.638,68
26.887,85
25.019,52

1,333%
1,149%
0,867%
0,807%

94,286%
95,435%
96,302%
97,109%

18158,17
421,29
17,84

R$
R$
R$

1,00
38,68
635,01

R$
R$
R$

18.158,17
16.296,22
11.330,43

0,585%
0,525%
0,365%

97,694%
98,220%
98,585%

9479,03

R$

0,88

R$

8.382,99

0,270%

98,855%

9456,75

R$

0,70

R$

6.619,72

0,213%

99,069%

9007,03
12,00

R$
R$

0,63
369,08

R$
R$

5.674,43
4.428,96

0,183%
0,143%

99,252%
99,394%

11,52

R$

369,08

R$

4.251,80

0,137%

99,531%

3467,59

R$

1,03

R$

3.571,61

0,115%

99,647%

3152,64
2500,00

R$
R$

1,03
1,12

R$
R$

3.247,22
2.787,70

0,105%
0,090%

99,751%
99,841%

2165,06

R$

1,03

R$

2.230,01

0,072%

99,913%

3038,83
1,00

R$
R$

0,70 R$
280,10 R$

2.127,18
280,10

0,069%
0,009%

99,982%
99,991%

101,64

R$

0,87 R$

88,43

0,003%

99,994%

82,88

R$

0,87 R$

72,10

0,002%

99,996%

1,04
0,02
0,02
41,70

R$
R$
R$
R$

52,00
2.338,64
573,16
0,24

R$
R$
R$
R$

54,21
43,88
10,76
10,01

0,002%
0,001%
0,000%
0,000%

99,998%
99,999%
99,999%
100,000%

1,04

R$

8,18

R$

8,53

0,000%

100,000%

R$

3.101.741,71

TXKM
M³
T
TXKM
TXKM

TXKM
M²
M²

TXKM

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6
M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO - AREIA

TXKM

4.7.7

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T,
RODOVIA PAVIMENTADA - FILLER CALCARIO
TAXA DO CREA (ACIMA DE 15.000,00)
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MATERIAL DE
JAZIDA PARA REMENDO PROFUNDO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ DE BRITA 2
EM ROD.PAV. PARA REMENDO PROFUNDO
SOLO BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO - BRITA
COMERCIAL
RR-1C
TRANSPORTE DE RR-1C
PINTURA DE LIGAÇÃO
SOLO (MATERIAL JAZIDA) PARA BASE DE REMENDO
PROFUNDO

TXKM

TOTAL

PARTICIPAÇÃO %

M³

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6
M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO - BRITA 0
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

4.2

P.TOTAL

CHP

4.7.9
7.1

4.1
4.5.2
4.7.2
4.4

0

P.UNIT. C/ BDI

TXKM

4.7.8

4.7.4

QUANT.

M

TXKM

4.7.3

REVISÃO:

dez/18

M

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6
M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO - PEDRISCO

5.4.3
1.2

DATA:

M²

UN
TXKM
TXKM
M3
T
T
M2
M3
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Anexo 07: Memorial de Cálculo;

MEMORIAL DE CÁLCULO - ANEXO 07

HORAS
8

3.1 CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA
DIAS
MESES
22
3,00
TOTAL

TOTAL (CHP)
528
528

QUANTIDADE TAPA BURACO
QTD (M)

%
13031,00

TOTAL (M)
0,04%
TOTAL

5,2124
5,2124

QUANTIDADE MICROREVESTIMENTO
QTD (M)

TOTAL (M)
13031,00

13031,00
13031,00

TOTAL

QTD (M)
5,2124

4.1 SOLO BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO - BRITA COMERCIAL
LARGURA (M)
ESPESSURA
%
8
0,05
0,50
TOTAL

TOTAL (M³)
1,04
1,04

QTD (M)
5,2124

4.2 SOLO (MATERIAL JAZIDA) PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO
LARGURA (M)
ESPESSURA
%
8
0,05
0,50
TOTAL

TOTAL (M³)
1,04
1,04

QTD (M)
5,2124

LARGURA (M)
8
TOTAL

QTD (M)
5,2124

LARGURA (M)
8

4.3 TAPA BURACO
%
100,00

ESPESSURA
0,03

TOTAL (M³)
125,10
125,10

4.4 PINTURA DE LIGAÇÃO
TOTAL (M²)
41,70

TOTAL

41,70
4.5.1 CAP 50/70

TRAÇO
0,0566

QTD MISTURA
315,25
TOTAL

TOTAL (T)
17,84
17,84
4.5.2 RR-1C

TRAÇO
0,00045

ESPESSURA
0,03

%
100

TRAÇO
0,0566

TRAÇO
0,00045

QTD PINTURA DE LIGAÇÃO
41,70
TOTAL

TOTAL (T)
0,02
0,02

4.6.1 USINAGEM CBUQ (CAPA DE ROLAMENTO) AC/BC
PESO ESPECIFICO
ÁREA
2,4
41,6992
TOTAL

EXCEDENTE
1,05

4.7.1 TRANSPORTE CAP 50/70
QTD MISTURA
315,25
TOTAL

TOTAL (T)
315,25
315,25

TOTAL (T)
17,84
17,84

4.7.2 TRANSPORTE RR-1C
QTD PINTURA DE LIGAÇÃO
41,70
TOTAL

TOTAL (T)
0,02
0,02

4.7.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA REMENDO PROFUNDO
SOLO REMENDO
PROFUNDO
1,04

BRITA 2
1,04

PESO ESPECIFICO
1,5

EMPOLAMENTO
1,30

DISTANCIA
25

4.7.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 12M³ DE BRITA 2 EM ROD.PAV. PARA REMENDO PROFUNDO
BRITA 2
PESO ESPECIFICO
DISTANCIA
1,04
1,50
53

DISTANCIA (KM)
24

TRAÇO T/M³
2,4

TRAÇO
0,566

TOTAL (TXKM_
101,64
101,64

TOTAL (TXKM)
82,88
82,88

4.7.5 TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M³ RODOV.PAV (RESTR)
QTD M³
315,25
TOTAL

TOTAL(TKM)
18158,17
18158,17

4.7.6 TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. PAV. (CAL HIDRATADA)
DISTANCIA (KM)
VOLUME MISTURA (M³)
53
315,25

TOTAL(TKM)
9456,75
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Anexo 08: Declaração de disponibilidade de equipamentos pesados.
MODELO DE DECLARAÇAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS
PESADOS

PROCESSO:

A ___________________________(nome da empresa), inscrita no CNPJ nº:
______________________, por intermédio de seu representante legal que se subscreve, o (a) Sr.
(a)_________________________________________________, portador (a) da Carteira de
Identidade
___________________________________________
e
do
CPF
nº
________________________________, DECLARA, sob as penas da lei, que por ocasião da
contratação, disporá dos seguintes equipamentos pesados: 1 rolo de pneus, 1 pá carregadeira, 6
caçambas de 12 m³ de capacidade, todos com ano de fabricação de 5 anos, adequados e
suficientes para a realização do objeto da licitação.

