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EDITAL

I. PREÂMBULO:

A PREFETTURA MUNtCtpAL DE TMPERATRTZ - MA, arravés da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO DO

MUNICÍP|O DE IMPERATRIZ (CPL) instituída pelo Decreto ne 44, de 31 de julho de 1997, torna público para

conhecimento dos interessados que às -09:00 horas, do dia 31 de julho de 2020, no Auditório da Secretaria

Municipal de Educação - SEMED, localizada na Rua Urbano Santos, ne t657 ,3e andar, Bairro Juçara, lmperatriz-

MA, serão recebidas as documentações e propostas e iniciada a abertura dos envelopes relativos à licitação em

epígrafe, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma presencial, do tipo MENOR PREçO GLOBAL, de interesse

da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO - SEMED, nos termos da Lei ns. 8.666/1993 e suas alterações
posteriores, pela Lei Complementar ne 1.23, de L4 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n' 147,

de 07 de agosto de2014, pelo Decreto ne 8.538, de 06 de outubro de 2015, bem como pelas demais normas

pertinentes à espécie, tendo em vista o que consta do Processo np. 02.08.00.927 /2020 - SEMED, de 18 de maio

de 2020, conforme descrito neste Edital e em seus anexos.

2, IOCAL, DATA E HORA:

2.t LOCAL: Todas as sessões de Concorrência Pública e Tomada de Preço serão realizadas

temporariamente no Auditório da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, localizada na

Rua Urbano Santos, ne 1657, 3e andar, Bairro iuçara, lmperatriz-MA, com a entrega e

recebimento dos documentos de Habilitação e Proposta de Preços.

2.2 DATA: 3L/0712020

2.3 HORA:09:00

3 OBJETO DA LrCrrAçÃO:

3.1 Constitui objeto do presente certame a Contratação de empresa especializada em serviços de

engenharia para prestação de serviços de reforma e ampliação da ESCOTA MUNICIPAI

GEOVANNIZANNI, sito na rua Coriolano Milhomem,sln- Bairro SÃO tOSÉ DO EGITO.

3.2 O valor global estimado de acordo com os preços praticados no mercado, para a prestação dos

serviços foi de RS 1.241.639,83 (hum milhão, duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e

trinta e nove reais e oitenta e três centavos).

3.3 Os valores unitários vigentes de cada produto e serviços foram estimados através do Sistema

Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil - SlNAPI, Sistema de Orçamento

de Obras de Sergipe - ORSE e Secretaria de lnfraestrutura Urbana - SEINFRA.

3.4 Os preços aplicados para elaboração da planilha orçamentária retirada dos indicadores de

preços deverão ser DESONERADOS, conforme legislação vigente.

4 PRAZO DE EXECUçÃO

4.L O serviço deverá estar concluído no prazo de até 04 (quatro) meses, contados a partir da

expedição da Ordem de Serviço pela Contratante.
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4.2 O prazo poderá ser prorrogado caso a fiscalização identifique fatores relevantes que o exijam

5 FONTE DE RECURSOS

5.1 As despesas decorrentes dos serviços e obras contratados, com base na presente Licitação,

correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

6. TOCAL DE RETTRADA DO EDTTAL E DA APRESENTAçÃO DAS PROPOSTAS

6.1 O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.imperatriz.ma.gov.br. ou obtidos

mediante pagamento no valor de RS 50,00 (cinquenta reais), a ser recolhido através de

Documento de Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela Secretaria de Planejamento,

Fazenda e Gestão Orçamentária, podendo, ainda, ser consultado gratuitamente na sede da CPL,

na Rua Urbano Santos, ne L657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA, estando disponível para

atendimento em dias úteis, das 08h às 12h (temporariamente, conforme Portaria ne 03712020

de L9 de março de 2020).

7. DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL

7.t lntegram o presente Edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos:

Anexo I - Projeto Básico/Termo de Referência;

Anexo ll - Carta Credencial;

Anexo lll - Declaração de Visita ao local da Obra OU de Não Visitação ao local da Obra;

Anexo lV - Declaração de Concordância;

Anexo V - Minuta do Contrato;

Anexo Vl - Declaração conforme Artigo 27, lnciso V, da Lei ns. 8.666/1993;

Anexo V1 - Declaração de lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitação;

Anexo Vlll - Declaração de Localização e Funcionamento;

Anexo lX - Termo de compromisso de combate à corrupção e ao conluio entre licitantes e de

responsabilidade ambiental;

Anexo X - Declaração que o(s) empresário (s), sócio (s), dirigente (s), responsável (eis) técnico

(s) não é (são) servidor (es) público (s) do Município de lmperatriz - MA;

Anexo Xl - Declaração de processo judicial com sentença definitiva;

Anexo Xll - Declaração de informação de atividade de maior receita;

Anexo Xlll - Declaração de enquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte,

conforme previsto no Art. 3s da Lei Complementar n.e 12312006 e alterações posteriores;

{

CoNSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS -
ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.s1.00 - OBRAS E INSTALAçÕES

0.1.15-001 001- RECURSOS DO

AGÊNC|A 0644-0 OPERAÇÃO - 006 ICONTA CORRENTE: 7L084-0
tcA -RIO FUNDEF CAIXA ECON
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Anexo XIV - Das Medidas Preventivas ao Combate da Covid-19 na realização das Sessões.

8 DA PARTTCTPAçÃO

8.1 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 Comissão

possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no Edital para a execução do Objeto.

g.Z A participação na Licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos,

cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, bem como das Normas da ABNT (NBR

6tL8/2003, 7 Lg}/tgg7, 77ggl 1989, 7222120t0, 748012007, 13.8181L997, 74.93112004,

12.65512008 e demais NBR vigentes aplicadas ao setor da construção civil), e da SEMED,

ressalvado o disposto no Parágrafo 30, do Artigo 4\, da Lei ne. 8.666/1993 e suas alterações

posteriores.

8.3 Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação:

a) Pessoa física ou 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 punição ou até

que seja Promovida a reabilitação;

c) Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto 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) É vedada a participação de consórcios nesta licitação.

f) 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'

g) Autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

h) Sociedades empresárias estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;

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:

9.1.1 SÓOO (A), EMPRESÁnp (A) OU ASSEMELHADO (A):

9.1.1.1 Deverá apresentar cédula de identidade ou documento equivalente que

possua foto, 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 sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado

de documentos de eleição de seus administradores, ou inscrição do ato

constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria

em exercício, ou decreto de autorização, em se tratando de empresa ou

g
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9.t.2

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a

atividade assim o exigir, que comprovem sua capacidade de representante

legal, com expressa previsão dos poderes para exercício de direitos e

assunção de obrigações. Em caso de administrador eleito em ato apartado,

deverá ser apresentada ata de reunião ou assembleia em que se deu a

eleição.

PROCURADOR (A) OU ASSEMELHADO (A):

g.t.z.L Deverá apresentar lnstrumento Público de Mandato (Procuração), assinada

por tabelião e possuindo o selo de fiscalização do Poder Judiciário do Estado

da sede do Cartório, outorgando obrigatoriamente poderes para representar

a mesma em licitações públicas, interpor recurso e renunciar a sua

interposição. A outorgante poderá ainda, conferir a (ao) outorgado (a)

poderes para emitir proposta de preços, emitir declarações, receber

intimação/convocação, assinar contrato, assim como praticar todos os

demais atos pertinentes ao certame em nome da outorgante. Deverá

apresentar juntamente com o referido instrumento, cédula de identidade ou

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 sociedades

comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos

de eleição de seus administradores, ou inscrição do ato constitutivo, no caso

de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, ou

decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim

o exigir, que comprovem a capacidade de representante legal do outorgante,

com expressa previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de

obrigações; ou

g.l.Z.2 Deverá apresentar lnstrumento Particular de Mandato (Procuração) ou Carta

Credencial (Modelo no Anexo ll deste Edital), outorgando obrigatoriamente

poderes para representar a mesma em licitações públicas, interpor recurso e

renunciar a sua interposição. A outorgante poderá ainda, conferir a (ao)

outorgado (a) poderes para emitir proposta de preços, emitir declarações,

receber intimação/convocação, assinar contrato, assim como praticar todos

os demais atos pertinentes ao certame em nome da outorgante. Deverá

apresentar juntamente com o referido instrumento ou carta credencial,

cédula de identidade ou 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 sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações,

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou

í
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inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de

prova de diretoria em exercício, ou decreto de autorização, em se tratando
de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão

competente, quando a atividade assim o exigir, que comprovem a capacidade

de representante legal do outorgante, com expressa previsão dos poderes

para exercício de direitos e assunção de obrigações.

9.1.3 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 beneficiária da Lei Complementar

n' 12312006. A Certidão deverá ainda conter data de expedição.

9.1.4 Declaração de Elaboração !ndependente da proposta, conforme lnstrução

Normativa ne 02, de L6 de setembro de 2009.

9.1.5 Os Iicitantes 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 envelopes acima mencionados, além das declarações

complementares, com antecedência mínima de 01 (uma) hora do momento

marcado para abertura da sessão pública.

g,2 Os documentos enumerados neste Edital, deverão ser apresentados, obrigatoriamente, da

seguinte forma:

9.2.t Documento(s) original (is); ou

9.2.2 Cópia(s) do(s) documento(s) devidamente autenticada(s) em cartório; ou validado

pela via original; ou validado por servidor público de acordo com a Leí 13.726118;

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 se manifestar e responder pela mesma, e de praticar qualquer

outro ato inerente a este certame.

9.4 A empresa licitante apenas poderá substituir o representante legal, caso o 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.

PROPOSTAS:

10.1 Os Licitantes deverão apresentar toda a documentação de Habilitação e Proposta de Preços

em 02 (dois) envelopes opacos, devidamente lacrados e invioláveis, cuja parte externa, além

da razão social e endereços da Empresa, estejam escritos:

10. PREPARAçÃO E FORMA DE APRESENTAçÃO DA DOCUMENTAçÃO DE HABILITAçÃO E DAS

/
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coMrssÃo PERMANENTE DE LTCTTAçÃO

Rua Urbano Santos, ne 1657, bairro Juçara,

I mperatriz/MA, CEP: 65.900-50
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N9 OO5/2020 _ CPL -

Envelope ne 01- Documentação de
Habilitação

coMtssÃo PERMANENTE DE LTCTTAçÃO

Rua Urbano Santos, ne 1.657, bairro Juçara,
lm peratriz/MA, CEP: 65.900-50

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Ne 005/2020 - cPL

Envelope ne 02 - Proposta de Preços

!0.2 A Documentação de Habilitação, exigida no item 11, deverá ser apresentada em 01 (uma) via

encadernada, em grampo trilho, com suas follras numeradas e rubricadas pelo representante
legal ou preposto, em envelope fechado, denominado Envelope 0L. Os documentos abaixo
relacionados poderão ser apresentados em original, os quais farão parte do processo licitatório,
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da

administração ou publicação em órgão da imprensa oficial, conforme exigência da Lei 8.666/93
e suas alterações.

10.3 A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via encadernada, em grampo trilho,
conforme indicado no item 12, com suas folhas numeradas e rubricadas pelo representante

legal ou preposto, em envelope fechado, denominado Envelope 02, datilografada ou digitada
em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas;

10.4 Na data, local e hora marcados para o certame, antes do início da sessão, as empresas licitantes

deverão apresentar:

,0 4 L 
:Ji;ff '; r ila iT,ff :§ #::. : : ;[i:::T, Xff: i i',r' :"J .:,;: :[.,:' 

d eve n d o

10.4.2 
il§[fi,'3",.,1il:#irj;.T li:[ij?:;j:..",0o 

os documentos de habiritação,

10'4'3 
il::ffi;;",1r,* ff;fitil'á"',:::T11 

o(s) preço(s) do objeto ora ricitado'

10.5 Declarada à abertura da sessão, não mais serão admitidos novos proponentes, passando-se

imediatamente ao recebimento dos envelopes contendo, em separado, os documentos de

habilitação e as propostas de preços, em envêlopes opacos, lacrados e rubricados.

Lt DOCUMENTOS DE HABTUTAçÃO - ENVETOPE Ns 01:

LL.l HabilitaçãoJurídica:

L1.L.2 Registro comercial, no caso de empresa individual ou empresa individual de

responsabilidade limitada - EIRELI;

11.1.3 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor acompanhando de todas as

:,,lT'Jrffi fr ilxi:ii.#i:#:,1J"'T"":H:1""3;':ffi 
''"ff ';:

tt.t.4 
ff:lli::;1.ffil:,j;.rtivo, 

no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

tl
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11.1.5 Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou

da consolidação respectiva;

11.1.6 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo óigão competente, quando a atividade assim o exigir;

tL.1.7 Declaração de lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitação,

conforme modelo Anexo Vll.

Regularidade Fiscal, Sociale Trabalhistá: A documentação referente à habilitação fiscal, social

e trabalhista compreende os documentos abaixo relacionados:

!L.z,L Cópia de Documento de identificação com foto, Cópia de inscrição no Cadastro

Nacional de Pessoas Físicas (CPF) do empresário (no caso de microempreendedor
individual, ou empresário, ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI), ou de todos os sócios (no caso de sociedade civil ou empresa Ltda.), ou do
presidente (no caso de sociedade anônima), comprovando a inscrição para com a

Fazenda Federal.

tL.2.2 Cópia de lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, através do

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita

Federal do Ministério da Fazenda, comprovando possuir situação cadastral ativa para

com a Fazenda Federal;

11.2.3 Cópia de lnscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo à sede da

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;

L1.2.4 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 Contribuições

Previdenciárias e às de Terceiros junto a Seguridade Social - CND/INSS, conforme a

Portaria PGFN/RFB ns. 358/2014, e Portaria PGFN/RFB ns 7751./201.4.

L1.2.5 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do

Licitante, emitida até L20 (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.

t1,2.5.L Quando a prova de regularidade de que trata o item L1.2.5, for comprovada

mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente

essa informação, caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa

condição.

t1.2.6 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:

CPL
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a) Certidão Negativa de Débitos Municipais;

b) Certidão t\egativa da Dívida Ativa Relativa aos Tributos: lmposto Sobre Serviço de

Qualquer Nátureza - ISSQN e Taxa de Licença e Verificação Fiscal - TLVF.

11,2,6.L Quando a prova de regularidade de que trata o item 1.1..2.6, for comprovada

mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente

essa informação, caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa

condição.

t1.2.7 Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço - FGTS,

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por

lei, comprovada mediante a apresentação de:

a) Certificado de Regularidade de Situação perante o FGTS, emitido pela Caixa

Econômica Federal - CEF.

11.2.8 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

mediante a apresentação da:

a) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, fornecida pelo Tribunal

Superior do Trabalho;

b)Termo de Compromisso pelo qual se compromete a seguir as Normas Trabalhistas,

tais como Formalização e Registros Contratuais e preverem um dimensionamento dos

gastos com o meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção, sob

pena de desclassificação, nos termos do Artigo 48, lnciso ll, da Lei 8.666193.

t1,2.9 Declaração de que não 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" 8.666193, nos termos do Anexo - Vl.

Qualificação Econômico-Financeira :

11.3.1 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.

11.3.1.1 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 Certificado de Regularidade Profissional (CRP) ou

Declaração de Habilitação Profissional (DHP);

tt.3,t.Z As empresas deverão comprovar, considerados os riscos para a

administração, o capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido no valor

mínimo de t}Yo (dez por cento) do valor estimado da contratação

referente ao Lote de sua participação, devendo a comprovação ser feita

CPL
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11.3.1.3

11.3.1.4

Lt.3.2

11.3.3

relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei,

admitida a atualização para esta data através de índices oficiais;

No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a

apresentação de balanço de abertura.

Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e

demohstrações contábeis assim a presentados:

a) Publicados em Diário Oficial ou;

b) Publicados em jornal de grande circulação ou;

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 forma da lN ne 65 do Departamento Nacional

do Registro do Comércio-DNRC, de Le de agosto de 1997, art. 6e,

acompanhada obrigatoríamente dos Termos de Abertura e de

Encerramento.

11.3.1.5 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;

11.3.1.6 A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer

do ano calendário, mantiver Livro Caixa nos termos da Lei n' 8.98L, de

2010L/L995, deverá apresentar, juntamente com o Balanço Patrimonial,

cópias dos TERMOS DE ABERTURA e ENCERRAMENTO;

1L.3.t.7 As empresas participantes deverão disponibilizar no ato da sessão pública,

caso seja solicitado pela presidente da Comissão Central de Licitação, para

fins de conferência das escriturações contábeis, o original do Livro Diário

ou Livro Caixa (conforme o caso). O referido livro não 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.

Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,

com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de

apresentação da proposta de preço, quando não estiver expresso o prazo de validade;

Declaração de que não emprega menores de L8 (dezoito) anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,

salvo na condição de aprendiz, a partir de L4 (quatorze) anos, de conformidade com

i
CPL

Rua Urbano Santos, ne 1557 - Bairro Juçara, lmperatriz/MA - CEP 65.900-505

+,



"x§x
rcFi

##
EsrADo oo rulnluxÃo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
corvrrssÃo eERMANENTE DE lrcrrnçÃo - cpr

11.3.4

11.3.5

11.3.6

LL.3.7

11.3.8

11.3.9

11.3.10

11.3.11

lt.3.12

11.3.13

o disposto no Artigo 27, lnciso V, da Lei ns. 8.666/1993, no modelo do Anexo Vl, deste

Edital.

Certídão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, de

acordo com o art. 1e do 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 Certidão

Simplíficada da Junta Comercial do Estado, sede da empresa.

Declaração de ausência de impedimentos previstos nos artigos 29, inciso lX com 54,

inciso l, alínea "á" e incíso ll, alínea "a", da Constituição Federal;

Declaração de enquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte,

conforme previsto no Art. 3e da Lei Complementar ne 123/2006 e alterações

posteriores. (Modelo no anexo Xlll deste Edital);

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.

A empresa licitante que enquadrar-se na hipótese do item 9.1.3, deste Edital e não

apresentar a referida Certidão ou descumprir a forma da apresentação da mesma,

não usufruirá o direito de preferência como critério de desempate.

