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CONCORRENCIA PUBLICA N" OO9/202,I

- CPL

EDITAL

,I.

A

PREAMBULO:

PREFEITURA MUNICIPAL

DE IMPERATRIZ - MA, através da

COMISSÃO
(CPL)
instituida pelo
PERMANENTE DE LtCITAÇÃO DO MUNTCíPtO DE TMPERATRIZ
Decreto no 44, de 31 de julho de 1997 e Portaria no 204 de 21 de janeiro de 2021, torna
público para conhecimento dos interessados que às 9:O0horas, do dia 22 de dezembro
de 2021, serão recebidas as documentaçÕes, propostas e iniciada a abertura dos
envelopes relativos à licitação em epígrafe, na modalidade CONCORRENCIA
PUBLICA, na forma presencial, do tipo ME_NOR PREÇO GLOBAL, de interesse da

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - SEMED, nos termos da Lei no.
8.666/1993 e suas alteraçÕes posteriores, pela Lei Complementar no 1 23, de 14 de
dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n" 147, de 07 de agosto de 2014, pelo
Decreto no 8.538, de 06 de outubro de 2015, bem como pelas demais normas
pertinentes à espécie, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo no.
02.08.00.1167/2021- SEMED, de 27 de julho de 2021, conforme descrito neste Edital e
em seus anexos,Todas as sessôes de Concorrências Públicas serão realizadas
temporariamente no Auditório da Secretaria Municipal de Educação - SEMED,
localizada na Rua Urbano Santos, no 1657, 3o andar, Bairro Juçara, lmperatriz-MA.
Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente licitação
será realizada no primeiro dia útil subsequente.

2.

LOCAL, DATA E HORA:

2.1 LOCAL: Todas as sessões de Concorrência Pública serão realizadas
temporariamente no Auditório da Secretaria Municipal de Educação - SEMED,
localizada na Rua Urbano Santos, no 1657, 3o andar, Bairro Juçara, lmperatrizMA, com a entrega e recebimento dos documentos de Habilitação e Proposta de
Preços.

2.2 DATA:

2211212021

z.s HORA: 09:00 horas
3

oBJETO DA LtGTTAÇAO:
3.1 Constitui objeto do presente certame a Contratação de empresa especializada

em serviços de engenharia para prestação de serviços de Reforma

e
DE
Ampliação da ESCOLA MUNICIPAL JACKSON LAGO, RUA CLEMENTE

MORAIS, 21í

-

ALTO BONITO lmperatriz/MA.

3.2 O valor global estimado de acordo com os preços praticados no mercado, para a
prestação dos serviços foi de R$ 2.152.243,44 (dois milhões, cento e

Rua Uíbano Santos, nc 1657
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cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro
centavos).
3.3 Os valores unitários vigentes de cada produto e servlços foram estimados
através do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e lndices da Construção
Civil - SlNAPl, Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe
de lnfraestrutura Urbana - SEINFRA.

-

ORSE e Secretaria

3.4 Os preços aplicados para elaboração da planilha orçamentária retirada dos
indicadores de preços deverão ser DESONERADOS, conforme legislação
vigente.

4

DO PRAZO DA UGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO

4.1 O Íuturo contrato, que advir deste Projeto Básico / Termo de Referência, vigorará
por 150 (cenlo e cinquenta) dias, contados a partir da expedição da Ordem de
Serviços, podendo ser prorrogado, através de termo aditivo, conforme
disposições do art. 57 da Lei no 8.666/93 e suas alteraçÕes posteriores, com
redação dada pela Lei no 9.648/98. Havendo necessidade, o contrato poderá
sofrer acréscimos e supressÕes do valor inicial atualizado do contrato, conforme

5

previsto no artigo 65, §10, da Lei Federal no 8.666/93.
FONTE DE RECURSOS

s.r As despesas decorrentes dos serviços e obras contratados, com base

na

presente Licitação, correrão por conta da seguinte Dotaçáo Orçamentária:

02.08.00.12.361.0043.1063 CONSTRUÇÃO, nerOnUA, AMPLIAçÃO
EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS. ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 4.4.90.51.99 - Outros

Fonte dos Recursos:0.3.33.0-O01 005
FUNDEF
FICHA: 1887

cArxA EcoNÔrurca

-

-

RECURSOS

DO

AGÊNclA 06.14-0 oPERAÇÃO

-

E

PRECATORIO

006

/

coNTA

CORRENTE: 7í084-0.

02.08.00.12.361.0043.1063 - CONSTRUÇÃO, RerORutA, AMPLIAçÃO
EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 4.4.90.5í.00 - Obras e instalações
Fonte dos Recursos:0.1.0í-001 001 - RECURSOS PROPRIOS
FICHA: 576

6,

E

DO LOCAL DE RETIRADA DO EDITAL E APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E
PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS :

6.1

Comissão Permanente de Licitação juntamente com o Setor Técnico da
SEMED, prestarão todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta
licitação sobre este Edital, Termo de ReÍerência, Projeto Básico e seus anexos.

A

6.2 O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos da seguinte forma:
Rua Urbano Santos,
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a) consultados GRATUITAMENTE no sítio eletrônico da Prefeitura, através do
endereço eletrônico www.imperatriz. ma.qov.br/licitacoesdisponível para
download, para vista na sede da CPL, na Rua Urbano Santos, no 1657, Baino
Juçara, lmperatriz/MA, CEP 65.900-505, no horário comercial, de segunda a
sexta-Íeira, de 08:00 às 14:00 horas; ou
b) obtidos MEDIANTE PAGAMENTO no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a
ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, emitido
pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária - SEFAZGO;

6.3. Os pedidos de esclarecimentos, providência ou impugnação sobre o Edital
desta Concorrência Pública deverão ser protocolizados, no horário comercial, de
segunda a sexta-feira, de 8:00 às 14:00 horas, no Protocolo Geral da Comissão
Permanente de Licitação ou mediante via postal com Aviso de Recebimento (AR)
enviado ao endereço indicado no item 6.2, "a".
6.3.1. Temporariamente no período da Pandemia, os pedidos de esclarecimentos
bem como lmpugnaçÕes, serão aceitos e recebidos em FORMATO PDF E

IDENTIFICADOS PELO SOLICITANTE, através
atendimento @ tm

do

endereço eletrônico:

ratriz.ma.qov. br

6.4. A impugnação dos termos do Edital se efetivará em conformidade com o Art.
4í da Lei 8.666/93. Deverá ser protocolizada, nos seguintes prazos:

a) Por qualquer cidadão, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para
abertura dos envelopes de habilitação;

b) Pela licitante, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos
envelopes de habilitação.

6.5. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolizados até 03(três)
dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação;
6.6. As repostas aos possíveis pedidos de esclarecimentos ou impugnações a este

Edital estarão disponíveis no site da prefeitura, qual

vwvw.imperatriz.ma.qov.br/licitacoes,
7

seja,

bem como no Portal da Transparência;

DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL

7.1 lntegram o presente Edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos:
Anexo l-Projeto Básico/Termo de Referência,Proposta de Preços
Carta de Apresentação;
Anexo ll- Carta Credencial;
Rua Urbano Santos, ne 1657

-

Bairro Juçara, lmperatrit/MA -

CEP 65.900-S0S

-
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Anexo lll- Declaração de Visita ao local da Obra OU de Náo Visitaçáo ao local da
Obra;

Anexo lV- Declaração de Concordância;
Anexo V - Minuta do Contrato;
Anexo Vl - Declaração conforme Artigo 27 , lnciso V, da Lei no. 8.666/1993;
Anexo Vll - Termo de compromisso de combate à corrupção e ao conluio entre
licitantes e de responsabilidade ambiental;

Anexo Vlll

-

Declaração que o(s) empresário (s), sócio (s), dirigente (s),
responsável (eis) tecnico (s) não é (são) servidor (es) público (s) do
Município de lmperatriz - MA;
Declaração de enquadramento de microempresa e empresa de
pequeno porte, conÍorme previsto no Art. 30 da Lei Complementar n.o
1 2312006 e alteraçÕes posteriores;

-

Das Medidas Preventivas ao Combate da Covid-'í9 na realização das
Sessôes.

Anexo X

8DA
8.1

-

Anexo lX

PARTTCTPAÇÃO

Poderão participar desta licitação quaisquer empresas interessadas que se
habilitem dentro das condições aqui exigidas e que, na fase inicial de habilitação,
comprovem para a Comissáo possuir os requisitos mínimos de qualificação
exigidos no Edital para a execuçáo do Objeto.

A participação na Licitação implica na integral e incondicional aceitaçáo de todos
os termos, cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, bem como das
Normas da ABNT (NBR 6118/2003, 719011997, 7199/1989, 722212010,
748012007, 13.818/1997, 14.93112004, 12.65512008 e demais NBR vigentes
aplicadas ao setor da construção civil), e da SEMED, ressalvado o disposto no
Parágrafo 3o, do Artigo 41, da Lei no. 8.666/1993 e suas alteraçoes posleriores.
8.3 Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação:

8.2

a) Pessoa físicaou jurídica que esteja cumprindo sanção de suspensão de licitar
com a Administração Pública;
b) Empresas declaradas inidôneas ou SUSPENSAS para licitar e/ou contratar
com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
puniçâo ou até que seja promovida a reabilitaçáo;

c) Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o ob.jeto
desta licitação;
d) Empresas que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável técnico, que seja
servidor ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal;
e) Autor de projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
Rua Urbano Santos, nc 1657
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Sociêdades empÍesárias estrangeiras não autorizadas a funcionar no País.

8.4 E vedada a participação de consórcios nesta licitação;
8.5 Não poderão participar desta licitaçáo pessoa jurídica na qual haja administrador
ou sócio com poder de direção detentor de cargo em comissão ou função de
confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação; ou que
exerça função de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do poder
executivo municipal.
8.6 Empresas cujos proprietários e/ou sócios exerçam mandato eletivo capaz de
ensejar os impedimentos previstos nos Arts. 29, inciso lX com 54, l, "a" e li, "a",
da Constituição Federal. Servidor público municipal de lmperatriz.

9

CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO
9.1 As empresas licitantes que se fizerem representar nesta licitação, além dos

envelopes

de "habilitação" e "proposta de preços", deverão efetuar

seu

credenciamento e entregá-lo no ato de entrega dos envelopes, conforme abaixo:
e,1.1 sÓcro(A), EMpRESÁRtO(A) OU ASSEMELHADO(A):

9.í.1,í

de

Deverá apresentar cédula
identidade ou documento
equivalente que possua Íoto, requerimento de empresário, nocaso de
empresa individual, ou empresa individual deresponsabilidade
limitada - ElRELl, ou ato constitutivo,estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado,em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso desociedade por açÕes, acompanhado de
documentos de eleiçãode seus administradores, ou inscrição do ato
constitutivo, nocaso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoriaem exercício, ou decreto de autorizaÇão, em se tratando
deempresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
eato de registro ou autorizaçáo para funcionamento expedidopelo
órgáo competente, quando a atividade assim o exigir, quecomprovem
sua capacidade de representante legal, comexpressa previsão dos
poderes para exercÍcio de direitos eassunção de obrigaçoes. Em
caso de administrador eleito emato apartado, deverá ser apresentada
ata de reunião ou assembleia em que se deu a eleição.
9.í.2 pROCURADOR(A) OU ASSEMELHADO(A) :

9.1.2,1 Deverá apresentar lnstrumento Público

de

Mandato

(Procuração), assinada por tabeliáo e possuindo o selo
defiscalização do Poder Judiciário do Estado da sede do
Cartório,outorgando obrigatoriamente poderes para representar
amesma em licitaçÕes públicas, interpor recurso e renunciar asua
interposição. A outorgante poderá ainda, conferir a(ao)outorgado(a)
poderes para emitir proposta de preços, emitirdeclarações, receber
intimação/convocação, assinar contrato,assim como praticar todos os

Rua Urbano Santos, ne 1657
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demais atos pertinentes aocertame em nome da outorgante. Deverá
apresenta rju ntamente com o referido instrumento, cédula de
identidadeou documento equivalente que possua foto do(a)
outorgado(a), requerimento de empresário, no caso de empresa
individual,ou empresa individual de responsabilidade limitada -

ElRELl,ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor,devidamente registrado, em se tratando de
sociedadescomerciais, e, no caso de sociedade por açÕes,
acompanhado dedocumentos de eleição de seus administradores, ou
inscriçãodo ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhadade prova de diretoria em exercÍcio, ou decreto de
autorização,em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
emfuncionamento no País, e ato de registro ou autorização
pa rafuncionamento expedido pelo órgão competente, quando
aatividade assim o exigir, que comprovem a capacidade
derepresentante legal do outorgante, com expressa previsão
dospoderes para exercício de direitos e assunção de obrigaçôes; ou

9.1.2.2 Deverá apresentar lnstrumento Particular de Mandato(Procuraçáo)
ou CartaCredencial (Modelo no Anexo ll deste Edital),outorgando
obrigatoriamente poderes para representar amesma em licitações
públicas, interpor recurso e renunciar asua interposição. A outorgante
poderá ainda, conferir a(ao)outorgado(a) poderes para emitir
proposta de preços, emitirdeclaraçôes, receber
intimação/convocação, assinar contrato,assim como praticar todos os
demais atos pertinentes aocertame em nome da outorgante. Deverá

o

ou

apresenta rju ntamente com
referido instrumento
carta
credencial, cédula de identidade ou documento equivalente que
possuafoto do(a) outorgado(a), requerimento de empresário, no
empresa individual,
empresa individual
deresponsabilidade limitada ElRELl, ou ato constitutivo,estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado,em se tratando de
sociedades comerciais,
no caso desociedade por açóes,
acompanhado de documentos de eleiçãode seus administradores, ou
inscriçáo
constitutivo, nocaso
sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoriaem exercício, ou decrelo de
autorização, em se tratando deempresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, eato de registro ou autorização para
funcionamento expedidopelo órgáo competente, quando a atividade
assim o exigir, quecomprovem a capacidade de representante legal
do outorgante,com expressa previsão dos poderes para exercÍcio de
direitos eassunção de obrigaçôes.

casode

ou

e,

do ato

de

9.í.3 Em se tratando de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte EPP, estas deverão comprovar que ocupam a referida condição, mediante
Certidão expedida pela Junta Comercial. A não apresentação do referido
documento produzirá o entendimento de que esta decaiu da condição de
Rua Urbano Santos,

k
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CPt

n"

12312006.

A Certidão deverá

ainda

9.í.4 Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam
encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes
com a documentação de habilitação e as propostas de preço,
podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar
de entrega, observando para as datas e horários finais para
recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência

deverá ser endereçada com Aviso de Recebimento (AR) para a
Comissão Permanente de Licitação e conter os dois envêlopes acima
mencionados, além das declarações complementares, com
antecedência mínima de 01 (uma) hora do momento marcado para
abertura da sessão pública.
9.2

Os

documentos enumerados neste Edital, deverão

ser

apresentados,

obrigatoriamente, da seg uinte forma:

9.2.1 Documento(s)original(is);ou
9.2.2 Por qualquer processo de cópia autenticada

por cartório competente,

por servidor da administração pública ou publicação em órgão da
imprensa oficial. (Redação dada pela Lei no 8.883, de 1994 Art. 32).
Para permitir que a Comissão Permanente de Licitação - CPL ateste
sua autenticidade, só serão aceitas cópias legíveis que ofereçam
condiçÕes de análise;

9.3

A não apresentação ou incorreção nos documentos de credenciamento,
bem como a apresentação de documentos ilegíveis,não excluirá a
empresa licitante do certame, mas impedirá o representante de
semanifestar e responder pela mesma, e de praticar qualquer outro ato
inerente aeste certame.

9.4 A empresa licitante apenas poderá substituir o representante legal, casoo
mesmo esteja devidamente credenciado na sessão pública anterior.

9.5

Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de
uma empresa licitante.

í0. SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS

DE

HABILITAÇÃOE PROPOSTA DE PREÇOS:
10.1

Documentação Exigida: A documentação deverá ser entregue pelo
representante legal da empresa licitante à COMISSAO PERMANENTE DE
LICITAÇAO

invioláveis,

-

CPL, em 02 (dois) envelopes opacos, devidamente lacrados e

o _ primeiro, identificado como "ENVELOPE No

01

DOCUMENTAÇAO DE HABILITAÇAO", o segundo, como "ENVELOPE No
02 - PROPOSTA DE PREÇOS", em cujas partes externas, além da @záo ou
denominação social da empresa licitante, deverão conter:
Rua Urbano Sântos, ne 1657

(

-

Bairro Juçara, lmperatriz/MA -

CEP

65.900-505

No

t<

,qB
CPL

ESTADo Do MARANHÃo

r*,
l

PREFEITURA MUNICIPAL DE IM PERATRIZ
PERMANENTE DE UctrAçÃo - cpL

coMrssÃo

ENVELOPE N'O,t

- DOCUMENTACAO

DE HABILITA ÇÃo

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo pERITANENTE DE LtC|TAÇÃO

RUA URBANO SANTOS, No 1657

-

- CpL

BATRRO JUÇARA

coNcoRRÊNctA pÚBL|CA No OO9/2021-CpL

-

- tMPERATR|Z - MA

Data: 22t12t2021 i\S
09:00horas.
(Razão social ou nome comercial do Iicitante e. endereço).
(A DOCUMENTAÇÀO APRESENTADA DEVERÁ CSTNÉ PREFERENCIALMENTE
ENCADERNADA E NUMERADA)

Os Documentos de Habilitação poderão ser acondicionados em
caderno único, ter todas as suas páginas numeradas e rubricadas por
10.1.1

represenlante legal da licitante e deverão ser apresentados, âlternativamente,
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competênte, por servidor da administração pública ou publicaçáo em órgáo da
imprensa oficial. (Redação dada pela Lei no 8.883, de 1994 Art. 32). Para
permitir que a Comissão Permanente de Licitação - CPL ateste sua
autenticidade, só serão aceitas cópias legíveis, que ofereçam condiçoes de
análise por parte da Comissão Permanente de Licitação - CPL.
ENVELOPE N" 02

- PROPOSTA

PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE LtCITAÇÃO - CpL
RUA URBANO SANTOS, No í657 - BATRRO JUçARA - tMpERATRtZ - MA
coNcoRRÊNCtA PÚBL|CA No OO9/2021-CpL - Data: 22/t22021 às 09:00

horas.
(Razão social ou nome comercial do licitante e endereço).
(A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERA ESTAR PREFERENC IALMENTE ENCADERNADA

E

NUMERADA),

10.1.2 A Proposta de Preços exigida deverá ser apresentada em 0'í (uma) via
encadernada, em grampo trilho, com suas folhas numeradas e rubricadas pelo

ou preposto, em envelope Íechado, denominado
ENVELOPE 02, datilografada ou digitada em linguagem clara e objetiva, sem
erros, rasuras ou entrelinhas.
representante legal

'10.2 Na data,

local e hora marcados para o certame, antes do início da sessão, as
empresaslicitantes deverão apresentar:

10.2.1 Credenciamento (somente para as empresas que se fizerem
presentes,devendo cumprir o disposto no item 9 deste Edital),
separadamente dosenvelopes.
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dê Habilitação", contendo os
de habilitação,observado o disposto no item11 deste

10.2.2 Envelope "Documentação
documentos
Edital.

10.2.3 Envelope "Proposta de Preços", contendo o(s) preço(s) do objeto
oralicitado, observado o disposto no item12 deste Edital.

10.3

11

Declarada à abertura da sessão, não mais serão admitidos novosproponentes,
passando-se imediatamente ao recebimento dos envelopescontendo, em
separado, os documentos de habilitação e as propostas de preços,em
envelopes opacos, lacrados e rubricados.

DA HAB|L|TAÇÃO:

11.1

VER|F|CAÇÃO pRÉVrA PELA COMTSSÃO penUeteNTE DE L|C|TAçÃO:
Como condição prévra ao exame da documentação de habilitação do licitante,
poderá ser verificado
eventual descumprimento das condiçÕes de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que rmpeça a
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

o

11.1.1 slcAF;

11.1.1.1

-

Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas
União
CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
wvvw. portaldatransDa rencia.oov. br/ceis;

da

11.1.1.2

Cadastro Nacional de Condenaçoes Cíveis por Atos de
lmprobidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional

de

Justiça.
www.cni.ius.br/improbidade adm/consultar requerido. pho;

11.1.1.3 Lista

de

CondenaçÕes

lnidôneos

e o

Cadastro lntegrado

por llícitos Administrativos -

mantidas pelo Tribunal de Contas da União
11.1.1

,(

-

de
CADICON,

TCU;

.4 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força
do artigo 12 da lei n' 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.

11.1.2 Caso conste na Consulta de Situaçáo do Fornecedor a existência de
Ocorrências lmpeditivas lndiretas, o gestor diligenciará para veriÍicar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências lmpeditivas I ndiretas.
11.1.3 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de Íornecimento similares, dentre outros.
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11.1.4

O licitante será

convocado para maniÍestaçáo previamente

à

sua

desclassificação.

a

o

11.1.5 Constatada
existência de sanção,
licitante
inabilitado, por falta de condição de participaçáo.

será declarado

1'1.1.6 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar

a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §'lo da LC no
123, de 2006.

11,2

DOCUMENTOS DE HABILITA ÇAO

- ,.ENVELOPE NO 01''

11.2.'l Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor acompanhando
de todas as suas alteraçoes, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais/empresariais, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
ad m inistradores;

a) Os documentos

mencionados no item 11.2.1 deverão estar
acompanhados de suas alleraçoes ou da respectiva consolidação e
deles deverá constar, entre os objetivos sociais, a execuçáo de
atividades da mesma natureza ou compatível com o objeto desta
Concorrência;

11.2.2 Registro comercial, no caso de empresa individual ou empresa

- EIRELI;
no caso de

individual de responsabilidade limitada

1'l,.2.3 lnscrição

do ato constitutivo,

sociedades civis,

acompanhada de prova de diretoria emexercício;

11.2.4 Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as
alteraçoes ou daconsolidação respectiva;

11.2.5 Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento noPaís, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando aatividade assim o exigir;

11.3 Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:A documentação referente à
habilitação fiscal, social e trabalhista compreende os documentos abaixo
relacionados:

11.3.1 Cópia de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF),
nos termos do Art. 29 incisos I, da Lei no 8.666/93) do empresário (no
caso de microempreendedor individual, ou empresário, ou empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI), ou do presidente (no
caso de sociedade anônima), comprovando a inscrição para com a
Fazenda Federal.

11.3.2 Cópia de lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

-

CNPJ,
através do Comprovante de lnscriçáo e de Situação Cadastral, emitido
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pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda,
comprovando possuir situação cadastral ativa para com a Fazenda
Federal.
í 1 .3.3

Cópia de lnscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo à
sede dalicitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto licitado;

't1.3.4

Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, e com a Previdência
Social relativa ao domicílio ou sede do Licitante através de:

a)

Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União unificada em relação aos Débitos
Relativos às Contribuiçóes Previdenciárias e às de Terceiros junto a
Seguridade Social - CND/INSS, conforme a Portaria PGFN/RFB no.
35812014, e Portaria PGFN/RFB no 175112014.