Local/Data,

Representante Legal
(com carimbo da empresa)
R nº
CPF nº

OBS: Esta declaração deve ser feita em papel timbrado
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NOTA TÉCNICA
Esta Nota Técnica tem como finalidade explicar a origem dos valores unitários,
quantidades e alguns serviços adotados no processo Contratação de empresa especializada na
execução de serviços de micro revestimento a frio de ruas e avenidas dos bairros Itaqui-Bacanga
do município de São Luís/MA.
Neste orçamento foi utilizada como base a tabela do SINAPI com data base
outubro/2018, disponível no site: www.caixa.gov.br/sinapi e tabela de preços do DNIT, Sicro 3,
cuja data base é maio/2018.
Quanto aos quantitativos dos serviços utilizados nas planilhas orçamentárias, estão
coerentes com a demanda desta municipalidade.
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MEMORIAL DESCRITIVO
O presente memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer os serviços, fixando métodos
construtivos a ser empregados na execução dos serviços de acordo com a planilha orçamentária
dos Serviços de micro revestimento a frio em ruas e avenidas dos bairros Itaqui-Bacanga do
município de São Luís - MA, anexa a este processo.
A PLANILHA
A planilha orçamentária foi elaborada de acordo com as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) para construção civil, e foi elaborada conforme caderno de Encargos
do SINAPI.
ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO:
O serviço será executado em pontos estratégicos na cidade de São Luís conforme projetos em
anexo.
SERVIÇOS PRELIMINARES:
0101 – Recolher Taxas do CREA-MA
0102 – Instalar placa indicativa
0103 – Mobilizar equipamentos e pessoal
0104 - Administração
0105 – Desmobilizar equipamentos e pessoal
MEMORIAL DESCRITIVO
Legalização - Cabe a CONTRATADA a legalização do serviço junto aos órgãos competentes
como: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA –MA, prefeitura Municipal de
São Luís e aos demais órgãos necessários.
Mobilização / Desmobilização - Mobilizar todos os equipamentos, utensílios, ferramentas e
mão-de-obra necessários à completa e perfeita execução dos serviços objeto deste projeto.
Administração Local- Será constituída por uma equipe por: Engenheiro e encarregado geral.
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Instalar a Placa - Deverá ser fixada no canteiro do serviço uma placa padrão de identificação de
acordo com o modelo fornecido por esta secretaria MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS – SEMOSP, confeccionada em material resistente a intempéries;
Demolição e Retiradas - A CONTRATADA procederá a um detalhado exame e levantamento
do pavimento a ser demolido.
Tapa buracos em CBUQ - Deverá ser realizada recuperação em trechos de pavimentos em ruas
e avenidas que se constituem logradouros diversos na cidade de São Luís do Maranhão, visando
proporcionar condições mais seguras de tráfego para pedestres e veículos que necessitam
trafegar em vias públicas.
A execução de tapa-buracos será composto por 3 fases, onde a primeira fase será realizada
através de requadramento com posterior limpeza do buraco, eliminando as partículas solta.
A segunda se dará através do enchimento do buraco com massa asfáltica aquecida. Este
procedimento será executado com aplicação manual.
Por fim condiciona-se a compactação com rolo tipo tandem, objetivando a unificação e fixação
do material.
Micro-revestimeto a frio Micro-flex-2,5mm - Deverá ser realizada recuperação em trechos de
pavimentos em ruas e avenidas que se constituem logradouros diversos na cidade de São Luís do
Maranhão, visando proporcionar condições mais seguras de tráfego para pedestres e veículos que
necessitam trafegar em vias públicas.
A mistura deverá ser preparada em temperatura ambiente em usina apropriada, constituída de
agregado, material de enchimento (filler) se necessário, e emulsão asfáltica do tipo catiônica de
ruptura média RR-1C.
Não será permitida a execução desse tipo de serviço em dias de chuva.
A usina deverá ser equipada com um misturador tipo PUG-MILL, com eixo duplo conjugado,
provido de palhetas reversíveis, ou outro tipo de misturar capaz de produzir uma mistura
uniforme.
O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituído de pavimentadoras
automotrizes. Quando não houver a possibilidade de utilização de pavimentadoras, ou quando o
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pré-misturado for estocado em montes ao longo do trecho, é recomendada a utilização de
motoniveladoras.
Os equipamentos de compactação serão constituídos por rolo liso vibratório ou rolo pneumático
e rolo metálico liso, tipo tandem.
Antes de iniciar a construção da camada de pré-mistura com emulsão asfáltica tipo RR-1C, a
superfície deve está limpa e pintada e imprimada. Sendo decorridos mais de sete dias entre a
execução da imprimação e a do revestimento, ou no caso de ter havido trafego sobre a superfície
imprimada, ou, ainda ter sido a imprimação coberta com areai, pó-de-pedra ou outros, deve ser
feita uma pintura de ligação.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
RESUMO
Este documento fixa a sistemática utilizada na execução de micro revestimento a frio nas ruas e
avenidas dos bairros Itaqui-Bacanga de São Luís/MA, abrangendo materiais, equipamentos e os
procedimentos.
SUMÁRIO
I – OBJETIVO
II – CONDIÇÕES GERAIS
III – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
1. Placa;
2. Legalização;
3. Administração Local;
4. Mobilização / Desmobilização;
5. Demolições e Retiradas;
6. Tapa Buraco;
7. Micro-revestimento a frio.
IV – FONTES UTILIZADAS
REFERÊNCIAS
Para o bom entendimento deste caderno deverão ser consultados:


NR-02, 03, 04, 07, 09, 11, 12, 15, 17, 21, 24, 26, 28;




NR-6 – Equipamentos de Proteção Individual;
NR-18 – Condições e meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;



Artigo 618 do Código Civil Brasileiro – Da empreitada;



DNER 367/97 – Norma Rodoviária;



DNIT – Manual de Pavimentação, 1996, 2ªEd., Rio de Janeiro;



DNER – ME 003/99 – Material Betuminoso – determinação da penetração;



DNER – ME 002/98 – Emulsão Asfáltica – carga da partícula;



DNER – ME 001/94 – Material Asfáltica – determinação do efeito do calor e do ar;



DNER – ES 378/98 – Pavimentação – base estabilizada granulometricamente com
utilização de solo laterítico;
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DNER – ES 325/97 – Pavimentação – Concreto com cimento Portland com
equipamento de pequeno porte;



DNER – ES 326/97 – Pavimentação – Concreto com cimento Portland com
equipamento de forma de trilho;



DNER – ES 323/97 – Pavimentação – Sub base de concreto com cimento Portland
adensado por vibração;



DNER – ES 322/97 – Pavimentação – Sub base de concreto com cimento Portland
compactada com rolo 9sub base de concreto rolado);
DNER – ES 303/97 – Pavimentação – Base estabilizada granulometricamente;





DNER – ES 321/97 – Pavimentação – Recuperação de defeitos em pavimentos
flexíveis;
DNER – ES 320/97 – Pavimentação – Micro revestimento betuminoso a frio;



DNER – ES 314/97 – Pavimentação – Lama asfáltica;