A empresa licitante que não se enquadrar na situação de microempresa ou empresa

de pequeno porte não deverá apresentar a referida declaração, sob pena de falsidade

da declaração e consequentemente será declarada inabilitada.

Todos os documentos necessários para habilitação deverão obedecer rigorosamente

à ordem sequencíalizada no item 11 desde Edital, enumerados em ordem crescente

e rubricados pela empresa licitante.

O não cumprimento ao disposto no item 9 deste Edital, não inabilitará a empresa

licitante, mas impedirá a mesma de manifestar quaisquer recursos e/ou alegaçôes

sobre a inexistência de documento(s)exigido(s) para a sua própria habilitação.

Os documentos expedidos pela participante, deverão, obrigatoriamente, ser emitida

em papel timbrado da empresa licitante, possuindo razão social, número do CNPJ,

endereço completo, telefone e endereço eletrônico e-mail. Os referidos documentos

deverão ainda, estar assinados ou rubricados pelo representante legal, contendo o

nome completo do mesmo.

Não será concedida prorrogação de prazo para apresentação dos documentos

exigidos para a habilitação, com exceção ao disposto no art. 43 da Lei Complementar

np I2312006 e alterações posteriores, conforme segue:

CPL
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11.3.14 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em

certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito

de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

11.3.15 Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista será

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao

momento em que o proponente for declarado vencedor do certame.

11.3.16 Se a documentação de habilitação estiver expirada, não estiver completa e correta

ou contrariar qualquer dispositivo deste edital e seus anexos, a Comissão Permanente

de Licitação INABILITARÁ A EMPRESA.

tl.3.L7 A falsidade das declarações prestadas pela empresa licitante caracteriza crime

previsto no artigo 299 do Códígo Penal, sujeitando-se ainda às sanções

administrativas previstas neste Edital, bem como demais legislações vigentes.

1-1..4 Qualificação Técnica: A qualificação técnica, requisito necessário para participar na licitação,

dar-se-á por:

tl.4.L Apresentação da Certidão de registro da empresa licitante e do(s) responsável (eis)

técnico (s) detentor (es) do(s) atestado(s) e certidão (ões) de acervo técnico (CAT)

utilizados para esta licitação, emitida pelo CREA ou CAU, com validade posterior à

data oa sessão de habilitação, devidamente atualizada em todos os seus dados,

acompanhada da declaração de concordância, apenas dos Responsáveis Técnicos

indicados para a referida obra (Anexo lV).

t1.4.2 Para efeitos da quAllFlcAçÃo TÉcNtcA PRoFlssloNAL 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 atribuição técnica conforme CONFEA - CREA e detentor de

Atestado de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT, devidamente averbado no CREA/CAU, por execução de serviços compatíveis em

características com o objeto desta Licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito

público ou privado, comprovando ter executado serviço de:

IIEM coDrGo oescnrçÃo Dos sERvrços

04.03 95957 rxrcuçÃo DE ESTRUTURAS DE coNcRETo ARMADo, PARA

EDTFTCAÇÃO TNSTTTUCIONAI rÉRnrn, FCK = 25 MPA.

05.02 875L9

ALVENARTA DE vEDAÇÃo DE Blocos cenÂrutcos FURADoS NA

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM

Ánrn líeuron MAroR ou TGUAL A 6M'z coM vÃos r ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPAROCOM BETONEIRA.

03.01 C0328
ATERRo c/ cOMPACTAçÃO MECANICA E CONTROLE, MAT DE

AQUTStÇÃO
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11.4.3

11.4.2.1 Declaração indicando o nome, CPF, número 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 execução por outro que cumpra as exigências do item;

11.4,2.2 A licitante deverá comprovar o vínculo do (s) profissional (is) detentor (es)

da (s) certídão (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
sócío (s);

c) Do contrato de trabalho (modelo CREA) entre a licitante e o responsável
técnico, em que se crie vínculo de responsabilidade técnica ou outro
equivalente.

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 executado
as quantidades mínimas dos seguintes serviços, abaixo indicadas:

CPL

09.02 c2450 TELHA TERMo AcuslcA TRAeEzoDtAL rrucrrrulçÃo rz,oz

09.03 87266
REVESTMENTo crRÂvrco pARA pAREDES TNTERNAS coM pLAcAS

TIPo ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20x2o cM A MEIA ALTURA
DAS PAREDES.

ITEM coDrGo DESCRTçÃO DOS SERVTçOS UNIDADE qUANTIDADE

04.03 95957
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE

coNcRETO ARMADO, PARA EDTFTCAÇÃO

INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.

M3
77,78

05.02 87519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL

DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE

PAREDES COM ÁREA LíQUIDA MAIOR OU

IGUAL A 6M, COM VÃOS E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPAROCOM

BETONEIRA

NAz 287,63

03.01 c0328
ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECANICA E

coNTROLE, MAT DE AQUTSTçÃO
M2 679,89
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06.01 c2450
TELHA TERMO ACUSTICA TRAPEZODIAL

rNcLrNAçÃO 17,6% .

M2 7.172,90

09.03 84191

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU

GRANITINA ESPESSURA 8 MM,
TNCLUTNDO IUNTAS DE DTLATAÇÃO

PLASTICAS

M2 1.079,24

a) Para fins de análise dos atestados e certidões serão observadas as datas

de aberturas da ART, nos termos da Lei ns 6.496/77, data de emissão da

CAT, local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica

contratada, nome'(s) do (s) responsável (is) técnicos(s), seu (s) título(s)
profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA, 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 constatação 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;

d) Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar

a Prefeitura Municipal de lmperatriz com a participação de empresas que

detenham infraestrutura adequada em razão das características dos

trabalhos;

e) O (s) lícitante (s) deverá (ão) apresentar, preferencialmente, somente o

(s) atestado (s) e/ou certidão (ões) necessário (s) e suficiente(s) para a
comprovação do exigido, @os itens que

comprovem as exigências para melhor visualização quando da análise por

parte dos membros da CoMISSÃo PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

11.5 Apresentação de Atestado de Visita ao Local da Obra ou Declaração de não visitação ao local

da obra, em conformidade com o Anexo lll do Edital;

11.6 Não será admitida, em qualquer hipótese, a retirada da documentação apresentada pela

licitante em sua versão original nos autos do processo;

tl..l Será considerado inabilitado o licitante que deixar de apresentar, ou apresentar de forma
incompleta, incompreensível, ilegível, com erro, rasura, omissão, qualquer exigência contida

neste Edital;

11.8 Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope ne 01, 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.

4
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12 PROPOSTA DE PREçOS - ENVELOPE Ne 02

LL.L 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:

t2.2 Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a

partir da data de abertura da licitação;

L2.3 PRAZO DE EXECUçÃO: O serviço deverá estar concluído no prazo de até 04 (quatro) meses,

contados a partir da expedição da Ordem de Serviço pela Contratante;

L2.4 O preço total da proposta em algarismo e por extenso;

12.5 Orçamento analítico com preços unitários, assinados nas últimas folhas e rubricados nas

demais

L2.6

L2.7

12.8

L2.9

12.10

t2.Lt

12.t2

L2.13

L2.L4

12.t5

12.L6

L2.17

Cronograma Físico Financeiro.

Composição de custo unitário dos serviços.

Composição de custo unitário da mão de obra.

Quadro de composição do BDI aplicando aos preços da Obra.

Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do LDI (BDl), nem tampouco a planilha de

custo direto.

Os itens: Administração Local, lnstalação de Canteiro e Acampamento, Mobilização e

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

Planilha de Encargos Sociais;

As licitantes deverão apresentar a proposta em mídia eletrônica (CD-ROM), formato .XLS

"Excel" e em conformidade com a proposta impressa.

As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o art. 43,

lV da Lei ns 8.666/93,

É de exclusiva responsabilidade dos licitantes a descrição de todos os dados da proposta

apresentada;

Não serão consideradas 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;

As propostas de preços serão abertas em ato público, em data a ser definida pela Comissão

Permanente de Licitação e comunicada previamente às licitantes.

As Propostas de Preços que não atenderem às condições 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

f,36
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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, § 3e, da Lei ns. 8.66617993, serão

desclassificadas. Deverá ser observado o disposto no Artigo 48 da Lei ns. 8.666/1993, em

especial o seu § 1e para apuração de preços unitários ou global inexequíveis.

tz.tg Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope ne 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.

12.20 Em nenhuma hipótese, o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às

características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos

serviços, equipamentos e materiais, coeficientes de produtívidade ou de qualquer outra
condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a

sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão Permanente

de Licitação.

12.2t Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação quaisquer erros

aritméticos, bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o

total do item, quando prevalecerá sempre o primeiro.

L2.22 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

desclassificado o licitante que não satisfizer tal exigência.

Í-2.23 A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aqueles constantes

dos documentos apresentados dentro do Envelope n.s 0L - Documentação de Habilitação.

13. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

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-calendá rio já exigível.

Por força da Lei Complementar n l23,lO6e do art. 34 da Lei ns. 1L.488/07, as microempresas -
MEs, as empresas de pequeno porte - EPPs e as Cooperativas a estas equiparadas - COOPs que

tenham interesse em participar desta tomada deverão observar 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 EcJital, 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 preferência 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 L0% (dez por cento) superiores a

mel hor proposta classificacia.

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

13.1

t?.2

13.3

&31,
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a) A ME, EPP ou COOP mais bem classificada 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, conr planilha adequada, deverá ser apresentada no prazo máximo de

24hs (vinte e quatro horas);

d) Não ocorrendo 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;

e) No caso de equívalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs e COOPs que se

encontrem enquadradas no item 13.3 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 terrnos previstos, o objeto licitado será adjudicado

em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

g) O procedimento acima sornente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por ME, EPP ou COOP.

h) A nova proposta deverá ser apresentada de forma escrita no prazo máximo de 24hs

(vinte e quatro horas).

L4 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

L4.! No julgamento levar-se-ão em conta, no interesse do serviço público, as condições de Menor
Preço Global, como disposto no art. 45, § 1s, inciso l, da Lei n.s 8.666193.

14.2 Não se 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

licita ntes.

L4.3 Não 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.

L4,4 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 não aceitar

as correçôes efetuadas terá sua proposta desclassificada.

14.5 A proposta apresentada que não se adequar aos termos deste Edital será rejeitado pela

Comissão Permanente de Licitação.

14.6 Obedecidas às disposiçôes da Lei n.e 8.666/93, fica ressalvada à Comissão Permanente de

Licitação, o seu exclusivo critério e mesmo depois da apresentação das propostas, sem que

«
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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) Desclassifícar as propostas que não estejam em condições de assegurar execução satisfatória

do objeto licitado, não atendam às exigências deste ato convocatório e que contenham preços

excessivos ou manifestamente inexequíveis (art.48, incisos I e ll, da Lei Federal n.s 8.666/93);

d) Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas,

a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis
para apresentação de nova documentação ou de outras propostas que não contenham as

irregularidades que geraram a inabilitação ou a desclassificação

15. DO CONHECTMENTO DO LOCAT DOS SERVIçOS - VtSlrA TÉCNICA

15.1 Comprovação emitida pela Secretaria Municipal de Educação de que a empresa licitante visitou

o local onde serão desenvolvidos os serviços, para constatar as condições e peculiaridades

inerentes à natureza dos trabalhos e que assume inteira responsabilidade pela execução dos

servíços objeto desta Licitação;

L5.2 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 habilitação, docttmentos de qualificação técnica;

15.3 A realização de visita técnica deverá ser agendada previamente via protocolo com o gabinete

do Secretário Municipal de Educação e/ou através do contato telefônico: (99) 99109-902a;

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 algurna, pleitear a modificação dos preços e condições de

sua proposta sob a alegação de insuficiência de dados e informações sobre os serviços a serem

executados, condições da realização dos mesmos, bem como de qualquer falha na obtenção

dos dados sobre as,condições encontradas;

15"8 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, edafológicas 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,

I
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16 DO CRITÉRIO DE DESEMPATE

16.1 Em caso de empate entre duas ou mais concorrentes, como critérios de desempate aplicar-se-

ão aqueles previstos no § 2e do art. 3s da Lei ne 8.666/93;

16,2 Persistindo o empate, desempate ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os

licitantes serão convocados (art. 45, § 2e, da Lei ns 8.666/93).

t7 DrvurGAçÕEs Dos RESULTADOS

t7,L O resultado do julgamento desta licitação será divulgado na imprensa oficial, salvo se presentes

os representantes dos licitantes no ato em gue for adotada a decisão pela CPL, quando poderá

ser feito diretamente aos interessados e lavrada em ata.

18 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 no

horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00 horas (temporariamente,

conforme Portaria ns 037/2020 de 19 de março de 2020) no Protocolo Geral da Comissão

Permanente de Licitação, Rua Urbano Santos, ns 1.657 - Bairro Juçara, lmperatriz-MA, CEP:

65.900-505 ou mediante via postal com Aviso de Recebimento (AR) no endereço mencionado,

ou temporariamente no período cja pandemia pelo endereço eletrônico
atendimento@ im peratriz. ma.gov. br;

L8.2 lnterposto o recurso, o fato será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no

prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis;

18.3 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 prazo, submeter o recurso/esclarecímento, devidamente

instruído, e respectiva(s) lmpugnação(ões)/esclarecimentos, ao Secretário Municipal de

Educação, que decidirá em 5 (cinco) dias úteis contados de seu recebimento;

18.4 A impugnação dos termos do Edital se efetivará em conformidade com o Art. 41, 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.

18.5 A Comissão Permanente de Licitação, na qualidade de órgão julgador do certame licitatório e

no exercício de sua função ciecisória, delibei'ará a respeito;

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

18.7 As repostas aos possíveis pedidos de esclarecimentos ou impugnações a este Edital estarão
disponíveis no site da prefeitura, qual seja, www.imperatriz.ma.gov.br/licitacoes, bem como
no Portal da Transparência;

í
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18.8 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;

18.9 Será franqueada aos interessados, deide a data do início do prazo para interposição de

recursos até o seu término, vista ao processo desta Concorrência, em local e horário a serem

indicados pela Comissão Permanente de Licitação - CPL;

18.10 Os recursos das decisões referentes à habilitação ou inabilitação de licitante e julgamento de

Propostas terão efeito suspensivo, podendo a Comissão Permanente de Licitação - CPL,

motivadamente e se houver interesse para o Chefe de Gabinete do Prefeito, atribuir efeito

suspensivo aos recursos interpostos contra outras decisões;

18.11 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, mociificarem os referidos documentos mediante a emissão de uma errata,

que será publicada no Diário Oficiat da União (quarrdo for o caso) e no Diário Oficial do Estado;

!8.L2 Visando permitir aos licitantes prazos razoáveis para levarem em conta a errata na preparação

da Documentação 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 não afetar a

formulação das propostas (Dgcumentação e Preço).

19 DOS ENCARGOS LEGAIS

19.1 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), ficarão inteiranrente sob a responsabilidade da proponente vencedora, não

mantendo a Administração qualquer vínculo com os empregados da mesma.

20 DO CRITÉRIO DE REAJUSTE

z},t Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e

devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso ll do art. 65 da Lei ns

8.666/1993.

20.2 Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da

Contratada e a retribuição da Administraçâo para a justa remuneração, será efetuada a

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do

Art. 65 da Lei n.s 8.666193.

2t SUBCoNTRATAçÃO

21.t É vedado todo e qualquer tipo de subcontratação.

22 DAS OBRTGAçÕES DA CONTRATADA

22,L No forneÇimento 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, além das obrigações descritas nas especificaçôes técnicas no

Anexo I do Projeto Básico/Termo de Referência, a:

Jq\,
CPL

Rua Urbano Santos, ne 1657 - Eâirro Juçara, lmperatriz/MA - CEP 65.900-505

.4



"S-4à?-.u

'*:iffit;;;;;ô

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUN!CIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE LTCITAçÃO - CPL

22.L.1

22.L.2

22.L.3

22.1.4

22.L.5

22.1.6

22.L.7

22.L.8

22.t.9

22.t.to

22.t.LL

22.!.t2

22.1.t3

lniciar a execução do objeto logo após o recebimento da "Ordem de Serviço",

emitida pela Contratante, de forma global.

Respeitar o prazo estipulado Cronograma Físico Financeiro, conforme o Projeto

Básico/Termo de Referência.

Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer

condições inadequadas a execução do contrato ou a iminência de fatos que possam

prejudicar a perfeita execução do objeto.

Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.

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 cominações contratuaís ou legais a que

estiver sujeita.

Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por

ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,

apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante, devendo

comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção

dessas condições.

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.'8L na Lei 8.666/93.

A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração,

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às

pena lidades legalmente esta belecidas.

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor

inicialmente estimado para a execução do contrato, nos termos do § le; do art. 65 da

Lei 8.666/93.

Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da

Lei 8.666/93, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

lndicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 01 (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 e/ou via eletrônica/telefone, para acompanhar e se responsabilizar
pela execução do objeto.

Reparar, corrigir, remover, reconstruil ou substituir, às suas expensas, no total ou em

parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções

resultantes da execução ou de materiais empregados;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, desfazer e refazer, 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, incorreções,

J-ka"
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22.1.L4

22.1.L5

22.L.L6

22.L.L7

22.t.t8

22.1.t9

22.L.20

22.1.21

22.t.22

22.t.23

22.1.24

22.t.25

22.L.26

erros, falhas e imperfeições, decorrente de culpa da Contratada no ato da execução

do objeto.

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

i nteressado.

Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus

empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros,

inclusive os decorrentes de aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos

da garantia, mesmo expirado o prazo.

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais

resultantes da execução do contrato.

A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e

comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu

pagamento.

Responsabilizar-se pelo curnprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas,

previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários

Não transferir a terceiros, totál ou parcial, a execução do objeto.

Arcar com todas as despesas, diretas ou inciiretas, decorrentes do cumprimento das

obrigações pactuadas entre as parte5.

Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão-

de-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.