't

1.3.5

Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio
ou sede do Licitante, emitida até 120 (cento e vinte) dias antes da data
de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de
validade, mediante apresentação de:
a) Certidão Negativa de Débitos da Dívida Ativa do Estado;
b) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Estaduais.

11.3.5.1Quando a prova de regularidade de que trata o item 11.3.5,
for comprovada mediante a apresentação de uma única certidão, e
dela não constar expressamente essa inÍormação, caberá a licitante
demonstrar com documentação hábil essa condição.
í

í.3.6

Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio
ou sede do Licitante, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data de
entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade,
mediante apresentação de:
a) Certidáo Negativa de Débitos Municipais;

b) Certidáo Negativa da Dívida Ativa Relativa aos Tributos: lmposto
Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN e Taxa de Licença e
Verificação Fiscal

-

TLVF.

í.3.6.í Quando a prova de regularidade de que trata o item í 1.3'6,
for comprovada mediante a apresentação de uma única certidão, e
í

dela não constar expressamente essa informação, caberá a licitante
demonstrar com documentação hábil essa condição.
í

í.3.7

o Fundo de Garantia Por Tempo de
FGTS, demonstrando situaçáo regular no cumprimento dos

Prova de Regularidade com
Serviço

-

encargos sociais instituídos

por lei,

comprovada mediante

a

apresentação de:
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a)

Certificado

de

Regularidade

de Situação perante o

emitido pela Caixa Econômica Federal

FGTS,

- CEF.

1'l.3.8 Prova de inexistência de debitos inadimplidos perante a Justiça

do

Trabalho, mediante a apresentaçáo da:
a)CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, fornecida
pelo Tribunal Superior do Trabalho,

11.3.9 Declaração de que náo emprega menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos, de conformidade com o disposto no art. 27, inciso V,
da Lei n' 8.666/93, nos termos do Anexo Vl deste Edital.
11.3.'10 Declaração de que atenderá o disposto no art. 1o da Lei Estadual no
10.789, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão no dia 26
de janeiro de 2018.

11.4

Qualificação Econômico-Financeira:

11.4.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último
exercício social: Balanço Patrimonial e demonstraçÕes contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há
mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

11.4.1.1

O

balanço patrimonial

e as demonstraçÕes

contábeis
deverão estar assinados por contador ou outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade, comprovado mediante a apresentação do
Regularidade Profissional (CRP) ou
Certificado
Declaração de Habilitaçáo Profissional (DHP);

de

11,4.1

,2 As empresas deveráo comprovar, considerados os riscos
para a administração, o capital mínimo ou o valor do
patrimônio líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento)
do valor estimado da contratação , devendo a comprovação
ser feita relativamente à data da apresentação da proposta,
na Íorma da lei, admitida a atualização para esta data através
de índices oficiais;

1,,t'.4.1.3 No caso de empresa constituída no exercício social vigente,
admite-se a apresentação de balanço de abertura.

11.4.1.4 Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço
patrimonial e demonstraçôes contábeis assim apresentados:
a) Publicados em Diário Oficial ou;

b) Publicados em jornal de grande circulação ou,
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c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante ou;

d)Pela cópia do Balanço extraído do Livro Diário, onde o
mesmo se encontra transcrito, devidamente autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante, na Íorma
da lN no 65 do Departamento Nacional do Registro do
Comércio-DNRC, de 1o de agosto de 1997, art.60,
acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e
de Encerramento.

11.4.1.5 Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização
do Balanço Patrimonial, a licitante deverá apresentar
documentação de alteração do Capital Social, devidamente
registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço
foi arquivado;
,,i.1.4.1.6

A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido,
que no decorrer do ano calendário, mantiver Livro Caixa nos
termos da Lei n" 8.981, de 20/01/1995, deverá apresentar,
juntamente com o Balanço Patrimonial, cópias dos TERMOS
DE ABERTURA e ENCERRAMENTO;

11,4,1,7 As empresas participantes deveráo disponibilizar no ato da
sessão pública, caso seja solicitado pela presidente da
Comissão Central de Licitação, para fins de conÍerência das
escriturações contábeis, o original do Livro Diário ou Livro
Caixa (conforme o caso). O reÍerido livro náo será incluso
nos autos do processo licitatório. No entanto, a ausência do
mesmo, caso seja solicitado na sessão e não seja
apresentada no ato do certame, a empresa será considerada
inabilitada.
1

1.4.2 Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa lurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de
antecedência da data de apresentaçáo da proposta de preço, quando
não estiver expresso o ptazo de validade;

11.4.3 Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA, de acordo com o art. lodo Decreto n" 21.040/2005, para
empresários e sociedades empresariais do Estado do Maranhão,
referente à este ano. No caso de que a sede da Licitante seja em
outra Unidade da Federação, terá que apresentar Certidâo
Simplificada da Junta Comercial do Estado, sede da empresa.
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Termo de compromisso de combate à corrupção e ao conluio entre
licitantes
de responsabilidade socioambiental(modelo Anexo
Vlldeste Edital).

11.4.4

't

e

Declaração

1.4.5

que o(s) empresário I sócio(s) I dirigente(s)

I

responsável(eis) técnico(s) não é(sáo) servido(es) público(s) do
Municipio de lmperatriz - MA. (modeloAnexo Vllldeste Edital).
11

Declaração de enquadramento de microempresa e empresa de
pequeno porte, conforme previsto no Art. 30 da Lei Complementar no
12312006 e alteraçÕes posteriores(modelo Anexo lX deste Edital);

.4.6

't1.4.7

A empresa licitante que for enquadrada na situação de microempresa
ou empresa de pequeno porte que desejar exercer o direito de
preferência como critério de desempate, deverá apresentar a
declaração de enquadramento levando-se em consideração o último
ano-calendário já exigível.

1.4.8

A empresa licitante que enquadrar-se na hipótese do item 9.1,3, deste
Edital e não apresentar a referida Certidãoou descumprir a forma da
apresentação da mesma, não usufruirá o direito de preferência como
critério de desempate.

't

11

A

.4.9

empresa licitante que náo

se

enquadrar

na

situação de

microempresa ou empresa de pequeno porte não deverá apresentar a

referida declaraçáo, sob pena

de

falsidade

da

declaração

e

consequentemente será declarada inabilitada.
't1.4.10 Todos os documentos necessários para habilitação deverão obedecer
rigorosamente à ordem sequencializada no item 11 desde Edital,
enumerados em ordem crescente e rubricados pela empresa licitante.
11.4.11

O não cumprimento ao disposto no itemg deste Edital, náo inabilitará a
empresa licitante, mas impedirá a mesma de manifestar quaisquer
inexistência de documento(s)
recursos e/ou alegaçoes sobre
exigido(s) para a sua própria habilitação.

a

Os

documentos expedidos

pela

participante,

1',1.4.12

deveráo,
obrigatoriamente, ser emitida em papel timbrado da empresa licitante,
possuindo razão social, número do CNPJ, endereço completo,
telefone e endereço eletrônico. Os referidos documentos deverão
ainda, estar assinados ou rubricados pelo representante legal,
contendo o nome completo do mesmo.

11.4.13

Não será concedida prorrogaçáo de prazo para apresentação dos
documentos exigidos para a habilitaçâo, com êxceção ao disposto no
art. 43 da Lei Complemenlar no 12312006 e alteraçÕes posteriores;
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1í.4.í4 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a
documentaçáo exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
'11.4.15 Havendo alguma restrição

na comprovação de

reg ularidadefiscal e
prazo
(cinco)
de 05
dias úteis, cujotermo
trabalhistaserá assegurado o
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame.

11.4.16

a

documentação de habilitação estiver expirada, não estiver
completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste edital e
seus anexos, a Comissão Permanente de LicitaçãoINABILITARA A

Se

EMPRESA,
11.4.17

A falsidade das declaraçÕes

prestadas pela empresa licitante

caracteriza crime previsto no artigo 299 do Código Penal, sujeitandose ainda às sançoes administrativas previstas neste Edital, bem como
demais legislações vigentes.
11.5

QualiÍicação Técnica:

A qualificação técnica, requisito necessário para

participar na licitação, dar-se-á por:

11.5.1 Apresentação da Certidão de registro da empresa licitante e do(s)
responsável (eis) técnico (s) detento(es) do(s) atestado(s) e
certidão(ôes) de acervo técnico (CAT) utilizados para esta licitação,
emitida pelo CREA ou CAU, com validade posterior à data da sessáo
seus
habilitação, devidamente atualizada em todos
dos
apenas
de
Goncordáncia,
dados,acompanhada da Declaração
Responsáveis Técnicos indicados para a referida obra (Anexo lV
deste Edital).

os

de

11.5.2 Para efeitos da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL deverá
apresentar comprovação de que o licitante possui em seu corpo
técnico permanente, na data de abertura da licitação (com vínculo
societário ou empregatício), Engenheiro Civil e/ou Arquiteto,
detentores de atribuiçáo técnica conforme CONFEA - CREA e
detentor de Atestado de Responsabilidade Tecnica ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, devidamente averbado no

CREA/CAU, por execuçáo de serviços compatíveis em caracterÍsticas
com o objeto desta Licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando ter executado serviço de:
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1.2.9.2

101752

1.1 .5.3t1.2.11.1 .5

88489

1.2,2.1

c0328

1.2.7.2.1t1.2.7 .3,1

954'l

PISO EM

GRANILITE,
MARMORITE OU GRANITINA
EM AMBIENTES INTERNOS
APLTCAÇ
MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS
ATERRO C/COMPACTAÇ o
MECÂNICA E CONTROLE, MAT.
DE AQUISI Ão
MADEIRA
COMPOSSTA
RIPAS,

O

TRAMA DE
POR
CAIBROS E TERçAS,PARA

TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
PARA TELHA CERÂMICA CAPA.

CANAL,
INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.

11.5.2.1 Declaraçáo indicando o nome, CPF, númêro de registro
entidade profissional da região competente, do Responsável
técnico que acompanhará, de forma residente, a execução
dos serviços de que trata o objeto da contratação. O
Responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que
constar nos Atestados apresentados, este poderá ser
alterado durante a execuçáo por outro que cumpra as
exigências do item;
11.5,2.2 A licitante deverá comprovar o vínculo do (s) profissional (is)
detentor (es) da (s) certidão(Ões) de acervo técnico (CAT) e
do (s) atestado (s) através da apresentação de cópia
autenticada de 01 (um) dos seguintes documentos:

a)Da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante
como contratante;

b)Do contrato social da licitante em que conste

o

(s)

profissional (is) como sócio (s);
c)Do contrato de trabalho (modelo CREA) entre a licitante e o
crie vínculo de
responsável técnico, em que
responsabilidade técnica ou outro equivalente.

se

11.5.3 Comprovação de Aptidão de Desempenho Técnico Operacional da
Licitante, através de Atestados ou CertidÕes fornecidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, devidamente averbado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, comprovando ter
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executado as quantidades mínimas dos seguintes serviços, abaixo
indicadas:

1.1

Item

Código

1.2.9.2

101752

88489

.5.3t1.2.11.1 .5

Descrição

Unid.

Quant.

PISO EM

GRANILITE,
MARMORITE OU GRANITINA
EM AMBIENTES INTERNOS.

À/42

521 ,87

APLICAÇÃO MANUAL.

DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRíLICA
PAREDES,
DUAS DEMÃOS.

M2

1.176,07

ATERRO C/COMPACTAÇÃO
MECÂNICA E CONTROLE,

M3

260,57

M2

339,1 7

EM

1.2.2.1

c0328

MAT. DE AOUTSTÇÃO.
1.2.7 .2.1t1.2.7 .3.1

TRAMA DE

MADEIRA
COMPOSSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERÇAS PARA

92541

DE ATÉ 2
AGUAS PARA TELHA
TELHADOS

CERÂMICA

INCLUSO

CAPA.CANAL,
TRANSPORTE

VERTICAL.

a)Para fins

de análise dos alestados e certidões

serão
observadas as datas de aberturas da ART, nos termos da Lei
no 6.496177, data de emissão da CAT, local de execução,
nome do contratante
da pessoa jurídica contratada,
nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s)
profissional(is)
número(s) de registro(s) no CREA,

e

e

descrição técnica (planilha) indicando

os

serviços

e

quantitativos executados, prazos de execução, entre outros.
Os atestados deverão ser acompanhados pela planilha de
serviços, devidamente averbada no CREA ou CAU, fazendo

parte integrante do Acervo, para fins

de

análise

e

constataçâo dos serviços solicitados - Qualificação Técnica;

b)Fica proibida a indicação, por duas ou mais licitantes, do
mesmo Responsável Técnico, hipótese na qual todas serão
inabilitadas;

c)Em casos de dúvidas, a administração poderá solicitar

à

licitante cópia do Contrato, cópia da ART/RRT, e/ou originais,
para fins de esclarecimentos;
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d)Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e

resguardar a Prefeitura Municipal de lmperatriz com a
participaçáo de empresas que detenham infraestrutura
adequada em ruzeo das características dos trabalhos;

e)O(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar, preferencialmente,
somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e
suÍiciente(s) para a comprovação do exigido, qrifandocom
marca textoos itens que comprovem as exigências para
melhor visualizaçáo quando da análise por parte dos
membros da coMlssÃo PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
11.6

Apresentação de Atestado de Visita ao Local da Obra ou Declaração de
não visitação ao local da obra, em conformidade com o Anexo lll deste
Edital;

11.7

Será admitida, para atingimento dos quantitativos fixados,

a

soma de

atestados;

1í.8

Não será admitida, em qualquer hipótese,

a

retirada da documentação

apresentada pela licitante em sua versão original nos autos do processo;
í 1.9

o

licitante que deixar de apresentar, ou
apresentar de forma incompleta, incompreensível, ilegÍvel, com erro, rasura,
omissão, qualquer exigência contida neste Edital;

Será considerado inabilitado

11.í0 Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope no 01,
deverão, ser entÍegues, encadernados e numerados sequencialmente e na
ordem indicada neste Edital, a fim de permitir maior rapidez durante a
conferência e exame correspondentes.

12

PROPOSTA DE PREÇOS

-

ENVELOPE No 02

12.1

Proposta de Preços, (Anexo l),Em papel timbrado da licitante, datilografada ou
impressa por qualquer outro meio, datada e assinada pelo seu responsável ou
representante legal da licitante, rubricada, isenta de emendas, rasuras,
ressalvas ou entrelinhas, contendo, necessariamente, os preços, em moeda
corrente nacional, em valores unitários e totais, absolutamente líquidos já
incluídos todos os encargos inerentes ao objeto; contendo:

12.2

Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data de abertura da licitação;

12.9 PRAZO DE EXECUÇÃO: O serviço deverá estar concluído no prazo de até
150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da expedição da Ordem de
Serviço pela Contratante;

12.4
12.5

O preço total da proposta em algarismo e por extenso;

Orçamento analítico com preços unitários, assinados nas últimas folhas e
rubricados nas demais;
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coMtssÃo
12.6

Cronograma Físico Financeiro.

12.7

Composição de custo unitário dos serviços.

12.8

Composição de custo unitário da mão de obra.

12.9

Quadro de composiçáo do BDI aplicando aos preços da Obra.

't2.10 Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar
tampouco a planilha de custo direto.
't2.1',1

o cálculo do LDI (BDl),

nem

Os itens: Administração Local, lnstalaçáo de Canleiro e

Acampamento,
planilha
orçamentária e não
Mobilização e Desmobilização, devem constar na
no LDI (BDl).

't2.12 Planilha de Encargos Sociais;
12.13

As licitantes deverão apresentar a proposta em mídia eletrônica (CDROM), formato .XLS "Excel" e em conformidade com a proposta
impressa.

12.14

As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme
estabelece o art.43, IV da Lei no 8.666/93.

1

2

1

5

E de exclusiva responsabilidade dos licitantes a descriçáo de todos os dados
da proposta apresentada;

as propostas apresentadas fora do prazo, bem como
aquelas que contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, de modo a
ensejar dubiedade, principalmente em relação a valores;
12.17 As propostas de preços seráo abertas em ato público, em data a ser deÍinida
pela Comissão Permanente de Licitação e comunicada previamente às
12.16 Não serão consideradas

licitantes.
12.18

As Propostas de Preços que não atenderem às condiçoes deste Edital, que
oferecerem alternativas de ofertas e cotações, bem como vantagens nela não
previstas ou preços unitários e/ou global superiores ao limite estabelecido,
tendo-se como limite estabelecido o orçamento estimado da obra ou ainda,
preços unitários e/ou global manifestamente inexequíveis, assim considerados
aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com
os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a
execução do objeto do contrato, bem como aqueles que não atenderem ao
Artigo 44, § 3o, da Lei no. 8.666/1993, serão desclassificadas. Deverá ser
observado o disposto no Artigo 48 da Lei no.8.666/1993, em especial o seu §
í o para apuração de preços unitários ou global inexequíveis.

12.19 Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro

do Envelope no 02,
deverão ser entregues, encadernados e numerados sequencialmente e na
ordem indicada neste Edital, a fim de permitir maior rapidez durante a
conferência e exame correspondentes.
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Em nenhuma hipótese, o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja
com relaçáo às características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega,
prazo de garantia e preço dos serviços, equipamentos e materiais,
coeficientes de produtividade ou de qualquer outra condiçáo que importe
modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a
sanar apenas Íalhas formais, alteraçÕes essas que serão analisadas pela
Comissão Permanente de Licitação.

Serão corrigidos automaticamente pela Setor Técnica da SEMED quaisquer
erros aritméticos, bem como as divergências que porventura ocorrerem entre
o preço unitário e o total do item, quando prevalecerá sempre o primeiro.
12.22 A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo
representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes "Proposta"
e com poderes para esse fim, sendo desclassiÍicado o licitante que não
satisfizer tal exigência,
12.23 A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com
aqueles constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.o 01
- Documentação de Habilitação.

't2.21

12.24

Se a documentação de habilitação estiver expirada, incompleta, incorreta

ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anêxos,

a

Comissão Permanente de Licitação inabilitará a licitante,
12.25

A

12.26

Será considerado !-na!j!!!4-9 o licitante que:
a) Não apresentar os documentos exigidos por este lnstrumento Convocatório
no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua
habilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade
fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas
enquadradas no arligo 34 da Lei n" 1 '1 .488, de 2007.

falsidade das declarações prestadas pela empresa licitante caracleriza
crime previsto no artrgo 299 do Código Penal, sujeitando-se ainda às sançÔes
administrativas previstas no Edital, bem como demais legislaçÕes vigentes.

b) lncluir a proposta de preços no Envelope n' 0í.

í3.

DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

13.1 A

empresa licitante que for enquadrada na situação de microempresa ou

pequeno porte deverá apresentar a declaração de
enquadramento levando-se em consideração o último ano-calendário iá
empresa

de

exigível.

13.2

Por Íorça da Lei Complementar n 123106 e do art. 34 da Lei no. 11,488/07, as
microempresas - MEs, as empresas de pequeno porte - EPPs e as
Cooperativas a estas equiparadas - COOPs que tenham interesse em
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.Í{

participar desta tomada deverão observar

CPL

os

procedimentos

a

seguir

dispostos:

a)

No momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora
da melhor proposta seja uma ME, EPP ou COOP, deverá ser apresentada, no
respectivo envelope, toda a documentação exigida neste Edital, ainda que os
documentos pertinentes à regularidade fiscal e trabalhista apresentem alguma
restrição, bem como alguma espécie de documento que venha comprovar sua
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;

b)

Como critério

de

desempate, será assegurada preÍerência de

contratação para MEs, EPPs ou COOPS, entendendo-se por empate aquelas
situaçÕes em que as propostas apresentadas por MEs, EPPs ou COOPs
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a melhor proposta
classiÍicada.

13.3

Para efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-seá do seguinte modo:

a)

A ME, EPP ou COOP mais bem classiÍicada terá a oportunidade de
apresentar proposta verbal no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após a
abertura das propostas, sob pena de preclusão;

b)

A nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá

ser

inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que o objeto
licitado será adjudicado em favor da detentora desta nova proposta (ME, EPP
ou COOP), desde que seu preço seja aceitável e a licitante atenda às
exigências habilitatórias;

c)

A nova proposta, com planilha adequada, deverá ser apresentada no
prazo máximo de 24hs (vinte e quatro horas);

d)

à

contratação da ME, EPP ou COOP, na forma da
alínea anterior, serão convocadas as MEs, EPPs ou COOPs remanescentes,
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

Não ocorrendo

e)

No caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs e
COOPs que se encontrem enquadradas no item13.3 deste Edital, alínea b,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar a melhor oferta;

f)

Na hipótese da não-contratação nos termos previstos, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

S)

O procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oÍerta

h)

A nova proposta deverá ser apresentada de Íorma escrita no

inicial não tiver sido apresentada por ME, EPP ou COOP.
prazo

máximo de 24hs (vinte e quatro horas).
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DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

14.1 No julgamento

levar-se-ão em conta, no interesse do serviço público, as
condiçoes de Menor Preço Global, como disposto no art.45, §1o, inciso l, da
Lei n.o 8.666/93.

considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital
inclusive financiamento subsidiado ou a fundo perdido nem preço ou
vantagem baseada na oferta dos demais licitantes.
Náo se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólico,
irrisório ou de valor zero, incompatível com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o presente Edital
não tenha estabelecido limites mínimos.

14.2 Não se

14.3

'14.4 As propostas serão verificadas quanto à exatidão das operaçÕes aritméticas
que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções
correspondentes, nos casos de eventuais erros encontrados, tomando-se
como corretos os preços unitários. A licitante que náo aceitar as correçÕes
efetuadas terá sua proposta desclassiÍicada.

14.5 A

proposta apresentada que não se adequar aos termos deste Edital será
rejeitado pela Setor Técnico da SEMED e Comissão Permanente de Licitação.