DNER – ES 307/97 – Pavimentação – Pintura de ligação;



DNER – ES 306/97 – Pavimentação – Imprimação;




DNER – ES 300/97 – Pavimentação – Reforço do subleito;
DNER – ES 299/97 – Pavimentação – Regularização de Subleito;



DNER – ES 390/99 – Pavimentaçao – Pré-misturado a frio com emulsão modificada
por polímero;
DNER-ES 392/99 – Pavimentaçao – Tratamento Superficial Duplo com asfalto
polímero;




DNER-ES 395/99 – Pintura de ligaçao com asfalto polímero;



DNIT 35/2005 – Pavimentos Flexíveis – Micro-revestimento asfáltico a frio com
emulsão modificada por polímero – Especificaçao de Serviços;
DNIT 104/2009 – Terraplanagem – Serviços preliminares – Especificaçoes de
serviço;




DNIT 105/2009 – Terraplanagem - Caminhos de serviços – Especificaçoes de
serviço;



DNIT 106/2009 – Terraplanagem - Cortes – Especificaçoes de serviço;




DNIT 107/2009 – Terraplanagem - Emprestimos – Especificaçoes de serviço;
DNIT 108/2009 – Terraplanagem - Aterros – Especificaçoes de serviço;



DNIT 154/2010 – Pavimentaçao Asfaltica – Recuperaçao de defeitos em pavimentos
asfálticos – Especificações de Serviços.

I – OBJETIVO
Especificar detalhadamente todos os serviços e materiais a serem utilizados durante a execução
de micro revestimento a frio de ruas e avenidas em logradouros em São Luís - MA.
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II – CONDIÇÕES GERAIS
Os serviços contratados serão rigorosamente de acordo com estas especificações e demais
elementos anexos ao este processo.
1.

Placa

Deverá ser fixada no canteiro do serviço, uma placa padrão de identificação de acordo com o
modelo fornecido por esta secretaria MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS–
SEMOSP, confeccionada em material resistente a intempéries. A dimensão da placa será de 12
m².
A placa deverá ser instalada em local de fácil visibilidade em posição de destaque na área interna
do canteiro, devendo ser previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO e seu fornecimento,
instalação e manutenção ao longo do prazo de execução do serviço será por conta da empresa
CONTRATADA.
2.

Legalização

Cabe a CONTRATADA a legalização do serviço junto aos órgãos competentes como: Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA –MA, prefeitura Municipal de São Luis, bem
como providenciar a matrícula do serviço no Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS,
nos termos da legislação em vigor.
3.

Administração Local;

Sob esta denominação abriga-se o responsável técnico pela condução dos serviços e encarregado
conforme abaixo:
Será constituída por uma equipe por: Engenheiro e Encarregado geral.
O serviço contratado será dirigido por engenheiro ou arquiteto, devidamente inscrito no CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou no CAU – Conselho de Arquitetura e
Urbanismo.
Será devidamente comprovada pela CONTRATADA a experiência profissional do seu
engenheiro/arquiteto, adquirida na supervisão de serviços de características semelhantes à
CONTRATADA.
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A SEMOSP poderá exigir da CONTRATADA a substituição do engenheiro/arquiteto
responsável, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade dos
serviços, inobservância dos respectivos projetos e das especificações constantes deste Projeto
Básico, bem como atrasos parciais do cronograma físico que impliquem prorrogação do prazo
final do serviço.
Todo o contato entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será procedido através do
engenheiro (preposto do contrato). Eventualmente, o contato poderá ser realizado por outro
engenheiro do quadro da CONTRATADA, desde que o mesmo possua autonomia para decisões
técnico-administrativas rotineiras.
4.

Mobilização / Desmobilização

É de responsabilidade da CONTRATADA mobilizar todos os equipamentos, utensílios,
ferramentas e mão-de-obra necessários à completa e perfeita execução dos serviços objeto deste
termo.
Apenas será considerada executada a mobilização se todos os equipamentos e ferramentas
necessários ao início da execução dos serviços estiverem no local, quando necessários.
A CONTRATADA instalará um canteiro nas proximidades do local onde serão realizados os
serviços. O local será indicado em área a ser liberada pela fiscalização da SEMOSP.
A água (se necessária) aos serviços deverá ser fornecida pela CONTRATADA.
Deverão ser previstas às custas da CONTRATADA, todas as placas necessárias aos serviços,
exigidas por lei, e também aquelas exigidas por convênios específicos dos serviços (exemplo:
placa de identificação, sinalização preventiva, desvio de fluxo, etc.).
Todo material de Sinalização Preventiva provisória como placas, faixas, cones, bandeirolas,
iluminação e etc. deverão estar inclusos no preço global do serviço.
5.

Demolição e Retiradas

Fresagem
A Fresagem a frio consiste no corte ou desbaste de uma ou mais camadas do pavimento asfáltico
por meio de processo mecânico a frio. É realizada através de cortes por movimento rotativo
contínuo, seguido de elevação do material fresado para caçamba do caminhão basculante.
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A fresagem deve produzir uma superfície de textura aparentemente uniforme, sobre a qual o
rolamento do tráfego seja suave. A superfície deve ser isenta de saliências diferenciadas, sulcos
contínuos e outras imperfeições de construção, quando o pavimento permitir.
A fresagem de pavimento tem como finalidade a remoção de pavimentos previamente à
execução de novo revestimento asfáltico. É executada em áreas com ocorrência de remendos em
mau estado, áreas adjacentes a panelas, rupturas plásticas e corrugações, áreas com grande
concentração de trincas e outros defeitos.
A fresagem do pavimento aplica-se também na remoção revestimento betuminoso existente em
áreas de intensa deteriorização, regularização de pavimento de encontros, e como melhoria de
coeficiente de atrito nas pistas em locais de alto índice de derrapagem.
Os serviços descritos nesta especificação abrangem o corte, desbaste, carga, transporte e
descarga dos resíduos resultantes da operação de fresagem.
A remoção do pavimento asfáltico deve ser executada através de fresagem mecânica a frio do
pavimento, respeitando a espessura de 3cm e a área demarcada previamente.
O material resultante da fresagem deve ser imediatamente elevado para carga no caminhão e
transportado para o local em que for reaproveitado ou para o bota-fora. Os locais de estocagem
devem obtidos pela construtora e devidamente aprovados pela fiscalização.
Na ocorrência de placas de material de revestimento devido à variação de espessura da camada
de revestimento a ser removida, deve-se aumentar a profundidade da fresagem para eliminação
desses resíduos.
Durante a fresagem deve ser mantida a operação de jateamento de água, para resfriamento dos
dentes da fresadora e controlar a emissão de poeira.
Para limpeza da área fresada, devem ser utilizadas vassouras mecânicas que disponham de caixa
para recebimento do material e jateamento de ar comprimido.
A superfície fresada deverá apresentar textura uniforme, sendo que os sulcos resultantes não
devem ultrapassar a 0,5 cm.
O desempeno da superfície deve ser verificado visualmente, e é considerado satisfatório desde
que não se observe caimentos para centro da pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A CONTRATADA deverá fornecer, para aprovação da FISCALIZAÇÃO, informações
descrevendo as diversas fases da demolição previstas no projeto e estabelecendo os
procedimentos a serem adotados na remoção de materiais reaproveitáveis.
A CONTRATADA deverá manter o canteiro de serviço limpo e organizado, removendo todo o
entulho, periodicamente.
6.