Garantir que a ação ou omlssão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente,

não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das

obrigações pactuadas entre as partes.

Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude do

fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.

Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do

fornecimento cio obieto tais como: salários, Seguro de acidentes, taxas, impostos e

contribuições, incienizações, vales-ti'ansportes, vales-refeições, e outras que

porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei.

Responsabilizar-se ainda por tocJas as despesas com material, mão-de-obra, acidentes

cie trabalho, encargos trairalhistas, previderrciários, fiscais e comerciais, transportes,

fretes, equipamentos, seguros, tributos, contribuições de qualquer natureza ou

espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárías à perfeita execução dos

serviços contratadc,rs.

Responsabilizar-se por quaisquer açôes judiciais movidas por terceiros, que lhe

venhanr a ser exigidas por, força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.

JK
CPL

{

Rua Urbano Santos, ns 165? - Bairro Juçára, lnrperatriz/MA - CEP 65.900-505



w&t;-.
/dFi

ffi
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNIC!PAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE tlClrAçÃO - cPL

22.7.27

22.1.28

22.t.29

22.L.30

22.t.3t

22.1.32

22.1.33

22.L.34

22.1.35

22.t.36

22.1.37

22.1.38

22.1.39

22.:t.40

22.1.41

22.t.42

22.t.43

Fornecer a seus ernpregados todos 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.

Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.

Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da

Contratante;

Responsabilizar-se - pelo transporte, acondicionamento e entrega inclusive o

descarregamento dos materiais.

Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração

Municipal.

Realizar os serviços nos locais cieterrninados no projeto básico.

Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final

ajustada ao últinro lance oÍertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da

assinatura do contrato.

Manter inalterados os preços e condições da proposta,

proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do

contrato.

Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições

contidas no Projeto Básicc/Termo cje Referência e no Edital, inclusive quanto ao

compromisso do fornecirnento dos quantitativos registrados, atendendo às

soiicitações de ccmpras do governo municipal.

São expressamente vedadas à contratada:

a) A veiculação cie publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia

autorização do MunicíPio;

b) A contratação cie servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município,

durante o pei"íodo de fornecimentc.

Registrar a obra no CREA/MA;

Executar os Ser'.,iço: na sede do município de lmperatriz - MA, obedecendo fielmente

o Projeto, Planillra Orç:nrentãria e e.specificações;

Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas,

em especial o Código cie Obras e de Postura do Município;

Tomar todas as medidas tle segtlrança no trabalho tais como: Sinalização,

Advertência, Avisos, Tapumes, enfim todos os meios necessários a evitar acidentes

ou outros irnprevistos, conforme as especificações;

Efetuar a matrícuia da obra junio ao iruSS;

Executar a obra/serviço no local desrgnado pela Secretaria Municipal de Educação

(SEMED).
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22.1.44 Atencjer as demais condições descritas no Projeto Básico/Termo de Referência.

23 DOS DTRETTOS E OBRIGAçÕÉS Oe SEMEDIPMI

23.1 Efetuar o pagamento na forma do item 26 Edital, após o recebimento definitivo dos materiais

e verificação do cumprimentp de todas as obrigações legais, fiscais, previdenciárias,

trabalhistas e as demais disposições do Projeto Básico/Termo de Referência.

23.2 Designar um profissional para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a execução do

Contrato, conforme previsto no item 28 do Edital'

23.3 Promover o acompanhamento e a fiscalização Co Contrato, sob o aspecto quantitativo e

qualitativo, anotando em registro próprio as faihas detectadas

23.4 Rejeitar os materiais e/ou serviços cujas especificações não atendam os requisitos mínimos

constantes do Projeto Básico/Termo de Referência - Anexo l.

23.5 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes da

execução do objeto do Projeto Básico/Termo de Referência, para que sejam adotadas as

medidas corretivas necessárias.

23.6 lnformar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento dos

materiais e exiglr a sua substituição ou r€paração. conforme o caso.

Zg7 ComLnicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do objeto,

podendo recusar o recebrmento do material, caso não haja de acordo com as especificações e

condições estabeleciclas no Proleto Básico/Termo de Referência, informando as ocorrências ao

Órgão Gerencia'dor

23.8 Verificar se a execução cio objeto foi realizada com observação às disposições pertinentes no

Projeto Básico/Termo cle Refer"ência, implicando em caso negativo no cancelamento do

pagamento dos serviços fornecidos.

23.g Convocar regularmente o interessaCo 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 contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e suas

alterações,

23.10 Verificar a regularidade fiscale trabalhista cla Contratada antes dos atos relativos à firmatura e

gestão contratual, devendo o resultado clessa consulta ser impresso, sob a forma de extrato, e

juntado aos autos, com a instrução processual necessária'

23.Lt prestar as informações e os esclárecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel execução

do contrato;

Zg.L2 Permitii. o llvre acesso dos empregacjos da CONTRATADA, desde que sejam devidamente

trajados com uniforrnes em nome cla empresa e/ou crachá de identificação, para a execução

dos serviços

Zg.L3 Proporcionar todas às condições para que a Contratada possa executar o objeto de acordo com

as determinações do Contrato, rjo Edital e seus Anexos, especialmente do Projeto Básico /
Termo de Referência;

Rua Urbano Santos, ne 1657 - Bairro Juçara, imperatriz/MA'CEP 65.900'505
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23.14 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas peia Contratada, de acordo com as

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

23.15 Prestar esclarecimentos quê se fizerem necessários à Contratada.

23.16 Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.

23.L7 Aplicar à(s) licitante(s) vencedora (s) as sanções administrativas previstas na legislação.

23.18 As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma físico financeiro

apresentado pela licitante e realizado em intervalos mínimos de 30 (trinta) dias;

23.19 A primeii'a meciição 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;

2g.20 As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Recolhimento junto ao

INSS referente ao mês imediatamente anterior à solicitação clo pagamento.

24 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

Z .L O futuro contrato, que aCvrr, vigorará por.l (quatro) meses a contar de sua assinatura, podendo

ser prorrogado, através de terrno aciitivo. Conforme disposições do art. 57 da Lei ne 8.666/93

e suas alterações posteriores, com rêdação dada pela Lei np 9.648/98. Havendo necessidade o

contrato poderá sofrer acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do contrato, conforme previsto no artigo 65, §1e, da Lei Federal ns 8,666/93.

25 DAS RESPONSABITIDADES E GARANTIAS

ZS,t A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços

que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realização dos trabalhos' Durante a

execução dos serviços coltratados não serão admitidas paralisaçôes dos serviços por prazo,

parcelado ou único, superior a 6tJ (sessenta) dias consecutivos, salvo por motivo de força maior,

aceito por ambas as partes contratantes, excluídas quaisquer indenizações'

26 CONDrçÕES DE PAGAMENTO

Z6.t O valor global estimaclo do contrato apresenta-se previsto conforme Planilhas Orçamentárias

de Preços.- Anexo I ao Projeto Básico/Termo de Referência'

26.2 Os preços incluern todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros encargos

eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de qualquer

natureza, exceto nas hiPoteses;

26.g A CONTRATADA deverá apresentar, pr"é-faturamento com detalhes dos serviços, para

conferência por parte da CONI-RAÍANl-E e posterior aprovação para faturamento'

26.4 ttepois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a CONTRATADA deve emitir

a nota fiscal/fatura relativa.ao'fcrnecirnento.em 02 (duas) vias, que deverão ser entregue na

Secretaria Municipal Educação, sítuada na'Rua Urbano Santos, ns 1657 - Juçara, lmperatriz -
MA, para fins de liquidação e pagamen'to.

26.5 O pagamento a Contratada ser:á efetuado pela Secretaria da Fazenda e Gestão Orçamentária,

por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias após a

Rua Urbano Santos, nq 1657 - irairro Juçara, lmperatriz/MA - CEP 55'900-505
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aceitação definitiva dos materiais, com apresentação das notas fiscais devidamente

certificadas pelo Agente Público competente.

O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS MEDIANTE A EXECUCÃO

DOS SERVICOS, à medida que forem executados os mesmos, não devendo estar vinculado a

liquidação total do empenho.

Para fazer jus ao pagamento, a Contratada homol.ogatória deverá apresentar junto às notas

fiscais, comprovação de sua adimplêncià 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

quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços contratados, inclusive

quanto o lmposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS.

Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos serviços devidamente

autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante contabilização e apresentação,

ao final de cada execução ou períoclo não inferior a um mês, pela Contratada, dos formulários

de controle dos serviços.

A atestação,da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do contrato ou

outro servidor designado para esse fim.

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 e

protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com as devidas correções, fato

esse que não poderá acarretar clualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá haver

prejuízo da prestação de serviços pela CONTRATADA.

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.

A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de sdmente efetuar o pagamento após a atestação

de que o serviço foi executacio enr conformidade com as especificações do contrato.

A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir,

cautelar ou definitivamente, do montante a pãgar à CONTRATADA, os valores correspondentes

a multas, ressarcintentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do contrato.

No caso de atraso de pagai'rrerrto, desrJe que a Contratada não tenha concorrido de alguma

forma para tanto, serão oevidos pela Contratante, encargos moratórios à taxa nominalde6%

a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos

moratórios deviclos; 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.

26.6

26.7

26.8

26.9

26.10

26.tt

26.L2

26.13

26.14

26.L5

26.t6
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27 DO PRAZO E CONDIçÕES DE EXECUçÃO

27.t A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Serviços" emitida pela

Contratante, de forma global ou parcelada.

27.2 Os serviços serão executados observado o disposto nos Anexos e demais disposições do

Projeto Básico/Termo de Referê4c!.a. 
.

Zl,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 serYiços em desacordo com as

especificações e condiçõeS do Projeto Básico/Termo de Referência, do Edital e do Contrato'

28 DA FISCALIZAçÃO, CONTROLE E ATESTOS

Zg,L A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma 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 for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da

Lei ns 8.666, de 2L.06.93

2g.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'

2g.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.

2g.4 A atestação de conformidade do iornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsável

pela fiscalização do contiato ou a outro servidor designado para esse fim.

29 DAS PENALIDADES

2g.L pela inexecução total ou parcial do Cohtrato, a CONTRATANTE poderá garantida a prévia

defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:

Z}.L.L Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso

descumprimento das obrigaçÓes 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'

29.L.2 Multas:

al0,03% (três centésimos por centol por dia sobre o üalor 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 razão da

inexecução total;

bl 0,A6% (seis centésimos por cento) por dla sobre o valor global do fato ocorrido'

para ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não

abrangido pelas demais alíneas;

&q
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cl S% (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não

cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato;

dl S% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não

manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento

convocatório;

el l0% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual

por inexecução parcial do contrato;

tl 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na

:*+i[n"','.,'.il;:Í:, r;í',[liiiil1,l1'ffi t',ff ii l'#*]f"'";
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promovida a sua r;eabilitação 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 RESCTSÃO OO 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 ne 8.666193.

30.1.2 Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da

licitação, desde que haja conveniência para 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 (dois) anos.

30.1.5 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 sanção, 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 tnclusão pelo município no Sistema lntegrado de Registro do CEIS/CNEP.

tO.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 determinações da Lei

)q1
GPL
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L2.84612073 (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 LEIANTICORRUPçÃO

31.1 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 LEt Ne L2.g46, DE 01 DE AGOSTO DE 2013; regulamentada pela tN CRG 0O2l2O,.5 e pela

portaria CRG1,3t1l2016 que independente de transcrição integra o presente instrumento.

32 DAS DISPOSIçÕES FINAIS

g2.t 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

através de fax, e-moil, 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 prazo

para apresentação das propostas, ou ainda revogar o processo licitatório por razões de

interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, e/ou anulá-lo

por ilegalidade de ofício ou provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente

fundamentado, a qualquer tempo'

32.2 Em caso de discrepância entre os Anexos e o Edital, prevalecerá a redação do lnstrumento

Convocatório.

32.3 Nos termos do art. 48 e sem prejuízo do estabelecido no art. 109, ambos da Lei n.e 8.666193, o

descumprimento de qualquer das disposições contidas nos itens deste Edital e seus Anexos,

poderá ensejar a inabilitação ou desclassificação, respectivamente.

32.4 As decisões da Comissão Permanente de Licitações, 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.

g2.S 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.

12.6 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o Licitante que, tendo-os aceito

sem objeção, venha apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou

irregularidades que o viciaram'

gz.7 O Contratado é responsável por todos os ônus e obrigações 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.g A Secretaria Municipal de Educação fornecerá ao licitante vencedor todos os elementos

técnicos necessários à execução dos serviços objeto desta licitação.

32.g 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, a eventual solicitação dos

CPL
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originaís dos documentos, principalmente referentes à Regularidade Fiscal, os quais deverão

estar disponíveís para serem apresentados se solicitados, na sessão de abertura da

documentação de habilitação.

Quaisquer outras informações de caráter técnico serão prestadas aos interessados, junto à

Secretaria Municipal de Educação.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o

dia do vencimento.

A Comissão Permanente de Licitação prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos

interessados nesta licitação, sobre o Edital e seus anexos. Serão considerados os pedidos de

esclarecimento, providências ou impugnações protocolados no horário comercial, de segunda

a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas (temporariamente, conforme Portaria ne 037/2020 de

L9 de março de 2020), no Protocolo Geralda Comissão Permanente de Licitação, Rua Urbano

Santos, ne 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz-MA, ou via postal com Aviso de Recebimento (AR)

no endereço mencionado, ou temporariamente no período da Pandemia pelo endereço

eletrônico atendimento@im peratriz.ma.gov. br.

DAS MEDIDAS PREVENTTVAS AO COMBATE DA COVID-lg NA REALTZAçÃO DAS SESSÕES

32.13.1Todas as sessões de Concorrência Pública e Tomada de Preço serão realizadas

temporariamente no Auditório da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, localizada na

Rua Urbano Santos, ne'J.657,3e andar, Bairro Juçara, lmperatriz-MA;

32.13.2Serão 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: disponibilização de máscaras, luvas e álcool

gel (70e INPM) para todos os representantes presentes; organização 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.);

32.13.3As informações e medidas previstas neste tópico poderão ser reavaliadas a qualquer

momento de acordo com a evolução da pandemia da Covid-19, conforme orientação dos

órgãos fiscalizadores.

O Edital e seus anexos estarão disponíveis mediante pagamento no valor de RS 50,00

(cinquenta reais), a ser recolhido através de-Documento de Arrecadação Municipal - DAM,

emitido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, podendo, ainda, ser

consultado gratuitamente na ,sede da CPL, na Rua Urbano Santos, ne 1657, Bairro Juçara,

I m peratriz/MA - CEP 65.900-505,..estando disponível pa ra

às L2h, temporariamente durante a pandemia da covid-19
atendimento em dias úteis, das 08h

lmperatriz

32.10

32.L!

32.t2

t2.13

32.14

]s\
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ANEXO I

(Proposta de Preços - Modelo da Carta de Apresentação)

de _de 2020.

Prezados Senhores,

(empresa), com sede na cidade de à Rua

p.e , inscrita no CNPJ/M F sob o número neste ato representada por

portador do CPF n.s e R.G, n.e abaixo assinado

propõe à Prefeitura de lmperatriz através da Secretaria Municipal de Educação os preços infra discriminados
para Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para prestação de serviços de reforma

e ampliação da ESCOLA MUNICIPAI GEOVANNI ZANNI, sito na rua Coriolano Milhomem, sln - Bairro SÃO

JosÉ Do EGtro, objeto da coNCoRRÊNclA PÚBLlcA Ns 005/2020-cPL:

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

sua abertura;

b) O prazo de execução será de 04 (quatro) meses;

c) Preço Total por extenso RS-

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

)s)
CPL

g
Rua Urbano Santos, ns 1657 - Bairro Juçara, lmperatrizluA'CEP 65.900-505
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PROJETO BÁSICO / TERMO DE REFERÊNCIA

r. Do oBJETO E FORMA DE EXECUÇÃO
1.1. Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para
prestação de serviços de reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL
GEOVANNI ZANNI, sito na rua Coriolano Milhomem, s/n - Bairro SÃO JOSE
DO EGITO.
L2, Os serviços e/ou materiais serão demandados, realizados e pagos de acordo com os
valores constantes da Tabela de Custos e Insumos SINAPI, ORSE e SENF'RA.
estabelecida para o Estado do Maranhão, com a incidência do desconto ofertado pela
Licitante.
1.3. os serviços deverão serexecutados no local mencionado no item l.l;
1.4. Os serviços abrangerão os seguintes sistemas:
1.4.1. Arquitetura / Sistema Construtivo / Elementos Construtivos / Paredes ou Painéis de
Vedação / Concretagem I Estrutura de Cobertura / Cobertura com Isolamento Termo-
Acústica / Esquadrias / Acabamento/Revestimentos / Hidráulica / Instalações de Esgoto
Sanitário / Instalações de Gás Combustível / Sistema de Proteção Contra Incêndio i
Sistema Elétrico e etc.

2 . DA JUSTIFICATIVA
2.1. A presente contratação visa implementar ações previstas no Plano Municipal de
Educação - PME, decênio 2014 - 2023, no tocando a melhoria da infraestrutura das
unidades de ensino que compõem o Rede Pública Municipal, proporcionando a
equiparação ao padrão nacional de qualidade em educação;
2.2. A Secretaria Municipal de Educação de Imperatriz tem disponibilidade de mão-de-
obra especrahzada, equipamentos, ferramentas e materiais. Contudo, toma-se insuticiente
para atender a grande demanda de serviços dos prédios da Secretaria Municipal de
Educação, portanto a partir da grande necessidade de manutenções,refonnas e ampliações
se fazem necessário a contratação de serviços de empresa especializada em constrr.ição
civil;
2.3. Existem fatores diversos que influenciam na preservação da edificação, fatores esses
que vão desde o envelhecimento natural do prédio até a deterioração por acidentes,
acompaúados pela dinâmica crescente de modemizaçáo e desenvolvimento tecnológico,
e, considerando-se também as necessidades dos usuários, é necessaria a contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de reforma e ampliação, garantindo a
disponibilidade e o desempeúo dos sistemas prediais atraves de serviços de reparos.
manutenções, construções, entre outros, com a finalidade de resguardar-se de interrupções
não previstas nas atividades das áreas meio e f,m da Prefeitura Municipal de
IMPERATRIZ;
2.4. Considerando por fim, que "Ter Infraestrutura Adequada" é objetivo estrateglco

DE
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prioritário do pianejamento institucional da Prefeitura Municipal de Impeiatriz 2019'
2020.puao qúal a manutenção adequada das unidades é pdmordial.