14.6

Obedecidas às disposições da Lei n.o 8.666/93, fica ressalvada à Comissão
Permanente de Licitação, o seu exclusivo critério e mesmo depois da
apresentação das propostas, sem que caiba às concorrentes, nas hipóteses
abaixo, pleitear indenização, compensação ou vantagens a qualquer título, o
direito de:
a) Julgar livremente a presente licitação;

b) Propor motivadamente à autoridade superior, a anulação ou a revogação
do certame;

c) Desclassificar as propostas que não estejam em condiçÕes de assegurar
execuçâo satisfatória do objeto licitado, não atendam às exigências deste ato
que contenham preços excessivos ou manifestamente
convocatório
(art.48,
incisos I e ll, da Lei Federal n.o 8.666/93);
inexequíveis

e

d)d) Lei 8.666/93, parágrafo 3o: Quando todos os licitantes forem inabilitados
ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar
aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova
documentaçáo ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste
artigo.
15. DO CONHECTMENTO DO

15.1

LOCAL DOS SERV|ÇOS

-

VISITA TÉCNICA

Comprovação emitida pela Secretaria Municipal de Educação de que a
empresa licitante visitou o local onde serão desenvolvidos os serviços, para
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constatar as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e
que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto desta
Licitaçáo;

15.2 A Secretaria Municipal de Educação fornecerá atestado de visita

técnica,

conforme o modelo constante Anexo lll deste Edital, o qual deverá ser
apresentado juntamente com os documentos de habilitaçáo, documentos de
qualificação técnica;

í5.3

A realização de visita técnica deverá ser agendada previamente via protocolo
com ogabinete do Secretário Municipal de Educação e/ou através do contato
telefônico: (99) 991 09-9024;

15.4

O licitante deverá formalizar solicitação neste sentido, até 03 (três) dias úteis
antes da data fixada para a sessão de abertura da licitação;

'15.5

A

Secretaria Municipal

de Educação não oferecerá apoio logístico

aos

licitantes no decorrer das referidas visitas aos locais das obras e serviços;

15.6

Todas as despesas incorridas pelo licitante com a visita técnica tais como
locomoção, hospedagem e alimentação, serão da exclusiva responsabilidade
do mesmo;

15.7 A licitante não poderá, em hipótese alguma, pleitear a modificação dos preços
e condiçoes de sua proposta sob a alegação de insuÍiciência de dados e

15.8

16

informaçoes sobre os serviços a serem executados, condiçoes da realizaçáo
dos mesmos, bem como de qualquer falha na obtenção dos dados sobre as
condiçoes encontradas;
Declaração da empresa, assinada por seu sócio(s), gerente(s), ou equivalente,
de que não visitou o local da obra, mas que mesmo assim tem conhecimento
de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos
serviços, como mão-de-obra, materiais de construção, equipamentos,
localização, condições do terreno e acessos, trânsito, condiçÕes geológicas,
morfológicas, edaÍológicas e climatológicas, assumindo assim todos os riscos
dele advindo e que, na hipótese de vencedora, não poderá utilizar esta como
.justificativa para possíveis pedidos de aditivos.

DO CRITERIO DE DESEMPATE

16.1 Em caso de empate entre duas ou mais concorrentes, como critérios de
desempate aplicar-se-ãoaqueles previstos no § 20 do art. 3o da Lei no
8.666/93;

16.2
17

Persistindo o empate, desempate ocorrerá por sorteio, em ato público, para o
qual todos os licitantes serão convocados (art. 45, § 2o, da Lei no 8.666/93).

DIVULGAÇÕES OOS RESULTADOS

L7.L O resultado

do julgamento desta licitação será divulgado na imprensa oficial,
salvo se presentes os representantes das licitantes no ato em que for adotada
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1.1'
CPL

a decisâo pela CPL, quando poderá ser feito diretamente aos interessados e
lavrada em ata.

í8

DO PRAZO RECURSAL

18.1 Eventuais recursos referentes

à

presente Concorrência deverão ser

interpostos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do

ato ou da lavratura da ata, em petição escrita dirigida ao Presidente da
Comissão Permanente de Licitação - CPL, protocolado de segunda a sextafeira, das 08h às 14hno Protocolo Geral da Comissão Permanente de

-

Licitação, Rua Urbano Santos, no 1657 Bairro Juçara, lmperatriz-MA, CEP:
65.900-505, ou mediante via postal com Aviso de Recebimento (AR) no
endereço mencionado, ou temporariamente no período da pandemia pelo
endereço eletrônico atendimento@imperatriz.ma.qov.br;

18.2
18.3

lnterposto o recurso, o fato será comunicado às demais licitantes, que poderão
impugná-lo no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis;

Recebida(s) a(s) lmpugnação (ões),ou pedidos de esclarecimentos, esgotado

o prazo para tanto, a Comissão Permanente de Licitação - CPL poderá

reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo
pÍazo, submeter
recurso/esclarecimento, devidamente instruído, e
respectiva(s) lmpugnação(Ões)/esclarecimentos, ao Secretário Municipal de
Educação, que decidirá em 5 (cinco) dias úteis contados de seu recebimento;

o

Comissáo Permanente de Licitaçáo, na qualidade de órgão julgador do
certame licitatório e no exercício de sua função decisória, deliberará a

18.4 A

respeito;

18.5

A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar
desta licitação até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente;

18.6 Os

recursos e contrarrazÕes a este Edital estarão disponíveis no site da
prefeitura, qual seja, www.imperatriz.ma.qov.br/licitacões, bem como no
Portal da Transparência;

t8,7

Não será conhecido o recurso interposto fora do prazo legal ou subscrito por
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo como
representante da licitante;

18.8 Será franqueada aos interessados, desde a data do início do prazo para
interposição de recursos até o seu término, vista ao processo desta
Concorrência, em local e horário a ser indicados pela Comissáo Permanente
de Licitação - CPL;

18.9

Os recursos das decisÕes referentes à habilitação ou inabilitação de licitante e
de Propostas terão efeito suspensivo, podendo a Comissáo
CPL, motivadamente e se houver interesse para o
Permanente de Licitação
CheÍe de Gabinete do Prefeito, atribuir efeito suspensivo aos recursos
interpostos contra outras decisões;

julgamento

-
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18.10 Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas,

a CPL
poderá, por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em consequência de
respostas fornecidas a solicitaçÕes de esclarecimentos, modiÍicarem os
referidos documentos mediante a emissão de uma errata, que será publicada
no Diário Oficial da União (quando for o caso) e no Diário Oficial do Estado;

18.11

19

DOS ENCARGOS LEGAIS

19.1

20

Visando permitir aos licitantes prazos razoáveis para levarem em conta a
errata na preparação da Documentaçáo e Proposta (s) de Preços, a CPL
poderá prorrogar a entrega das mesmas, pelo prazo que, na forma da Lei,
exceto quando inquestionavelmente, a alteração náo afetar a formulação das
propostas (Documentação e Preço).

Os encargos legais vigentes ou futuros, decorrentes da legislação social ou
fiscal, bem como os originários da relação empregatícia entre a empresa a ser
contratada e o pessoal por ela empregado na execução do objeto da presente
licitação (trabalhista, previdenciária e securitária), Íicarão inteiramente sob a
responsabilidade da proponente vencedora, não mantendo a Administraçâo
qualquer vínculo com os empregados da mesma.

DO CRITÉRIO DE REAJUSTE

zo.L Os preços registrados serão fixos e

irreajustáveis, exceto nas hipóteses
decorrentes e devidamente comprovadas das situaçôes previstas na alÍnea "d"
do inciso ll do art. 65 da Lei no 8.666/1993.

2o,2

Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos da Contratada e a retribuição da Administração para a justa
remuneração, será efetuada a manutenção do equilÍbrio econômico-flnanceiro
inicial do contrato. na forma da alínea "d" do Art. 65 da Lei n.o 8.666/93.

21 SUBCONTRATAçÃO
2L,L É vedado todo e qualquer tipo de subcontrataçâo.

22

DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

22,t

As obrigações da Contratada sáo as estabelecidas no item 10 do Projeto
Básico, Anexo I, do presente Edital.

23

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTESEMED/PMI

23.r

As obrigaçôes da Contratante são as estabelecidas no item 11 do Projeto
Básico, Anexo l, do presente Edital.

24

DA UGÊNCIA DO CONTRATO

Íuturo contrato, que advir, vigorará por 150 (cento e cinquenta)
dias,contados a partir da expediçáo da Ordem de Serviços, podendo ser

24,! O
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prorrogado, através de termo aditivo, conforme disposições do art. 57 da Lei
no 8.666/93 e suas alteraçÕes posteriores, com redação dada pela Lei no
9.648/98. Havendo necessidade, o contrato poderá sofrer acréscimos e
supressÕes de alé 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, conÍorme previsto no artigo 65, §1", da Lei Federal n" 8.666/93.

25

DAS RESPONSABILIDADES E GARANTIAS

25,L A

CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e
eficiência dos serviços que eÍetuar, bem como pelos danos decorrentes da
realização dos trabalhos. Durante a execução dos serviços contratados não
seráo admitidas paralisaçÕes dos serviços por prazo, parcelado ou único,
superior a 60 (sessenta) dias consecutivos, salvo por motivo de força maior,
aceito por ambas as partes contratantes, excluídas quaisquer indenizaçÕes.

26

DO PREÇO E OAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO

26,L
27

As condiçÕes de pagamento e medição estão previstas no item 13 do Projeto
Básico, Anexo l, deste Edital.

DO PRAZO E CONDTÇOES DE EXECUÇÃO

execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de
Serviços" emitida pela Contratante, de forma global ou parcelada.

27,L A
27.2

Os serviços serão executados observado o disposto nos Anexos e demais
disposições do Projeto Básicoffermo de Referência.

27.3

A Contratada fica obrigada a iniciar os serviços no prazo máximo de 05 (cinco)
dias, após a solicitação formal pela Contratante.

27.4

A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo
com as especificações e condições do Projeto Básico/Termo de Referência,
do Edital e do Contrato.

28

DA F|SCAL|ZAÇAO, CONTROLE E ATESTOS

28.1

A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na Íorma integral,

serão feitos por servidores devidamente nomeados através de portaria e
outros representantes, especialmente designados, os fiscais anotaram em
registros próprios todas as ocorrências, determinando o que Íor necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei
no 8.666, de 2'1 .06.93.

28,2

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou
comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes a Administração.

28.3

A

Íiscalizaçáo

de que trata esta cláusula não exclui nem reduz

a

responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE
Rua Urbano Santos,

nr 1657

-

Bairro Juçara, lmpeíatriz/MA -

4

CEP

65,900-505

d
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ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa

de

quaisquer de seus empregados ou prepostos.

28.4 A

atestaçáo de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do
setor responsável pela fiscalizaçáo do contrato ou a outro servidor designado
para esse Íim.

29

DAS PENALIDADES

29.r

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções,
segundo a gravidade da falta cometida:

29,1.1 Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da
fiscalização, no caso descumprimento das obrigaçôes e
responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de
outras ocorrências que possam acarretar pre.luízos à CONTRATANTE,
desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

29.1.2 Multas:
0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos
serviços entregues com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso a
CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da aplicação da
multa ou pela rescisão contratual, em êzáo da inexecução total;

al

bl 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do
fato ocorrido, para ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo
previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas;

cl 5% (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido,
pelo náo cumprimento de quaisquer condiçoes de garantia
estabelecido no contrato;

dl 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato,
pela não manutençáo das condiçÕes de habilitaçáo e qualificação
exigidas no instrumento convocatÓrio;

10% (dez por cenúo) sobre o valor do contrato, na hipótese de
rescisão contratual por inexecução parcial do contrato;
fl 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de
recusa na assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução

el

do

contrato

-

ndo-se quando houver

reiterado
descumprimento de obrigaçÕes contratuais - atraso superior ao prczo
limite de 30 (trinta) dias;
ca racteriza

29.1.3 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois)
anos;
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29.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que
determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua
reabilitaçáo perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.

30

TNEXECUÇÃO OU neSCrSÃO DO CONTRATO

30.1

Segue abaixo os tipos de rescisão contratual:

30.1.1 Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos

I

a Xll e XVll do artigo 78 da Lei no 8.666/93.

30.1.2 Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no
processo da licitação, desde que haja conveniência paê a
Administração Pública.

30.1.3 Rescisão Judicial, nos termos da legislação.
30,1.4 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 02 (dols)
anos.

30.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administraçáo PÚblica, enquanto perdurarem os motivos que
determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sançáo, que
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.

30.1.6 lnclusão pelo município no Sistema lntegrado

de

Registro do

CEIS/CNEP.

30.2 "O Sistema lntegrado de Registro do

CEIS/CNEP foi desenvolvido para
publicar, no Portal da Transparência, os dados do Cadastro Nacional de
Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS) e do Cadastro Nacional das
Empresas Punidas (CNEP), atendendo as determinaçoes da Lei 12.84612013
(Lei Anticorrupção). O acesso ao Sistema é permitido aos entes públicos, de
todas as esferas federativas (municipais, estaduais e federais), de todos os
poderes".

31

DA LEI ANTICORRUPÇAO

31.1 Ficam responsa bilizados de forma objetiva, administrativa e

civilmente as
pessoas fÍsicas e jurídicas pela prática de atos contra a administração pública,
no âmbito municipal, em atenção à LEI No 12.846, DE 01 DE AGOSTO DE

Rua Urbano santos, ne 1657

-

BairÍo Juçara, lmperatrit/MA - cEP 65.900-505
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2013; regulamentada pela lN CRG 00212015 e pela Portaria CRG 1.332/20í6
que independente de transcrição integra o presente instrumento.

32

DAS DtsPosrÇoEs FrNArs
32.L

Fica assegurado à Comissão Permanente de Licitação o direito de no
interesse da Administração, sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de
reclamação ou indenização, adiar a data de abertura das propostas da
presente Licitação, dando conhecimento aos interessados atÍavés de, e-mail,
telegrama ou outro meio adequado, com antecedência mínima de 02 (dois)
dias da data inicialmente marcada, como também o de alterar as condiçÕes
deste Edital, as especificaçÕes e qualquer documento pertinente a esta
licitação, desde que fixe novo pruzo paa apresentação das propostas.

32.í.í

Aautoridade competente para a aprovação do procedimento somente
poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. Nos termos
do art.49 da Lei 8.666/93
32.2

Em caso de discrepância entre os Anexos e o Edital, prevalecerá a redaçáo do
lnstrumento Convocatório.

32.1

Nos termos do art. 48 e sem prejuízo do estabelecido no art. 109, ambos da
Lei n.o 8.666/93, o descumprimento de qualquer das disposições contidas nos
inabilitação ou
itens deste Edital
seus Anexos, poderá ensejar
desclassifi caçáo, respectivamente.

a

e

t2.4

As decisoes da Comissão Permanente de Licitaçoes, bem como os demais
atos de interesse dos licitantes, serão publicadas no Diário Oficial do Estado,
caso não possam ser feitas diretamente aos seus representantes.

32.5

Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de
validade das propostas fica automaticamente prorrogado por igual número de
dias em que estiver suspenso o feito.

32.6

Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o Licitante que,
tendo-os aceito sem obieÇáo, venha apontar, depois da abertura dos
envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades que o viciaram.

12.7

O Contratado é responsável por todos os ônus e obrigaçoes concernentes à
legislação fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuÍzos que a
qualquer título causar à Administração Municipal ou a terceiros, em
decorrência da execução dos serviços contratados, respondendo por si e seus
sucessores.

32.8

A Secretaria Municipal de Educação fornecerá ao licitante vencedor todos os
elementos técnicos necessários à execução dos serviços objeto desta
licitação.
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32.9

fi

j
CPL

A Comissão poderá promover diligências de acordo com as disposiçÕes da
legislação pertinente para dirimir dúvidas e esclarecer aspectos que possam
representar condicionantes a perfeita análise das propostas. Enquadram-se
nesta estratégia, inclusive,
eventual solicitação dos originais dos
Regularidade Fiscal, os quais
documentos, principalmente referentes
deverão estar disponíveis para serem apresentados se solicitados, na sessão
de abertura da documentação de habilitação.

a

à

32,10 Quaisquer outras informações de caráter técnico serão prestadas aos
interessados, junto à Secretaria Municipal de Educação.
12,LL Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á
inÍcio e incluir-se-á o dia do vencimento.
32.L2

o dia do

A Comissão Permanente de Licitação juntamente com o Setor Técnico da
SEMED prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados
nesta licitação, sobre o Edital e seus anexos. Serão considerados os pedidos
de esclarecimento, providências ou impugnaçoes protocolados de segunda a
sexta-feira, das 08h às 14hno Protocolo Geral da Comissão Permanente de
Licitação, Rua Urbano Santos, no í 657 - Bairro Juçara, lmperatriz-MA, ou via
postal com Aviso de Recebimento (AR) no endereço mencionado, ou

temporariamente

no

período

da

Pandemia pelo endereço eletrÔnico

atend imento@im pe ratriz. ma. qov. br.

32.13

DAS MEDIDAS PREVENTIVAS AO COMBATE DA COVID-í9

NA

REALIZAÇÃO DAS SESSOES

3,2.t3.l

Todas as sessÕes de Concorrência Pública e Tomada de Preço
seráo realizadas temporariamente no Auditório da Secretaria Municipal de
Educação
SEMED, localizada na Rua Urbano Santos,no 1657, 3o andar,
Bairro Juçara, lmperatriz-MA;

-

32.t3,2

Serão adotadas todas as medidas preventivas visando evitar

32,13.3

As informaçóes e medidas previstas neste tópico poderão ser

quaisquer riscos de contágio aos representantes das empresas que se fizerem
presentes, bem como aos membros da comissão de licitação e equipe de
apoio, a saber: d isponibilização de máscaras, luvas e álcool gel (70" INPM)
para todos os representantes presentes; organizaçáo do auditório com
afastamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros de distância entre os
presentes; intensificação da higienização das áreas de acesso onde as
sessões ocorrerão, além de higienização do próprio recinto, com especial
atenção às superfícies mais tocadas (maçanetas, mesas, cadeiras etc.);
reavaliadas a qualquer momento de acordo com a evolução da pandemia da
Covid-19, conforme orientação dos órgãos fiscalizadores.

32.L4 O Edital e seus anexos estarão disponiveis mediante pagamento no valor de
R$ 50,00 (cinquenta reais), ser recolhido através de Documento de
Arrecadação Municipal DAM, emitido pela Secretaria de Planejamento,

Fazenda

e

-

a

Gestão Orçamentária, podendo, ainda,

Rua Urbano Santo5,
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-
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coMtssÃo

gratuitamente na sede da CPL, na Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro
CEP 65.900-505, estando disponível para
Juçara, lmperatriz/MA
atendimento em dias úteis, das 08h às 14h, temporariamênte durante a
pandemia da covid-19

-

lmperatriz (MA) , 11 de novem

José
Secretário

Rua Urbano Santos, na 1657

ção

-

Bairro luçara, lmperatri!/MA

'

CEP

65,900-505
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N O OO9/2021
ANEXO

(Proposta de Preços

-

CPL

I

- Modelo da Carta de Apresentação)

de

de2021

.

Prezados Senhores,
na cidade de
no
inscrita
CNPJ/MF sob o número

_(empresa), com sede
i.o _,
neste ato representada
Rua

_,

por

portador

à

a

do CPF n.o

Prefeitura de lmperatriz
,
através da Secretaria Municipal de Educação os preços infra discriminados
paraContratação de empresa especializada em serviços de engenharia para prestação
de serviços de Reforma e Ampliação da ESCOLA MUNICIPAL JACKSON LAGO, RUA

e R.G. n.o

CLEMENTE

DE

abaixo assinado propÕe

MORAIS, 211

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

NO

-

ALTO BONITO lmperatriziMA' objeto

da

OO9/202í-CPL:

a) Prczo de validade da proposta, que náo poderá ser inferior a 60 (sessenta)

dias,

contados a partir da data de sua abertura;
b)O prazo de execuçáo será de150 (cento e cinquenta dia);
(

c) Preço Total p or extenso R$

)

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

Rua Urbano Santos, ns 1657

-

Bairro Juçara, lmperatriu/MA

'

CEP
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(

/TERM OD ERE rERÊN CIA

DooBJEToEFoRMADEExECUÇÃo

1'1' Co-ntraÍâção de empresa especializada em serüços
de engenharia para
de
serviços
de_1g!9rma
e ampliação da ESCOLA -nrUNrêfFal
!r.111!âo
:r4cKSON LAGO, RUA CLEMENTE DE MóRAiS, Zrr _.ALro BoNiiO.
1'2' os serviços e/ou materiais serão- demandados, realizados.
pugo, a. u*.do .;;'",
valores constantes da Tabela de custos e Insumos
sINApI,'desconto
ORSE e SEINFRA,
estabelecida para o Estado do Maranhão, com a incidência
do
p.r"
Licitante.
1.3. os serviços deverão ser executados no locar mencionado
no item 1.1;
1.4. Os servigos abrangerão os seguintes sistemas:
Arquitetura / Sistema conslrutivo / Elemenros construtivos / paredes
_1.4.,1.

"r..J"

ou painéis de
vedação / concretagem / Estrutura de cobertua / coberh*a
com Isoramento Termo'Er;;.
Acústica /
lsquadrias / Acabamenro,/Revestimentos / Hidráulica i irrt"i;;;;;'à"
Instalações de Gás combustíver / Sistema á. nrot.çao
ôo,iã l*i*r?ã l
lanitario-/.
õrstema Eletnco e etc.
2 . DA JUSTIFICATIVA
2.1. A.presente contratação visa implementar açôes previstas no plano
Municipar de
Educação PME, decênio 2014 iozl, no tocando^a ..rrrãrlu

unidades

-

-

de ensino que compõem

o

i.lríáàri-*ír'a*'"
p;ô;;;i;;;;"

Rede pública Municipd,

equiparação ao padrão nacional de qualidade em educacão:

2.2. A secretaria Municipal de Educação de Imperatriz iem disponibilidade
de mão_de_
obra especializada, equipamentos, ferramentas e materiais. contúdo, toma-se
iili;;.;;"
para atender a grande demanda de serviços dos prédios da secretaria
ú;i;ú;i'à"
Educação, portanlg a partir da grande necessidade de manutenções, reformas
e umpr'iacoe,
se fazem necessario a conrratacão de servigos de empresa .ip..iairãáà
ãÀ;;;;il;à.
civil;
2.3. Existem fatores diversos que influenciam na preservação da edificação,
fatores esses
que vão desde o envelhecimento natural do prédio até'a deterioraga'o
il;;;;ã.;À,
acompanhados pela dinâmica crescente de modãmização e desenvolvim."á-r..*iori*.
e, considerando-se também as necessidades dos usuários, g n...rràriu á
toil,ã.ã;;;
-gãia.rtinão-u
empresa. especializada para prestação de serviços de reforma u-phuçao,
disponibiüdade e o desempeúo dos sistemas prediais através
" d.'r;iç;r-ã" ;;;;r,
m-anutenções, construções, entre outos, com a finalidade de resguardar-se
de intemipcoes
não previstas nas atividades das areas meio e fim da -prefeirur; ú;i.ip;r';"
IMPERATRIZ;
2.4. considerando por fim, que "Ter Infraestmtura Adequada,' é objetivo estratépico
prioritário.do planejamento institucional da prefeitura Municipal a. I.pãrut
i, iõ1í-26í0,
para o qual a manutenção adequada das unidades é primordial.

DA LEI ANTICORRUPÇÀO
3.i. Ficam responsabilizados de forma objetiva, administrativa e civilmente as

3.

Rua Urbano Sartos, no 1657 - Juçara, Imperatriz IvÍA CEp 65.900_505
hrtp //wwrv.imperatri z.Ína, v.br - E-mai l:semedimo raÍiz(d smail.com

pessoâs

*h
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4

NO
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SEMED

fisicas e jurídicas pela práticade atos contra a administração pública,
no âmbito municipal,
em atenção à LEI N" 12,846, DE 0l DE AGOSTO DE
2013; regulamentada pela IN
cRG 002/20rs e pela portaria cRG r.33212016 que independente de transcrição
irrt.g.u o
presente instrumento.