Tapa Buraco

Requadramento, limpeza e varrição
O requadramento se faz necessário para que haja uma amplitude visual do local a ser tratado e
também melhorar na aderência ao substrato, culminando ainda na perfeita distribuição das cargas
aplicadas com reações verticais e horizontais.
A limpeza consiste na remoção dos agregados soltos e outras substancias que possam
comprometer a aderência com utilização de vassoura mecânica para uma perfeita extração dos
detritos na área de aplicação de pintura e massa asfáltica.
Imprimação
Consiste na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de base
concluída, antes da execução do revestimento betuminoso, com a finalidade de aumentar a
coesão da superfície da base, pela penetração do material betuminoso empregado, bem como
promover condições de aderência entre a base e o revestimento e impermeabilizar a base.
Para a varredura da superfície da base usam-se de preferência, vassouras mecânicas rotativas,
podendo, entretanto, ser manual esta operação. O jato de ar comprimido poderá também ser
utilizado.
A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e
sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material betuminoso em
quantidade uniforme.
As barras de distribuição devem ser do tipo de circulação plena, com dispositivo que possibilite
ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento do ligante.
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Os carros distribuidores devem dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, em locais de
fácil observação e, ainda, de um espargidor manual, para tratamento de pequenas superfícies e
correções localizadas.
Além desses citados, poderão ser usados outros tipos de equipamentos desde que aceitos pela
FISCALIZAÇÃO.
Após a perfeita conformação geométrica da base, procede-se a varredura da sua superfície, de
modo a eliminar o pó e o material solto existentes.
Aplica-se, a seguir o material betuminoso especificado, na temperatura compatível, na
quantidade certa e de maneira uniforme. O material betuminoso não deve ser distribuído quando
a temperatura ambiente estiver abaixo de 10ºC, ou em dias de chuva, ou quando esta estiver
iminente.
Deve-se imprimar a área inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la sempre que possível
fechada ao trânsito.
CBUQ
O concreto betuminoso consistirá de uma camada de mistura compreendendo agregado, asfalto e
filler devidamente dosada, misturada e homogeneizada em usina, espalhada e comprimida a
quente.
O material betuminoso a ser empregado poderá ser Cimentos asfálticos, de penetração 50/60,
85/100 e 100/120;
O agregado graúdo deverá ser pedra britada, ou outro material, desde que devidamente aprovado
pela FISCALIZAÇÃO, e deverá se constituir de fragmentos sãos, duráveis, livres de torrões de
argila e substâncias nocivas. O valor máximo tolerado, no ensaio de desgaste Los Angeles, é de
50%. Deve apresentar boa adesividade. Submetido ao ensaio de durabilidade, com sulfato de
sódio, não deve apresentar perda superior a 12%, em 5 ciclos. O índice de forma não deve ser
inferior a 0,5.
Opcionalmente, poderá ser determinada a percentagem de grãos de forma defeituosa, que se
enquadrem na expressão:
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l + g >6e , onde l = maior dimensão do grão; g = diâmetro mínimo do anel, através do
qual o grão pode passar; e e = afastamento mínimo de dois planos paralelos, entre os
quais pode ficar contido o grão.
Não se dispondo de anéis ou peneiras com crivos de abertura circular, o ensaio poderá ser
realizado utilizando-se peneiras de malha quadrada, adotando-se a fórmula: l + 1,25g > 6e, sendo
g a medida das aberturas de duas peneiras, entre as quais fica retido o grão.
A percentagem de grãos defeituosos não pode ultrapassar 20%.
O agregado miúdo pode ser a areia, pó de pedra ou mistura de ambos. Suas partículas individuais
deverão ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrões de argila e de
substâncias nocivas. Deverá apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55%.
O material de enchimento (filler) deve ser constituído por materiais minerais finamente
divididos, inertes em relação aos demais componentes da mistura, não plásticos, tais como
cimento Portland, cal extinta, pós calcários, etc., e que atendam a seguinte granulometria:

Peneira

40
80
200

Percentagem
mínima
passando
100
95
65

Quando da aplicação, deverá estar seco e isento de grumos.
A composição da mistura do concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos do quadro
seguinte. A faixa a ser usada deve ser aquela, cujo diâmetro máximo seja igual ou inferior a 2/3
da espessura da camada de revestimento.
PENEIRA
Mm

PORCENTAGEM PASSANDO EM PESO
A

B

C

2"

50,8

100

-

-

1 1/2"

38,1

95-100

100

-

1"

25,4

75-100

95-100

-

3/4"

19,1

60-90

80-100

100

1/2"

12,7

-

-

85-100
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3/8"

9,5

35-65

45-80

75-100

4

4,8

25-50

28-60

50-85

n° 10

2,0

20-40

20-45

30-75

n° 40

0,42

10-30

10-32

15-40

n° 80

0,18

5-20

8-20

8-30

n° 200

0,074

1-8

3-8

5-10

Betume solúvel no
CS2(+)%

4,7

4,5-7,5

4,5-9,0

CAMADA DE
LIGAÇÃO
(BINDER)

CAMADA DE
LIGAÇÃO E
ROLAMENTO

CAMADAS DE
ROLAMENTO

n°

As percentagens de betume se referem à mistura de agregados, considerada como 100%. Para
todos os tipos, a fração retida entre duas peneiras consecutivas não deverá ser inferior a 4% do
total. A curva granulométrica, indicada no projeto, poderá apresentar as seguintes tolerâncias
máximas:
PENEIRAS

mm

PASSANDO EM PESO

3/8" - 1
1/2"
n° 40 - n°4
n°80
n°200

9,5- 38,0

+ ou - 7

0,42 -4,8
0,18
0,074

+ ou - 5
+ ou - 3
+ ou - 2

Deverá ser adotado o método Marshall para a verificação das condições de vazios, estabilidade e
fluência da mistura betuminosa, seguindo os valores seguintes:
CAMADA DE ROLAMENTO
Porcentagem de
vazios
Relação
betume/vazios
Estabilidade,
mínima
Fluência, 1/100"

3a5

CAMADA DE
LIGAÇÃO
4a6

75 - 82

65 - 72

350 kg(75golpes)

350 kg(75golpes)