3. DA LEI À\TICORRUPÇÁO
3.1. Ficam responsabilizados rle forma objetiva, administrativa e civilmente as pessoas

Íisicas e jurídicas pela prática de atos contra a adrninistração pública, no âmbito

municipal, em atenção à LEI N'12.846, DE 0l DE AGOSTO DE 2013; regulamentada

peia IFi CRG 002/2015 e pela Portaria CRG 1.33212016 que independente de transcrição

integra o presente insttumento.

4. DA MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO
4.l. Modalidade de Licitação
4.1.l. O certame licitatorio será realizado na modalidade de CONCORRENCIA

PUBLICA em conformidade com a Lei Federal no 8.666, de 21 de juúo 1993 e suas

alterações.

4.2. Tipo de Licitação
4.2.1. Será adotado na licitação o critér'io de julgamento com base no TIPO NIENOR

PREÇOGLOBAL.

5. DA HABILITAÇÀO
5.1. Para se habilitar ao processo licitatório. os interessados deverão apresentar os

documentos relacionarJos nos incisos e parágrafos dos Arts. 28, 29,30 e 3l da Lei no

8.666t93.

5.2. Para fins de habilitação. a título de qualificação técnica, a empresa licitante

deverá apresentar:

5.2.1. Atestado ou declaração de capacidade técnica, expedido por orgão ou entidade da

adrninistração pública ou por empresas privadas que comprôvem que a empresa executou.

a contento. objeto compatíveI coln o objeto da licitação.

5.2.2. Será admitida, para atingimento dos quantitativos fxados, a soma de atestados.

6. DO VALOR, ESTIMADO
6.1. O valor global estimado de acordo com os preços praticados no merçado, para a

prestação dos serviços foi de RS 1.241.639,83 (hum milhão, duzentos e quarenta e um

mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e três centavos).

7. DA DOTAÇÃO ORÇAIIENTÁRIA
02.08.00.12.3610043.1063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA. AMPLIAÇÃO E

EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS - ENSINO FLINDAMENTAL
Natureza: 4.4.9A 51.00 - Obras e Insklaçôes.
FONTC dOS RCCUTSOS:0.1.15.001 OOl . RECURSOS DO PRECATORIO FUNDEF

Rua Urbano Saúos, nu 1657 - Juçara, Imperakiz - MA - CEP 65.900-505
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cArxA ECONÔMrCA - AGÊNCrA 0644-0 OPERAÇÃO - 006 / CONTA C)

CORRENTE: 71084-0.

8. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
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-calendario já exigível.
8.2. Por força 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 teúam interesse em participar desta concorrência deverão

observar 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 apresentem alguma restrição, bem como alguma espécie de documento

que veúa comprovar sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;

b) Como critério de desempate, será assegurada preferência 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 l0% (dez por cento)

superiores a melhor proposta classificada.
8.3. Para efeito do disposto no item acimao caractertzando o empate, proceder-se-á do

seguinte modo:
a) A ME, EPP ou COOP mais bem classificada terâ a oportunidade de apresentar

proposta verbal no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após a abertura das propostas, sob

pena de preclusão;
Ll Á ,oru proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela

considerada u.nceáora 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 ptazo máximo

de 24hs (vinte e quatro horas);
d) J.ião oron.ndo à contratação da ME, EPP ou COOP, na forma da alínea anterior,

serão convocadas as MEs, EPPs ou COOPs remanescentes, na ordem classificatoria, para o

exercício do mesmo direito;
e) No caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs e COOPs que se

encontrem enquadradas no item 8.3, alínea b, será realizado sorteio entre elas para que se

identifique aqúela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;

f) Na hipotesã aã não-contratação nos termos previstos" o objeto licitado será

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

g) O procedimento-acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não

tiver sido apresentada por ME, EPP ou COOP'
h) A nova proposiu deverá ser apresentada de forma (digitada) no prazo máximo de

24hs (vinte e quatro horas),

9. DA PROPOSTA DE PREÇOS
9.1. A proposta de preços deverá ser digitada e impressa em uma via, redigida com clareza

Rua Urbano Santos, n' 1657 - Juçara, Imperatriz - MA - CEP 65.900-505
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em língua portugue sa, sem emendas, rasuras ou entreliúas, devidamente datada e assi %
na última folha e rubricada nas demais por pessoa juridicamente habilitada pela empresa. N,'

9.2 Os preços ofertados deverão ser líquidos, devendo estar nele incluídas todas

despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e demais encargos, de qualquer natureza, que

se façam indispensáveis a perfeita execução do objeto dessa licitação, já deduzidos os

##hÉ;ri
t'-d[à

#s

ASI,

abatimentos eventualmente concedidos, contemplando item a item.

9.3.Prazo de validade da PROPOSTA, não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data da

sua apresentação, ou seja, da data da Sessão Pública a ser designada pela Comissão

Permanente de Licitação.
9.4. Verificando-se discordância entre os preços unitário e total da PROPOSTA.

prevalecerá o primeiro, sendo corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre valores

numéricos e os por extenso, prevalecerão os últimos. Se o licitante não aceitar a correção

de tais erros, sua PROPOSTA será rejeitada.

9.5. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação da PROPOSTA serão de

responsabilidade exclusiva da licitante.
q.O. e planilha contendo o orçamento estimado para a contratação, a qual deverá ser

adotada para a formulação da proposta de preços, apresenta-se no Anexo I - deste Projeto

Básico / Termo de Referência.

10. DAS OBRIGAÇÕEs ol CONTRATADA
10.1. No fornecimento do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar

todo o empeúo e a tiedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos

que lhe iao confiados, obrigando-se ainda, além das obrigações descritas nas

especificações técnicas no Anexo I deste Projeto Básico / Termo de Referência, a:

10.2. Inicíar a execução do objeto logo apos o recebimento da "Ordem de Serviço".

emitida pela Contratante, de forma global.

10.3. Ràspeitar o prazo estipulado Cronograma Físico Financeiro, confbtme Anexo I

doProjeto Básico / Termo de Referência.
10.4. Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito. quando verificar quaisquer

condições inadequadas a execução do contrato ou a iminência de fatos que possam

prejudicar a perfeita execução do objeto'
iO.S.paciStui a ptSCaLLZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.

10.6. Responder integralménte por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE,

ou a terceiros, em razãó de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita'

10.7'. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por

ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,

apresentando os comprovanteó que the forem solicitados pela Contratante, devendo

càmunicar à CSNTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas

condições.
10.8. A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo

máximo de 05 (cinco) dias úteis apos a notificação da Contratada, sob pena das sanções

previstas no art.o 8l na Lei 8.666193-

iO.g.f . A recusa injustificada do homologatorio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o

instrumento equiválente, dentro do prazó estabelecido pela Administraçáo, caracÍerrzà o

descumprimenio total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente

estabelecidas.

Rua Urbano Santos, n' 1657 - Juçara, Imperatriz - MA - CEP 65'900-505
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1,T,;;,'J?l;;x'rl'i;ã': ::l#:'"i"":ffiJà1i:;i,i:'ff:'L"iíi{'i:'ff'r!"Ji:lm.
8.666193.
10.10. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normat \-#'
da Lei g.666lg3,respondendo pelas conseqüências de sua inexecuçao totál ou.parcial' \Éb

10.11. Indicar.rn ãie 05 (cüco) dias apos a assinatura_do contrato, 01 (urn) preposto

como seu ,.pr.r.ntunte, àonforme elenca (art. 68,^ da Lei 8666193), aceito pela

Administração, que deverá se reportar diretamente ao Gestor do Contrato' pessoalmente

e/ou via eletrônica/telefone, para àcompaúar e se responsabilizar pela execução do objeto'

10.12. Reparar, corrigir, removel, reconstruir ou substituir, às Suas expensas' no total ou

., pun., o objeto dó contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções

,.rrit*t., da eiecução ou de materiais empregados;

10.12.1. Reparar, corrigir, remouei, reconstruir, substituir, desfazer e refazet'

prioritária e exclusivamente, ãs suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05

(cinco) dias úteis, .àntuaot da solicitação da Contratante, quaisquer vícios' defeitos'

inconeções, erros, áifrrt . imperfeiçõát, d.tott.nte de culpa da Contratada no ato da

execução do objeto.

iô.ii. n.rponsabilizar-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 ,.rpÀ^'uiiid;à; a fiscalização ou o acompanhamento pelo orgão

interessado.
10.13.1. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus

empregados, ou representantes, .direta 
e inàiretàmente, ao ádquirente ou a terceiros'

inclusive os deconentes de aquisições .o' uítio' ou defeitos' constatáveis nos prazos da

garantia, mesmo exPirado o Prazo'
10.14. Responsabilizar-se pelos -encargos 

trabalhistas, previdenciários' fiscais e

comerciais iesultantes da execução do contrato'

10.14.1. A inuãirnpi6rcia da ConirutaOu, com referência aos encargos trabalhistas'

fiscais e comerciair; ;;i;sfere a contratanre ou a terceiros a responsabilidade por seu

lãtifltffisponsab,izar-se pelo cumprimento das presclivõ.es referentes às leis trabalhistas,

;;;;iil;iáiiu. " 
d" r.g,rrunçu do trabalho de seus funcionários.

10.16. Não transferi, i,.i..iros, total ou parcial, a.execução do objeto.

10.17. Arcar com todas as despesas, d;;át ou indiretas, decorrentes do cumprimento das

RuaUrbanoSantos,nol65T-Juçara,lmperatriz-MA-CEP65'900-505
iiip,i***. irp"ruírir.*u. go'.t''- E-maii: semedimperatriz@gmail'com lz
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10.22. Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra,

acidentes de trabaiho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,

transportes, fretes, equipamentolr, t.gutot, tributos, contribuições de qualquer natureza ou

.rpJói., ,uíário, e qrultqrer outias ã*p.rut necessárias à perfeita execução dos serviços

contratados.
iO.il. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que the

veúam a sór exigidas por fôrça de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato'

10.24. Fornecer u ,.r, emprágados todoi os Equipamentos de Proteção Individual - EPI'

exigidos pela Secreraria de Sãgurança e Medicinã do Trabalho - SSMT do MTE. bem

.orío cumprir todas as nonnas úbre medicina e segurança do trabalho'

10.25. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários'

10.26. Respeitar as norrnas de controle áe bens e de fluxo de pessoas nas dependências da

Contratantel 
,r-^- ^^ ..^r^ r+anonnrrp ,.nnáicinnar inclusive o

10.27. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega l

descarregamento dos materiais.

10.28. Sujeitar-se u *uir ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração

Municipal.
10.29. Executar os serviços no local determinado no subitem f i deste Termo de

Referencia.
10.30. Manter inalterados os preços e condições da proposta'

10.31. proporcionar todas ui fuôiUauaes nàcessáriàs áo bom andamento da execução do

contrato.
10.32. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições

contidas no Projeto Básico / Termo de Referência e no Edital, inclusive quanto ao

compromisso do fomecimento dos quantitativos registrados, atendendo às solicitações de

compras do governo municiPal. 
-

10.33. São expressamente vedadas à contratada:

a) a veiculação áe publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização

do Município;
b) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município' durante o

período de fornecimento.

10.34. Registrar a obra no CREA/MA;

10.35. Executar os Serviços na sede do município de Imperatriz- MA' obedecendo

fielmente o Projeto, Planilha orçamentaria e especificações;

10.36. Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas'

em especial o codigo de obras e de Postura deste Município;

10.37. Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: sinalização,

Advertência, Avisos, Tapumes, enfim todos os meios necessários a evitar acidentes ott

outros imprevistos, conforme as especifi cações ;

10.38. Efetuar a matricula da obra junto ao INSS;

Executar a obra/serviço no local designado pela Secretaria Municipal de Educação

(SEMED).

10.39. Atender as demais condições descritas neste Projeto Básico / Termo de Referência.

Rua Urbano Santos, no 1657 - Juçara, Imperatriz - MA - CEP 65.900-505
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1r. DAs oBRrc.tÇÕBs DA coNTRATANTE '\#'
11.1. Efetuar o pagamento na forma do item 13 deste Projeto Básico / Termo de

Referência, após o recebimento definitivo dos materiais e verificação do cumprimento de

todas as obrigações legais, fiscais, previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições

deste Projeto Básico / Termo de Referência.
11.2. Designar um profissional para na qualidade de fiscal, acompaúar e fiscalizar a

execução do Contrato, conforme previsto no item lSdeste Projeto Básico / Termo de

Referência.
1 1 .3. Promover o acompaúamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo

e qualitativo, anotando em registro proprio as falhas detectadas.

tt.+. Re.leitar os materiais e/ou serviços cujas especificações não atendam os requisitos

mínimos constantes desse Projeto Básico / Termo de Referência - Anexo I.

11.5. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades

constantes da execução do objeto deste Projeto Básico / Termo de Referência, para que

sejam adotadas as medidas corretivas necessárias'

f i.O. Informar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo apos o recebimento

dos materiais e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.

11.7. Comunicaiprontamente à Contratada, qualquer anornalidade na execução do

objeto, podendo recusar o recebimento do material, caso não esteja de acordo com as

.rp.rihôuções e condições estabelecidas neste Projeto Básico / Termo de Referência,

informando as ocorrências ao Orgão Gerenciador'

11.8. Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições

pertinentes neste Projeto Básico / Termo de Referência, implicando em caso negativo no

ôancelamento do pagamento dos serviços fornecidos.

1 1.9. Convocar rJgularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou

retirar o instrumentJequivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de

decair o direito à contrítação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 8l da Lei 8.666193

e suas alterações.
1 1.10. Veriircar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos à

firmatura e gestão coúratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma

de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária.

ll.1l. Prestãr as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para

a fiel execução do contrato;
ll.lZ. 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.
i t.f:. 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

Projeto Básico / Termo de Referência;
I 1.i4. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

dâl
ícft\

dffi

1 1 .1 5. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada'

1 1.16. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação d.e penalidades.

ll.l7. Aplicar a1r1 ti.itunte(s) vencedora (s) as sanções administrativas previstas na
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legislação
de acordo com o cronograma fis

11.18. As medições dos serviços serão Parclals,

financeiro aPresentado Pela licitante e realizado em intervalos mínimos de 30 (trinta) dias

1 1.19. A primeira medição só será realizada com a apresentação da copia da Anotação d0...

Responsabilidade Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como documento que

comprove que a obra foi matriculada no INSS;

11.20. As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Recolhimento

junto ao INSS referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento

pelos serviços
contabilização
um mês, pela

12. DO PRAZO DA VIGÊNCIA B EXECUÇÃO D-o CoNTRATO

12.1. Ofuturo .ont uã, qu;;út Jeste Projeto Básico / Termo de Referência' vigorará por

120 (cento e vinte dias) a contar de sua ássinatura, podendo ser proÍrogado' atraves de

termo aditivo. conro*. disposições do art. 57 da Lei no 9.666193 e suas alterações

posteriores, com r.üô auàu pau Lei no 9.648198' Havendo necessidade o contrato

poderá sofrer u.rer.iããr1 trpi.ttOes.de até 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizadoao .ortruiã;;;;i.À. previsto no artigo 65, §1o, da Lei Federal n" 8'666/93'

13. DO PREÇO E DAS CONDIÇÓES DE PAGAMENTO

i3.1. O valor gl"üi- estimado' do contrato apresenta-se previsto conforme

PtanilhasOrçamentaiiasde Composição de Preços - Anefo I a este Projeto Básico i Termo

de Referência.
13.2. os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes' taxas ou outros

encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de

qualqúer nallreza,exceto nas hipóteses; 
rá+^ ^^m Áetqlhes ,,

13.3. A CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos servtços'

para conferencia po, furt. au CONTiIATANTE e posterior aprovação parafaturamento'

13.4. Depois Ae ',ealiraaa conferência e aprovação - do 
. 
pré-faturamento' a

CONTRATADA deve- LÃiti, a nota fiscal/faturu ,.útiuu ao fomecimento em 02 (duas)

vias, que deverão ,., Lrnt.gu.s na Secreiaria Municipal Educação, situada na Rua Urbano

S-*ior, n" 1657 - Juçara, hãperatriz - MA, para fins de liquidação e pagamento'

13.5. O pagamento à'Contratada seú eietuado pela Secretaria da Fazenda e Gestão

Orçamentária, por meio de transferência etetrOnica tu ordem bancária, em até 30 (trinta)

dias após a aceitação definitiva do-s materiais, com apresentação das notas fiscais

devidamente certificadas pelo Agente Público competente'

13.6. O pagamento áeverá 
- 
ser .i.t uao em PARCELAS 

'ROPORCIONAISMnornNrr a, iiücÜôÃõ »ós çpnyrqgs, a. 
1',eaioa 

que forem executados os

dação total do emPeúo-'

13.7. parafazerjus ao pagamento, á óànt.uiada homologaioria.deverá.apresentar junto

às notas fiscais, .o*prouàçío de sua adimplência com as Fazendas Nacional' Estadual e

Municipal, regutaridade relativa a Seg.,tiàuàe Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de

Servigo - FGTS, *nn u Justiça do Tiabalho (Certidão Negativa de Débitos.Trabalhistas -
CNDT), bem comã-u-quiiuiao de impostos e taxas .qué 

por'gntura incidam sobre os

serviços contratados, inclusive qrurto o Imposto sobre Õirculação de Mercadorias e

Serviços - ICMS.
i:.g.' Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas

àevidamente autorizadoi e certificados pelos gestores do contrato' mediante

e apresentação, ao final de cada execução ou período não inferior a
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Contratada, dos formulários de controle dos serviços
13.9. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do
contrato ou outro servidor designado para esse fim.
i3.10. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente, até quç a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras.
13.10.1. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação
e protocolizaçáojunto ao Fiscal do contrato do documento fiscal eom as devidas correções,
fato esse que não poderá acanetar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem

deverá havçr prejuízo 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 de preços

ou atualização monetária.
13.12. A CONTRATANTE reserva-sÇ, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento

apos a atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do

contrato.
13.13. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,

poderá deduzir, cautelar ou deÍinitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os

valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações dçvidas pela

CONTRATADA, nos termos do contrato.
13.14. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não teúa concorrido de

alguma forma para tanto, sçrão devidos pela Contratante, encargos moratórios à taxa
nominal de 6% a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros

simples.
13.15. 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 daÍa prevista para o pagamento

e a do efetivo pagamento; I : Índice de compensação financeira : 0,00016438; e VP :
Valor da prestação em atraso.