DA MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO
de Liciração
4. 1 .1 . o certame licitatório será realizado
na modalidade de CONCORRÊNCIA
PUBLICA em conformidade com a Lei Federal n" g.666, de
21 de junrro rs93 . .*,
4,

4.

i. Modalidade

alterações.
4.2. Tipo de Licitação
1?1.^1"r_"^d"lado na licitagão o critério de julgamento com base no

PREÇO GLOBAL.

TIpo MENOR

DA HABILITAÇÃO
5.1. Para se habilitar ao processo licitatório, os interessados deverão apresentar
os
documentos relacionados nos incisos e parágrafos dos Arts. 2g,29,30.
ir au i"i n"
5.

8.666/93.

5'2.

Para fins de
apresentar:

hab itação, a título de qualificação técnica,

a empresa

licitarte deverá

5.2.1..Atestado ou declaração de capacidade técnica, expedido por
órgão ou entidade da
administração.pública ou por empresâs. privadas que .orprou.- que
a empresa executou,
a contento, objeto compativel com o obieto da licitacão.
5.2.2. será admitida, para atingimento dos quantitaiivos fixados, a soma de atestados.

6.

DO VALOR ESTIMADO
6.1. o valor global estimàdo de acordo com os preços praticados no mercado, para
a
prestação dos serviços foi de R$ 2.1s2.243,44 (dois milhões, cento
e cinquenta e dois
mil, duzentos e quarenta e três reais e quarentâ e quâtro centâvos).

DA DOTAÇÂO ORÇAMENTÁRrA
02.08.00.12.361.0043.1063
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E
7.

-

EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS - ENSINO ÉtNoeN,reNrar.
Natureza: 4.4.90.51.99 - Outros
Fonte dos Recursos: 3.33.0.0-001 00S - RECURSOS DO PRECATóRIO FUNDEF
FICH:1887

CAIXA ECONÔMrCA - AGÊNCrA 0644-0 OPERAÇÃO - 006 / CONTA
CORRENTE: 71084-0.

-

02.08.00.12.361.0043.1063
CONSTRUÇÃO, REFORMA,
EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS - ENSINO FU"NDAMENTAL
Natureza: 4.4.90.51.00

-

AMPLIAÇÃO

E

Obras e instalacões

-;;''
Rua Urbano Santos, no 1657 - Juçara, Imperatriz - MA - CEp 65.900-505
htto://www. imoeratriz.ma. gov.br - E-mail :semedimperatriz@gmail.com
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Fonte dos Recursos:0.1.01-00n 001 - RECIJRSOS PR.ÓPR.IOS
FiCH: 576

E, DA, P.AR,TICIPAÇÁO DE MICR.OEMPR,ESA

E

EMPROSA DE FEQUENO

POR.T'E
8.1. A empresa licitante que

for enquadrada na situação de microempresa ou empresa de
pequeno porte deverá apresentar a declaração de enquadramento levando-se em
consideração o último ano-calendÍário já exigível.
8.2. Por forga da Lei Complementar n 123106 e do art. 34 da Lei no. 11.488/C7, as
microempresas - MEs, as empresas de pequeno porte - EPPs e as Cooperarivas a estas
equiparadas - COOPs que teúam interesse em participar desta concorrência deverãc

observar os procedimentos a seguir dispostos:
No momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor
proposta seja uma ME, EPP ou COOP, deverá ser apresentada, no respectivo enveiope,
toda a documentação exigida neste edital, ainda que os documentos pertinentes à
regularidade fiscal apresentem aiguma restrigão, bem como alguma espécie de documento
que veúa comprovar sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;
Como critério de desempate, será assegurada preferência de contatação para MEs,
EPPs ou COOPs, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostâs
apresenladas por MEs, EPPs ou COOPs sejam iguais ou aÍé l0% (dez por cento)
superiores a melhor proposra classificada.
8.3. Para efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do
seguinte modo:
A ME, EPP ou COOP mais bem ciassificada terá a oportunidade de apresentar
proposta verbal no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após a abertura das propostas, scb
pena de preclusão;
A nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela
considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em
favor da detentora desta nova proposta (ME, EPP ou COOP), desde que seu preço seja
aceitávei e a licitante atenda às exigências habilitatórias;
A nova proposta, com planilha adequada, deverá ser apresentada no prazo máximo
de 24hs (vinte e quatro horas);
Não oconendo à contratação da ME, EPP ou COOP, na forma da alínea anterior,
serão convocadas as MEs, EPPs ou COOPs remanescentes, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
No caso de eqüvalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs e COOPs que se
encontrem enquadradas no itsm 8.3, alínea b, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;
Na hipótese da não-contratação nos termos previstos, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certaÍne;
O procedimento acima somente será aplicado quando a meihor oferta inicial não
tiver sido apresentada por ME, EPP ou CCOP.
A nova proposta deverá ser apresentada de forma (digitada) no prazo maximo de
24hs (vinte e quatro horas).

a)

b)

a)
b)

c)
d)

e)

D
g)
h)

Rua Urbano Santos, no 1657

:,íwwrv-irr era

-
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ESTADO DO MARANHÃO

?

PREF'EITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
s*E_cRETARTA
SEMED

MUNrcrpAr, oe e»uceàao

descumprimen to total da obrigação
assumida, sujeitando_o

estabelecidas.

à

-

,,4

penalidades legalmente

condições.contratuais. os acréscimos
supressõcs do vaior
,rjj"-â.?Hi,*ToI;H":
a
execução
,
do contraro, nos termos d" -e i1"á;;:;i"au
8.666/93.
§
r.i

H *:ffff :"Tl;3:";,ff;,"igj:1,fr :ti::yh,- ",ençadas e normas
tr0 ii;ir. ffi
rndicar .* ute ôj r.in.o) d,as ,;À";';"sil#lT:'::ll.#,qiix,r1.í,1;r",,"
as

como seu representante.

âSfl5:,,:nh#tf..r:i,f

du k;-aà6,6/sàl)-íJ.1,r""rr.,"
Tgo*:
se reporrã "1:r""1*.'^Zsl
diretame,à Jb.:l?.r

do contrato, pessoatmente

,012-À;;;;;;_,!il:l;lTÍ.,1.?1lX*T:;i!.,T,:,Hi:l,iÍt*U*1,1"hf
em parte, o objeto O" *iI1"-.:T qr.
:;
,. "ãfi,.*.,
-.- vicios, defeitos ou incorrecões
da execução ou de.mareriais e.pr.guaoriITy,jTr.r
Keparar, conigir, remover, reconstruir,
'"..,:.: .
substituir,. desfazer e refazer,
pnontaüa e excrusivamente,

às suas custas e riscos,-num prazo
de no máximo de 05
(cinco) dias úteis, contados. au
,oii.iiuiã à"'à"rr'r.*,., quaisquer
vícios, defeitos,
*'n* e imperreições,
.urpr'au ôã,t u,uáã",J jã a.
*'.""ffij::;ffi;;
i0'l3 Responsabilizar-se peros danos- causados diretamente
à Administração ou a
terceiros' decorrentes de suà culpa
; ã"il;;;.üil
o"
conrrato, não
ou
responsabilidadâ
;,1't u.o*puri,amentoexcluindo
pelo órgão

à.;'.*'ã;

;;ãtô#

fi*H:::".**
10'13'r'

Responsab,izar-:e
todo e q.uarquer dano ou prejuízo
causados por seus
empregados' ou re,resenmntes, 10r
direta
irárr.ru-.oÃ
adquirente
.
ou u tàr..i.or,
.ao
constatáveis
no, p.-o, du
ü:|x1',::,l:,f:X[li::"':'q'*rio*'À';ffi#i"ã:?nos,

.

Responsab,izar-se 'peros encargos
trabalhistas, previdenciários,
comerciais resultantes da execução .

r0'r4'

fiscais

e

do coníaio.
10.i4.1. A inadimplência'ã;õ;;;;ü,
com refer^
aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais, nao'trÀsfere
à i;;;;;;; *Ç uu a
u
Lercelros
;;j.l",u
a responsabilidade por seu
pagamento.

r!*mr,1::u',lu1:$nrffi :,::.#".:rerentesàsreistraba,histas,
tota.ou parciai, ;;..ni" do
objeto
i 3. i Í: illl,Xç,tffi,X?.,,
diretas ou indiretas' decont-n,.,
áo cumprimento das
pr.il###;tilff§'
9g.1c^+õ-.r
i|;iiá.üüffi

10.18. Pagar todas as despesà:,oe-obr4 garantia e todas as despesas
11" decorrentes
,.o*o taxas,. impostos, tributos, Íietes, seguros, mãoau .ãnnãtrçuo.
que a açâo ou omissão,

]ljl:- 9:*y

roral ou

nar

:I'&1'JJi*T,.*;i::;y;:*ii:ã"';àl'?l'iL,'.il'iiÍ;,.'i,,liiÍ'i1l:Liffi1?J

ru'zu' Kelatar a contratante toda e quaiquer
inegularidade observada em virtr:de
romecunento e presrar Dronramente
do
todoi
.*r*".irü,'à,
qr. ,or.* solicitados.
10'21' Responsabilizar-se nor todasobrigaçoes estabelecidas na
legislagão especifica de acidinte
a.
rodas
as despesas decorrenres
do tomecimento do objeto
como:
taxas, impostos e
'uis

;i

T ôtd## t
""uaiol'ü.ri;;;;;.
,aà"rl'r.gr."t
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SEMED

contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeicões, e outras que porventura
venlam a ser criadas e exigidas por Lei.
10.22. Responsabilizar-se ainda por. todas as despesas com material, mão-de-obra,
acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e ;;;;r;ür,
transportes,.fretes, equipamentos, seguos, tributoí, contribuições de qualquer
;;rrr;;;;,
espécie, salirios e quaisquer outras despesas necessárias à pórfeita
j;;;";;ç;,

conuatados.
"r""uiáo
10.23. Responsabiiizar-se por quaisq,el ações judiciais movidas por terceiros, que
lhe
ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.
10-24. Fomecer a seus empregados todoi o1 Equipamintos de proteção Individual EpI,
exigidos pela Secreraria de segurança e Mediiinà do Trabalho ssrraião üiE,u.*
como cumprt todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho.
10.25. Arcar com todos os ônus de transportes e frêtes necessários.
10.26. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da
Contratante;
10.27. Responsabilizar-se pelo uansporte, acondicionamento e entrega inciusive o
descarregamento dos materiais.

y:4"-3

-

10.28. sujeitar-se a mais ampla e inestrita fiscalização por parte da Administração
Municipal.
10.29. Executar os serviços no local determinado

l.i

no subitem
deste Termo de
Referencia.
10.30. Manter inalterados os pregos e condições da proposta.
10.31. Proporcionar todas as facilidades necessiíriàs Ào bom andamento da execucão do
contrato.
10.32. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições
contidas no Projeto Basico Termo de Referência e no Ediial, inclusive q,iu",o uo
compromisso do fomecimento dos quaatitativos registrados, atendendo às solicitações
de
compras do governo municipal.
10.33. São expÍessarnente vedadas à contratada:
a) _ a veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização
do MunicÍpio;
a contmtação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, durante
o
período de fornecimento.

/

b)

10.34. Registar a obra no CREA./MA;

10.35. Executar os Serviços na sede do município de Irnperatriz- MA, obedecendo
fielmente o Projeto, Planilha Orçamentaria e especificações;
10.36. cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas,
em especial o Código de Obras e de Postura deste Município;

10.37. Tomar todas as medidas de seguranga no trabalho tais como: Sinalização,
Advertência, Avisos, Tapumes, enfim todos os meios necessarios a evitar acidentes ou
outros imprevistos, conforme as especifi cacões;
10.38. Efetuar a matricula da obra junto ao INSS;

Executar a obra,/serviço no local designado pela Secretaria Municipal de Educação
(SEMED),

Rua Urbano Santos, no I 657 - Juçara, Imperatriz - MA - CEP 6s.900-50s
htto://www.imperatriz.ma.gov.br - E-mail:semedimperatriz@email.com
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l0'39' Atender
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as demais condiçôes
descritas neste

I1.

ryinut,

(

-29
CP L

À,

e35

projeto Biásico
/ Termo de Re ferência.

DAS OBRIGA
Çôrs »a coNTRATAFIT E
o pagamento na forma
do item 13 deste pro.Jeto
Referência, após o recebimento
Brási co / Termo
defini tiv o dos materiais
todas as ob ngações legals,
e veriÍicação do cumprimento de
fiscais, prev idenciaírias
d
trab alhistas e as demais
deste Projeto Bási co /
Termo de Referênc ra
disposiçõe S
i 1.2. Designar um profissional
pam na qualidade de
execução do Contr ato,
fiscat acompaúar e
conforme previs to no item
fiscalizar a
1gdeste Projeto Bási
Referência.
co / Termo de
1 ].3. Promover
o acompar:àamento e
a fiscalização do Contrato
e qualitativo, ano tando
, sob o aspecto quantitativo
em registro
PIó pno as falhas detectadas.
1 1.4. Rejeitar
os materiais e/ou s ervtços
cuJas esp ecificações
mmlmos constan tes desse projeto
não atendam os requlsltos
Básico / Termo de Referência
I I.5. Notificar a empresa,
- An exo I.
por escrito sobre im perfe
constantes da ex ecução
rções, falhas ou lrTe gularidades
do o bj eto deste proj eto
Bási co / Termo de Re
se.1am adotadas as
ferênci a, para que
medidas corretl vas necessárias.
I 1.6. lnform ar a ConÍratada
eventuais defeito s, identificados
dos materiais e exl gu
mesmo após o recebimento
a stla substituição ou
reparação conforme
11.7 .
Comuni car prontarnente
o caso.
à contra tada, qual quer anormalidade
objeto, podend o recusar
na ex ecução do
o recebimen to do material
caso não esteJ adeac
especific ações e condições
ordo com as
estabelec idas neste p
rojeto Básico / Termo de
nformando as ocorrências
Referência,
ao órgão Gerenciador.
I i.8. Verifi cal Se a
execução do objeto foi
reali2,ada com observação
pert mentes neste Proj
às di spostç oes
eto Básico / Termo de
Referênci a, impli cando em
cancelamento do
caso
ne gativo no
dos servi gos fornecidos.
11.9. Convoc arPagamento
regularmente o int eressado
para assinar o temo de
retirar o ins trumento equivalente,
con uaro, aceltar ou
dentro do p razo e condições
decair o direito
estabelec

11.i. Efetuar

L

à contratacão, sem
dos, sob pena de
PICJ urzo das sanções previstas
no art. à lda Lei 8.666/93

e suas a.ltera
ções

.\.-\,

i1.10. verificar a regularidade
fiscal e trabalhista da Contra
firmatura e gestão contatual,
Íada antes dos atos re lativos
deve ndo o resultado dessa
à
cons ulta ser impresso,
de extato , e juntado aos
sob a forma
autos, co m a tnstrução processual
ne cessária.
11.11. Prestar as info rmaçõ
es e os esclarecimentos
solic
itados pela CONTRATADA
a fiel ex ecução do contratoi
para
11.12. Permitir o livre
acesso dos em pregados
da CONTRATAD A, desde
devidamente traj ados com
que e stej am
uniformes em nome da
empresa e/ou crachá de
para a execução dos
idéntifi cação,
serviços.
11.1 3. Proporci onar
todas as condi côe s para que
a Contratada possa executar
acordo com as determ rnações
o o bjeto de
do Con trato, do Edital e seus
Projeto Básico i Termo de
Anexos especialmente
Referênc la:
do
1 1 .14. Exigir
o cumprim ento de todas
as obri gações assumidas pela
com as cláusulas contratuais
Contratad a, de acordo
e os term os de su a proposta;
1 1 .15. Prestar
es clarecimentos que
se fize rem necessários
à Contratada.
11.16. Notificar prevtamente
à contratada, quando da
aplicação
1 1. 17. Aplicar à(s)
de penalidades
licitante(s) vencedora (s)
as s anções administativas previstas
na
Rua Urbano Santos, no i657
Der

- Juçara, Imperatriz _
gov. br-E-
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SEMED
legislação.

oot. t:._11::: serão,. p^rciais, de acordo
com o cronogiama fisico
l';]-8:^§ apresentado
-medições,
oera iicitante e rearizado aa int.*ãio,
mínimos
'nancerro
de 30 (trinra) dias;
l l e. A primeira medicão .o_r"rã ,áàirããã;;;ô"'*.L,ação
da
cópia
da Anotacâo
Responsabii idade Técnióa ARa
;ú;-" ü." à""c ii?]naa, bem como documenio ce
4
q ue
comprove que
.

1.

a obra foi matriculada no n(SS;
1I 20' As demais medicões serão liberada,
.à, u apresentação da Guia de Recoihimento
junto ao INSS referente ao mês imediatamente

anteriàr à solicitacão do pagamento.

DO pR.dzo DA VicÊNC.r.a E EXECUÇÃO
!?
DO coNT.^R,l,TO
12' l ' o futuro conrraro' oue advir

aeste.rroleto Éa-si.o ,-rã,,"o de Referência, vigcrará
oc:
150 (cento e cinquenta)' dias contados ã p^rti.
àà exieaicao da ordem de'Serviços,
.a
p:9.199.^r:, pronogado, arravés
de
uàii,*.-Confãáe disposiçôes do an. 57 da Le:
n" 8.666193 e suas alteracões oosreriores,
".-o.o^ .eaaçaoãaãà pela
Lei n" 9.64g19g. llavendo
necessidade o contÍaro páa.rá toirà.-u.*i9;r"9r;
do vaior inicial atuarizario do
contrato, conforme previsto no artigo 65,
§lo, da Lei hederal n" g.666193.

#ô;.s

13.

DO PREÇOE DÂS CONDr ÇôEs DE p.acAMENTo
13.i. O valor global estimado do cont rato apresenta-se previsto conforme planiiha cie
Composição Analítica com Freços Unitári o.
13.2. Os preços inciuem todas as despesas com im postos. seguros,
fretes. taxas ou outros
encargos eventualmente incidentes sobre os servi
não podendo sofrer reajuste de
ços,
qualquer natureza, exceto nas hi póteses;
13.3. A CONTRATADA dev erá apresentar, p ré-faturamento com detalhes
dos serviços,
para conferência por parte da C ONTRATANTE e posterlor
aprovação pam fatuamento

13.4. Depois de realizada conferência e aprov ação do pré-faturamento
a
CONTRATADA deve emitir a nora fiscaVfa tura reilativ a ao fomecimento
em 02 (duo.s)
vlas, que deverão ser entregues na Secretaria Munic ipal Educação,
situada na Rua Urbano
Santos, no 1657 - Juçara, Imperarriz MA, para fins de liquidação pagamento
e
13.s. O pagâmento à conEatada será efetuado pela Secretaria da Fazenda e Gestão
Orçamentiíria, por meio de transferência eletrônica ou ordem
bancaria, em até 30 (trinta)
dias após a aceitação deÍjnitiva dos materiais com apresentagão
das notas fiscals

devidamente certifi cadas pelo Agente Público com petente.
13.6.
pagamento deverá ser efetuado emP
í\1 NÂI
CE- 8D
.ar
(,
D
SER.
edida que iorem executados os
mesmos, não devendo estar vinc ulado a liquidação toral do empeú0.
13.7. Para fazer jus ao pagam ento, a Contratada homologatória deverá apresentar junto
às notas fiscais, comprovacão d e sua adimplência com as Fazendas
Nacionai, Estaciuai e
Muni cipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de
Garanti a por Tempo Ce
Serviço - FGTS, com a Jus tiça do Trabalho (Certidão Negariva de
Débi tos Trabalhistas
CNDT), bem como a qui tação de impostos e taxas que porvenlum
incidam sobre os
serviços contratados, lnc usive quanto o Imposto sobre C irculação
de Mercadorias e
Serviços - ICMS
Para fins de pagamento, a contratante responsab izar-se-á apenas pelos
13
serviços
devidamente autorizados e certificados pelos gestoies do conrrato, *.àiunt,
à""tàirliü"ià"
e apresentaÇão, ao Íinal de cada execução ou período não inferior u
*er,-p'aru
Contratada, dos formulários de controle dos serviçoi.

O

-

q.

,*
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13.9. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do
contrato ou outro servidor designado para esse fim.
13.10. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liqúdação da
dcspcsa, o pagamento ficará pendentE, aré que a coNrRaraoe prôvidencie'as mêdidas
saneadoras.

13.10.1. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação
junto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com as devidas .orr.ç6.r,
{ato e.s9e que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem
deverá haver p§uízo da prestação de serviços pela CONTRATADA.
13.11. Neúum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer
obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento dê práços
ou atualização moneúria.
13.12. A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento
após a atestação de que o serviço foi executado em conformidade com âs especiÍicàções do
contrato.
13.13. A CONTRATANTE, observados os princípios do contaditório e da ampla defesa,
poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os
y]99s cgngspondentes multas, ressarcimentos ou indenizagões devidas pela
CONTRATADA, nos termos do contrato.
i3.14. No caso de ataso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, seúo devidos pela Contratante, encargos moratórios à taxa
nominal de 60/o a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros
simples.
i3.15. O valor dos encargos será calculado pela formula: EM = I x N x VP, onde: EM =
Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento
e a do efetivo pagamento; I Índice de compensação financeiia: 0,0ô0t6+j8;-e Vp =
Valor da prestação em atraso.
e protocolização

a

:

14.

DO CRITÉRIO DE REAJUSTE
Os pregos registrados serão fixos e ineajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes
e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da
Lei no 8.666/1993.
I4.2. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a
manutenção do eqúlíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea ,,d,,
do Art. 65 da Lei n.o 8.666193.

14.1.

ls.

DÀ§UBCONTRATAÇÀO.
iipo de sub contratação.

15.1 . E vedada toda e qualquer

16.

DOPRAZOECONDTÇÔESDEEXECUÇAO
execugão do obj eto terá início logo após

16.1. A

Serviços" emitida pela Contatante, de forma global.

o

recebimento da "Ordem de

o

e

16.2. Os serviçosserão executados observado disposto nos Anexos demais
disposições deste Projeto Básico i Termo de Referência16.3. A Contratada Íica obrigada a iniciar os serviços no prazo máximo de 05 (cinco)
dias, após a solicitâção formal pela Contratante.
t\

.\ '=-.
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16'4' A Conhatante

poderá rejeitar, no todo ou em parte,
os serviços em desacordo cor-4
dlste Érojeto Bár*;l í!ão a" Referência,
do ECitai e do

âs especificações e condições

i7.