250 kg(50golpes)
8 -18

250 kg(50golpes)
8 -18
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As misturas devem atender às especificações da relação betume/vazios ou aos valores mínimos
de vazios do agregado mineral dadas pela linha inclinada do ábaco pag. 4/9 DNER-ES-P 22-71
das Especificações Gerais Para Obras Rodoviárias do DNER.
O equipamento para espalhamento e acabamento deverá ser constituído de pavimentadoras
automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento
requeridos. As acabadoras deverão ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura
exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas
para a frente e para trás. As acabadoras deverão ser equipadas com alisadores e dispositivos para
aquecimento dos mesmos, à temperatura requerida, para colocação da mistura sem
irregularidades.
Além desses, poderão ser usados outros tipos de equipamentos desde que aceitos pela
FISCALIZAÇÃO.
O equipamento para compressão será constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo
tandem, ou outro equipamento aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Os rolos compressores, tipo
tandem, devem ter uma carga de 8 a 12 t. Os rolos pneumáticos, autopropulsores, devem ser
dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a 120 libras por polegada quadrada.
O equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a mistura à densidade requerida,
enquanto esta se encontrar em condições de trabalhabilidade.
Os caminhões basculantes para o transporte da mistura deverão ter caçambas metálicas robustas,
limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico, ou
solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas.
A temperatura de aplicação do cimento asfáltico deve ser determinada para cada ligante, em
função da relação temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o asfalto
apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 e 150 segundos, Saybolt-Furol,
indicando-se preferencialmente, a viscosidade de 85 + 10 segundos, Saybolt-Furol. Entretanto
não devem ser feitas misturas à temperaturas inferiores a 107ºC e nem superiores a 177ºC.
Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10ºC a 15ºC, acima da temperatura do
ligante betuminoso.
A temperatura de aplicação do alcatrão será aquela na qual a viscosidade Engler situe-se em uma
faixa de 25 + ou - 3. A mistura, neste caso, não deve deixar a usina com temperatura superior a
106ºC.
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As misturas de CBUQ devem ser distribuídas somente quando a temperatura ambiente se
encontrar acima de 10ºC, e com o tempo não chuvoso.
Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição
manual de CBUQ, sendo o espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metálicos.
Imediatamente após a distribuição do CBUQ, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura
esta fixada experimentalmente, para cada caso.
A temperatura recomendável para compressão da mistura é aquela na qual o ligante apresenta
uma viscosidade Saybolt-Furol de 140 + ou - 15 segundos, para o cimento asfáltico ou uma
viscosidade específica Engler, de 40 + ou - 5 para o alcatrão.
Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa
pressão, a qual será aumentada a medida que a mistura for sendo compactada, e
consequentemente, suportando pressões mais elevadas.
A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo.
Cada passada de rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, a metade da largura rolada.
Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a
compactação especificada.
Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversões bruscas de marcha,
nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo
deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura.
Os revestimentos recém-acabados deverão ser mantidos sem trânsito, até o seu completo
resfriamento.
A critério da FISCALIZAÇÃO deverão ser realizados todos os ensaios necessários a execução
dos serviços com boa qualidade.
Durante a execução, poderá ser feito diariamente o controle de acabamento da superfície de
revestimento, com o auxilio de duas réguas, uma de 3,00 metros e outra de 0,90 metros,
colocadas em ângulo reto paralelamente ao eixo da rua, respectivamente. A variação da
superfície, entre dois pontos quaisquer de contato, não deve exceder a 0,5 cm, quando verificada
com qualquer das réguas.
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Na área primária, conforme projeto DS-PI-04602-04-0001-R00, haverá substituição parcial da
pista de rolamento com revestimento tipo CBUQ e intertravado, os mesmos deverão ser
removidos e repavimentados em concreto armado.
TAPA- BURACO
Será aplicada manualmente a massa asfáltica aquecida com auxílio de pás, enxadas e também
com espessuras, necessárias para o nivelamento com o pavimento existente.
Após, será rolado com rolo liso vibratório (tipo tandem) para um perfeito acabamento do
pavimento recuperado e de acordo com o existente. Esse processo deverá ser realizado tantas
vezes quanto for necessário, verificando continuamente a homogeneidade e compactação do
material, bem como do perfeito nivelamento de acordo com o greide atual da rua.
7.

Micro-revestimento a frio

O micro-revestimento a frio é empregado como base, regularização ou camada subjacente ao
revestimento do pavimento.
Esse tipo de serviço não deverá ser executado em dias de chuva.
Pintura de Ligação
Refere-se a aplicação de película de material betuminoso sobre a superfície de base granular
imprimada, visando promovera aderência entre a camada existente e o revestimento a ser
executado.
Para a varredura da superfície a receber a pintura de ligação, utiliza-se de preferência, vassouras
mecânicas, e na ausência delas poderá ser feito de forma manual, para pequenas áreas.
A taxa a ser utilizada, deverá variar entre 0,4 a 0,6 l/m², que será verificado pelo menos uma taxa
de aplicação através do ensaio adequado “bandeja” ou através de preenchimento da planilha do
controle de pintura de ligação.
A distribuição do ligante deve ser feitos com carros equipados com bomba reguladora de pressão
e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material betuminoso em
quantidade uniforme.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

As barras de distribuição deverão ser do tipo de circulação plena, com dispositivo que possibilite
ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento do ligante.
Os carros distribuidores deverão dispor de termômetros, em locais de fácil observação, e ainda,
um espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas.
O depósito de material betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo que
permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter
capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado pelo
menos, um dia de trabalho.
Além desses, poderão ser usados outros tipos de equipamentos desde que aceitos pela
FISCALIZAÇÃO.
Micro revestimento a frio
Material
Os constituintes do pré-misturado a frio são os agregados e a emulsão asfáltica modificada por
polímero do tipo SBS, os quais devem satisfazer as especificações aprovadas pelo DNER.
Para este objeto deverá ser utilizada a emulsão asfáltica catiônica de ruptura media, tipo: RR-1C
modificada por polímero.
Agregado graúdo
Deverá ser pedra ou seixo rolado, britados, constituído por fragmentos sãos, duráveis, livres de
torrões de argila e substancias nocivas e apresentar as seguintes características:


Desgaste Los Angeles igual ou inferir a 40% (DNER-ME 035);



Indice de forma superior a 0,5 (NER – ME 086);



Durabilidade, perda inferior a 12% (DNER-ME 083);



Granulometria dos agregados (DNER-ME 059), obedecendo as faixas especificadas no
quadro abaixo;
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Adesividade superior a 90 % (DNER-ME), com emulsão selecionada.