14. DO CRITERIO DE REAJUSTE
14.1. Os preços registrados sçrão fixos e ineajustáveis, exceto nas hipoteses decorrentes

e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da

Lei no 8.66611993.
14.2. Para restabelecer a relação que Íts partes pactuaram inicialmente entre os encaÍgos

da Contratada e a retribuição da Administração paru ajusta remuneração, será efetuada a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d"
do Art. 65 da Lei n.o 8.666193.

ls. DA SUBCONTRATAÇÃO.
15.1. E vedada toda e qualquer tipo de sub contratação.

16. DO PRAZO E CONDrÇOES DE EXECUÇÃO
16.i. A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de
Serviços" emitida pela Contratante, de forma global.
16.2. Os serviçosserão executados observado o disposto nos Anexos e demais
disposíções deste Projeto Básico / Termo de Referência.
16.3. A Contratada fiça obrigada a iniciar os serviços no prazo máximo de cinco)

Rua Urbano Santos, no 1657 - Juçara, Imperatriz - MA - CEP 65.900-505
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dias, após a solicitação formal pela Contratante.
16.4. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em
as especificações e condições deste Projeto Básico /
Contrato.

parte, os serviços em desacordo com
Termo de Referência, do Edital e do

17. DO RECEBTMENTO, CONDrÇÔES »n EXECUÇÃO E ACBTTAÇÃO
17 .1. O (s) serviço (s) deverá (ão) ser aaeito (s), da seguinte forma:
17.l.l. PROVISORIAMENTE: O recebimento provisório dar-se-á no prazo de até l0 (dez)
dias, após o termino da obra e/ou serviço quando eliminadas todas as pendências apontadas
pela fiscalizaçáo, para fins de posterior verificação da conformidade das especificações dos
serviços e/ou materiais.
17.1.2. DEFINITIVAMENTE: O reçebimento definitivo dar-se-á no prazo de até 30 (trinta)
dias, contados do recebimento provisório, após a verificação das especificações, qualidade e

quantidades dos materiais e serviços conseqüentemente aceitação, mediante termcr
circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do Çontrato, a ser designado pela Contratante.
17.2. 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 especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente,
garantindo-se ao município as faculdades previstas no art. 18 da Lei n." 8.078/90.

18. DA FISCALIZAÇ^O, CONTROLE E ATESTOS
18.i. A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma 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 for necessário à regularizaçáo das faltas ou defeitos
observados na forma do Artigo 67 , da Lei no 8.666, de 21.06.93.
18.2. 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.
18.3. 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.
18.4. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor
responsável pela Íiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse Íim.

19. DAS PENALIDADES
19. i. 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:
19.1.1. Advertência escrita: quando se trataÍ de infração leve, a juízo da fiscalização, no
caso descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste

Rua Urbano Santos, no 1657 - Juçara, Imperatriz - MA - CEp 65.900-505
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ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE
desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

19.1.2. Multas:
19.1.2.1. 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 razáo da

inexecução total;
19.1,2.2. 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato

ocorrido, para ocorrências de atrasos ou qualquer outro pÍazo previsto neste instrumento,

não abrangido pelas demais alíneas;

19.1.2,3. 5% (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo

não cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato;

19.1.2.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não

manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento

convocatório;
19.1.2.5. I0% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipotese de rescisão

contratual por inexecução parcial do contrato;

19.1.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipoteses de recusa na

assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caractertzando-se

quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais - atraso superior ao

prazo limite de 30 (trinta) dias;

19.1.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com

a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;

i9.1.5. 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 propria 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.

20. DA RESCISÃO DO CONTRATO
20. l. Segue abaixo os tipos de rescisão contratual:

2O.l.L Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I aXII e XVII do

artigo 78 da Lei no 8.666193.

2O.l.z.Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da

licitação, desde que haja conveniência para a Administração Pública.

20.1.3. Rescisão Judicial, nos termos da legislação.

20.1.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração, pelo prazo não superior a02 (dois) anos.

20.1 .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
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a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida 2

sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

20.l.6.lnclusão pelo município no Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP.

Ní

"O Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP foi desenvolvido para publicar, no Portal

da Transparência, os dados do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 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 entes públicos, de todas as esferas federativas (municipais, estaduais e federais), de

todos os poderes".

dôr
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21, DASDISPOSIÇÔESCOMPLEMENTARES
21.1. As condições de reajuste, repactuações, equilíbrio econômico-financeiro, rescisão.

sanções e as demais normas deste Projeto Básico / Termo de Referência, deverão constar

em cláusulas da minuta do contrato'

21.2. O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art.65 da Lei n.o 8.666193"

desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas

justificativas,

22 - DAS DISPOSIÇOES Cnnats
22.t. O Seúor Secrátario Municipal de Educação da SEMEDAMPERATRIZ-MA poderá

revogar a licitação por razões áe interesse público decorrente de fato superveniente

deviãamente comprovado ou anulá-la por ilegàlidade, do que dará ciência aos licitantes

mediante publicação na Imprensa Oficiál (arts. 49 e 59 da Lei no 8'666193)'

22.2. Aautoridade competànte para homologar, anular ou revogar a plesente Licitação é o

seúor secretario Muniôipal de Educação da sEMED/IMPERATRIZ-MA'
22.3. Apôsa homologaçaà aa licitação, o licitante vencedor será convocado para assinatura

do contrato.
22.4. Quaisquer esclarecimentos que se façam necessário acerca do presente Projeto

Básico / Termo de ieferência poderao tát prestados pela Secre!'i1-Municipal de

Éàr.açao, no endereço: Urbano Sántos, n" 1657 - Juçara, Cpp':65'900-505 - lmperatriz -

MA' 
Imperatriz - Ma' 18 de fevereiro de 2020 '

k
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OBRA CUSTEADA COM RECURSOS DO PRECATORIO
FUNDEF N" 201 557 9 420184019198

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 06.074.091/0001'96

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 0554-1 - CONTA CORRENTE:96.1 l8-3

)Í
(

I,Ir,

Érú:

À:ls

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

OBRA

CONTfu{.TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIÀLIZADÀ PARA EXECUÇÃO DOS SE,RVIÇOS

DE ACORDO COM O PROJETO DE REFORMÀ DA ESCOIÁ GIO\ZANI ZANNI

LOCAI

RUÀ CORIOLANO MILHOMEM, S/N" _ BAIRRO SÃO JOSE' DO E'GI'l'O

IMPERÀTRIZ / M,\
ÀBRIL/2020

Rua Urbano Santos, n' 1657 - Juçara' Imperatriz - MA - CE'P 65'900-505
'- Éíuii' sernedi,rperatriz@'glnad§olti
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EXECUÇÃO DOS SERVrÇOS

1. ADMINISTRÂÇÃO DA OBRA
1.1 Â administração e/ou getenciamento de obta é um serviço que deverá ser prestado por umâ

empÍesa de engenharia especializada em consultoria e construção, sendo estas as principais
atividades que auxiliam nâ coordenação e elabotação de ações entrc o cliente, projetistas,
constÍutores e demais fornecedores envolvidos no empreendimento. O trabalho consistc no
acompanhamento das diversas etâpas da construção, desde a análise de viabilidade do projeto ató

a conclusão final da obra.

2. SERVIÇOS INICIAIS/LIMPEZA E RETIRADAS
2.1. Âs ediírcações não deverão seÍ construídas sobre aterros e solos que não apresentem

condições mínimas exigír'eis de suporte à obra;
2.2.Todo material aterro apiloado (manual/mecânico), deverá ser de 1o categoria e espalhado ern

camadas de 20 cm com material de empréstimo. A compactação da ârea aterrada deverá atendcr

sequencialmente por cada camada;

2.3. Locaçà,o convencional de obra, aúavés de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a clda

1,50m, sem reapÍoveitamento.
2.4. Deve ser reúado todos os materiais oriundos das demolições e reúadas de acordo com os

serviços executados no processo de remoções do projeto demolir e constmir.
2.5. Obra nào deve ser iniciada sem que o teÍreno esteja completâmente li^po cle qualquer

empecilho que atrapalhe o bom andamento da obra.
2.6. A CONSTRLITOR {. manteÍá 

^té 
a efltÍega definitiva da obra, em condiçôes e local indicad<,s

pela FISCÂLIZÂÇÀO, a placa de consúução, confotme noÍmas e modelo determinado pcla

Secretada Municipal de Educação (SEMED).
2.7. Caberâ à CONSTRUTORÂ providenciar as instalações adequadas à execucão da obra,

dimensionando confoÍme a NBR 18:1978, os baracões para abrtgar o escritório para a

FISCÂLIZÂÇÃO, aloiamentos e sanitários para operários, almoxarifado de materiais, centrais dc

fcrro, forma e concreto, etc.

2.8. Os tapumes serão executados com chapas de madeira novas e inteiras, obedecendo

rigorosamerrt., r, exigências da municipalidade làcal do PROJETO e da FISCÀLIZÂÇÂO.

3. INFRÂ.ESTRUTURA E SUPER ESTRUTURÂ
3.1.'Iodo material âterro apiloado (manual/mecânico), deverá ser de 1" categoria e cspalhado em

camadas de 20 cm com material de empréstimo. A compactaçã.o da âre 
^terÍada 

deverâ atender

sequencialmente por cada camada.

3.2. Devem ser tomados todos os cuidados parà o correto posicionameuto da armação nas

fundações, clevendo ser utilizados espaçadotes que g^rant^ o recobdmento mínimo especificado

pela ÂBNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de Prova:
- ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos;

- ABNT NBR 6118, Proieto de estruturas de concteto - Procedimentos;

- AtsNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em cenúal;

- ARNT NBR 8522, Concreto - Determinação do módulo estático de elasticidade à compressão;

íil;
t4J',
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- ABNT NBR 8681, Ações e segurânça nâs estruturas - Procedimento;
- ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto - Procedimento;
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3.3. A execução das fundações deverá satisfazer ao contido nas especificacões do
estrutural;

pÍo,eto

3.4. Â escolha do tipo de fundação mais adequado paÍa um^ edificação é funcão das cargas da
edif,cação e da profundidade da camada resistente do solo;
3.5. O concreto esúufural deverá ter o fck mínimo de 20mpa e 25mpa;
3.6. Pata efeito deste procedimento, entende-se infraestruturâ e superesúuturâ os seguinrcs
elementos: Sapatas, r'igas inferiotes, pilares, vigas superiores, vergas, contÍavergas c lajes.

4. ALYENARTA E VEDAÇÃO
4.1. Serão executados os serwicos de vedacão com a utiJização de tijolos cerâmicos de oito furos:
9x19x19cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoÍos, duros, com as faces planas, cor
uniforme; -^largura: 19crn; alrura:19 cm; profundidade 9cm), e ârgamassa com trâço do ripo 1:3;
4.2. EXIGENCIÂ. Todas as superficies de concreto, ah,enaria de tijolos, forros de estuque c pré-
moldados, antes de qualquer revesdmento, receberão um chapisco constituído de argarrassa dc
cimento e areia ao üâco volumétrico de 1:3, lançado a colher, com força suficiente a penmú urna
pedeita aderência ao subsüato em camada homogênea âspera, e de modo a recobrir toda a

superfície a ser rer.,esticla.

5. SISTEMAS DE COBERTURA
5.1. Os sen'icos de cobertura acontecerão nas áreas que serào reformadas c construídas, onde
serào usadas estÍuturâs em úârnâ de aço compostâ por teÍcâs e tesourâs. À uama de aço rcccberá
pintura prime anticorrosiva e posterioÍmente pintada com tinta esmalte sintéuco nâ cor definida
pelâ conúatânte.
5.2. Sera aplicada no telhado de toda a escola telhas termoacústica - TB 25/1020 EPS 30.

5.3. Rufo externo em chapa de aço galvanízado ou aço galvalume, conforme especificações do
projeto de cobertura e Calha em chapa de aço gahanizado ou aço galvalume, n" 24 - chapa dc

#0,65mm - ou no 22 - chapa de #0,80mm de nafural, com Supottes e Bocais.

6. INSTALAÇOES ELETRICAS/LOGICAS
6.1.,{ execucão dos senicos de Instalações Elétricas e Eletrônicas deverão atender todas as

necessidades do prédio, garantindo confiabüdade, seletir.idade e segurança. Deve satisfazer às

prescricões da ÂBNT, particularmente â NB- 5410, aos regulamentos das concessionárias locais;

6.2.O emprego de eleuodutos flexír,eis será obrigatóriopara todas as instalações embutidas, e dc

eletrodutos rígidos quando forem instalações âparentes, salvo expressa indicação em contrári<r

nas especificações ou no Projeto, sendo de PVC roscár'ei e flexír'el tipo garganta, dc fabricacà<r
'II(;RI', ou similar, de acordo com â NBR- 6150;

6.3. Os eletrodutos poderào ser cortados a serra, porém, deverão ser escareados a lima para

remoção de rebarbas;

6.4. As caixas de interruptores ou tomadas, quando locahzadas próximas das portas, deverãcr

preveÍ um afastamento mínimo de 0,50 cm destas;

6.5. A frm de facihav a enfiaçáo dos condutores, poderão ser usados produtos como

lubrificantes, talco, pedra sabão ou vaselina em pasta;
6.6. O desencapamento dos condutores para eferuar emendas deverá ser cauteloso. e só será

il"fl.. *
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permitido em pontos localizados nas calxas de passagem. - os fios
revestidos com fita isolante de borracha;

limpos EN1.

6.7. Os Pontos de luz nos tetos serão perfeitamente centralizados, ou alinhados nos respecuvgs
ambientes, perfeitamente de acordo com a disposicão constanre do Proieto de Instalacões
Eléuicas;
6.8. Sào especificados os seguintes úpos de luminánas, previstas paÍa a uriüzacào com lâmpaclas
de Base L)-27, nas Potencias especificadas. Poderão ainda ser utilizados ourros ripás clc
lumrnárias/lâmpadas, desde que observada à modulação do foro, e a equivalência enrre íncliccs
como luminância e eficiência luminosa/ energética;
6.9. Será executada uma subestação aér.ea de 112,5 kVA/13.800-380/220v com quadro de
medição e proteção geral, inclusive malha de aterramento.

7. INSTALAçÕES HIDRO-SANITÁRIAS
7.1. As execucões dos seru*icos de Instalações Hidráulica deverão atender as necessidades de toclcr
o prédio, garantindo um sen ico e produto de qualidade;
7.2. Nas instalações de água fna deverá ser usado tubos e canecões da marca tigre ou srmlar. Nào
será permitido fazer emendas e conexões inadequadas @olsas a fogo) nos tubos cle nenhuma
rubulaçào. Tem que usâr as conexões adequadas e atender criteriosamente os projetos hiclráulico;
7.3.Pat.a o cálculo da demanda de consumo de água foram considerados o número de usuários
previstos par o estabelecimento.Paru o abastecimento de âguapotâvel dos estabelectmentos dc
ensino, foi considerado um sistema rndireto, ou seja, a água pro.i,eniente da rede pública nà<r

segue diretâmente âos pontos de consumo, ficando armazenada em resenratórios, que têm poÍ
finalrdade principal garanú' o suprimento de âgua da edificação em caso de interrupcão cl<-r

abastecimento peia concessionária local de água e uniformizar a pressão nos ponros c rubulacr-res
da rcde predial;
I .4. A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual que consisre na
separação dos esgotos primários e secundários através de um desconector, conforme ÀBNT
NBR 81(r0 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execucão;
7.5. As calras de inspeções deverào ser localizadas nas áreas externas. No projeto foi previstcr
uma caixa de gordura especial para receber os efluentes provenientes das pias da cozinha;
7.6. -Iodos 

os rubos e conexões da rede de esgoto deverão seÍ em PVC rígido;
7.7.. A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em rede pública de colcta
de esgoto sanitário, quando não houver disponível, adotar a solução individual de destinacão dc
esgotos sanitários;
7.8. Louças - Visando facilitar a aqúsição e fuhrras substituições das bacias sanitárias, das cubas c
dos lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca e com as seguintes
sugestões, conforme modelos de referência abaixo:
7.8.1 Metais / Plásticos Visando facütar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das
r'álvulas de descarga e das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola

seiarn de marcas difundidas em todo território nacional, conforme modelos de refcrência abaixo:
1.8.2. Serão sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os

conrplementos (ex.: sifões, válr,rrlas para ra\o das cubas, acabamentos dos registros);
7.9. Bancadas, prateleiras e drvisórias em granito - Â fixação das bancadas de granito só poderá
ser feita após a colagem das cubas (reahzada pela marmorana).Parua instalação das bancadas dc
granito, deve ser feito um rasgo no reboco, p^Í^ o chumbamento dentro da parcde.