DO RECEBIMENTC, CONDIÇÕES DE
EXECüÇÃO E Á,cErTAçÃO

I
_ _O_fO serviço (s) deverá (ão) ser aceito (r, au ró-in,. forrrlu,
i7'1 1'
11

PR*US.RI.aMENTE:

o recebimentopt"rir:;" dar-se-á no prazo de
até rc (oez)
dias, após o termino da obra e/ou serviço
quando'"i;rúu, todas as pendências apontadas
pela fiscalizagão, para fins de posterior
verin"uçao
serviços e/ou materiais.

ou.onio,rnüIã":;*,4ffi:: *,

17'i'2. DEFINITIV.ÀMENTE: o recebimento
definitivo dar+e-á no prazo de até 30 (trinra)
dias, contados do

recebimento provisório, upor u
das especificações, qualidade e
".1r""ção
conseqüentemente
aceitação, me<iiante terrno
.
lerv-iÇos
circunstanciado a ser elaborado.pero
fiical do contrato, a ser oesignado pela contratalie.

quantidades dos materiais

e

17.2. c aceite/aprovação do(s) serviço(s) p.ro
ãrgao ricitante não exclui
._
responsabilidade civil
do fomecedor por viáios ae quantidaãe
ou

a

qraiãaa" Jãrrr ,"rôrr;
ou disparidades com as especificagões estabelecidas, verificadas,
posteriormente,
garantindo-se ao municÍpio as facurdades previstas
no *- is da Lei n.o g.o7g/go.
D.A F,TSCALTZA,ÇÁO, CONTROT,E E
.aTESTO§
11
181' A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato,
na

forma integral,
servidores devidâmente nomeados através de
portaria e ouüos
representantes, especialmente designados, os
fiscais anotaram em registos próprios tcàas
as oconências, determinando o_gr: fg..necessário
à regularização das faltas ou ciefeitos
observados na forma do AÍigo 67, da Lei no g.666,
a" Zl'.OA.Sl.
i8'2' .As, decisões e providências que urtrapassarem â competência
do servidoi ou
comissão de recebimento deverão ser ãdotadas por
seus superiores em tempo hábil para
a
adoção das medidas convenientes a Administraçào
zação de que tÊra esta cláusuia não exciui
nem reduz a responsab,idade
18 1 ^- -lrscjli
da GONTRATADA peros danos causados a
GONTRATANTE ou a terceiros, resultantes
serão feitos

por

de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer
de seusempregados ou preposios.

18.4' A atesagão

de conformidade do iomecimenio do objeto cabe
ao titular do seror
--"

responsável pela fiscarização do contrato ou a
out.o servidor dásignado

19.

p*u

"rr"

fi-.

DAS PENALID.{DE§

19.1.

Pela inexecução total ou parcial do contrato,
a coNTRATANTE poderá gara-ntirÍa
prévia
a
defesa, aplicar à ..NTRATADA as seguintes sanções,
segundo a gravidade da
faita cometida:
i9.1.1. Advertência escrita: quando se tratar de infração
leve, a juízo da fiscarização, no
caso descumprimento das obrigações e responsabilidaáes
assumidas neste contrato ãu,
19.1.2. ainda, no caso de
ocon_ências que possam acârretar prejuízos
à
CONTRATANTE, desde que 9una1.
não caiba a aplicaçao aà saniao mais grave.

Â
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Multas:

19.1.3.i.

0,03% (íús ce:?:ési!r^os. por cerrío) por
dia sobre o valor dos servicos
enkegues com araso. Decorridos 30 (trlnta)
dias'dà atraso a CCNTRATANTE p.d;;;
decidir pela continuidade da aplicação da
,rífà p.ü'r*.ira"
o,
inexecução total;
",
0,060Á (seis ceitíésii*os po;, cento) por
dia sobre o varor globai do fato
ocorrido, para oconências de atrasos ou quarquer-out
to prazo previsto neste instrumento,
não abrangido pelas demais alíneas;
i9
5% (ci*co por cenío) por dia sobre o valor grobar
do fato ocorricio, peio
não. cumprimento de quaisquer condicôes
de garantia
,o
19.1.3.4. 5% (cincc por c_et.ra) sobre o varor giobal
"rtui.r"lido
atuaiizado "onoÀ,o,
do con-rrato, pela não
manutenção das condições de habilitação e qualificaçao
exigidas no instrumento
convocatório;
19'1'3 5.
x0% (tiez po;' cento) sobre o vaior do contrato,
na hipótese cie rescisãc
contratuai por inexecução parcial do contrâto;
i9.1.3.6. 20% (vinÍe por cenío) sobre o valor do
contrato, nas l.lipóteses de recusa na
assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução
do contrato - caracterizando-se
quando houver reiterado descumprimento de
obrigaçõLs contmtuais ,rp..io.
prazo limite de 30 (rinta) dias;
"iruro
""
i9'1'3'7' suspensão temporária de participar em ricitação
e impedimento de contratai
com a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois)
anos;
19.i.3'8. Decnaração de inidoneidadó para ricitar áu
.onout., com a Administracão
Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram
sua punição
promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade
",
que apiicou a penalidade,
qiie
será concedida sempre que o contratado ressarcir a eàministraçao
p"to, ,r":_,i",
resultantes e após decorridc o prazo da sanção aplicada com
base no inciso ànterioi.

""*.r:*;i.:;;"ã;

19'1'3.2.
13'3'

\>-?

'"^'"' ''

.

;;;;

20.
§-

D.AI R.E,SCNSÃO

,;.

DO CONTR,,{TO

20.1 . Segue abaixo os tipos de rescisão contratual:
20. 1 .1 . Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados

nos incisos I a XII e X-/il ic
artigo 78 da Lei no 8.666193.
20'i'2' Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo
no processo da
licitação, desde que haja conveniência para a Administração pública.
20.i.3. Rescisão Judicial, nos termos da legislação.
20.1.4. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento
de contrâtar com a
Administração, pelo prazo não superior a 02 (dors) anos.
20.i.5. Declaracão de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública,
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que
seja pronovida
a sua reabiiitação perânte a própria autoridade que aplicou a sançã0, que será concedida
sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuizos resultaates
e depois cie

Urbano Santos, no I657 - Juçara, Imperariz - MA - CEp 65.900-505
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decorido o prazo da s anção
aplicada com base no inciso
ante nor
20. L6. Inclusão pelo município
no Si stema integrado de
Regisrro do cEis/cNEP.
"O Sistema Integrado de Registro
do CEISiCNEp foi desen
volvido para publicar
da Transparência, os dados
, no Portai
do C adastro Nacionai de
Empresas Inidôneas e
(cEis) e do Cadastro
Suspensas
Nacio nal das Empresas
Punidas
(CNEF),
determinações da Lei 12.g46/201
aten dencio as
3 (Lei Anticom:pção)
O
acesso
ao
Si
aos entes públicos, de tcdas
stema é perniticc
as esferas federativas
(m
urucrpais,
estaduais
todos os poderes,,
e federais),

D;:P-osrÇoEs coMPLEMENT.AiRES
:iz!.t._
, 1§
.,rs condições de reajuste,

repactuações,.Àifãri"

,il:ff th;ilXi,1ít1;;;"'"âil:l'ii'.'*::?1"â'.'.",l,:i:.'::;"1x',1*
iil:ffi
r,

,,r
O contrato poderá ser_ aiterado
nos casos previstos no afi.
desde que haja interesse
65 da l-ei n.' 8.566/93,
da
d; ôôi#;;1"":àuJ"vl:los
CoNTRATANTE, com

justificaiivas.
JJ ;

Dii

í1is[

a

apresentação das devidas

DrsPosrÇÕES GERr,,ns

ii=r;;r'ff

".y#''fi',ff.1:::Tx?ff"':yE9{y,tR+rRrZ.MA

oevrdamente comprovado
ou

porierá

2:itt':J,::'à""X'.',:*Jtg::H."::id:,Ui?#1ii;ii[,gll#;"iÊ::"'ffi

:,yT,xritlJ:;l:,.#xi*ffi *ir:[{r,yr.f.,}riifi:Kffi
22.4. Quaisquer esclarecimenrôs .,rê ôa r^^^*
que se façam necessár
Básico-/

iil; ã1.H'ê.-..
ea,."ia",ffi"r#J'ü[T,:frfl.j:,T

ffi

:

ilJ"::

,,r:#n.*:.,d;l,imltãiruiS]:,
Imperafiz _ MA, 27 de julho
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OBRA CUSTEADA CON{ RECUITSOS DO PRECATÓRIO
FLNDEF N" 2015579420184019198

tl
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SECRETARA MLÍNICTPAL DE EDUCAÇÃO - CNpJ: 06.074.0s1/0001-96
BANCODOBRASIL -AGÊNCh: 0554-1 . CONTACORRENTE: 96.I18-3

ANEXO I
PROJETO BÁSICO

/ TERMO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

\í

OBRA

CoNTRÁTÂÇÃO DE EMPRESÂ ESPECTALTZÁDÂ pAXâ EXECUÇÀO DOS SERVrÇOS

DEÂCORDO COM O PROJETO DE REFORMÂ EÁMPLrAÇÂO DÀ EMErJÀCKSON
L,TGO

v
LOCAL
RUÂ CLEMENTE, DE MORÂES,211 * ALTO BONITO

IMPERATRIZ / MA
JULHo/2021

a
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Er(ÉcuÇÃo Dos sERvrÇos
Â.DMrNrsrRÂÇÃo DÂ oBRA
A adorftstÍação e/ou gereociamento de obra é um serviço que deverá
ser presado por uma empresa
de eogenharà esp e.;àl;,aü ern consultoú e coas*ução, ,*áo
as pnncrpls
na coordetração e eraboração de ações entre o .lie.rte, proieúas,
"'ro, coostrutoÍes """raiú q". ,}ür*
e demais fomecedotes
envolvidos no ernpreendi.meoto. o traba.lho .orrsi.tá io' ,.o*p"or*,o
das
diversas cuPt
eapas da
-* ..lqúr
constmção, desdca análte de viabilidade do proieto até a corrct
.ao'fira arãi1.2 ErÀBORaCÃo DE PROJETOS
1.2.1. PROJETO ELETRTCO _ NBR 5410, NBR 14039,
NBR 5458 ...
1.2.1.1 PROJETO ELETRICO DE BATXaTENSÂO;
1. 1

11r

A elabora@o do projeto elétrico d5teryão tem que atender ,. nomras em vigor da concessio'ána
!1xa
de
MA),
como as NBRS couespondentes.
@QUÁTOPJ,!,
a..-e11o_1a:4úo
_bem

i*ri lxr?J"ro

srsrEMA DE pRorEÇÃo coMrRA DEscÂRôÀ

1.2.3. PROJETO R.EDE

ÀrüôsrBnrce

(spDÀ).

ESTRUTURÂDÀNBR 14565;

1.2.4. PROIETO DE COMBÀTE À INCENDIO
h?AN UESr, NBR 13?14, NBR 142?6, NBR
13t34;
7.2.4.7. PROJETÂ E)UNTORES DE COITBATE A TNCENDTO
o proieto de ertintores devem esur de acordo com a NBR e as normatilzs do cotpo de Bombeiro
Militar do Maranhão;
1.2.4.2. PROJETO INSTALAÇôES DE HrDRÂNTES
Para elaboração dos projetos de hidrantes- devem ser seguido as
diretrizes da NBR bem como as noÍÍnas
do Co4po de Bombeto Mihar do Maranhâo;
1_?1.3 PROJETO CÀSA DE BOMBA COMÀBATE
A TNCENDTO
_

-

-

-- r.2.5.
INSTÂ].ÀÇÔES INTERNÀS DE GÁS
13932, NBR ú523.

2. SERVIçOS

IIAUEFEIiô ,;_Pã,NÓ'NO (GLP) - NBR

IMCIAIS/LIMPEZÀ/DEMOLIçÔES E RETIRADÂS

2.1. As edi§caçôes oão deverão ser consmrídas

,ot

"

,t.",o, e solos

que não âpÍesentem condiçôes

míniaras exigíveis de suporte à obra;
2.2.-Todo materiar aterro apiloado (rrunual/mecânico), de'erá ser
de 1o categoü e espalbado em carnadas
de 20 cm com.rnateriar de empréstimo. A compacação da área
aterrada a.i,oa

^,""ã*

por cada carnada;

."qr;;-*,.

2.3.I-oc?'çío coovencional de obra, através de gabarito de úbuas corddas
pontaretadas a cada 1,50m, sern
reaproveiurnento.
2 4. Deve ser retirado todos os mateüis ori,ndos das demoüçôes
e redradas de acordo com os serviços
execuados oo processo de renoções do projeto demoiir e construir.
2'5' obra não deve ser inicàda
q.re ó terreoo esteja compleumente Iianpo de qualquer
errpecilho que
atrapalhe o bom andamento da obra.

..-

2 6 4 CONSTRUTORA runteá até a entrega de6nitirz d.a obra,
em condiçôes e local ,rdicados pela
FIScÁLIzAÇÂo, a placl de construção, *rrfo.-" noÍnas e modelo determinad,
pJl.*.*.

Municipal de Educação (SEMED).

.

C,.beá

à

CONSTRUTORA p-rovidenciar as iostarações adequadas à execução
da obra,
dimensionando conforme a NBR 18:1978, os barracões para abrigar o escitório para
a FIscauàçÀó,
alojamentos e saniúios para operários, almoxarifado de materiai{ centrais de ferio,
forma
....
2.8. os tapumes serão executados com chapas de madein novas e rnteiras, obedecenao
" "orr.r.à,
;gorãrrã*,a.
---]]"t.z;. '
exigênús da municipa-lidade local, do PROJETO e da FISCALIZAÇÃO.
",
2.7

i.',*.,..hyn
- rnV1T"
Í<ua Uruano Sântos,

n" rô57

-

JuçaÍÀ tmperatriz

-

MA

-

CEp

65.900-505
"^í:# ,.
mis=Iiliiiftilm
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INFRA.ESTRUTURÀ E SUPER ESTRUTURÀ
atero apiloado (rnanual/mecânico), devcrá ser de 1o categoú e espalhado em c.ma6as
de 20 cnr com rnaterial de empréstimo. A compactação da áu.ea atettada deveá atenãer sequencialmente
3.

3.1. Todo matedal

por cada carnada.

3.2. Devem ser tornados todos os cuidados para o coceto posiciooamento da arrnação nas fixrdações,
devendo ser utilizados eçaçadores que gírranta o Íecobnmento mírumo especrfrcado pela ABNT NBR
5738, Coocreto - Procedinreato para moldagem e cura de colpos-de prorz:
- ABNI NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressão de co4ros-de-pro.lz cilíndncos;
- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concÍeto
- Procedimeftos;
- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em cental;
- ABNT NBR 8522, Concreto - Determinação do módulo esútico de elasticidade à compressão;
- ABNT NBR 8ó81, Ações e segurânça nas esm.rnras - Procedimento;
- ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto - Procedimerto;
3.3. Â execução das fuodações deveá satisâzer ao contido nas especi§cacões do projeto estnrtural;
3.4. Â escolha do tipo de frmdação mais adequado para uma ediÂcação é Ânção das cargas da ediÊcação e
da proÂ:ndidade

ü

carnada resisterrte do solo;

3.5. O concreto estrutural deverá ter o fck mínimo de 25mpa;
3.6. Para efeito deste procedimmto, eotende-se nfraestrutr:ra e superestn-rtr.rÍâ os seguintes elementos:
Sapaas, vigas ioferiores, pilares, rrgas superiores, vergas, contravergas e laies.
4. ALVENARTÀ E

YEDAçÃO

4.1. Serão executâdos os serviços de vedação com a utiliza$.o de tijolos cerârnicos de oito fr.ros:
9x19x19crn, de ptimeira qualidade, bem cozidos, Ieves, sonoros, duros, com as àces planas, cor uniforme;
- largura 19cna altura-19 crq profr:ndidade 9crn), e argamassa com traço do tipo 1:3;
4.2. EXIGENCIA Todas as superficies de concreto, alvenaria de djolos, forros de estuque e prémoldados, antes de qualquer revestimento, receberão um chapisco coostituído de argamassa djcrmento e
a.reà ao traço volumétnco de 1:3, lançado a colher, com força suficiente a permitir uma perfeita aderência
ao substrato em camada homogêaea ásper4 e de modo a recobú toda a superficie a ser rivestida5. SISTEMÂS DE COBERTURA

<

5.1. Os serviços de coberfirra acontecerão oas áreas que serão reformadas e consmrídas, onde serão usadas
estrunrras eÍn traÍn de rnadeira compostâ por teÍças e tesouras. A trama de madeira recebeá pinnEa de
ratamento contra cupins;
5.2. Seú apücada no telhado de todâ â escola existente e noras áreas telhas ceramica;
5.3. Rufo externo em chapa de aço gal-valizado ou aço galr,"alume, conforme eqpeciEcações do projeto de
coberhrra e calha em chapa de aço galvanrzado ou aço gdvalume, rf 24 chzpe de #0,65mm ow rf 22
- chapa de #O,80mm de natural, com Suportes ê Bocáis.

-

-

6. INSTÂIÀçÔES ELÉTRICAS/LÓCICES
6.1. A execução dos seniços de Insalaçôes Elétricas e Eletrônicas deverão atender todas as oecessidades
do prédio, garantindo coo6abiüdade, seletiüdade e segurânçâ. Deve satisfazet às prescrições da ABNT,
particularmente a NB- 5410, aos regulamentos das concessionáús locais;

6.2. Ô errprego de eletrodutos flexíveis seá obrigatório para todas as insalações embutidas, e cle
eletrodutos rígidos quando forem instalações apârefltes, salvo eq>ressa indicação em coctrário nas
especificações ou oo Proieto, sendo de PVC roscável e flexir.el tipo gargnt4 de fabricação TIGRE ou
similar, de acordo com a NBR- 6150;
6.3. Os eletrodutos podeÍão seÍ cortâdos a serr4 porérn, deverão ser escareados a lima para temoção de
rebarbas;
6.4. As ca:xas de interruptores ou tornadas, quaado localizadas próxrmas dàs portâs, deveÍão

.iJ;
I'

(\
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afastameato mínimo de 0,50 cm destas;
6.5. Â fim de facüur a enEação dos condutores, poderão ser usados produtos c
tes, talco,
pedra sabão ou rzselina em pasta;
6.6. O desencapamento dos condutores para efetuar emendas deverá ser cauteloso, e só será permitido em
pontos localizados nas caixas de passagem. - Os fios deverão ser lirnpos e revestidos com fita isolante de
borracha;
6.7. Os pontos de luz nos tetos seÍão perfeitamente ceotralizados, ou alin}ados nos respecrivos ambientes,
perfeiamente de acordo com a disposição consunte do Projeto de Insalações Elétricas;
6.8. Sào especrficados os seguiÍrtes upos de lumináús, previsas para a udlização com lámpadas de Base
P-27, nas poteÍrciâs espe<iÂcadas. Poderão ainü ser utilizados outros tpos de luminánas/lâmpadas, desde
que obseÍvâda à modulação do forro, e a equivalência entre íadices coano lumiaâncil e eÃciên<ü

Iuminosa/ energética;
ó.9. Seá executaü uma subestação aérea de 250,0 kVA/13.800-380/220v com qua&o de mediçâo

e

pÍoteÉo geÍâI, inclusive mâlhâ de ateÍÍâ.mento.
7. INSTÂLAÇÔES HIDRO.SÂNITÁRIÀS
7.1. As execuções dos serviços de Instalaçôes Hidáulica deverão atender as necessidades de todo o
prédio, garantindo um serviço e produto de qualidade;
7.2. Nas instalações tle âgr:a a deveá ser usado tubos e canecões
marca ugre ou si:rula:. Não será
permitido âzer emendas e conexões rnadequadas Qolsas a fogo) nos tubos de nenhuma tubulâção. Tem
que usar as conexões adequadâs e atender critedosamente os proietos hldráuüco;
7.3. Para o cálculo da demanda de consumo de água foram considerados o número de usuários previstos

Í

ü

para o estâbelecimento. Para o abastecimento de água poúr'el dos estabelecimentos de ensino, foi
considendo um sisterna indireto, ou s$a, a água proveniente da rede púbüca úo segue diÍeta-Ínente aos
pontos de coosuÍno, Êcando armazenada em Íeseft%tólios, que têm por finalidade principal garanú o
supÍimetrto de água da edi-âcação em caso de intem:pção do abastecimento pela coocessionáú local de
água e uniformizar a pÍessão ros pontos e tubuJações da rede predral;
7.4. A instdação predial de esgoto saaitáno foi baseada segundo o Sistema Dual que consiste na sepâÍação
dos esgotos pnrnários e securdários através de um desconector, conforme ABNT NBR 81ó0 - Sistemas
predàis de esgoto sanitário - Projeto e execução;
7.5. As carxas de i.oqpeções deverã.o ser loczJlzzÀas nas áreas extemas. No proieto foi previsto uma caixa
de gordura especul para receber os efluentes provenientes das pàs ü cozinha;
7.6. Todos os tubôs e coÍrexôes da rede de esgoto deverão ser em PVC rígrdo;
7.7.. A destinação final do sistema de esgoto sanitário deveá ser ftia em rede púbüca de coleta de esgoto
saruúio, quando não houver dspoaívd adotar a soluçào individual de destinação de esgotos saritârioi;
7.8, Louças - Visando facütar a aqúsição e futuras substituições das bacias saniúrias, das cubas e dos
lavatórios, o proieto padrão adoa todas as louças da escola na cor branca e com as segrintes sugestões,
conforrne modelos de refetêncü abaixo:
7.8.1 Metais / Plásticos Vrsando facütar â aquisição e futr:ras substituições dâs tomeiÍâs, das váhrrlas 4e
descarga e das qubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola ssam de marcas
difundidas em todo território nacional, conforme modelos de referêncà abaixo:
7.8.2. Serão sugeddos oeste Memorial apeoas os itens de metais âpâÍenres, todos os complementos (er.:
sifôes, uihrrlas para ralo das cubas, acabamentos dos re6isuos);
7.9. Bancadas, prâdeirâs e diüsóús em granito - A 6xação das bancadas de granito só poderá set feita
após a colagem das cubas (realizada pela marrnorana). Para a iostalação das bxrcadas de granito, deve ser
feito um rasgo oo reboco, para o chumbamento dentro da parede.
8.