Agregado miúdo
O agregado miúdo pode ser areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos. Suas superfícies individuais
devem ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrões de argila e de
substâncias nocivas.
Material betuminoso (Filler)
Deve ser constituído por materiais finamente divididos, não plásticos, secos e isentos de grumos,
tais como: cimento portland, cal extinta, pó calcário, ou outros, e que atendam a seguinte
granulometria, quando ensaiados pelo método DNER-ME 083:

Composição da mistura
A composição do pré fabricado a frio com asfalto polímero deve satisfazer os requisitos com as
respectivas tolerâncias no que diz respeito à granulometria e aos percentuais de ligante asfáltico
do quadro seguinte:
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A faixa usada deve ser aquela cujo diâmetro máximo é igual ou inferior a 2/3 da espessura da
camada.
As percentagens de ligante se referem à mistura de agregados, considerada como 100%. Para
todos os tipos, a fração retida entre duas peneiras consecutivas não deve ser inferior a 4% do
total.
Usina
A usina deve ser equipada com um misturador tipo PUG-MILL, com duplo eixo conjugado,
provido de palhetas reversíveis, ou outro tipo de misturador capaz de produzir uma mistura
uniforme.
Equipamentos
O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituído de pavimentadoras
automotrizes. Quando não houver a possibilidade de utilização de pavimentadoras, ou quando o
pré-misturado for estocado em montes ao longo do trecho, é recomendada a utilização de
motoniveladoras.
Os equipamentos de compactação serão constituídos por rolo liso vibratório ou rolo pneumático
e rolo metálico liso, tipo tandem.
Execução
Antes de iniciar a construção da camada de pré-mistura com emulsão asfáltica tipo RR-1C, a
superfície deve está limpa e pintada.
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A aplicação do micro revestimento a frio com emulsão polímero deve ser realizada à velocidade
uniforme, a mais reduzida possível. Em condições normais, a operação se processa com bastante
simplicidade. A maior preocupação requerida consiste em observar a consistência da massa,
abrindo ou fechando a alimentação d’agua, de modo a obter uma consistência uniforme e manter
a caixa distribuidora uniformemente carregada de massa.
As possíveis falhas de execução, tais como, escassez ou excesso de massa, irregularidade na
emenda de faixas, devem ser corrigidas, imediatamente após a execução. A escassez é corrigida
com adição de massa e os excessos com a retirada por meio de rodos de madeira ou borracha.
Após estas correções, a superfície áspera deixada é alisada com a passagem suave de qualquer
tecido espesso, umedecido com a própria massa, ou com emulsão.
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ANEXO II
MINUTA
Contrato n.º xx de xx.xx.201x
Processo
n.º
XXX/2018
de
XX.XX.20XX
Pregão n.º xxx/201X – CPL, de
xx.xx.201X.

CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
NA
EXECUÇÃO
DE
SERVIÇOS DE MICRO REVESTIMENTO A
FRIO DE RUAS E AVENIDAS NO BAIRRO
ITAQUI-BACANGA DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS/MA,
CELEBRADO
ENTRE
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS,
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP E A
EMPRESA XXXXXXXXXXXX MEDIANTE AS
CLAUSULAS E CONDIÇÕES DORAVANTE
ESTABELECIDAS E DO PREGÃO Nº XX/2018CPL

O MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOSP, com sede à Avenida Santos Dumont, n.º 2.000 – São
Cristóvão, neste ato representado por seu Secretário, ANTÔNIO ARAÚJO COSTA, brasileiro,
Arquiteto Urbanista, inscrito no CAU/MA sob o nº. A35975-0, residente e domiciliado nesta
cidade, doravante denominada de CONTRATANTE e a empresa XXXXXXXXXXXXXXX,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº XXXXXXXXXXXXX, com sede na
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
São
Luís/MA,neste
ato
representada
pelo
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da Cédula de Identidade de n.º XXXXXXXXXXX,
com CPF n.º XXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado nesta cidade, doravante
denominada de CONTRATADA, tendo em vista o disposto no Processo Administrativo n.º
0093896/2018 de 18.12.2018-SEMOSP, Pregão n.º XXX/2018– CPL e proposta adjudicada
que passama integrar este instrumento, independentemente de transcrição, na parte em que com
este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO, mediante as
cláusulas e condições a seguir reproduzidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Contratação de empresa especializada na execução de serviços de micro revestimento a frio de
ruas e avenidas no bairro Itaqui-Bacanga do município de São Luís/MA, conforme
especificações do Termo de Referência.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, o preço de R$ xxxxxxxx.
PARÁGRAFO ÚNICO – O valor definido nesta cláusula inclui todas as despesas com mão-deobra, materiais, EPI´s, EPC’s alimentação, transporte, tributos e taxas, assim como quaisquer
outras que incidirem de forma direta ou indiretamente à necessária e perfeita execução dos
serviços objeto deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
Os preços contratados, para prestação dos serviços objeto do Contrato, não serão reajustados.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa com o objeto desta licitação correrá pela seguinte Dotação Orçamentária:

Projeto Atividade

1545102232.129 – Implantação, ampliação e manutenção de vias
urbanas

Elemento
de
339039
Despesa
Fonte de Recursos 100 – Recursos Próprios da Prefeitura de São Luís
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO
5.1. Os prazos previstos para a execução dos serviços objeto do contrato serão de 3 (três) meses,
conforme cronograma físico-financeiro anexo, contados da data de recebimento da O. S. emitida
pela Contratante autorizando o início das atividades.
5.2. A(s) empresa(s) terá (ao) prazo máximo de 15 dias para mobilização. O prazo de garantia
dos serviços executado não pode ser inferior a 5 (cinco) anos, conforme Código Civil, contado
do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços a ser emitido por comissão designada pela
autoridade competente.
5.3. Deverá ser apresentado pelo(s) contratado(s) seu próprio planejamento, com objetivo de
apresentar à fiscalização a visão geral do serviço, levando em conta a produtividade de suas
máquinas, equipamentos e mão-de-obra.
5.4. O planejamento apresentado, incluindo plano de ataque, maquinário a ser utilizado, plano de
intervenção, cronograma físico detalhado (em meio eletrônico e impresso), com produção
esperada, deverá ser submetido à aprovação prévia da fiscalização em até 10 (dez) dias após o
recebimento da Ordem de Serviço.
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO
6.1. Os serviços serão fiscalizados por representante desta Secretaria que ficará responsável pela
comprovação da execução dos serviços exigidos no Termo e em atestar a Nota fiscal, devendo
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este ser substituído, no caso de seu impedimento, por outro funcionário indicado pela mesma
fonte, a seu exclusivo juízo.
6.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor do contrato devem
ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
6.3. A atuação ou a eventual omissão da FISCALIZAÇÃO durante a realização dos serviços não
poderão ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços.
6.4. A FISCALIZAÇÃO não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.
6.5. A FISCALIZAÇÃO não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre
outros.
6.6. A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de qualquer membro
da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento
dos trabalhos.
6.7. As reuniões realizadas serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela
FISCALIZAÇÃO e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura
dos participantes, assuntos tratados, decisões, datas das ações e responsáveis pelas providências a
serem tomadas.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL
A CONTRATADA efetuará garantia contratual referente à garantia de execução dos serviços,
recolhendo em favor da CONTRATANTE, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, por uma das seguintes modalidades previstas no art. 56, da Lei nº
8.666/1993, tais como caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem
sido emitidos sob a forma escritural, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, mediante registro em
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. A(s) Contratada(s) apresentará(ão) um Gestor ou Preposto para a execução dos serviços
objeto do contrato, indicando à FISCALIZAÇÃO os nomes e registros profissionais de toda a
equipe técnica, ao qual lhe compete:
8.1.1. Coordenar as relações da empresa com o gestor do contrato;
8.1.2. Gerenciar os serviços;
8.1.3. Receber as notificações do gestor do contrato e da autoridade máxima do órgão ou
entidade;
8.2. A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de qualquer membro
da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento
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dos trabalhos. Da decisão referida no parágrafo anterior cabe recurso, à CONTRATADA, no
prazo de 3 (três) dias.
8.3. É condição para início do contrato a indicação do representante, por parte do(s)
contratado(s).
8.4. Será necessário que o preposto esteja no local da execução.
8.5. Refazer os serviços eventualmente executados com vícios ou defeitos, em virtude da ação,
omissão negligência, imperícia, emprego de materiais ou processos inadequados ou de qualidade
inferiores.
8.6 . Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, securitários, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto no Termo de Referência.
8.7. O(S)CONTRATADO(S) deverá(ão) apresentar a ART – Anotação de Responsabilidade
Técnica ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica de execução dos serviços objeto deste
Termo de Referência, no prazo de até 10 (dez) dias, contado do recebimento da Ordem de
Serviço.
8.8. A Contratada deverá executar os serviços rigorosamente em conformidade com todas as
condições estabelecidas no Termo de Referência.
8.9. A Contratada deverá realizar por meio de laboratório previamente aprovado pela fiscalização
e sob suas custas, os testes, os ensaios, exames e provas necessários ao controle de qualidade dos
materiais e serviços e equipamentos a serem aplicados durante o serviço.
8.10. Manter os profissionais que executarão os serviços, objeto no Termo de Referência,
devidamente fardados e identificados mediante a utilização de crachás.
8.11. Fornecer os equipamentos de segurança individuais (EPI’s) e equipamentos de proteção
coletiva (EPC’s) adequados e compatíveis com o tipo de exposição ao risco, a todos os
profissionais que executarão os serviços, objeto no Termo de Referência.
8.12. Responder perante o Contratante e terceiros pela cobertura dos riscos e acidente de trabalho
dos seus empregados, prepostos ou contratados, bem como por todos os ônus, encargos, perdas e
danos, porventura resultantes da execução dos serviços contratados, como estabelecido em lei.
8.13. As inconsistências ou dúvidas verificadas na documentação entregue terão prazo máximo
de 07 (sete) dias corridos, contados a partir do recebimento da diligência pela CONTRATADA,
para serem formalmente esclarecidas.
8.14. A Contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões de até 25% do valor
inicial a que se refere o objeto do Termo de Referência, nos termos previstos pela Lei, caso seja
necessária à aplicação dessa condição.
8.15. Realizar os serviços solicitados por esta Secretaria, com a observância dos prazos por ela
determinados.
8.16. O descumprimento reiterado das disposições destas obrigações e a manutenção da
CONTRATADA em situação irregular perante suas obrigações fiscais, trabalhistas e
previdenciárias implicará rescisão do Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades nele
previstas e demais cominações legais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
8.17. Responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução
dos serviços, tais como salário, seguro de acidentes, taxas, impostos, contribuições,
indenizações, vales-transportes, vale-refeição e outras que porventura venham a ser criadas e
exigidas pelo governo ou vantagens decorrentes de convenção coletiva.
8.18. Responder pelos danos causados diretamente a esta Secretaria ou a terceiros, decorrente
de culpa ou dolo em razão da execução dos serviços em apreço, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a FISCALIZAÇÃO ou o acompanhamento desta Secretaria.
8.20. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade desta
Secretaria, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos
serviços ora contratados.
8.21.Manter os seus técnicos sujeitos às normas procedimentais desta Secretaria, porém sem
qualquer vínculo com a CONTRATANTE.
8.22.Responsabilizar-se pela observância das normas técnicas indicadas no Termo de Referência,
inclusive atendendo aos critérios e prescrições estabelecidas nas normas técnicas da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas e ISO – International Organization for
Standardization.
8.23. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de serviços pela
FISCALIZAÇÃO, bem como pelos atrasos acarretados por esta rejeição.
8.24.Responsabilizar-se por todo o transporte necessário à prestação dos serviços contratados,
inclusive os males executados, quando requerido pela FISCALIZAÇÃO ou esteja previsto no
Termo de Referência.
8.25.Executar os serviços constantes do objeto em conformidade com o respectivo planejamento,
normas e especificações técnicas e, ainda, com as instruções emitidas pela FISCALIZAÇÃO por
esta Secretaria.
8.26.Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados,
obrigando-se a prestar assessoria técnica e administrativa necessária para assegurar o andamento
conveniente dos trabalhos.
8.27.Comunicar à FISCALIZAÇÃO desta Secretaria qualquer anormalidade de caráter urgente
e prestar os esclarecimentos julgados necessários.
8.28.Manter, por si e por técnicos e/ou prepostos, em total e irrestrita confidencialidade, todas as
condições, o escopo e as informações recebidas em razão dos serviços e durante a execução dos
trabalhos, as quais constarão exclusivamente dos arquivos e dos relatórios que vierem a ser
emitidos.
8.29.Não utilizar e/ou divulgar a terceiros, por si e por seus técnicos e/ou prepostos, o escopo do
trabalho contratado, as informações que venham a obter junto a esta Secretaria, assim como os
resultados dos serviços.
8.30.Cumprir o cronograma estabelecido e aprovado e condições especificadas e acordadas.
8.31.Manter informado o técnico responsável da FISCALIZAÇÃO/ Secretaria, encarregado de
acompanhar os trabalhos, prestando-lhe as informações necessárias.
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8.32. A CONTRATADA disporá dos seguintes equipamentos pesados para a adequada execução
do objeto desta licitação:
8.32.1 – 1 unidade de rolo de pneus;
8.32.2 - 1 unidade de pá carregadeira;
8.32.3 - 6 unidades de caçambas com capacidade para 12 m;
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
9. São obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE:
9.1. Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços objeto deste contrato;
9.2. O CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento na forma ajustada neste documento;
9.3. Cumprir com todas as obrigações financeiras para com a CONTRATADA;
9.4. Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da
CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos
omissos;
9.5.Aplicar penalidades à CONTRATADA, quando for o caso;
9.6. Fiscalizar a execução do contrato, através de servidor especialmente designado, sendo
permitida a assistência de terceiro, conforme dispõe o art. 67 da Lei 8666/93.
9.7.Rejeitar, no todo ou em parte, o equipamento que a CONTRATADA entregar fora das
especificações do Termo de Referência e seus anexos, bem como na proposta;