[]u' bRua Urbano Santos, no 1657 - Juçara, Imperatriz - MA - CEP 65.900-505
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8. PINTURA
8.1. As superfícies a serem pintadas deverào ser examinadas, limpas c corrigidas dc <1r,raisc1ucr:

rmperfeições de revcstimento antes do início do serviço;
8.2. Âs paredes deverão ser pintadas com selador acnLico na quantidade de uma demào apenas c
as paredes internas será emassadas elixadas e ao frnal der.erão ser aplicadas duas demãos de unta
látex PVA tânto nas paredes interna e externâs;
8.3. Âs esúutuÍâs metálicas das coberturas e âs esquadrias (portas, portões, janelas e etc.) deverãr>

receber uma demão de prime anticorrosivo, parz- depois receber duas demãos de tinta esmaltc
sintético nas coÍes definidas pela SEMED (Secretaria Municipal de Educação de Impe r^tÍiz);
8.4. Todas as superfícies internas ou exteÍnas da edificação que sofrerem ação direta de obras c

serwicos deverão ser pintadas segúndo o padrão existente no local.
8.5. A pintura de leueiro e logomarca deverá atender rigorosamente âs especihcaçôcs fomecidas
pela Secretaria de Educação de Imperatriz - SEMED.

9. PISOS E REVESTIMENTOS
9.1. O solo deverá ser previamcnte drenado, regularizado e bem apiloado de modo a consriruir
uma infraestrututâ de resistência uniforme. - O mesmo derrerá ser regularizado de forma
adequada para receber contÍa piso devidamente desempenado e pronto paÍâ receber o piso
industrial monolítico (granitina). Todo esse serwiço deverá ser observado e liberado pela

fiscalização;

9.2. O piso Monolítico (granitina) possui ótima resistência aos esforços leves e médios,

garantindo maior durabilidade, higiene, segurânÇâ e acabamento estético. O piso será execufado

sobre uma camada de contra piso com argamâssâ traço 1:3 (cimento/areia média) espessura de

5cm;

9.3. Nos serviços de chapisco e reboco será utilizando argamassa com uaço do tipo 1:3 (ci:nento

e areia fina). Na aplicação do reboco será necessa;no à utilização de talisca de nivelamcnto, parâ

que aja uniformidade no local aplicado. ffer projeto arquitetônico e atender rigorosamente);

9.4. As superfícies a seÍem rerrestidas de cerâmica deverão ser exatninadas, e c<>rrigidas dc

<luaisquer irnperfeições de revestimento ântes do início do serviço;

9.5. Os rcvestimentos e1n Cerâmrca serão de 33cm x 45cm branco gelo e 20cm x 20cm cor azul

França, ambos PEI-03, assentada com aÍgâmassa industrial adequada Paru o assentamento de

cerâmica e espaçadores plásticos em cruz de dimensão indicada pela modelo referência. Setri

utrlizado rejuntamento epóxi cinza platina com dimensão indicada pela modelo referência.

9.6. O piso podotátil interno será em borracha 30x30 cm cotrl assentamento enl cola vinil.

9.10. Del,erão ser executadas râ1npas de acesso aos cadeirantes no passeio púbiico com âs devidas

inclinacões normatir.as.

10. ESQUADRIAS
10.1. Âs esquadrias de ferro (portas, portões e gtadis) e de alumínio e vidro temperado 8mt-t-r

(anelas), deverão obedecer rigorosamente, quânto às dimensões, localizacão e execucão, às

indicações clo proieto arquitetônico. To«lo o material a seÍ emPregado dcvcrá estar iseuto dc

defeitos que t,r-pro-.io- sua finalidade, tais como rachaduras, amassâmelltos, falhas.

emPenamentos, etc.;

10.2. O âssentamento de mâÍcos de portas será executado depois de úados os pont<;s de

ilt\

Lí"tnt
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N
revestimentos das paredes adiacentes; se câso necessário serão utilizadas pecas especiais para
asseguÍar que a largura delas seja sempre de acordo coln os detalhes do projeto;
1C).3. Os serviç<ts dc assentamento das esquadrias de ferro serão reabzados corn a rnaior
perfeicão, mediante emprego de mão-de-obra especiahzada de primeira qualidade e de acordc,
com as normas técnicas. O material â empÍegat deverá sef no\ro, limpo, perfeitamcntc:
desempenado e sem defeito de fabrcaçào. As esquadrias deverão ser drmensionadas
adequadamente para tesisú às cargas verticais Íesultantes do seu próprio peso. Âs esquadrias não
serão jamais forçadas em rasgos fora do esquadro ou de escassas dimensões. As esquadrias só
poderão ser assentadas depois de examinadas e aprovadas, pela fisca\zação, todas as condicões
de execução das mesmas;
10.4. Às portas internas deverão receber conjunto de ferragens apropriadas pâra salas ou
banhcilos, conforme sua utüzação. Às ferragens utilizadas serão em latão cromado, dc
acabamento brilhante, devendo ser norras e em perfeitas condições de funcionamento;
10.5. Todas âs esquâdrias deverão obedecer rigorosamente às dimensões e localizacôes dc,

projeto, devendo-se observar o dpo de jancla especificada na legenda do proieto arquitetônico e

planilha orçâmentáda.

11. FORRO
11.1. O forro em régua de P\rC liso ou flexível. Âmbos são compostos por painéis lineares, quc
se encalxam entre si pelo sistema macho-fêmea, não âparecendo emendas. O forro de PVC tenr
peso reduzido, aplicação simples e rápida com gÍâmpos ou parafusos. O forro cle P\r(l resistc

perfeitamente à maioria dos agentes químicos, detergentes usuais, gases industriais, óleos e grâ\as,
bem como a bactérias. Permanece inalterável aos fenômenos da corrosão do at do rnar e dos
fungos;
11.2. Devido ao baixo peso e alta resistência das chapas de PVC, setão fixados nas estruturas da

coberrura por meio de perfis metáücos (metalon) perfeitamente nivelados, e a estes fixados por
meio de rebites metálicos. O forro será de P\rC 200x8000mm. O forro de PVC será colocado ern

todos ambientes ürternos da escola;
11.3. Foros assentados com manchas, Íecortes âpâÍentes e furos em locais impróprios não serào

aceitos pela fiscalização e terão que ser corrigidos.

12. COMBATE A INCÊNDIO
12.1 . A classificação de risco p^r^ às edificações que compreendem os estabelecirneutos de ensinr->

é de risco levc, segundo a classificação de diversos Corpos de Bombeiros do país. São exigidos os

segúntes sistemas:

Sinalização de segurança: as sinalizações auxiüam as rotas de fuga, orientam e advertem <.rs

usuários da edificação.

Extintores de incêndio: para todas as áreas da ediírcação os extintores de\.erão ateirder a cada tipt>

dc classe de fogo, A, B e C, e aos tipos recomendados, pó químico e CO2. Â l<>cacão c iustalacãtr

dos extintores corlstam da planta balxa e clos detelhes do projeto.

13. SERVrÇOS DMRSOS
13.1. Os quadros brancos que serão instalados nas salas de aula devem obedecer às espccif,tcações

de compra da planilha orç ment^rt^;

t3.2. A CONSTRUTORA deverá ao longo da obra pÍocuÍaÍ manter o cnnteilo e os locais ct-lr

ütr .,
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obra organizados e, na medida do possível, limpos, antes da entÍega da obra
a lrmpeza geral da área externa;
L3.3. Para a limpeza, devetá set usado de um modo geral água e sabão neuúo. O us<> i.lc
detergentes, solventes e removedores químicos, deverão ser restritos e feitos de modo a 1ãc.,
causar- danos às superfícies e peças. Devetão ser utilj.zados apenas os produros especificaclos
pelos fabricantes dos materiais e componentes empÍegados na otra;
13.4. Ântes de serem utilizados materiais de limpeza específica, as superfícies deverào ser hmpas
de respingos de tinta, manchas ou aÍgamassâ;
13.5. O desenrulho da obra deverá ser feito periodicamente e de acordo com âs recomendacões
da FISCÁ.LIZAÇÃO, ao término dos serviçàs, será remor.,ido todo o cnrulho do rerreno, senclo
cuidadosamente hmpos e varridos os acessos;
13.6. Â Construtora deverá ao final da obra apresentar a placa de inauguração cla rcicricia obra
conforme exigência do município e seu respectivo projeto.

14. ESPECIFICAçÔES TECNICAS PARA EIÁBORAÇÃO DE PROPOSTA DE
PREÇOS
14.1' Uttltzamos â Planilha de Encargos Sociais com DESONERÂÇÂO da folha cle pagamento,
com base na ultima publicaçâo SINAPI - Composição de Encargos Sociais podendo ser extraída
o seguinte link

Pírra

der.erá ser elabora

!'.l"

()
estado do N[aranhão. Às ernpresas licitantes optantes pelo Simples Nacional não deverào incluir
os gastos relativos às contribúções que essâs empresas estão dispensadas de rec«rlhimento (Sesr,
Senai, Sebrae etc.), couforme dispões o art. 13, § 3", da referida Lei Complemerltar n".123/20t06;
14.2 Ã Planilha Orcamentária do Licitante deverá âpresentff todas as informações colrstantcs 11â

Pladha C)rçamentária em allexo, apÍesentândo valor unitário com BDI e valor unitário sem llDI,
atendendo ao princípro de r.,inculacão ao instrumento conr.,ocatório;
14.3 O Cronograma Irísico Financeiro do Licitante deverá apresentar todas as informacõcs
constântes no Cronograma Físico Financeiro em aneso;
14.4 A composição dos Benefícios e Despesas Indiretas - (BDI) deverão s;lizar r.alores
referenciais de acordo com acórdão 2622/2013-TCU, para consúução cir,il e aplicado sobre a

formula para cálculo do BDL

BDr :{',{ (t + (sc + n+ s + q)(t + nDfi + t)l_,Lroo
tt n-r) )-J'--

14.4.1 AS ]'AXÂS REFERENCTATS UTTLTZADA pÂRÂ COMPOSTC,;ÃO DES'r'Ft BDl
FO]L\IU AS N{ININ,LAS, TOTALIZÀNDO 27,360/O

14.4.2 ADMINISTRÁÇÃO CENTRAL: Mínimo 3,OOo/o- Máxrmo 5,50o/o

14.4.3 SEGURO + GÂRÂNTIA: Mínimo 0,80% - Máximo 1,000i0

14.4.4 RISCO: IMínimo 0,970/o - Máximo 7,27o/o

14.4.5 DESPESA FINÂNCEIRÂ: Mínimo 0,59o/o 3" - Máximo t,390/o

14.4.6 LLTCRO: Míúno 6,1,60/o - Máximo 8,96o/u

14.4.7 DESONEtu{ÇÃO CONFORME LEI 13.161 DE 31 DE AGOSTO 2015: - 4,50o,/o

14.5 Âs empresâs licitantes optântes pelo Simples Nacional apresentem os peÍcentuais de ISS,

PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compaúr,el com âs alíquotas a

que a empresâ está obrigada a recolhet, previstas no Ânexo IV da Lei Cornplcffrentar n".

123/2006;
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14.(r Âs elnpresas licitantes deverão âpresentff na composição do BDI, o percenrual dc
ccimpatívcl corri a legislacão tributár.ia do município de ImperatrizlMA. onde seràcr llrestaclos ()
senrlÇos previstos da obra, obsen ando a forma de defrnição da base de cálculo clo tribtrrt.,
Prevls ta na legislaçào municipal e, sobre esta, â respectiva alíquota do lSS, que sela uln Percclltuírlde49ó sobre o total dos servicos em conformidade com o ANEXO UNICO / ÁL.(-
ÂLIQUOTÂ CORRESPONDENTE
Inperatiz/MA;

15. DA VIGÊNCIA

ISSQN, ITEM 7.02 do Codigo Tributário c.le

15'1 o serviço deverá estar conclúdo no pr^zo de zté 120 dias (Cento e.r.inre Dias), conrados a
parú da expedição da Ordem de Serviço pela CONTRÂTANTE;
15'2 O Pnzo poderá seÍ pÍoÍrogâdo caso a fiscaltzação identrfique fatores rele'anres que ()
exl,âm.

16. RECEBTMENTO DO SERVrçO
1(r'1 O recebimento provisório dar-se-á após o termino da obra e/ou sen.ico quando clirru.adas
todas âs pendências apontadas pela fiscahzação; pata hns de port.ri* r,erificacão cla
conformidade das especificações dos servicos e/ou materiais, no prazo de até 10 (dcz) clias úrcis
após solicitado pela conrrarada;
16'2 O recebimento deflrnitn o no pÍ zo de até 30 (uinta) dias, contaclos do rccebimenr<r
pro'isório, após a verificação das especiÍicações, quaiidade e quantidades d os
matedais e servicos conseqüentemente aceitação,mediante teÍmo circunstanciado a ser elaboradcr
pelo fiscal do contrato, a seÍ designado pela Contratante;
16'3 Não será aceita enüegâ parcnl do servico, nellr senriço ern desconformidacle com estc
Pro;eto de Reforma e ampliação, sob pena de rejeicão do serviço;
16'4 O Fiscal acompanhará a execução e emiúá relatório onde constatarâ a conclusão ou não dcr
serwico para emissão da nota f,rscal no valor corresponde ao cronogrâma aprovade.

17. DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. Registrar a obra no CREÀ/NLÀ;
17.2. Executar a Obras/Serviços na sede do município de Imperatriz - MÂ, obedccendo
fiehnente t> Projeto l}ásico/Termo de Rcferência, Planilha Orcamentária, Cronoerama Irísic«r
Financeiro e demais especificações, conforme designado pela Secretaria Municipal àe F.clucacàr-,
(SEMED);
17.3. Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoriclades constitúdas, enr
especial o Codigo de Obras e de Postura desre Município;
17.4' Tomar todas as medidas de seguranca no trabalho tais como: Sinalizacão, Adr.'ertência,
Avisos, Tapumes, enÍim todos os meios necessários ^ evttaÍ acidentes ou outÍos imprevistos,
conforme as especiÍicações;
17.5. Efetuar a matricula da obra junto ao INSS;
17.ó. Cumprir f,relmente o Cronograma Físico Financeiro, cumprindo fielmentc cada erapa clos
sen'icos nos prazos estipulados.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO _ SEMED

Padrão geral das placas

i t'l

Áre. lotâll
prcfrô.çàe dc Êx ,4x.

Espaço antn l.tÍà*
o elJôçôína-ntó er:kà lclr3s c 2C.

Áru do ôom d. obr. (^):
. Co. dê fundo: wde - Pôntonê 3425C.
. Fôôtê: Sisfíkà Êoid, càixâ âlts e bôixâ.
. Cêr dà 6onte: baanca.

Áru dô inlômrcõ.r d! êbrâ (§)l
. CÕr do írôrio: wrd§ . Pâôtone 370C,
. FontÉ: Sign:kà Êêgui.i Eôixs âltê e báirê
. Ctr dà fontc: ãú&da - Pêntorc ll6c € Bíâ.tâ.

EJprço rôtre llohü:
I \,tr o têíiârho í1o ccrpÊ dô letíê.
ÉxeKplo: côr@ 60/60.

^na 
dôr :simtur$ (C);

. Ctr de fúndc: b,aEn.

. As ôtiiístrrras aiewm e5tâí <eitra,izôdô§

À dênominacSo'"Minr5iÊrÉ do(§)" e "Sêcrêtâ.ia

d..)(à)- dsve {r3ts en SiqÍ:ikã Light c o nân)!" dL-

mloiitdíio o! sêcralê.ià Cqle êstar es SrOni;ô

Sem;i:€ld. osoit«lmi:nto entre iolrô9 d 40.

fifl
Pedro Henrique Vieira e Silva

Engenheuo Civil
cREÂ - 1,1,1574035-0

Rua Urbano Santos, no 1657 - Juçara, Imperatriz - MA - CEP 65.900-505

http://www.imperatriz.n"ra.gov.br - E-mail: semeditnperatriz@grnail.conl

afi?(
co i{20 Yrôo Ko c§ N27 rôO Kll c100 ilo floo x60

Pânlone llá C Pàôt6. 37O C PsMr 3{r5 C

4GB:
h262 620à 41

§0.R

nrc{ 6133 âS8 Êoo 688 Bl3

Imperatriz - N{À. 14 de abril de 2020.
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Obra
REFORMA DA ESCOLA GIOVANNI ZANNI

PREFEIÍURA MUNICIPAL

CNPJ: 06.158.455/000'1-1 6

Planillg Orçlm.e-ntária Sintética

Bancos
stNAPt - 022020 -

MaBnhâo
ORSE-lZ20í9-S€rgipe
SEINFRA-026-Ceará

Und

36,5

B.D.t.
27,36.h

Quant. Valor Unit Valoí Unit

,"êi'hIDERÀTRIZ

Encargos
DesoneÍado
Horista:
85,180/.

Monsalista:
48,85%

Item

I
1.1

21

2.2

:23

Códi9o Banco Oescrição Total

80.3EE,60

0r,1rr,o0

20 097,15 80 388,60

74209/001 GALVANIZAOO

98458 SINAPI ÍAPUME COIV COIIPENSADO OE MADEIRA. AF-05/20'1E

SINAPI

ióóp,ôÀô córlverucror'rÀl oÊ ôeRÁ, ÜrrlrâNoô ôÀannrio ôe rÀaues
coRRTDAS poNÍALETADAS A CADA 2.oolvl - 2 uÍlLlzAÇÓES. AF-102018

DEMoLIÇÃo DE ALVENARIA DE TlJoLo luAclÇo oE FoRMA MANUAL

SEM RÉAPROVEITAMENTO.
: RÉMOÇÃO DE PORTAS, OE FORMA MANUAL,

AF 12t2017

m'

,61

al,oo

371,39

106.98

40,57

71.53

6.27

18,36

24,80i

13 34

'

34.13

19,15

a,zt:

3,60:

r o,gg

59.71

ár,oo
i

7,89:

15.77

18.00

3.904.77

105,48

1.024.30

305.47

211,54

694,08

5.033,90

I 1.476.53

452,26.