PINTURÀ

8.1. As superficies a serem pintadx deverão ser exaninadas, Iimpâs e comigidas de quarsquer imperfeições
de revestimento antes do início do serviço;

...11

.,6

rJ.
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8.2. As paredes deverào

ser pintadas com selador acriüco na
quantidade de
enas e as
paredes internas seá emassadas e lixadas
e ao final deverão ser apücadas duas
Láter PVA
taoto Ítâs paÍedes interoa e exteÍDas na cor branco
gelo;
8 3. As estruturâs meúlicas dâs coberoxas
e as e squâdÍias (portas, portôes, janelas
e etc.) deverão receber
uÍna dernão de prime anticorrosivo
, P2Ía depois Íeceber duas demãos de inta esrnalte sintético
rus cores
deGnidas pela SEMED (Secrearà Municipal
de Educação de Inrperatriz
8.4. Todas as superficies intemas ou erterflas ü edi6cação
que so &erem ação direta de obras e
s eõ,1COS
deveáo
seÍ
prntadas
seguindo
o
existeote
Í1O
local.
8.5. A pintura de letreiro e logomarca deverá atender
rigorosamef,te as especificações fornecidas
pela
Secretaria de Educação de Imperatnz - SEMED

padrão

9. PISOS E

REVESTIMENTOS
9'1' O solo deverá ser previamente drenado, reguJarizado e bem
apiloado de modo a constituir uma
infraestrurr:ra de resstàocia unrforrne. - o mesmoãeverá
,", ,"gu;"à;o a. f;;G;;;lL?..u",

;:1T.H:.i;Hilff;,li'"'#ffJ"'.if#:*f*':#iipisourdustriar*""tu*"'ffi

.i*y

9'2 o piso Monolítico GmniuÍu) possü ótima resrs,êrr.,^ ,o,
ãilrços

reves e médios, garantindo maior
durabüdade, higiene, seg,rança e acabamento estético.
o
poo-."o execuado sobre uma carnada de
co-ntra piso com atgamassa tÍaço 1:3 (cimenro/areia
média) eqpessura de 5crn;
9 3 Nos serviços de chapisco e reboco seú utrrna,,do
Ên") Na apücação do reboco seú necessário a, ^rffi..r.o* *aço do apo 1:3 (cimento e areia
à.

dr;ã;;,;i;.*à]r'i-il.

ri"

",*riçao
§erprojeto arquit.,a*.o
*.r,ã.. ogorosamente);
v + Âs supeÍhcres a seÍeÍn revestidas de cerârnica
"
deverão
ser .oã;*ar", . Jáotia", de q.aisquer
imperfeições de revestimento

Htoi:jlo:n!1 TI*"

antes do início do senrço;
revestimeotos em cerârnica seao de 33cm x 45cm braaco
ge10 e 10cm x 10cm cor azü Fra,,ça,
ambos PEi-03, asseotada com argamassa industriar adequad"
pr."
o assentamento de cerârnica e
.
espaçadores plásticos em cruz de dimensão iodicada
pela -'oaao iur.rer.à.
epó'ri cirza platina com dimensão hdicada pela modeio ref*ê*";
9.6. o piso podoútl intemo, Direcionar e ^Álera será
toroÃ" 30x30 cm com assentamento em cora
r,rnil;
"9 10 Deverão ser executadas rampas de âcesso zos cadeirantes
no passeio púbrico intemo e exteÍno com
as devidas urclinações normatirzs.'

9

5 0s

i.JJij"aJ *üãir"r,.

10. ESQUÀDRIÂS
10 1 4s esquadnas de ferro (poras, portões e gradis)
e de aluminio e

vidro temperad.o gmm

(aneras),
deverão obedecer rigorosamente, quanto às aimãnsoes, Iocalzação
e execuçào, às
do
proieto
arqütetônico. Todo o material a ser empregado deverá esar iseato
'rdicações
de d"i";;;;;*.;;;;:,â
.*
fnalidade, ars como rachaduras, amassa-""iãr, âtt
.,a.,
^, "-p.rr-*,o.,
10'2' o assentamento de marcos de ponas seá executado
depois de tiradás os pontos de revestimentos
das paredes adiacentes; se caso necessá.d.o se"ào urir;-adas peçL eçeciais
p^o ,à
delas seja sempre de acordo com os detalhes do proieto;

10.3.

"...ffi-;;;";g,

Os serviços de âssentâmeflto das esquadrias de ferro serão realizados
com a maior perfeição,

qediante emprego de mão-de-obra espe.irjrzrd^ de primeira quaüdade ; ;; ;á;;;;^"Í;rr..
,^é=*: O matenal a ernpregar deveá ser ,ro.ro, Iürrpo, perfeiti:nente d.esernpenado . ."- J.iJ,o
au
fabricação. Às esquadrias deverão ser dimensionadai adequadamente para
resisú às cargas ,eàcais
'esultaltes do seu próprio peso. Âs esquadrias não serão jamais forçadas-em rasgos fora ao iro*à.o o"
de escassas dimeosões. As esquadrüs só poderão ser assentadas ctepors de
.-"";;d^;;
p"r^
fisc.li-ação, todas as condições de execuçào das mesmas;
"prãàa".,
10.4. As portas intemas deverâo receber coaj*oto de feragens apropúdas para salas
ou balleetos,
conforne sua utllização. As feragens uu}zadas sedo em-latão cromado, de acabamento

i.,'

'(:üc\
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devendo ser novas e em perfeitas condiçôes de frmcionamento;
CPL
10.5. Todas as esquadrias deverão obedecer rigorosamente à dimensões e
s do projeto,
deveado-se observ"ar o trpo de janela especiEcada na leçnda do projeto arqütetônico e pladlha
orçamentâia.

FORRO

11.

11.1. O forro em régua de Gesso em placas. Ambos são compostos por painâs lineares, que se encaixam
entre si pelo §stema macho-fêmea, não aparecendo emeadas. O foro tem peso reduzido, zpltce.çào
sraples e úpida com grafipos ou p,uafusos. O forro resiste perfeiarnente à maioú dos agentes químicos,
detergeotes usuais, gases iads5triais, óleos e graxas, bem como a hactéús. Permanece inalteável aos

fenômeoos da cotosão do ar do rnaÍ e dos fungos;
11.2. Roda Forro placas de çsso;
11.3. Forros e Roda Forro âssentâdos côm ÍrÀochâs, ernpenados, recortes âpâÍefltes e furos em locais
improprios não serâo aceitos pela fisceiização e terão que set cotdgidos.
12.

COMBÀTEÀINCÊNDIO
À classiEcação de rÀco pâÍâ

12.1.

as edifrcações que compreeadem os estabeiecimeotos de ensino é de

risco leve, segundo a clâssGcâção de diversos Coços de Bombeiros do

pú.

São erigidos os seguintes

sistemas:

12.2. Sisteoa de Hidrantes;
72.2.7. Czr,r debombas com duas boÍnbas de 2CV e quadro de conundo automático;
12.2.2. AbÀgc pan hidrante com registro globo aogulaÍ 45 gra.us, adapador Storz, rnangueirà de incêadio
esguicho em letão;
12.3.Exdntores de incêndio: para todas as áreas da edifrcação os ertintores deverão atender a cada rpo de
B e C, e aos tipos recomendados, pó químico e CO2. A locação e insalação dos
classe de fogo,
exútoÍes coostâú da planta baxa e dos detalhes do proieto;

.\

12.4.Sinalização de seguraoçÀ as sinalizações auxiliem âs rotâs de frga, orienam e advenem os usuários da
edifrcação.

ú.

t-

SERVIÇOS DTVERSOS
13.1. Os quadros brancos que serào insalados nas salas de aula devem obedecer às especi.frcações de
comprâ da plan iha orçamelúria;
13.2. Â CONSTRUTORÂ deveá ao loogo da obra procurar Ínânte( o canteiro e os locais em obra
organizados e, Íra medida do possíve\ limpos, antes da entrega da obra deveá ser elaborada a lirnpeza

çral

da área extema;

água e saMo neutro. O uso de deterçntes,
73.1. Pan a limpeza, deverá ser usado de um modo
solventes e removedores químicos, deverão ser restritos e feitos de modo a oão causar danos às superficies
e peças. Deverão sêÍ udlizâdos âpeíâs os pÍodutôs especificados pelos Éabricantes dos rnateriais e

çnl

componeí]tes eÍnPregados ru obra;
13.4. Antes de serem utilizados ÍnâteÍiâis de limpeza especí6c4 as superficies deverão ser Lmpas de
Íespingos de tnt4 manchas ou aÍgamassa;
13.5. O desednrlho da obra dev&á sêr feito perodicamente c de âcordo côm âs ÍecóÍnendâçõês dâ
FISCALIZÂÇÀO, Ào témino dos serviços, será removido todo o entulho do terreno, sendo
cúdadosamente lirnpos e i?ridos os âcessos;
13.6. A Construtora deveá ao 6na1 dà obra apreseÍrtâr â plâcâ de inauguração da referida obra conforme
exrgência do município e seu respecdvo proieto.
14.

ESPECIFICAçÔ ES TECNICAS Pan

l uenon tçÃo »e PRoPosT,a. DE PREÇ

. .tr

r§l'-

de
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14.1 Utilizamos a Planilha de Encargos Sociais com DESONERÂÇÀ O da folha de
na ultrma pubJicação SINAPI - Composição de Enca:gos Sociais podendo ser

para

o

o

base

Iink

estado do MâmÍüão. As

empÍesas licitâfltes optantes pelo Simples Nacional não deverão incluir os gastos reladvos às contribüçôes
que essâs emp(esas estão dispensadas de recolhirnento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme üspões o art.
13, § 3", da referida Lei Complementa: n".123 /2006;
14.2 A Planilha Orçamenúia do Liciante deveÍá apresentar todas as inforÍnâçôes constantes rra Plarüha
Orçamenáü em aaexo, âpÍesentando valor unitâio corn BDI e valor uruaário sem BDI, atendendo ao
princípio de vinculação ao instrumeoto convocâtóÍio;
14.3 O Cronograrna Fisico Financeiro do Licitante deverá apresentar todas as informações coÍrstantes no
Cronograma Fisico Filaaceiro em anexo;
14.4 A composição dos Benefirios e Despesas Indiretas
@DI) deverão utiizar valores referenciais de
acordo com acórdão 2622/2013-TCU, paÍa consúução civil e apücado sobre a forrnula para cáiculo do

-

BDI.

ii it- i.tc - a- S - G))/l- DF)r-1 - Ü'i
sot:1ifl-irricc
.1- I.t
.)

-r

-

.)

14.4.1 AS TAXÂS REFERENCIAIS UTiLIZADA PARA COMPOSIÇÀO DESTE
MINIMAS, TOTAIIZANDO 27 36%
14.4.2

14.4.3
14.4.4
14.4.5
14.4.ó

BDI FORÁM AS

ADMNISTRÂÇAO CENTRÂL: Miaimo 3,00% - Máximo 5,50%
SEGURO + GÂX.ANTIA: Mínimo 0,80% - Máximo 1p0%

NSCO: Mínimo 0B1o/o - Máxkno 1)7o/o
DESPESA FTNANCEIRA: Mínimo 0,59% 3'- Máximo 1,39%
LUCRO: Mínimo 6,16% * Máximo 8p6%
14.4.7 DESONERAÇÃO CONFORME LEI 13.161 DE 31 DE AGOSTO 2015: - 4,50%
14.5 As empresas ü<iultes opantes pelo Sunples Nacional âpresenteÍn os percentuais de ISS, PIS e
COEiNS discrimiÍndos na composição do BDI que seiam cornpatível com as alíquoas a que a emPÍesa
esú obrigada a recolher, previstas no Âaexo IV da l-ei Complementar no. 72312006;
14.ó As empresas ücitantes devedo apÍesentaÍ na composição do BDl, o percentual de ISS compaúvel
com a legrslação tribuu.ârie do município de Impemtriz/MÀ onde secão prestados os sen'iços previstos da
obra, obsen'ando a forrna de definição da base de câcúo do tributo previsa oa legislação municipal e,
sob(e estâ, a respectiva alíquota_ do ISS, que seá um percentual de 4% sobre o total dos seÍviços eÍn
coqforÍnidade com o ANEXO UNICO / ALC - AIIQUOTA CORRESPONDENTE - ISSQN, ITEM
7.02 do Código Tributário de Imperatoz/MA;

DÀVIGÊNCIÀ
O serviço deverá esar concluído no pÍazo de até 150 dias (Cento
parur tla expeüção da Ordem de Serviço p"!: CONTRÂTÁNTE;
15.

15.1

i5.2 O prazo poderá

e Cinquenta Dàs), coatados a

ser prorrogado caso a fiscalização idenufique fatores relevantes que

o

eíjarn

PiECEBIMENTO DO SERYIÇO
16.1 O recebgnento proüsório dar-se-á após o termino da obra e/ou serviço q:ando eliminadas todas as
peodências âpontâd; pela flscalâação, para fios de postetior verifrcação da conformidade üs
ispeciscações dos serviços e/ou rnatedais, no ptzzo de até 10 (dez) dias úteis após soücitado pela
16.

cootratada;
provisóno, após
16.2 O refebrmento defuutvo no prazo de até 30 (trinta) dras, contados do Íecebimetrto
conseqüêotemente
e
serviços
dos
oateriais
quanddades
e
qualidade
a veri§cação das espeofrcações,
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Contratante;
16.3 Não será aceia eoueg PaÍcial do serviço, nem serviço
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Reforma e ampliação, sob pena de rejeição do serviço;
1ó.4 O Fiscal acompanhará a execução e emitirá relatório oode constata!á a conclusão
para emissão da noa Êscal no valor corresponde ao ctonograma aprorzdo.
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o
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-,
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1 7. 1
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17.5. Efetuar a oatncula da obra junto ao INSS;

17.6. Curnpú Eelmeote
nos prazos estipulados.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CNPJ: 06.1 58.455/0001-1 6
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No k

Reforma e Aínpliação da EÀ4El Jackson Lago
j

J

CPL

orçamento sintética

bescrição

Item

5l

Und

Quant.

1

REFoRMA E AMPLAçÃO DA EMEI JACKSON LAGO

1.1

REFORMA

1.1.1

sERVrçOS lNlClAls

1.1 .1 .1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

m'?

6

Mobilizaçáo e dêsmobilizaçáo da obra

un

1

ELABoRAÇÃo DE pRoJETos BÁstcos oe rucErunenin

UT

1.1.2

'-\r.1.1.3

LocAL

1.1.2

ADMTNTSTRAÇÃo

1.1.2.1

AoMlNrsrRAÇÂo LocAL

1.1.3

oemouçôes e nTTRADAS

L l,o,

I

476,44

REMoçÃo DE ptNTunn

l'aÊs

úrex

(RqspAGEM E/ou LTXAMENTo E/ou

5

1605,97

m2

escovncÀot.
1.1.3.2

RETIRADA DE ARVORES

UN

1.1.3_3

Retjrada dê entulho da obra uülizando caixâ colêtoÍâ câpacidade 5 m3 (local:
Aracaiu)
COBERTURA

m3

212

Revisáo em cobeÍtura com telha cerâmica tipo cânal comum, ltabaiana ou similar,
com reposiçáo dê 20% do material

m'

1133,28

ApLrcAÇÃo DE FUNDo SELADoR AcRíLlco EM pAREDÊs, UMA DEMÃo.

m2

1ffis,97

AF 0612014
neurcnçÂo e
AF 06/2014

Ín':

1065,97

íÍÊ

1065,97

m,

1133,28

m2

1133,28

ín,

1133,28

't.1.4
1.1.4.1

,.í.5

:=\.r.s.t
1.1.5.2
1.1.5.3
1.1.5.4

PíNTURA

LTxAMENTo oE

mnssn

oeuÃo.

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA úTEX ACRÍLICA EM
PAREDES. DUAS DEMÁos, AF o6i2o14
]APUCAÇÃO DE FUNDO SELADOR rcRÍUCO EM TETO, UMA DEMÃO.

AF 6DO14
1.1.5.5

úrex eú eAREDES, um

APLICAÇÁo E LIXAMENTo DE MASSA

úTEx

EM TETo. UMA DEMÁo,

AF 06/2014
1 .'1

.5.6

APLICAçAO MANUAL DÊ PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMÁos. AF o6t2o14 .

1.í.6

tusrar-eçoes HURoSSANITARLÀS

1.1.ô.1

Revisão dê ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01

un

60

1.1.6.2

Rêvisáo de ponto dê água üpo 3

un

82

1.'.1.7

rwsrnl.aÇôes elÉrRtcns

RUA RUI BARBOSA

. CENTRO . IMPERATRIZ / MA

I

..[/.,[.r.,,,-,,, ..
^

'
t;-/^a.!-r'
r.^' :'.i'^'-, _--,',^\
^

lu''c'gçe
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RefoÍma e A{Rpliação da EMEI Jackson Lago

!
Orçamento Sintética
Item

Descrição

Und

Quant.

'1.1.7 .1

Revisão de ponto dê luz tipo 3, êm teto ou parede

pt

150

1.1.7 .2

Revisâo de ponto de tomâda dê força tipo 2

pt

60

í.í.8

PAVIMENTAÇÂO

1.1.8.1

Piso tátil direcional e/ou alêrta, em borÍacha, p/deficientes visuais, dimensóes
25x25cm. aplicado. reiuntado, exclusivê regularizaÉo de base

rn'z

24,12

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018

nf

189,98

IMPERMEABILIZAÇÀO DE SUPERFíCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.
aF 06/2018
DhtERSOS

m2

225,'t3

m2

25

v'.1.8.2
1.1.8.3

't.

í.9

1.1.9.1

Gradil de fefio dbaffa chata 2"x114" vêfticais espaç.1ocm, montantê êIn perfil
sêÉo quadrâda de 1" vêrticâl espaç.3 m, barÍas paralêtas horizontais 2,,x1/4,,,
incl.portão, rm.reta h=30cm em alv.birco e=19cm, chapiscada ê rêbocada,
êxclusive pintura

1.'t .9.2

Logotipo da DESO em Esúuturas Téneas

1.1.9.3

Placa de inauguraÉo êm alumínio com Acrilico, BOxoOcm,com logomarcâ ê
moldura
LIMPEZA FINAL DA OBRA

un
un

1

m2

4252,04

LocâÉo de constuÉo de edificaÉo enfe 200 e 1(AO m2, inclusive exeeÉo

Ín2

1042,3

1.2.1.2

de oabarito de madeira
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

íYt'

1452,U

1.2.2

MOVIMENTO DE TERRA

1.2.2.1

ATERRO C/COMPACTAÇÁO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO

m!

521 ,15

1.2.3

ALUGT'EL DE EOUIPAMENTOS

1.2.3.1

Andaime mêtálico - locaÉo mensal SEM VALTDADE

1.2.4

INFFÁESTRUTURA

1.2.4.1

SAPATAS

.t.1,9.4
1.2

AMPLIAçÃO

1.2.1

sÉRvlÇos rNrclAls

'\:-t.2.1.1

1.2.4.1.1

m2xmês

ESCAVAÇÀO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM

340

mr

39,'14

m2

u,oz

PRÊV§ÂO DE FÔRMA. AF 0612017
1.2.4.'1.2

APILOAMENTO COM IVIACO DE 3OKG

g
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Orçamento Sintética

Item

Descriçâo

Und

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE
25 n PA AF O1t20,t7
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE,.AF 1CV2O17

1.2.4.2

ARRANQUES

1.2.4.2.1

(COMPOSIÇÁO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS OE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAT TÉRREA, FCK =

)S

(..2.+.a

?\^PA

AF

b53
CPL
Quant

ml

13,13

m3

2ô,01

m!

2,84

m!

19,57

CoNCRETO ARMADO, PARA ED.TF|CAçÁO NSTTTUCTONAL TffiREA, FCK =
1.2.4.1 .4

N ,t

O1t2O17

VIGAS BALDRAME

ESCAVAçÃO MANUAL DE VALÀ PARA VIGA BALDRAME, SEM PREMSÃO DE

1.2.4.3.1

FÔRMA,

AF 06/2017

1.2.4.3.2

APILOAMENTO COM MACO DE 3OKG

m2

6s,24

1.2.4.3.3

(COMPOSçÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE

fn'

19,57

rr2

260,96

m3

8,45

m'

18,73

M

83,2

M

83,2

M

42

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK =

)5 ttpa aF o*1a17
1.2.4.4

IMPERMEABILIZAçÃO

1.2.4.4.1

12.5

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFíCIE COM EMULSÁO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS AF 06/2018
SUPERESTRUTURA

1.2.5.1

NÍVEL TÉRREo . CoBERTURA

1.2.5.1.1

PII"ÁRES

1.2.5.1.1.1

(COMPOSIÇÁO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESIRUTURAS DE
CoNCRETO AR|\i1ADO, PARA EDtFICAÇÂO tNSTITUC|ONAL TERREA, FCK
=
25 MpA ÀF O1rO.t7
VIGAS

1.2.5.1.2
1.2.5.1.2.1

í.2.5.1.3
1.2.5. í .3.

í

1.2.5.1.3.2

1.2,51.3.3
1.2.5.1.4
1.2.5.1.4.1

(COIVIPOSIÇÁO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK:
25 À/rPA AF 0í /20í ?
VERGAS E CONTRAVERGAS

VERGA MOLDADA IN IOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE
1.5 M DE VÃO. AF 03/2016
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÁOS OE IV1AIS
DE 1.5 M DE COMPRIMENTO. AF 0312016
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M
DE VÃO, AF 03/2016
LAJE CONCRETO ARMADO
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE
coNcRETO ARMADO, pARÂ EDIFICAÇÃO |NSTITUCiONAL TERREA, FCK

m3

12,4

_-

25iÀPA AF O1t2017
1.2.6

ALVENARIA E LEVANTES

RUA RUI BARBOSA
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Rêfoíma ê AÍnptiaçâo da EMEI Jackson Lago

(

35q
CPL

')
J

ra

Orçamento Sintética
Item

Oescrição

Und

1.2.6.1

NIVEL TERREO . COBERTURA

1.2.6.1.1

ALVENARTA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS

1.2.7

COBERTURÂ

1 2.7.1

PATIO COBERTO

1.2.7.1.1

Estrutura Metálica Galpóes êm Pórticos , Colunas^/igas em Treliça UDC7S,
têrças ê vigas longitudinais em UDC 127 e í S0, 2 águas, sem lantêrnin, váos ô,0
a '10,0m, pintado 1 d oxido feno + 2 d êsmalte epóxi branco, exceto fom. Telhas Executada - R1 - com 6 metros de pé direito

1.2.7.1.2

TELHA TERMOACÚSTICA TRApEZOIDAL iNCLtNAÇÃO 17.6%

1.2.7 .1.3

CUMEEIRÀ TERMOACÚSTICA

1.2.7.2

SALAS DE AULA

1.2.7.2.1

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA pOR RtpAS, CATBROS E TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CÂNAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF

1.2.7 .2.2

TELHAMENTO COIV TELHA CERÀNIICA CAPA.CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATÉ 2 ÂGUAS, INcLUSo TRANSPoRTE VERTICAL. AF-07/2019

CEúM|COS FURAOOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA gCM) DE PAREOES COM ÁREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M' COM VÁOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014

Quant.

m2

978,ô

m2

367,3

m2

367,3

M

37,9

ítf

620,04

m2

620,04

M

68,9

m

108,2

m

137 ,8

-O7I2O1g

. 2.7.2.3

\<_

CUMEEIRA PARA TELHA ÓERÂÀIICA EMBOçADA COM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF-07/2019

1.2.7 .2.4

Chapim de concreto prâmoldado

1.2.7.2.5

Rufo de concÍeto armado fck=2ompa l=3ocm e h=Scm

1.2.7.3

ANFITEATRO

1.2.7.3.1

TRAMA DE MADETRA COMPOSTA pOR RtpAS, CATBROS E TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CÁNAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF-07/201 9

1.2.7.3.2

TELHAÍÚENTO COM TELHA iERÂMICA CAPA.CANAL, NPO COLONIAL, COM
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSo TRANSPoRTE VERTICAL. AF o72o1g

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOçADA COM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 Á6UAS.
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF O7I2O19
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Orçamento Sintética
Itêm

Dêscrição

Und

1.2.8

REVESTIMENTOS

1.2.8.1

ARGAMASSADOS

í.2.8.í.1

NíVEL TÉRREO . GoBERTURA

1.2.8.1.1.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA T&qÇO i:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 4OOL, AF 06/20,14

.j.z.a.r.r.z
1.2.8.1.1.9

m2

1957 ,2

ín'

1246 J7

m2

671,03

piscina,

m2

lao

TtpO

m,

481 ,73

m2

1043,74

m2

1043,7 4

E ARETA), ACABÀMENTO RúSTICO, m,
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÀNICO DA ARGAMASSA, AF-09/2020

276,53

Rêboco espêcial de parêdê 2cm com argamassa tÍago t3 - ,l:3 cimênto / areia /
vêdacit
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4OOL, APLICADO
IVIANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COIVT
ÁREA MAtoR euE 1ot\r2, ESeESSURA DE toMM, coM ExEcuÇÁo DE

Í^ I t§r\^ê

1.2.8.2

d taol/t

CERAMICOS^c

1.2.5.2.1

Revestjmênto ceÉmico para paredê, 10 x í0 cm, Etizabêth, linha cristal
aplicado com aÍg^amassa industda.lizâda ac-ü, rejunte êpoxi, exclusive
rêgularizaÉo de basê ou emboço - Rêv 02

1.2.8.2.2

REVESTIMENTO CERAMTCO PARA PAREDES TNTERNAS COM PLACAS
ESMALTADA EXTRA DE DTMENSÓES 33X45 CIV APLICADAS EM AMBIENTES
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M' NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF-06/2014

1.2.9

PISO E PAVI

1.2.9.1

Piso em concrêto simplês desempolad o, Íc}.= 21Mpa, e = 7 cm - Náo
formas para juntas de concretagem

1.2.9.2

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITTNA EM
INTERNOS,

1.2.9.3

1.2.9.4

M

1.2.10.1

â

ENTAçÀO

AF

inclui

AMBTENTES

Og2O2O

prso C|MENTADO, ÍRAÇO 1:3 (C|MENTO

|MPERMEAB|LIZAÇÃO DE SUpERFiCtE COM MANTA ASFÁLT|CA,

UMA

oAMADA, tNCLUSIVE ApL|CAÇÂO DE pRtMER ASFÁLT|CO, E.3M[it.
aF 06/10íÂ
1.2.10

Quant.

m2

125,46

m2

676,44

M

448,8

nÉ

1286,17

FORRO
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AIUBIENTES COIVIERCIAIS.