9.8.Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA.
9.9. O CONTRATANTE obriga-se a cumprir todas as exigências contidas no presente Termo de
Referência e no Contrato a ser firmado.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO
10.1. O prazo de pagamento contado a partir da data do recebimento da Nota fiscal, conforme
boletim de medição, previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, no máximo, de: 30 (trinta)
dias, para os demais valores.
10.2.O pagamento dos serviços será efetuado mediante o Boletim de Medição (modelo
Contratante), devidamente atestada pela FISCALIZAÇÃO da Contratante.
10.3.Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto estiver pendente de liquidação de
qualquer obrigação financeira, que lhe for imposta em virtude da penalidade, ou inadimplência
contratual, ou de atraso de pagamento dos encargos sociais (INSS e FGTS) sob responsabilidade
da licitante Contratada.
10.4. O pagamento da medição final dos serviços estará condicionado além das observações
anteriores, à análise e aprovação, da Fiscalização dos serviços realizados pela Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
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As medições serão realizadas mensalmente ou em periodicidade menor, a critério da
administração, contados a partir do início efetivo dos serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS
Constituirão encargos exclusivos da CONTRATADA, o pagamento de tributo, tarifas,
emolumentos e despesas decorrentes de formalização do presente contrato e da execução do seu
objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PARTES INTEGRANTES
Integram o presente Contrato, como se aqui estivessem transcritos: o Edital do Pregão de n.º
XXX/2018 - CPL e seus anexos, a proposta da CONTRATADA de fls. XXX-XXX, do Processo
Administrativo n.º 0093896/2018-SEMOSP, datado de 18/12/2018, bem como todas as
correspondências trocadas entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DO REGIME DE EXECUÇÃO
O objeto deste contrato será executado sob o regime de empreitada por preço unitário.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Na interpretação deste Contrato será aplicada a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e a legislação
complementar.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. O atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, sujeitará o licitante vencedor à
multa de mora correspondente a 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor total do
fornecimento, até o limite de 10% (dez por cento), que deverá ser recolhido no prazo de 05
(cinco) dias, a partir da data de notificação.
16.2. Além da multa aludida no parágrafo anterior, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Públicos poderá garantir prévia defesa, aplicar no licitante vencedor, na hipótese de inexecução
total ou parcial da obrigação, as seguintes sanções:
16.2.1. Advertência.
16.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado da prestação dos serviços, nos
casos que enseja6em sua rescisão determinada por ato e escrita da Secretaria Municipal de Obras
e Serviços Públicos.
16.2.3. Suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de São Luís, bem como o
impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de rescisão
contratual, independentemente da aplicação das multas cabíveis;
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16.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com administração pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição.
16.2.5. As sanções previstas nas alíneas 16.2.3 e 16.2.4 poderão ser aplicadas juntamente com a
prevista na alínea 16.2.2.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
17.1. Executado o contrato, o seu objeto deve ser recebido:
17.1.1. Provisoriamente, pelo gestor do contrato em se tratando de serviços, em até 05 (cinco)
dias da comunicação escrita do(s)contratado(s).
a) Nesta primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da Contratada, a
FISCALIZAÇÃO fará a vistoria “in loco”, para registrar anomalias construtivas aparentes.
b) Após a vistoria, através de comunicação oficial da FISCALIZAÇÃO, serão indicadas as
correções e complementações consideradas necessárias ao Recebimento Provisório, bem como
estabelecido o prazo para a execução dos ajustes.
c) Na segunda etapa, após a conclusão das correções, e complementações e nova solicitação
oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela FISCALIZAÇÃO, será realizado o
Recebimento Provisório.
d) O recebimento provisório transfere para a Administração a responsabilidade civil pela guarda
do bem e autoriza a ocupação do mesmo o recebimento definitivo visa a verificação da
qualidade, quantidade e conformidade do material com a proposta e consequente aceitação.
17.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente e até 90
dias da comunicação escrita do(s)contratado(s) ou do recebimento provisório.
a) O Recebimento Definitivo somente será efetuado pelo Contratante após a comprovação pela
Contratada de pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes
sobre o objeto do contrato e correções de eventuais que não poderem ser detectadas durante a
vistoria, para isso o prazo será de 90 dias, a contar da data de recebimento provisório.
b) Se o recebimento não ocorrer nos prazos estabelecidos, o(s)contratado(s) notificará(ão) a
Administração para fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias, após o qual se caracterizará o recebimento
tácito, reputando-se como realizado satisfatoriamente o objeto do contrato.
c) A Administração deve rejeitar, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com o
contrato.
d) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, principalmente
quanto à solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do
contrato dentro dos limites estabelecidos por Lei ou pelo contrato.
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e) Salvo disposições em contrário constantes do edital ou de ato normativo, os ensaios, testes e
demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a boa execução do objeto do contrato,
correm por conta do(s)contratado(s).
f) Em caso de atraso em relação a alguma etapa do Plano de Execução dos Serviços, à
Contratada será aplicada multa conforme previsto em contrato, sendo para tanto considerado o
prazo da etapa em questão e o tempo decorrido para a apresentação.
g) Quaisquer modificações no decorrer do serviço em questão serão processadas através de
Termo Aditivo pertinente, devidamente justificado pela FISCALIZAÇÃO e dentro dos previstos
na lei.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS CORREÇÕES E SERVIÇOS IMPUGNADOS
18.1. A CONTRATADA deverá corrigir ou substituir os eventuais vícios, defeitos ou
incorreções constatadas pela Comissão de Fiscalização nos e equipamentos empregados, por sua
conta e riscos, no todo ou em parte, dentro do prazo estabelecido na respectiva Notificação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de rejeição total/parcial dos serviços apresentados, ou na
hipótese de descumprimento de outras obrigações contratuais, avaliados nas medições mensais,
ficará a CONTRATADA sujeita à aplicação das sanções administrativas fixadas neste Contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A concessão do prazo estabelecido para correção de serviços
impugnados e/ou cumprimento das determinações não impede a aplicação das sanções
administrativas.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA RESCISÃO
19.0. Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, ou prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, ou prazos;
c) A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade
da conclusão do fornecimento, no prazo estipulado;
d) O atraso injustificado início de execução do fornecimento;
e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
g) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor ou comissão
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento, assim como as do Secretário
Municipal de Obras e serviços Públicos;
h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da
Lei Federal nº 8.666/1993;
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i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
j) A dissolução da CONTRATADA;
k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudiquem a execução deste Contrato;
l) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo
das sanções penais cabíveis;
m) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do Contrato;
n) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
o) A supressão, por parte do CONTRATANTE, de serviços, acarretando modificação do valor
inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993,
salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do § 2º do
art. 65 da referida Lei;
p) A suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
q) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE
decorrentes de fornecimento já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados
nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas
‘a’ a ‘n’ desta cláusula;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para o CONTRATANTE;
c) judicialmente, nos termos da legislação.
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PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando a rescisão ocorrer com base nas letras “m” a “q” desta
cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela
execução do Contrato até a data da rescisão.
PARÁGRAFO QUARTO – A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais
acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao
CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.
CLÁUSULA VIGÉSSIMA - DA PUBLICAÇÃO
Este Contrato será publicado no Diário Oficial do Município, de conformidade com o Parágrafo
Único, do Artigo 61, da Lei 8.666, de 21.06.93, ocorrendo às despesas da CONTRATANTE.
CLÁUSULA VIGÉSSIMA PRIMEIRA – DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, com renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou questões não resolvidas
administrativamente.
E por estarem justas e contratadas, e, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento
em 04 (quatro) vias de igual teor e um só efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas.
São Luís - MA, XX de xxxxxxxx de 2018.
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOSP
Contratante

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Contratada
TESTEMUNHA:______________________TESTEMUNHA:__________________________
CPF:_______________________________CPF:_________________________________
Aprovo a presente minuta:

Ana Carolina P. Jansen de Mello
Assessoria Jurídica/SEMOSP
OAB/MA 11.493