352,201

341.30

191 50

569 02

219,63

1 4.692,48

1074,78

2

ú

mr

m'

m'2

mr

m'

PT

PT

UN

m'.

m':

UN

2.6

48.72

11,52

42,4

202.98

860,31

14,12

10

'10

10

91,63

61,01

896,43

18

31,86

56,17

4,93

1A,42

12,86

19,48

10,48

25,15

27,66

26,80

15,04

4,88

12.87

46,89

,6

2.8

97644: STNAPT

97645; STNAPI

i

97633i SINAPI

C1066iSElNFRA
:

C1064rSElNFRA

C1047:SEINFRA

:

C461 B i SEINFRA

C461 9: SEINFRA
:

C1061:SEINFRA

C1055; SEINFRA

C1056: SEINFRA

97655: STNAPI

s7651:SlNAP|

:

4802tORSE

C3040; SEINFRA

4942:ORSE

9602ioRSÊ

9] ORSE,.,:
97665; SINAPI

97ó61 istNAÉi

72898i SINAPI

.l
3248: ORSE

94342

1,2

1 030,89.

ô5

rTso,oo

26.75

j,og

SEM REAPROVEITAMENTO.

AF 12nO17
Â!rviô§Ãô oe.rmeLAs, DE FoRMA MANUAL, sEM REAPRovetnraÉruro
AF 12nO17
DEMOLTÇÃO DE REVÊSTIMENTO cenÀrt,trcô, DE FoRMA MANUAL, sEi,4

REAPROVÉIÍAMENTQ, AF 12N017
ôer'icjr-içÁô ôE Éiso crr,rer.rrÀoo soeRÉ LAsrRo DE coNcREro

DEMOLTÇÃO DE PISO CÉRÀMrCO

oEMOLTÇÃo OE COBOGÓS

OEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÁO HIDRÁULICA. TUBOS E CONEXÔES

OEMOLIÇÃO OE INSTALAÇÃO SANITÁRIA. TUBOS E CONEXÕÊS

DEMOLTÇÁO OE LOUÇA SANIÍÁRlA

DÊMOLIÇÁO OE FORRO DE TÁBUAS OE PINHO

DEMOLIÇÃO DE FORRO.DÊ GESSO

RÉMOÇÃO DE TRAIT'IA UETÁLICN PIRI COBERTURA, DE FORMA MANUAL'

SEM REAPROVÉITAMÉNTO. AF 122017
COM VÃO MENOR OUE 8M, OEREMoÇÃo DE TESOURAS DE MADÉIRA,

FORI\4A MANUAL. SEM RÉAPROVE|ÍAlilENTO. AF-1 2/201 7

Remofro de pilarem madôira -0,20x0, 20 i7,o m

RETIRADA DE GRADE DE FERRO

RemoÉo de esquedria metáli€, @m ou sem reaproveitamento

29

: 210

212

2

2

2. '15

17

41 58

28.70

21.60

10.51 5 07

55 90

7i293

1223.58

1 76,85:

4.838.29:

nl'

m'

m'Remoçào de pia

nemoçao oã látnamento côm tétnas ceràmicài

ner"roçÂô ôe r.uúiuÁnlqs, oe ÊÓnrvrÀ uÀruÚÃL, §Êú
REAPROVEITAMENT O AF. 12D91 7
REMóÇÁO OÉ CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPBOVE]TAMENÍ O,.,,AT.j?NU1
cARôÀ E DESCARóÀ úÉcarutznors oE ÊNTULHo EM cAMINHAo

BASCTJL,ANTE 6 IVI3

RemoÉo de interÍuptores e tomadas

UN

t!4

m!

un

5,91 7,521
ORSE oemóiiçáô ôe

679,89

5oo

60 279,04

1 1ti.85

45,01

61,2 28,83

2.442,

84.98

36.71

zt,ez,

34.22

1 15,57

i zqo,as

50, 86

2 0s4,2A

19',18,16 ,82

61,2

og,zg

17.14

26,87

23

EMBASAMENTO E=20 BLOCO

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF-06/2014

m'

330,29

48,95
ÃlVeúÀin oÊ üÊoÀÇnô oÊ et-cjcos ôàiiÀüiôo§ runeoos nÀ

'noRrzoNTnL DE gxlgxrgcM (ESPESSURA 9cM) DE PAREDES cou
LíQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M, COM VÃOS E ARGAI\,IASSA OE

ÁREA

u,,1

LOCALPrôprio

m'
1 30 M. AF 032016
PREPARo DE FUNDo DE VALA corvr'üncunÀ r',rÉrlôà ÓÚÉ i,s ru, eú

rocAL coM NivEL ALTo DE INTERFERÊNoIA AF-06/2016

VAL,A COM

mr

m!

M

côü Àie t,s t"t DE vÃo. AF

PARÂ VAOS DE MAIS, àÊÉ-úor-óÀôn DE

,TrvA)
FCKINSTITUCIONAL ÍERREA,PARAARMADO, ÊDrFrCAÇÃOcoNcREro

25 MPA AE olrn17. .. .

ÂTERRO MANUAL DE VALAS COIUSINAPI
MECANTZAOA AF 05/20:1§....
VERGA PRÉ.MOLDADA PARAsrNÀÉr úei§ oe DEELAS coM

87519 SINAPI

RUA RUI BARBOSA . CENTRO - IMPERATRIZ / MA

281,63

0

62 34

1.922.37

17 55ô.81

r z,sg

't4,14

8,Oi

' 
0,68

. 60.279,04

218

219

:

2?A

221

223

224

2.25

226

2.27

3

't'

52

:

i

.4.4

45

: 4.6
:

:

:.§ ::l

, 41.886,4{



PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 06 1 58.455/0001-1 6
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-Ê!-lflPEnÀTilZ
Obra
REFORMA DA ESCOLA GIOVANNI ZANNI

Bancos
slr.rAPr - 02/2020
Mannhão

a.o.t.
27,3Go/ô

CP

Item

87904

Banco

§ilrnir

ORSE-í2/20í9-Sergipe
SEINFRÁ-026-Ceará

Horista:
85,í8%
Mensalista:
48,85%

Valor Unit

5,48

Valor Unitl
com BOI

6.97

Total

4.484.42

Quant.

643,3ó

5.4

:O.t

62

óâscriçào fl-allilli'or§amentária sintética
, UnO

*rÀÉi§CoÀpr-aÀoô Ênr rr-VÉrunnre iCôr'a ÊhÊ§ÉruôÀoÊ VÃôsr e m,
ESTRUTURAS DE CONCRÉÍO OE FACHAOA, COM COLHER DE PEDREIRO,
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MÂNUAL. AF-cÉ,t2014

I\.4ASSA PARA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO t\rECÂNtCO COM BETONEtRA4OOL, ApLtCADA
MANUALIUENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE
20Mi,r, coiil ÉxÉcuÇÁo DE TAuscAs. AF_062014

SEINFRA Côàocó ÂNii-ôHüvÀ 1doi,iôjàm ôranô ôiitrÉrlro à riÊrÁ iarÇo r:à

SEINFRA TELHA 17.60/0 m'

sim'z

DE8M. UN

m

E27 -

1172.3 26,5ã

643 39

5,48

1 59,36 288,29

52,58 46,69

33,78'

s9,16,

1971i73

l

503 995

1 75.395,46

34.620,56TRAIUA DE AÇO COMPOSTA POR
AGUAS PARA TÉLHA ONOULADA
PúSTICA OU rERÀ,oAcÚSTIcA.

rençes ÊÀàÀ ielxÃoos oe ere z
DE FlERocil\rENro, METÁucA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

: 6.4

:65

SINAPI

§rruÀÉi

ORSE

92612

1241 1

c1002

9304

i

91932:SlNÀPr

i

91 997: StNAPt

:

óoàqá:siNnpi

e1e57r§iNÀPt

74131t0O6

E - 18 " " 
8ói ô8 i õia,ôa, -là'iii.

1 159.09 1 47621 11 809.ô8

PARA TELHA ONOULADA DÊ FIBROCIlilENIO, METÁLICA, OU
TERMOACÚSTrCA, TNCLUSO tÇAMENTO, TNCLUSO tÇAMENTO. AF_1212015

ÊÀenrcÀçÃo e ir'rsrAlAÇÁo óE te§ounÀ ír.rÍÊina er,l nço, vÃô oÊ rz
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENIO, METÁLICA, PúSTICA OU
TERMOACÚSICA, TNCLUSO rÇAMENTO. AF_1 2201 5

Coluna metliÉ, em perÍis UOC127x5ox5 13, dragonârs duplês, diveísos usos ou
composio de prticos vos 10.01m a 20,0m,, larguÍa 0,60nr, PDmax.7,00, pinture

0'1 demo epoxi Íundo xido Íero + 02 demos esmâlte epoxi branco

§iNepr ôÀlHÁ Éü ônÀÊÀ óe nÇó carVnurz,róó xüúÉnozq,
DESENVOLVII,IENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

PAOA 45 W,

EQRNEC.IMEN-r-O E TNSTATACÁO
úúÉÀoÀ Érúóne§cENTE cóuÉACiÀ àü ôÊÁNôÃ )o W. BÀ§É

367,16 58 510,61

:

bb

6.7 77.33.
'I 

O lOe,ZO60.72

14.03

13.510,39

12

73 16

947.10

- 
s.szo,ió

1 7,86 285.76

7 959 16

VAPOR UN

DE MERCÚRIO DE 250 W. COM REATOR AL FATOR DE POTÊNCIA

FORNECTMENTO E TNSTAIAÇÃO. AF_02l2020

cABo DE COBRE rrrXiVer iSOr-lóO. 2,s MM', ANTr-CHAUI aSOASó v
PARA CIRCUITOS TERMINAIS. FORNECIMENTO E INSTATÁÇÃO,

0,6í,0 KV

PARA CIRCUITOS TERMINAIS . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

êir8t3Ê'3ou*r tr,exÍvàr- rsôr-rôo, iô üú;, Ãr'riÊ*rnr',rA 45or50 v,
PARA CIRCUITOS TERIVINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,
aF 1)Dn15
roirAóA I4EDIA DE EMBUTTR (1 iúÔOULO),2P*r 20 A, INCLUTNDO UN

SUPORIE E PLACA- FORNECIMENTO É INSTALÁÇÁO, AF-l2/2015

nÀsco err.l erüÉrurRir pane COIV DIAMETROS M

16

'16

2822,4

15C

29.71 37 605,28

216,74 276 04 4.416 64

222

13ô,16

4,08

8,10

22,43

7,42

31,78

5,19: 778 5A

10,31 886,66

za,so: 399,84

9,45 1286,71

40.47 242 82

gd aô +oo.zo

86

14

7.10
MÉNORESOUIGUAISA40MM,AFOSNOI'. .

rrurÉniupiôC sruples {r lróout-o) coú túTERRUPToR PARALELo (1

712

7 18 zliàoroor

13

29

96

21

'1

1

lig,3 
-

1A 44:

8,911

19,77',.

302.76

.

855,3ô

415,17:

354.49:

rúóouLo). ror,/2scv, rNcLUrNDo supoRTE E PLACA - FoRNEcll\,lENTo E

10A250V
PIÂCA. FORNECIMENTO É INSÍ AF-12D015

SINAPI ôÁrxr nÉrÀrcuúR r; i à'; üÊotn (r,sô ü ôô prsot, Éüô, rn§rerron era

91 939 SINAPI

pAREOE - FORNECTMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2015

CAIXÂ OCTOGONAL 4" X 4", PVC INSTALADA EM LÂ'E. FORNECIMENTO E

INSTALACÃO, AF QNO\,
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO). PVC. INSTÂLADA ÊM

PAREOE - FORNECIIVIENTO E INSTALAÇÃO. AF-122015

ouÀono oe oÉTRtBUtcAo DE ENERGIA oE EMBUTIR, EM CHAPA
I/|ETALICA, PARA 1 8 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLÂRES.

COIVI BÂRRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E

QUAORO DE OISTRIBUICAO DE ENERGIA DÉ ÉMBUTIR, EIV CHAPA

METALICA. PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS I/IONOPOLARES,

74131t}c/ SINAPI

COM BARRAI/IENTO TRIFASICO E NÉUTRO, FORNECIMENTO E

.$rsral.an.ÀÔ-
OISJUNTOR TERMOi,IAGNETICO MONOPOTAR PADRAO NEMA

(2

üru

UN

27.AO

8,20

7,OO

278.34

369.02:

354,49

469.98 469.98

586.80

UN

úrl

UN

14

15

16

17

40 11,52' 14.67,

ô,no6,60

5.21

[Ztr,

7.'19
íAMERIÇANO},10,A 3OA,24OV,,.FORNECIMENIO.É.INSIAIACAO
ELETRoDUTo Ricloo RoscÁvEL, PVc, oN 25 MM (3/4), PARA

IERMINAIS, iNSTAIADO EM FORRO. FORNECIMENTO E INSIATAçÃO.
taF 12oo15
ELETROOUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC, DN 25 MM (3/4), PARA

CIRCUIÍOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO. FORNECIMEI{I'O E

iNsTAr AcÃo aÊ 9Dil\
'720 M b.oJ

l\,1

UN

UN

UN

UN

91834

SINAPI

RUA RUI BARBOSA . CENTRO - IMPERATRIZ i MA

180

3.690,12,

1 193.40'

53

17

7.1

91 9261 SINAPT76
.i

]M

7.8

91 959i SINAPI



PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 06.158.455/0001-16

Obra
REFORMA OA ESCOLA GIOVANNI ZANNI

oásfriçaô 
Planilha orçamentária sintética

Hrsie oe rrÉnRnnEúro srà prin spón - iôiNeôÍr',tÊr.rio e

DE LEO DE 2 W, SEiT

REATOR. FORNECIMENTO E INSTATAÇÃO, AF-O2/2O2O

OE FUNDO PARÊDES, UMA

No

ÉM:

*ruü[[iiftrz
Bancos
stNAP| . 022020 -

MaÉnhão
ORSE - 12/2019 - Sergipe
SÉINFRA-026-Ceará

Quant.

10

,09

2347.09

2347,09

1 29.83

1

202,98

l07g,2'

io7e.i

Valor Unit

ss,ta

Valor Unitr
com BOI

49.84

B.O.t.
27,360/"

HoÍista:
85,1 8%

Mensalista:
48,85%

21

2,12

8,60

8.62

19.20

590,59

40.76

Total

299,04

l

1.1 04,30

12248,A

o.gsz,ra

25.700 63

25747.57

3.174,34'.

752,1i

1 0.536,69

270,w,14

6.658 66

43.427 00

rgg.nr r os

6 470.77

86,71 1 10,43',u

8.2

83

6.4

85

86

AF 0620!4
ÀÉr-rcÀtao uranurl DE pINTURA cotu rtrure úrÊx pve eM PARÊDES,

DUAS DEMÃos. AF 06/2014
ÃÉlrcÃÇÃo e lrxql'terro oe uessn úrEX EM PAREDES, ouAS
DEMÃos. AF o6no14
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE

METALICA
Logotipo da DESO em Estruturâs TéÍeas

APLICACAO DE TINTA A BASÊ DE EPOXI SOBRE PISO

ro,ssi

ro,gu

24,451

t52,i'

51,91;72815 SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

LONA PLASTICA

m'z

4,85

31,60

94

Y
,9.2

96

9.7

IMPEBMEABILIZACAO, ESPESSURA 1 50 MICRAS,
CONTRAPISO ÊM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,

ESPFSSIIRA sci.í AF 06/,014 . .- .

§irulpt prso Erv GRANILIÍE. MARtúoRlrE ou GRANITINA ESPESSURA I
INCLUSO JUNTAS DE D1LÂTACAO PLASTICAS
PtSO PODOTÁTIt INTERNO EIU BORRACHA 3OX3OCM ASSENTAMENTO

COM COLA VINIL (FORNECI[,IENTO E ASSENTAMENTO)

zg,e 170,50

101 ,43

222,68

40.24

20,58

unô5 de deficientes â em concÍelo

simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicâtiva em novâcor, 02

dêmâôs
EXECUÇÁO DE PASSEIO {CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACAEAMENTO

CONVENCIONAL. ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF-072016

€mico para parede, '10 x 1 cm, linha cístâl piscinâ,

aplicâdo @m argêmassâ industíalizada ac-ii. ejunte epoxi, exclusive íegulerizao

de base ou emboo - Rev 01

INSTALADO EM RAMAL

DrsrRrBUrÇÃo DE ÁGUA - FoRNEcllrENTo E INSTALAÇÃo. ÀF-12l2014

TUBO. PVC, PRUIIIAOA DE

NA BOLSA CENTRAL,.25MM 
X 1/2, INSTALÂDO EIVI RAMAL OU SUB-RAMAL DÊ ÁGUA.

FoRNEclMENro E TNSTALÂÇÃo. AF-1 22014

LUVA. pvc. SoLDAVEL, DN 25MM. ,rustÀueoo eu RAMAL DE

orsrRrBUrÇÃo DE ÁGUA- FoRNEcll\4ENro E INSTALAÇÃo. AF-12na14

JOELHO 90 GRAUS, INSTALADO EM

DE ÁcuA - FoRNEctMENTo E tNSTALAÇÃo. AF-122014

REGISÍRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
. ACABAMENTO E CANOPTÂ CROIVIADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM

Eê8êr[ã àt'á^,iárÂ?Jliío, L.crÀo, noscÀveL, I 1/4, rNsrALAoo Er!!

RESÉRVAÇÃO DE ÁGUA OE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO

oe rran,orÉrenocttúENTo FoRNECIMENTo E INSTALÂÇÁo. AF-06/2016

KIT DE REGISTRO OE PRESSÃO BRUIO OE LÂTÁO %", INCLUSIVE

coNÊxôES. RoscÁvEL, tNSTALAoo ÊM RAMAL DE ÁGUA FRrA -

-.1 EOBNFCT ME rtlTo. E..lNS-rar .ÀaÃO AE 1 2 nlÍ.A.
rCanoplâ com alavan€ para válvula de desergâ pâÍa dêficiente

vÁr-vur-r oÊ óescÁnôÀ üerÀr-rôÀ, aÀsÉ I i]z';, acesrúeNro
METAUCO CROMAOO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF-o1/2019

GRANITO CINZÁ E=2cm

: 283,ô0

79,25 7 994 74

87,63

100,88

643,39
11

10

89402 SINAPI

10.5 89396 SINAPI

T,í

I I I.OU 71 .802 32

698 28

15.21. 40823

IJ

26,84

63,91

Às.zz

8,75

1 0,06

36.37

55 08

62.93

29,50

,2,81

46,32.