AF 05/2017 P
1.2.10.2

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF-0512017

1.2.',11

PINTURA

1.2.11.1

PAREDES / TETO

1.2.11.1.1

ApucAÇÃo DE FUNDO SEIáDOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
AF 06t2014

DEJúÃO.
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Orçamento Sintética
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Item
1.2.11

.1

.2

1.2.11.1.3

AF 06t2014
APLICAçÃo Ê LIXAMENTo DÊ MASSA úTex
AF 06/2014

eTT/l

1.2.11.1..4

APLICAçÃO E LIXAMENTO DE MASSA

EM TETO, DUAS ÓEMÂOS.

't,2.11.1.5
1.2.11.1.6

-.f

APLTCAÇAO DE FUNDO SELADOR ACRíLICO EM TETO, UMA DEMÃO

.z.rr.z

úTEX

PAREDES, DUAS DEMÁoS

AF 06/2014
ApLtcAÇÂo MANUAL DE P|NTURA coM TTNTA úrex ncRÍLrce eni]
PAREDES. oUAS DEMÃos. AF 06/2014
ApLrcAÇAo MANUAL DE eINTURA coM TTNTA úrEx rcRÍlrce EM TETo,
DUAS DEMÃos. AF 06/2014

Und

Quant

m2

1043,7 4

m2

1286,17

m2

1043,74

m2

1286,17

m2

1043,74

nr"

2

m2

676,44

PISOS

1.2.11.2.1

APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXÍ SOBRE PíSO

1.2.11.2.2

PINTURA DE PISo INTERNo/EXTERNo. o/TINTA BASE RESINA ACRíLICAQUARTZo.2 DEMÃoS
INSTALAçOES DE PRÊVENÇÃO E COMBATÊ A INCÊf\IDto

,t.2.,12

1.2.12.1

EXTINTOR DE INCÊNDO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CI,ASSE
BC - FORNECiMENTO E TNSTALAÇÃO. AF_10/2020-p

UN

2

1.2.12.2

LUMINÁRIA DE EMERGÉNCIA, COM 30 úMPAOAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO 6 1X514;eçÁO- AF _O2t2O2O

UN

14

1.2.12.3

Placa de indicativa de "EXT|NTOR" em pvc. dim.: 20 x 20 cm

Un

2

1.2.12.4

Placa de sinâlizacao. fotoluminescente, 3gx19 cm, em pvc , com seta indicâtiva
de sêntido (êsquerda ou dirêita) dê saída de emêÍgência- placa S2

un

7

1.2.13

NSTALAçOES HDROSSANÍTÁRAS

Por o de esgoto com tubo dê pvc rígido sotdavel de 6100 ÍÍm (vaso sanit#io)

pt

24

1.2.13.2

Ponto dê êsgoto com tubo dê pyc rotdo soldável
mictórios, ralos sifonados, etc...)

mm (lavatorios,

uÍl

30

1.2.13.3

Ponto de água fria êmbutido, c/matêrial pvc rÍgido soldávêl

g

2Smm

un

44

1.2.13.4

Ponto dê águe friâ êmbutido, dmaterial pvc rígido soldável O 4omm

un

24

1.2.13.5

Caiya de inspeçâo O.60 x 0.60 x 0.60m

un

I

1.2.14

rNsrALAçÔES ELÉrruCAS

1.2.14.1

ALIMENTAçÃO

1.2.14.1.1

CABO DE COBRE FLEXíVEL ÍSOLADO, 70 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DTSTRTBUTÇÃO - FORNECTMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12t201s

1.2.14.2

poNTos DE ToMAoAS, TNTERRUpToRES e luurruÁRns

'-\*.,2,13.1

dê 6 40

120

À,t

z..l ,r
RUA RUI BARBOSA

. CENTRO . IMPERATRIZ / MA

I

k

í

,',,,^[1.,,#.,J';'Hlr'"n;.

"'^v,"1"?l',l'iii,,,',

No\

w

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CNPJ: 06.1 58.455/0001-1 6

c)

P

a

i{o

N

E;vi

lÉ!

*

rmfilinHt"rirz

No

Rêforma e Ampliaçâo da EMEI Jackson Lago

k

3s?

Item
1.2.14.2.1

1.2.14.2.2

cP

Orçamento Sintética
Descrição

'

,,,-ffi\
.+---.':

\:lk-É-j
\ *-..--,/
Und

poNTo DE TOMADA RESTDENCTAL tNCLUtNDO
TOMAOn 1Z rriióour-os1
10A/250v, cAlxA ELÉTRICA, ELÊTRoDUTo, cAao, RAsà,
oueÀn q e
CHIIMBAMFNTO AF 01/20,16
PONTO DE TOMADA RESDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A.1250V,
CAIXA

ELÉTRIcA, ELETRoDUTo, cABo, RASGo, euEBRA e cnur,,tenúer.rro.

Quant

UN

20

UN

20

aF

Y-

1.2.14.2.3

01/201â
Ponto de tomeda 3p pâre âr condicionado âté 3OO0 va, com êlêtroduto de pvc
rigido embuüdo O 3/4,,, incluindo coniunto astop/3oa-220v. inclusive atêrÍamento

pt

10

1.2.14.2.4

Ponto dê intêrruptor 01 seÉo (1 s) embutido com eletrôduto de pvc rígido

pt

20

1.2.14.2.5

Ponto de intemlptor 02 sêÉes embutido, com elêtroduto de pvc ÍÍgido
roscável O

pt

4

1.2.14.2.6

Ponto de luz em teto ou paÍede, com eletroduto pvc rigido emblnido
Ê

un

90

1.2.14.3

QUADROS

1.2.14.3.1

QUADRO DE DISTRIBUIÇÁO DE ENERGTA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EI\iIBUTIR, COM BARRAMENTO rNIrÁSIôO, PNNN
+O
DISJUNToRES DIN 100A - FoRNEctMENTo E INSTALAÇÃo. ni_rolzozo

UN

2

UN

2

UN

10

UN

4

UN

5

UN

5

UN

14

1.z.'.t4.4

DISJUNTORES

1.2.14.4.1

DtSJUNToR TERMonlaclrÉrrco

rntpoLAR , coRRENTE NoMINAL

DISJUI'ITOR TRIPOLAR'I'IPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32À

1.2.14.4.3

FORNECIIiIENTO E INSTALACÀO. AF 1OI2O2O
DTSJUNTOR tvlONOpOrÂR Tlpo orN, ioRRetre

FoRNEctMENTo E tNSTALAcÃo.

1.2.14.4.4

DE 2soA .

't.2.15
1.2.15.1

1.2.15.?
1.2.15.3

.

novnnal oe roe

_

1ot2o2o

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CÔRRENTE NOMINAL DE 16A.

FoRNEctMENTo E tNSTALAcÃo.

1.2.14.4.5

AF

3/4,,

314,,

FoRNECtMENTo E TNSTALAÇÃo. AF _1otzo2o
1.2.14.4.2

g

AF lot2ozo

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
2OA.
FORNECIMENTO E INSTATACÂO. AF 1OI2O2O

SPDA

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA . FORNECIMENTO
E
INSTALACÃO. AF 1?2017
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM', NÃO CUTET|NAOE. COM ISOLADOR
FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 1212017
cAproR Ttpo FRANKLTN eARA spDA - ronneôrurrruro E INSTALAÇÃo.

.

AF
1.2.15.4
1.à.1s.s
1.2.16
1.2.16.1

1212017
cAtxA DE tNSpEÇÃO pnu ÀrpRnqlaeuio,
DIÂMETRO INTERNO = 0.3 M, AF 12I2O2O

crncur_an, EM poLtETtLENO,

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT.BOLT . PARA CRAO OE SSI4IVIZ .
FORNECIMENTO E INSTALACAO
REDE LÓGICA
Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eleÍoduto pvc rígido
ci/câbo UTP 4 parês cat.

g

3/4,,

6

M

237 ,9

UN

14

UN

14

UN

14

pt

10

I
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Orçamento Sintética

CPL

Oescrição

Item
1.2.17

ESQUADRIAS

1.2.17.1

PORTAS

1.2.17 .1.1

MADEIRA

Und

1.2.'17,1,1.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI.OCA (LEVE OU N4ÉDIA),
PADRÃO MÉDIO,9OX21OCM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALÂÇÃO DO BATENTE, FECHAOURA COM

EXECUçÀO DO FURO - FORNECTMENTO E INSTALAÇÃO.

AF

Quant

UN

24

m2

22,92

rn'z

76

_12J201s

1.2.17-1.2 METÁL|CA
1.2.17.1.2.1 PORTA DE ALUM|N|O DE ABRTR COM LAMBR|, COM GUARNIÇÃO, F|XAÇÃO
COM PARAFUSOS . FORNEqMET\ÍTO E INSIALAÇÁO, AF.12NO1}
1

.2.17

.2

JANEI_AS

't.2.17.2.1 FERRO

E VTDRO

1.2.17 .2.1.1 VIDRO USO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM

'1.2.17.2.1.2 JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA V|DRO,
COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIOROS, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIIVIENTO E INSTALACÃO. AF 12I2O1g

.:.

1.L1A

GRANITOS

'1.2.í 8.1

BANCADAS

1.2.18.1.1

Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e 2cm, dim 4.OOXO.ôo,
com
=
05 cubas de embutir de iouça, sifão ajustável metalizado, válvúa cromada,
torneira de pé em aço inox decamatic ou similar, inclusive rodopia í O cm,
assentada

1.2.18.1.2

Bancâda em granito cinza andorinha, ê=2cm

nf

1.2.18.1.3

Banco dê concreto êm alvênaria de tüolos, assento êm concrêto aÍmado, sem
encosto, pintado êom tinta acrílica, 2 demáos

m

1.2.18.2

DUISÓRAS

1.2.18.2.'l

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP
=
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COL,ANTE AC III-E, EXCLUSIVE

1.2.19
1.2.19.1

ío

un

4

m2

38,16

un

24

FFRRAGFNS AF O1I2O21
LOUçAS E METAÍS

Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusivê
\ráwla de descargâ HYDRA ou similar, assento saÍlitário infâí}til, conjúnto de
fixaÉo DECA SP13 ou similar, anel de VâdaÉo ê tubo de ligaÉo com
acabamefito cromado
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Und

Quant.

1.2.19.2

Portá-papet higiênico, linha Domus, rêf. 102 C4O, da Mêber ou simitar

un

24

1.2.19.3

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, TNCLUSO FIXAÇÃO. AF_O1/2O20

UN

to

1.2..19.4

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PúSTICO, TIPO DUCHA
FORNECIMENTO E INSTALACÁO.
O1I2O2O
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 112
^FOU 314, PARA LAVATORIO, PADRÁO
MED|O - FORNECTMENTO E TNSTALAÇÃO, AF_o1t2Ozo

UN

20

UN

12

UN

4

1.2.19.5

{-

ASS:..

N
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Item

+'

ÊM:---í

r.z.rs.o
1.2.20

CUBA DE EMBUTIR OE AÇO INOXIDÁVEL MEDIA, TNCLUSO VÂLVULA TIPO
AMERICANA E SIFÁO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO FORNFCII,ItrNTO F INSTAI A(:ÀO AF O1/2O)O
DIVERSOS

1.2.20.1

Placa indicativa êm acrílico e=3mm, com adêsivo sobreposto, dim.;
fomêcimeÍrlo 6 instalaÉo

1.2.20.2

Quâdro êscolar êm fórmica braÀca côm moldura

rú

óo

1.2.20.3

Canalêtâ em tiiolo maciço 45x4ocm com tampa de concreto

m

68,9

1.2.20.4

PEÇA DE MADEIRA BOLEADA NAS QUINAS FTXADAS EM PAREDES

l\il

257 ,84

'1.2.20.5

CAIXÂ ENTERRADA RETENTORA OE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BTOCOS DE CONCRETO, DIMENSÔES INTERNAS: 1,OO X í,OO X 1,20 M,
EXCLUINDO TAMPÃO. AF 1212O?O

1.3

PLAYGROUND

1.3.1

O.3O

x 0.12 m,

un

UN

6

Balenço 3 lugarês em aço industrial ou madeira, Sergipark ou simitar

un

1

't.3.2

EscoÍegadeira êm aço câÍbono d2,OOm de pista (Sergipark ou similaô

un

2

1.3.3

Brinquedo. Gira-gira (canossel s=1,70m), em tubo de feno galvanizado de 1 1/2,,
e assento êm chapa galvanizâda e.=1/4,,, serc.ipark ou similar

un

,|

1.3.4

Gangona com 3 pranchas em âço industrial ou madêira (SergipaÍk ou similar)

un

1

*
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N

ANEXO

"

OO9/202í

-CPL

II

CARTA CREDENCIAL
À

coMtssÃo pERMANENTE

DE LrCrrAÇÃO- CpL

REF: CONCORRÊNCIA PUBLICA

\.,

O

abaixo assinado,

NO

OO9/2021

-

CPL

na qualidade de representante legal da Empresa
_, vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria que o Sr.

, Carteira de ldentidade No
pessoa designada pela empresa para representá-la perante essa Comissão, inclusive com
poderes para renunciar ao direito de interposição de recursos em qualquer fase da licitação
em epígrafe.

Atenciosamente,

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

(Nome da Empresa e Assinatura de seu Representante Legal, com a devida qualiÍicação
RG e CPF).

g
Rua Urbano Santos, ne 1557

-

gairro ruçara, lmperâtriz/MA - cEp 65.900-505
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ANEXO lll

MoDELo DE DECLARAÇÃo oe

vrsrl ou DECLARAÇÃo

DE HÃo

vtstra

DECLARAÇÃO DE VrSrrA

A (a empresa licitante), por seu(s) Responsável Técnico infra-assinado(s), DECLARA que
VISITOU O LOCAL onde se realizará a execução dos serviços objeto desta licitaçáo, tendo
tomado conhecimento de todas as condiçôes e eventuais dificuldades para a boa execução
dos serviços, como máo-de-obra, materiais de construção, equipamentos, localização,
condiçÕes do terreno e acessos, trânsito, condiçoes geológicas, morfológicas, edafológicas
e
.ocar e data

climatológicat'

Nome e assinatura

OU

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA

A (a empresa licitante), por seu(s) Sócio (s) Diretor (es) ou equivalente, DECLARA

que

NÃO VISITOU O LOCAL DA OBRA, mas, mesmo assim tem conhecimento de todas as
condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão-de-obra,
materiais de construção, equipamentos, localização, condiçoes do terreno e acessos,
trânsito, condiçoes geológicas, moíológicas, edafológicas e climatológicas, assumindo
assim todos os riscos dele advindo e que, na hipótese de vencedora, náo poderá utilizar
esta como justificativa para possíveis pedidos de aditivos contraluais.
Local e data

Nome e assinatura do representante legal

(ldentificação e Assinatura dos seu(s) Sócio (s) Diretor (es) ou equivalente da Empresa).

?
Rua Urbano Sântos, ns 1657

-

Eairro luçara, lmperatriz/MA - CEP 65.900-505
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA

REF,: CONCORRÊNCIA PUBLICA N" OO9/2021

Autorizo a

- CPL

ffirrot5,i,.n,"*.
cPL, cujo objeto
CoNCoRRÊNCIA PUBLICA No 009t2021
empresa

-

é

a ser realizada pela
Secretaria Municipal de Educação - SEMED, bem como me comprometo a participar da
equipe permanente da obra como responsável técnico, caso esta venha a ser contratada.
Local e data

Nome e assinatura

Ruâ Urbano Santos,

nr 1657

-

Bâiíro lúçaía, tmperatrir/MA - CEP 65,900-505
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ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO

/2021 - SEMED

CONTRATO N."

CONTRATAÇÃO

DE

EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO

DE

SERVIÇOS

DE REFORMA E

AMPLIAçAO DA

ESCOLA
MUNIGIPAL JACKSON LAGO, RUA
CLEMENTE DE MORAIS, 211 - ALTO
IMPERATRIZMA.QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICíPIO
EMPRESA
DE IMPERATRIZ
NA FORMA
ABAIXO.

BONITO

EA
,

do ano de 2020, de um lado, o MUNICíP|O

dias do mês de

Ao(s)

DE
IMPERATRIZ, CNPJ/MF n." 06.158.455/0001-16, localizada na Rua Rui Barbosa, n.o 201
brasileiro, agente político,
Centro, através do Secretário de Educação,

- do RG n.o _
portador
denominada simplesmente

-

Sr,_,

SSP/MA e do CPF/MF n.o
CONTRATANTE e, do outro lado,

de

CNPJ/MF

n.o

-

, doravante
a empresa

estabelecida

na

portador do RG
, neste ato, representada pelo, Sr.
n.o
e do CPF/MF n,o
, doravante denominada simplesmente
de CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Processo n.o 02.08.00.116712021 -

SEMED

e

proposta apresentada,

que passam a integrar este

instrumento,
independentemente de transcrição na parte em que com este não conflitar, resolvem, de
comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.o 8.666, de 21 de junho de
1993, mediante as cláusulas e condiçoes seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

_

DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para
prestação de serviços de Reforma e Ampliação da ESCOLA MUNICIPAL JACKSON
LAGO, RUA CLEMENTE DE MORAIS, 211 - ALTO BONITO lmperatriz/MA. Conforme
projeto e em conformidade com a CONCORRÊNCIA PÚBLICA No OO9/2021-CPL e seus
anexos, que independente de transcrição integra este instrumento para todos os fins e
efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório
realizado na forma da Lei n,o 8.666, de 2'1 de junho de í 993 e suas alteraçÕes.
Rua Uíbano Santos, ns 1557

-

Eairro JuçaÍa, tmpeíatriz/MA - CEP 65,900-505
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CLÁUSULA SEGUNDA

_

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. No fornecimento do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar todo
o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que
lhe são confiados, obrigando-se ainda a:
2.1 .1 .

A Contralada fica obrigada a iniciar os serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias

após o recebimento da "Ordem de Serviços" emitida pela Contratante.
2.1 .2.

Respeitar o prazo estipulado Cronograma Físico Financeiro.

.3. Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer
condiçÕes inadequadas a execuçáo do contrato ou a iminência de fatos que possam

2.1

prejudicar a perfeita execuçáo do objeto.
2.1.4.

F

acilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados

2.1.5. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE
ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus
prepostos, independentemente de outras cominaçóes contratuais ou legais a que estiver
sujeita.

2.1.6. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçoes por
ela assumidas, todas as condiçoes de habilitação e qualificação exigidas na licitaçâo,
apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante, devendo
comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutençáo dessas
condiçÕes.
2.1.7. A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sançÕes
previstas no art." 81 na Lei 8.666/93.

A recusa injustiÍicada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administraçáo, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente

2.1 .7.1.

estabelecidas.

.8.

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor
inicialmente estimado para a execução do contrato, nos termos do § 1o; do art. 65 da Lei

2.1

8.666/93.

2.1.9. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas
da Lei 8.666/93, respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

2.1.10. lndicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato,0l (um) preposto
como seu representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666/93), aceito pela
Administração, que deverá se reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente
Rua Uíbâno Santos, ns 1657

-

Eairro Juçarâ, tmperatri,/MA -

CEP

65.900-505
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e/ou via eletrônica/teleÍone, para acompanhar e se responsabilizar pela execução do
objeto.

2.1.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçÔes
resultantes da execução ou de materiais empregados;
2.1.11.1 . Reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, desfazer e reÍazer, prioritária e
exclusivamente, às suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da solicitação da Contratante, quaisquer vÍcios, defeitos, incorreçóes, erros,
falhas e imperfeiçôes, decorrente de culpa da Contratada no ato da execução do objeto.

2.1.'12. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado.

.

e qualquer dano ou prejuízo causados por seus
empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros,
2.1.12.1

Responsa bilizar-se por todo

inclusive os decorrentes de aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da
garantia, mesmo expirado o prazo.
2.1

.13. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais

e

comerciais resultantes da execução do contrato.
2.1.13.1. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, Íiscais
e comerciais, não transÍere à Contratante ou a terceiros a responsa bilidade por seu
pagamento,

Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescriçÕes referentes
trabalhistas, previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.
2.1

.14.

às

leis

2.1.15. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento
das obrigações pactuadas entre as partes.
2.1.16. Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, lributos, fretes, seguros, mãode-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.

.17. Garantir que

a

ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor
competente, não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento
2.1

das obrigaçoes pactuadas entre as partes.
2.1 .'l

8. Relatar a Contratante toda e qualquer inegularidade observada em virtude do

fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.

9,

Responsabilizar-se por todas as providências e obrigaçoes estabelecidas na
legislação especíÍica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas

2.1 .1

Rua Urbano Santos, ne 1657

4

-

Eairro ruçara, lmperatrit/MA - CEp 65.9OO-505
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decorrentes do Íornecimento do objeto tais como: salários, seguro de acidentes, taxas,
impostos e contribuiçoes, indenizaçÕes, va les-transportes, vales-refeiçÕes, e outras que
porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei.

2.1.20. Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra,
acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais'
transportes, fretes, equipamenlos, seguros, tributos, contribuiçoes de qualquer natureza ou
espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos
serviços contratados,

2.1.21. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe
venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.

os Equipamentos de Proteção lndividual - EPl,
exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho SSMT do MTE, bem
como cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho.
2.1 .22. F ornecer a seus empregados todos

-

2.1

.23. Arcar com todos os onus de transportes e Íretes necessários.

2.1.24. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências
da Contratante;
2.1

.25. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento

e

entrega inclusive

o

descarregamento dos materiais.
2.1

.26. Sujeitar-se a mais ampla

e

irrestrita fiscalização por parte da Administração

Mu nicipal.

2.1 .27. Execular os serviços no local determinado no subitem 1.1 deste contrato.
2.1 .28.

Manter inalterados os preços e condições da proposta.

2.1.29. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do
contrato,

2.1.30. Tomar todas as providências necessárias para o flel cumprimento das disposiçÔes
contidas no Termo de Referência e no Edital, inclusive quanto ao compromisso do
fornecimento dos quantitativos registrados, atendendo às solicitaçoes de compras do
governo municipal.
2. 1 .31 . São expressamente vedadas à contratada:

a) a veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização do
Município;
b) a subcontratação para a execução do objeto deste contrato;

c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, durante
período de fornecimento.
Rua Urbano Santos, ne 1657

-
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.32. Registrar a obra no CREA/MA;

.33. Executar aobras/Serviços na sede do município de lmperatriz- MA, obedecendo
Íielmente o Projeto Básico/Termo de Reíerência, Planilha Orçamentária, Cronograma
Físico Financeiro e demais especificaçÕes, conforme designado pela Secretaria Municipal
de Educação (SEMED);
2.1

2.1.34. Cumprir todas as leis, regulamentos e determinaçoes das autoridades constituídas,
em especial o Código de Obras e de Postura deste Município;

.35. Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: Sinalização,
Advertência, Avisos, Tapumes, enfim todos os meios necessários a evitar acidentes ou
2.1

outros imprevistos, conÍorme as especificações;
2.'l .36. Efetuar a matricula da obra junto ao INSS;

2.1.37. Executar a obra/serviço no local designado pela Secretaria Municipal de Educação
- SEMED;
2.1 .38

Atender as demais condiçÕes descritas no Projeto Básico/Termo de Referência,

CLÁUSULA TERCEIRA

_

DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

Efetuar o pagamento na forma da cláusula deste conlrato, após o recebimento
definitivo dos materiais e veriÍicaçáo do cumprimento de todas as obrigaçÕes legais,
3.1

.

fiscais, previdenciárias, trabalhistas.

3.2. Designar um profissional para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a
execução do Contrato, conforme previsto na cláusula deste contrato.

3.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo
e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.

3.4. Rejeitar os materiais e/ou serviços cujas especificaçoes não atendam os requisitos
m ín imos.

3.5. Notificar a empresa, por escrito, sobre impeÍeiçoes, falhas ou irregularidades
constantes da execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias.

3.6 lnformar a Contratada eventual defeito, identiÍicados mesmo após o recebimento dos
materiais e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.

3.7 Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do objeto,
podendo recusar o recebimento do material, caso não esteja de acordo com as
especificaçÕes
condições estabelecidas, inÍormando as ocorrências ao Órgão
Gerenciador.

e

Rua Urbano Santos, ne 1657

-
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3.8 Verificar se a execução do objeto Íoi realizada com observação às disposiçoes,
implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento dos serviços fornecidos.
3.9 Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condiçÕes estabelecidos, sob pena de
decair o direito à contralação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei
8.666/93 e suas alterações.

0

a

regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos
relativos à firmatura e gestáo contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso,
sob a forma de extrato, e juntado aos autos, com a instruçáo processual necessária.
3.1

Verificar

1

Prestar as informaçoes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA
para a fiel execução do contrato;
3.1

3.12

Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam
devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação,
para a execução dos serviços.

3.13

Proporcionar todas as condiçÕes para que a Contratada possa executar o objeto
de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do
Termo de Referência;

3.14

Exigir o cumprimento de todas as obrigaçoes assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

5
3.16
3.17
3,1

Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.
Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.

Aplicar à(s) licitante(s) vencedora (s) as sançoes administrativas previstas na

legislação.

8

As mediçoes dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma f ísico
financeiro apresentado pela licitante e realizado em intervalos mínimos de 30 (trinta) dias;
3.1

3.19

A primeira medição só será realizada com a apresentação da cópia da Anotação
de Responsabilidade Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como documento
que comprove que a obra foi matriculada no INSS;

3.20

a apresentação da Guia de
Recolhimento junto ao INSS referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do
pagamento.
As demais mediçoes serão liberadas com

CLÁUSULA QUARTA

- DA FISCALIZAÇÃo,

coNTRoLE E ATESToS

A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, seráo
feitos por servidores devidamente nomeados através de portaria e outros representantes,
4.1 .
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especialmente designados, os fiscais anotaram em registros próprios todas as ocorrências,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na
forma do Artigo 67, da Lei no 8.666, de 21,06.93.
4.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão
de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção
das medidas convenientes a Administração.

4.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

4.4. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor
responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

cLÁUSULA QUINTA _ Do CRITÉRIO DE REAJUSTE
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e
devidamente comprovadas das situaçoes previstas na alínea "d" do inciso ll do art. 65 da
Lei no 8.666/1993.
5.1 .

5.2. Para restabelecer a relaçáo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneraçâo, será efetuada a
manutençáo do equilíbrio econômico-fina nceiro inicial do contrato, na forma da alínea "d"
do Art. 65 da Lei n.o 8.666/93.

cLÁUSULA sExTA

-

DA SUBCONTRATAÇÃO

6.í. É vedada toda e qualquer tipo de subcontratação.
CLÁUSULA SÉTMA

-

DO PRAZO E CONDIÇOES DE EXECUÇÃO

. A Contratada fica obrigada a iniciar os serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias
após o recebimento da "Ordem de Serviços" emitida pela Contratante;
7.1

7.2. Os serviços serão executados observado o disposto nosAnexos e demais disposições
no Edital/ Termo de Referência;
7.3. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as
especificaçoes e condições estabelecidas.

CLÁUSULA oITAVA
ACEITAÇÃO

8.í O (s) serviço

- Do RECEBIMENTo, coNDIÇoEs DE EXECUÇÃO E

(s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma:

8.1.1. PROVISORIAMENTE: O recebimento provisório dar-se-á no prazo de até 10 (dez)
dias, após o término da obra e/ou serviço quando eliminadas todas as pendências
apontadas pela fiscalização, para Íins de posterior verificaçáo da conformidade das
especificaçoes dos serviços e/ou materiais.
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8.1.2. DEFINITIVAMENTE: O recebimento deÍinitivo dar-se-á no prazo de até 30 (trinta)
dias, contados do recebimento provisório, após a veriÍicaçáo das especificaçÕes, qualidade
e quantidades dos materiais e serviços consequentemente aceitação, mediante termo
circunstanciado a ser elaborado pelo Íiscal do contrato, a ser designado pela Contratante.
8.2 O aceite/aprovação do(s) serviço(s) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade
civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) serviço(s) ou disparidades
com as especificaçoes estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao
município as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.o 8.078/90.

cLÁUSULA NoNA

- uGÊNCIA

9.1. O futuro contrato, que advir, vigorará por 240 (duzentos e quarenta) dias a contar de
sua assinatura, podendo ser prorrogado, através de termo aditivo, conÍorme disposições
do art. 57 da Lei no 8.666/93 e suas alteraçÕes posteriores, com redação dada pela Lei no
9.648/98. Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e supressões,
conforme previsto no artigo 65, §1o, da Lei Federal no 8.666/93.

cLÁUSULA DÉcIMA. PENALIDADES
10.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da
falta cometida:
10.1.1 Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no
caso descumprimento das obrigaçÕes e responsabilidades assumidas neste contrato ou,
ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE,
desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
10.'l .2 Multas:

0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos serviços entregues
com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso a CONTRATANTE poderá decidir pela
continuidade da aplicação da multa ou pela rescisáo contratual, em razão da inexecução
total.
10.1 .2.1

10.1.2.2 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do Íato ocorrido,
para ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não
abrangido pelas demais alíneas.
10.1

.2.3 5% (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo náo

cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.

.2.4 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não
manutenção das condiçÕes de habilitação e qualificação exigidas no instrumento
10.1

convocatório.
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10.1.2.5 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual
por inexecução parcial do contrato.

10.1.3 20o/o (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na
assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se
quando houver reiterado descumprimento de obrigaçÕes contratuais - atraso superior ao
prazo limite de 30 (trinta) dias.
10.1.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;
10.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja
promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos preiuÍzos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

-

DA RESCISÃO DO CONTRATO

11.1 Segue abaixo os tipos de rescisão contratual:

.1.1 Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do
artigo 78 da Lei no 8.666/93.
1'l

1.1.2 Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitação, desde que haja conveniência para a Administração Pública.
1

11

.1

.3 Rescisão Judicial, nos termos da legislação.

11.'l .4 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.

11.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja
promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sançáo, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes
e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

11.1.6 lnclusão pelo município no Sistema lntegrado de Registro do CEIS/CNEP. "O
Sistema lntegrado de Registro do CEIS/CNEP foi desenvolvido para publicar, no Portal da
Transparência, os dados do Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas
(CEIS) e do Cadastro Nacional das Empresas Punidas (CNEP), atendendo as
determinaçÕes da Lei 12.84612013 (Lei Anticorrupção). O acesso ao Sistema é permitido
aos êntes públicos, de todas as esÍeras federativas (municipais, estaduais e federais), de
todos os poderes".,

cLÁusuLA DÉoMA SEGUNDA - coND|çÕES DE PAGAMENTo
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. A CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos

serviços,
para conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento.
12.1

12.2. Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a CONTRATADA
deve emitir a nota fiscal/fatura relativa aos serviços em 02 (duas) vias, que deverão ser
entregues na Secretaria Municipal Educação, situada na Rua Urbano Santos, no í 657 Juçara, lmperatriz - MA, para Íins de liquidaçáo e pagamento.
12.3. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria da Fazenda e Gestão
Orçamentária, por meio de transÍerência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta)
dias após a aceitaçáo definitiva dos materiais, com apresentação das notas fiscais
devidamente certificadas pelo Agente Público competente.
12.4. O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS MEDIANTE A
EXECUÇÃO DOS SERVIçOS, à medida que forem executados os mesmos, não devendo
estar vinculado a liquidação total do empenho.

12.5. Para fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar junto às
notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
CNDT), bem como a quitaçáo de impostos e taxas que porventura incidam sobre os
serviços contratados, inclusive quanto o lmposto sobre Circulaçáo de Mercadorias e
Serviços - ICMS.

-

12.6. Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos serviços
devidamente autorizados
certificados pelos gestores do contrato, mediante
contabilização e apresentação, ao final de cada execução ou período não inferior a um
mês, pela Contratada, dos Íormulários de controle dos serviços.

e

12.7. A atestação da fatura correspondente à prestaçâo do serviço caberá ao fiscal do
contrato ou outro servidor designado para esse fim.

12.8. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras.

A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação
junto ao Fiscal do contrato do documento Íiscal com as devidas
protocolização
e
correçÕes, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE,
nem deverá haver prejuízo da prestaçáo de serviços pela CONTRATADA.
12.8.1 .

12.9. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer
obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços
ou atualização monetária.
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12.10. A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento
após a atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificaçoes
do contrato.
12.11. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,
poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os

valores correspondentes

a

multas, ressarcimentos

ou

indenizaçoes devidas pela

CONTRATADA, nos termos do contrato.
12.12. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada náo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, seráo devidos pela Contratante, encargos moratórios à taxa
nominal de 6% a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros
simples.
12.13. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM =
Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438;
e VP = Valor da prestação em atraso.

12.14. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, Íretes, taxas ou
outros encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo soÍrer reajuste
de qualquer natureza, exceto nas hipóteses;

CLÁUSULA DÉCIMA

TERCEIRA Do VALoR E DA

CLASSIFICAÇÃo

ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO
L As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:

02.08.00.í2.361.004s.1063 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL|AÇÃO
EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS . ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 4.4,90.5í.99 - Outros
Fonte dos Recursos: 0.3.33.0-00í OO5 - RECURSOS DO PRECATÓR|O FUNDEF
FICHA: í887

E

cArxA EcoNÔMtcA - AGÊNC|A 0644-0 OPERAÇÃO - 006 / CONTA CORRENTE:
7í084-0.

02.08.00.12.361.0043.í063 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL|AÇÃO

E

EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS. ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e instalações
Fonte dos Recursos:0.í.0't-001 001 - RECURSOS pRópRtOS

FICHA:576
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO
l. O valor global do presente contrato é de R$ _
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA. DA PLACA
15.1. A Contratada se obriga a afixar a placa alusiva a obra e outra da PreÍeitura Municipal
de lmperatriz conforme modelo definido pela contratante, placa esta a ser fixada em local
Rua UÍbãno Santos, ne 1657

-

Bairro Juçara, lmperâtriz/MA - CEp 65.900-505

P

No

(
1 15

ESTADO DO MARANHÃO

-it',

CPL

PREFEITURA M U N ICIPAI. DE IM PE RATR IZ
coMrSsÃo PERMANENTE DE LrCrrAçÃO - CPr.

privilegiado da obra, sendo que o custo da placa deverá estar incluso no preço global da
obra.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a
CONTRATANTE, ou terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da
CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de outras cominaçÕes

16.1,

A

contratuais ou legais a que estiver sujeita.

CLÁUSULA DÉcIMA SÉTIMA. DA LEI ANTICORRUPÇÃO
17.1 Ficam responsabilizados de forma objetiva, administrativa e civilmente as pessoas
físicas e jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, no âmbito
municipal, em atenção à LEI No 12.846, DE 0í DE AGOSTO DE 2013; regulamentada
pela lN CRG 00212015 e pela Portaria CRG 1.332/2016 que independente detranscriçáo
integra o presente instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DO FORO
. Fica eleito o Íoro da Cidade de lmperatriz - MA, com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da
execução deste Contrato,
18.1

18.2. E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é
lavrado o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, que, depois de lido e
achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.
lmperatriz (MA),

_

de

de 2021

Secretário Municipal de Educaçáo
CONTRATANTE

Representante Legal
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
NOTVlE

CPF/I\iIF

NOI\,4 E

CPF/MF
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ANEXO VI

DECLARAçAO CONFORME ARTTGO 27, tNCtSO V, DA LEI N".8.666/1993

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N ". OO9/2021 - CPL

_,

,

inscrito no

CNPJ

por intermédio de seu representante legal o(a)

portado(a)

da

Carteira

NO

Sr. (a)

de

ldentidade No
DECLARA, para fins do disposto no
e do CPF No _,
inciso V do att.27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei No 9.854, de 27
de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz:

u

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N " OO9/2021
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ANEXO VII
TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE A CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE
LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SOCIO.AMBIENTAL

CNPJ

sr(a)-,

por

sediada em

no

intermédio
portador(a)
e do CPF

de
da

seu
céd ula

representante legal
de identidade no

no

, declara

para fins dos dispostos do edital da licitação acima identificada:

-

Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a
declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida
política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;
- Desejosa de oÍerecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;
- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a
corrupção do rol das estratégias para obter resultados econÔmicos;
- Ciente de que a erradicaçáo das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um
esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em lais iniciativas
um número cada vez maior de empresas e organizaçÕes civis;
Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art.90 da Lei
8.666/93 e alteraçÕes posteriores, se compromete a:
1. Adotar, ou reforçar, todas as açoes e procedimentos necessários para que as pessoas
que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem êm
seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente,
na condição de fornecedor de bens e serviços para a PreÍeitura Municipal de lmperatriz-MA;
2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu
nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido
qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer
funcionário Prefeitura Municipal de lmperatriz-MA, nem mesmo para obter decisão favorável
aos seus negócios;
3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu
nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize

qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários PreÍeitura
Municipal de lmperatriz-MA;
Rua Urbano Santos, ne 1657

-

Bairro Juçara, tmperatrir/MA - CEp 65.900-SOs

v

No

378
CPL

ESTADO DO MARANHÃO

,t,,
..ar]

PREFEITURA MU NICIPAL DE IM PE RATR IZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO - CPL

4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu

benefício

estabeleça qualquer relaçáo de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua
cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;
5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar
ou não da referida licitação;
6. Apoiar e colaborar com a Prefeitura Municipal de lmperatriz-MA em qualquer apuraçáo
de suspeita de inegularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta
declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente. E, declara que:
7. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o
seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante em
potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes
da abertura oficial das propostas;
8. Esta empresa e seus sócios-d iretores não constam em listas oficiais por inÍringir as
regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata pessoas
físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;
9. Está plenamente cienle do teor e da extensão deste documento e que detém plenos

poderes e informaçôes para firmá-lo. Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de
declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caacletizaá o crime de que trata o
Art.299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das
sanções administrativas previstas na Lei no 8.666/93 e alteraçÕes posteriores, bem como
demais normas pertinentes à espécie".
Local e data

Nome e assinatura do representante legal

Rua l,rrbano Santos, ne 1657

-

Bairro Juçara, tmpeÍatriz/MA - CEP 65.900-505

No

t1

q
ESTADO DO MARANHÃO

*

..i,1

PL

PREFEITURA M U NICIPAT DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO - CPL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N ". OO9/202í

-

CPL

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO OUE O(S) EMPRESÁR|O I SOCrO(S) r DTRTGENTE(S) E
RESpoNSÁvEL(Érs) TÉcNrco(s) NÃo É(sÃo) SERVTDoR(ES) púeLrco(s)
rt,IUruICíPIO DE IMPERATRIZ.MA

(ENVELonE

No 01

oo

- DocuMENTos oe xaerLrLrnÇÃo)
no

,CNPJ

sediada

,
:

;:::Iii

e do CPF

em

::: Jii:::#;::,:Tr

:,

no

,declara sob as penas da Lei, em observância a vedação prevista no art. 20, inciso Xll, da
Lei no 12.4651 201 1 , que o(s) empresário, sócio(s), dirigente(s) elou rêsponsável(éis)
tecnico(s) não e(são) servidor(es) público(s) da administração pública municipal de
lmperatriz, não estando, portanto, enquadrados no art. 9o, inciso lll, da Lei no 8.666'193, não
havendo, também, qualquer outro impeditivo para participar de licitaçÕes e firmar contrato

":

com a administração pública. Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração,
resultará na inabilitaçáo desta empresa e caraclerizará o crime de que trata o Art. 299 do
Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções
administrativas previstas na Lei no 8.666,l93 e alteraçÕes posteriores, bem como demais
normas pertinentes à espécie".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

Rua Urbãno Santos, ne 1557

-

BairÍo Juçara, lmpeÍãtÍit/MA - CEP 65.900-505

g

No

k
30
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ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

CNPJ

no

,

sediada em

por intermédio de seu representante legal S(a)

_,portador (a) da cédula de

identidade

no

declara sob as
penas da Lei, nos termos do art. 30, da Lei Complementar no 123/06 e alteraçÕes
posteriores, que se enquadra na situação abaixo (assinalada com "x") e que não se
e do CPF no

enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3o da referida lei.

[
[

] Microempresa- ME
] Empresa de pequeno porte- EPP
Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação
desta empresa e caraclerizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem
prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sançÔes administrativas
previstas na Lei no 8.666/93 e alteraçôes posteriores, bem como demais normas pertinentes
à espécie".
Local e data

Nome e assinatura do representante legal

Rua Urbano Santos, nc 1657

-

BaiÍro Juçara, lmperatÍiz/MA - CEP 55.900-505

v

No

'ç.,
*,
.19:1.
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA
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ANEXO X
DAS MEDTDAS nREVENTTvAS Ao coMBATE DA covrD-19 NA REALTZAÇÃo
SESSOES

oes

CONSIDERANDO a existência de pandemia do COVID-19, nos termos declarados pela
Organização Mundial da Saúde - OMS, e, assim, tendo sido reconhecida Emergência em
Saúde Pública de lmportância Nacional, pela Portaria n'18812020, expedida pelo Ministério
da Saúde;
CONSIDERANDO a Lei Federal no 13.97912020, que dispoe sobre as medidas para
enfrentamento decorrente do Corona Vírus responsável pelo surto de 2019
CONSIDERANDO o Decreto no 60, de 26 de maio de 2020, do Gabinete Do PreÍeito de

lmperatriz/MA, disoondo acerca

das medidas adotadas pelo Municíoio para

o

enfrentamento da pandemia do Covid-19;

CONSIDERANDO

a

RECOMENDAÇÃO por meio

Controladoria Regional

da

União

no

do Ofício Circular no 8312020, da
Estado do Maranhão, bem como pela

RECOMENDAÇÃO n" 009/202t, do Ministério Público do Estado Do Maranhão por meio da
1a Promotoria De Justiça Especializada de lmperatriz em ação conjunta com o Ministério
Público Federal, por meio do 3o Ofício da Procuradoria da República no Município de
lmperatriz, quanto à realização de licitacoes durante a pandemia de COVID-19;
INFORMAR, que:

í.

Todas as sessôes de concorrência Pública e Tomada de Preço serão realizadas
temporariamente no Auditório da Secretaria Municipal de Educação - SEMED,
localizada na Rua Urbano Santos, no '1657, Baino Juçara, lmperatriz-MA;

2.

sêrão adotadas todas as medidas preventivas visando evitar quaisquer riscos de
contágio aos representantes das empresas que se fizerem presentes, bem como aos
membros da comissão de licitação e equipe de apoio, a saber: dispon ibilização de
máscaras, luvas e álcool gel (70o lNpM) para todos os representantes presentes;
organizaçâo do auditório com afastamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros de
distância entre os presentes; intensificação da higienização das áreas de acesso onde
as sessões ocorrerão, além de higienização do próprio recinto, com especial atenção às
superfÍcies mais tocadas (maçanetas, mesas, cadeiras etc.);

3.

As informações e medidas previstas neste tópico poderão ser reavaliadas a qualquer
momento de acordo com a evolução da pandemia da covid-.lg, conÍorme orientação
dos órgãos fiscalizadores.

Rua UÍbano Santos, ne 1657

-

Bairro Juçara, tmperatri!/MA - CEp 65.9OO-505

í