70,14

80,'r4

37.57

301.93,

a9.32

2 1,30

131,48

89,12

1 38.96

420,84

801,40

37.57 
.

1.254,94

277.19

- - lii.st

12,91

2.79

237 ,07

16,44

'\í 
10.6

1
aa

8

12

3

6

1o

1

i

:10.1'1

89501

89366

'to 1o 94492 i

l

UN

UN

UN

UN

UN

12

UN

Uú-

i' - isn,al: 627.47:

i 217,6s )77.1s'

ri üJ

mr

m'

UN

m2

ÁGUA - FoRNECIMENTo E TNSTALAÇÃ?. AF-12nú4

: iÊ, pvc, §oloÁver-, oú so úM rNsiÀL.côô Éú nÉ-sÊnvrÔÁo ôe
DÉ EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÍORIO DE FIBRÀFIBROCIMENTO

FORNÉCTMENTO E INSTALAÇAO. AF_0620',l6

RAiV1AL OU SUB.RAMAL

UN

TE, PVC,

UN

UN

10.16

RUA RUI EARBOSA . CENTRO - IMPERATRIZ / MA

,',,,,:,',..
UN)

Códigoi Banco

88487: STNAPI

i

88497: SINAPI

1

73924/001 tsrNAP|

6029: ORSE

6,17:

217,14

, 10.4 94694i SINAPt e iô,ro

1

6

:
:

;10.13

I

:10.14

,10.15 99635i StNAPT



PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 06.158.455/000'1-16

Obra
REFORMA DA ESCOLA GIOVANNI ZANNI

oescriçâo 
Planilha orçamentária sintética

I

cúáÀ oe ervr'aüln óÉ ÁÇó l.rôxioÂúÉr- úÊóir, rr.rôLu§ô üÁrvuü irÊo l

AMERICANA EIT IVETAL CROMAOO E SIFÃO FLEXÍVE. EIí PVC.

DN 50 UN
MMXl 1/2.INSTALADOEM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE OUE

ValoÍ Unit

1 88,79

Total

1 442.64

L

Encargos
Desonerado:
Ho.ista:
85,1E%

Mensalista:
48,85%

N"

ÉM:

1 .625 46

633,80

412.32

195 0B

3S,40

138 30

206 n4

1ó,20

À:1.c,:

.d:.mpEnÀ?Rrz
Bancos B.D.l.
stNAPt.022020 - 27,36%
Maranhão
ORSE-í2/20í9-Sêrglpe
SEINFRA-026-Ceará

Quant.

UN

Item

10 17

10.1 I
:

!

I

:1019

Código: Banco

86935 SINAPI

SINAP]

sbg1

- - 
à 
- )i,Àa il,àô: rôq gr

Valor Unit
com BDI

zqoi,qq

812,73

633 80

51 54

POSSUA RESERVATÓRIO
TNSTALAÇÃO. AF_062016

DE FIBRÁ,/FIBROCIMENTO FORNECIIVIENTO E

638,14

497,6510.20

10.21

10.22

SINAPI

8691 O;SINAPI

3: SINAPI

SINAPI

SINAPI

C

CO9B5

86888

95469 SINAPI VASO SANIT, UN

.44 X 35, CM, UN
POPULÁR . FORNECIMENTO E INSÍALAÇÃO, AF-O1/2O2O

UN

SEINFRA
, FRONTAL)
eÊças oe neôiô ôÉiicrÉr'rres cnueo iruôi ÉiwCs

8971'1 SINAPI iú"aô àVi, sÊRiÊ r{oàraÀl, Êêôôiô pneólÀl. ór.r 40 t\rir,

89798 SINAPI

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
sÀNrrÁRrô 

^F 
rDn14

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ÉSGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
TNSTALADo ÊM pRUMADA DE EScoro sANrrÁRro ou vENTtLÂÇÃo.

SINAPI
aF l)Di1Á
ruBo púc. sÉnie r'rónMÀL, eScoró ÉneoiÃ|, ór'r ioó üM, FoRNEoDo
INSTALÁDo EM PRUMADA DE ESGoÍo SANTTÁRIo oU VENTILAÇÃo,

89731 SINAPI JOELHO 90 PVC,

SINAPI

JUNTA EúSTrcA, FoRNEcrDo E TNSTALADo EM RAtvlAL DE DEScARGA
OU RAMAL DE ESGOTo SANITÁRIo - AF-12Do14

roeLuo gô Guus pvc, senie r.ronuÀ1, esêôro pReorÁl, or.r roo nm,r,

JUNTA EúSTICA, FORNECIDO E INSTALÂDO EM RAIVAL OE DESCARGA
ou RAMAL DE ESGoro SANtrÁRro. AF_i2Do14

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL ON 1OO i,'IM,

JUNTA EúSTrcA, FoRNÊcrDo E tNSTALAoo EM RATVAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 1212014

re, pvc seniÊ r'ronút, e§óoio pnÉórÀ|, oú 40 X 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALÂDO EIV RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ÊSGOTO SANITÁRIo AF-12n014

JüruÇÂo snrer-es püb senrÉ ruonr,reu. Ê§ôôiô pnÉornl. bn roo x
MM, JUNTA EúSTICA, FoRNECIDo E INSTALADo EM PRUMADA DE
ESGoro sANrrÁRro ou vENTLAÇÃo. AF_12n0fi

89853 SINAPI CURVA lor.rcr óó cnaus, Évc, §EnrÉ úoÀút. Êscoió ÊaÉorar-, oN
1OO MM, JUNTA EúSTIoA, FoRNEcIoo E INSTAI.ÂDo EM SUBcoLEToR
AÉREO DE ESGOTO SANIIÁRIO. AF-12D014

cArxA srFoNAoA pvc 1so x 150 x soMlr. acÀeeuetro an*lco
(GRÊLHA OU TAIIIPA CEGA)
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIÉ NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 40
MM, JUNIA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAT DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 122014

c4388 §Elr.trnn iôÊlÉô as ivc ánmco D=40mm (1 1/4")

pvc enaNdo pÀCa escôiô o=íôomà te'l

40,47

76.59 '.5497

23

TORNEIRA CROI\iIADA ÍUBO MÔVEL, DE PAREDE, 1N OU 314, PARA PIA DE
cozrNHA, PAORÃO MÉOlO - FORNECTMENTO E TNSTALAÇÃO. AF_o1/2020

ToRNEIRA CRoMADA 1/2 ou 3/4 pARAilruoue, paonÃo popuLAR -

UN

UN

UN14.24

15,08

7,24

19 20

9,22

: 10.25 2 81,05 10322

19,20

cozrNHA. PAoRÁO ALTO - FORNECTMENTO E INSTALAÇÃO. AF_O1l2O2O

\r' 10 26

14.27

, 10.28

:11.4

2 1042.23 i i)i5s )aàq.ie

4 287.44

348,07

366,08 1 464.32

40.89E,17

443,30 1 329,90

SI

89E34 INAPI

E

7,72

1 620 BB

i org r:

2.339,14

1.861 .27

575,.82,

79.28

804,68

I 1 59,09

204.76

915,97

260 7B

1 166,57

7,2 202,98

11,67

8.07
:

11.7

:

1 1.8

i r.s

:

tt to

39,62

34,65

I 5,95

38.42 1 695.42

202.54

Y"rr
:

662

1 5,06

11 63

iÃ.it

19,18 230 16

14 A1 88 86

" 
d as. 2s.2s

11 15

13

:

I

: 11

I 11

:

t11

uN

UN

UN

,trrô
:

:

i

i 11.17

:
j 11.18

1

:....-....
:1i.19

i 11.20

' 
9,20 36 80

283,4131 49

c4926

89730

SEINFRA

SINAPI

40 sr.e9 103 78

47,O4

9,09

36,94

7.14

282.24

18,18

12,89

c"l I

UN

ORSÉ Chuveiío plástico sm registro UN

UNSETNFRA PrA DE AÇO |NOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS É ACESSÔR|OS

SINAPI

§rNrÉr

INSTALADo EM suBcoLEToR AEREo DE ESGoro sANlrÁRto.
ÁF _12oO1Á _

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORlilAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA soLDÁvÊ1, FoRNEcrDo E tNSTALAoo EM RAMAL DE oESCARGA
OU RAMAL DE ESGoTo SANITÁRIO AF 1212014

UN

TUBO PVC,

clggo JOELHO 45

RUA RUI BARBOSA . CENTRO. IMPERATRIZ / MA

1ô,41.

28,31 28.31

LJnd

UN

15

2

26 à,iz

l

uNi

:

89778iSlNAPl
i

UNI
:

i

UNI

l

6

i



PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 06.158.455/0001-16

ObÍa
REFORMA DA ESCOLA GIOVANNI ZANNI

Planilha Sintética
Descrição Und

JorLno as pVc eneruco pÀiÀ Ésôoiô o=iôàm fz,L

UN

UN

SiNAPI cÀjxr óÉ irspÉÇEo en cóúCàÉró

ORSE
IAI4PA H= 60cM - FORNECTMENTO E TNSTALACAo
l-ossa em âlvenaria de tüoto maciço 5.00 x 2,50 x 1,40 m

DÉ FERRO A EM CHAPA, INCLUS,

NN

Erú

À:;S,

-Êi.nlPEnÀnlZ

Item

Bancos B.D.t.
slNAPt-022020- 27,36%
Maanháo
ORSE-í2/2019-Sergipê
SEINFRA-026-Ceará

Quant Valor Unit

iô5,14

I O.iZZ, r a

1 6.519,07

1 348.00

a, - - 
io,só

Dêsoneíado:
Horisla:
85,180/"

Mensalista:
48,8s%

: 11.23

| ..
| 11.24

. 11.25

11 21

: 11.26

| '11.27

!

i2.4

12.5

12.6

12'í

337,68

1 3 1 52,69

Valor Unit
com BDI

18.2s

Total

36 50

l:-^.--

1 3 1 52.69

3.005,19

e.go) os

443,21

i ta.zq

17.984,50

1.955.ss

1 1 16,03

1 787 .77

473 49

1.666,51

z.sli,as

1 5.841,03

1 3.1 54.40

..-. 1 i.asô,or s.oos,rg:
1721

981

c1

cAlxA 0E GoRDURa eeouerÀ lceeacróÁoe, rs Lt, cinôuun en pvc,
DIAMEJRO TNTERNO:0.3M. AF_OsnolB - __ .
Tubo de tigaçáo em pVC, com enet expensor para vaso sàniiàriô, àcaôàrento
cromado. DECA 19ô8C ou similar

SEINFRA

ORSE
FERRAGENS
Porto de fero de abrir, quadro em tubo de ao galy.1 112", batra quádrada 1/2., na
veÍtiel e barâ chata dê 1 x 3/16,'na horizontal, inclusive dobradias e e Íerolho

B 302.68

443.21

m'. 48,72

6.7

89,78

369

229.18 291,88

14

)-2

2

:

121 22: ORSE

93183!SrNAPI

Bara de apoio, Íetâ, Íixa, em aço inox, Jackwâlou similar

vERGA pRE-rüoLDnor penÁ lÀr.rÊú§ ôôni"uÃis oe t.s r,r óÉ VÂo

ExâustoÍ para bivolt, ref.: C 80 A, da 0u

UN

UN

UN

28,83

17.14

1 39,51

36,71

21,82

u,zi

ôr,ra

278.40

m?

!

i

i

j

i

;

:l

i

:

i

14 55

32

,1

14 1

:

142

-i4 3

16

151

a

931 84t StNAP|

931 95: SINAPI

11

'11

8950'l

SEINFRA

74244t0A1

AF 03/2016
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM are r,s ú óe ÚÃo. aF 03/2016. r/

[4

Janeta em aruminio, cor Nrpni, ilàá môiàtiià-Jiãià, àe ioner. êiCiüsjve viàrà

vroRo rEr\rpERAoo tNcoLóí, e§àÉ§§unÃ àúü. ÊonlÊCrüerurô à

co2 6KG INSTALACAO

48,7 26.87

73.9124,9

47.25 263,24 335,26

47,25

739,32

472,54

218,60

42,60

45.089,78

54,25 40 108 1 l

1C.50 1 9a1 a.,
961 21

SINAPI

83635 srNApr ExlNToR rNCENDro rp po eulMtco 6xc - ÉonruÉcrueruto e

79464 INAPI
INSTALACAO
PINTURA A OLEO, 2 DEI,IAOS

DE 1 12. KV,ÂJ13.800-380220V COM QUADRO OE UN
MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAt, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO

238.31

870,23'

303.51

18,53

3.480 92

607.02

11118

30.160 77

222,6
' 

5,96

283,57

zss

30.r60,77

30.160,77

e instalacão
TUBo, pvc, soLoÀvEL, ou zsúrit, tNSiÀüDo EM RAMAL DÉ
DrsrRtButÇÃo DE ÁcUA - FORNEC|\4ENTO E INSTALAÇÃO. AF _12t2014

2.412.25
't6 2

163

17

14

iq

2

123.1

PVC, PRU[4ADA UN
FoRNÊcrMENTo E TNSTAt-ÂÇÃo. AF_t 2t201 4

TE. PVc, SoLDÁVEL, DN 4oMM, INSTAIÁDo EIV pnuIaIoI oe ÁGue -
FORNECIMENTo E INSTALACÂo. AF 1212014
TE. pvc, soLDÁvEL, DN 4oMM, TNSTALÂDo Ei,t PRUMADA oE ÁGUÂ -
FORNECIMENTo E INSTAtAcÁo. AF Qno14
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN lOO MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUIUADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO,
Aç 1)DúÁ
JOELHo 90 GRArrS. pvc, sÉCrÉ róÉúrr- Ê§coro pReoral, or.r r oo uü,
JUNTA EúslcA, FoRNEctDo E tNSTATADo EM RAMAL DE DEScARGA
OU RAMAL DE ESGoÍo SANITÁRIo. AF 122014

Quadro escolar em Íormica bran@ com moldura

ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL

CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE

ALAMBRADO PARA OUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMEIRO 2",
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA

.sYinnt... .".. .

ESTRUTURA MErÁuca eM nóôizics. dineàüé oE ôÀsôüÊiÊ - -

I 11 14

rc.27

1477

14.77:.

20,3r'

30 81

251,09

1.363,27

284,34

iaa.sz

:ôs so

§3.833,78

16.4

165

166

16.7

roa

:11

: tt.t

1 1?.2

:

t11 4

l

: 17.5

islNApr ioÉLso as onau§, pvc, sor_oÁver-, ôN roúiú, u,rsiÀüoo àM paüuÀoÀ uN
DE ÁGUA - FORNECn ENTO E TNSTALAÇÀO AF_12n014

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

3 : l;

1 1.60

1 1.60

1 5,95

15,'06 1 9,18

UN

UN

i,

Ürl

C1 CJ

CJ

mr

ôi

1 123,76:

518,31
:

142.49

3.460,18

2.247.52

1.036,62

17 540.51

C, 
ji,

SINAPI

SINAPI

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P

DE PVC. FRISADO,FORRO RESIDÊNCIAIS,

ACABAMENTOS PARA FORRO (RoDA-FoRRo Et\4 pERFtL MErÁLtco E

un

M

c1

SINAPI

RUA RUI BARBOSA . CENTRO. IMPERATRIZ / MA

882.35

406,97

1 1 1.88

5 707 .A1

cournÀüenêe áne-vbr-oaor pnna üÁos óÊ Nais óÊ I s ü ôe
coMPRt[,rENTO AE 03/2016
soLErRA EM cRANrro, L,cncunÀ r5 cú. espÉssúnÀ à,ó orr. ÁÊ oolzoro .

rgl,ôáse
i

721 19: StNAP|

:

:

:

I

2

6

'sit,ài'

16

16 1
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PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 06.1 58.455/0001 -1 6

DE 1,10M DE ALTURA.
MONIANTES TUBULARES DE 1 12 ESPAÇADOS OE 1,20I\/!, ÍRAVESSA
SUPERIOR OE 2, GRAOIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE
32X4,8MM, FTXADO COtVI CHUMBA00R r\itECÂNtCO. AF_04/2019_p

PlaG de indicativa em acríli@ e adesivo, com srnalizâÉo para deÍicrentes, dim.:
12x30cm
Plee de inauguraçâo de obrâ em aluminio 0,50 x 0,70 m

TUBo oE AÇo GALVANTzADo coM cosruRA, cLASSE MEDtA, coNEXÁo
ROSQUEADA. DN 20 (3/4), INSTALAOO ÊM RAMAIS E SUB.RAMAIS DE GÁS
- FORNECTMENTO E TNSTALAÇÂO. AF-12t2015

oRSÊ c;ixà ó; regulâdor 1o estágio (instalação gás)

'Caixa @m Íeguledor 2o estágio (instalaÉo gás)

pLacr oe sruÀuáçÃô eü ÊVô, rorôluúirue§ôÊuiÊl;àÊniôo
rNFLÂMÁVELYPROTBtDO FUMAR (casa de gás)

LIÀNPEZA GERAL

Pedro

Engenheiro Civil 1 1 1574035-0

r,:-(l

.én$fDEllTilZ
Obra
REFORMA OA ESCOLA GIOVANNI ZÂNNI

Código: Bâ;c;

99839 i SINAPI

Oescrição

oúÀàoe-coàeó oÉ ÂÇó

Bancos
slNAPt - 022020 -
Maranhão
ORSE-12/2019-Sergipe
SEINFRA-026-Ceará

Und

tú

un

B.D.r.
27,36v. Desonerado:

Hori3ta:
8S,18%

Mensalisla:
48,85%

Item Qrant Úàlor Unit Valor Unir
com BDI

14.4 267,74 340.99

17.8

'17.9

Un 39,08

1.508,72

22,04

1.921,50, 1 .921.50

168,42

49,77. 995,40

1 3,53

iqn.n

77.53

1 83,62

104.48tJn 41.02

17 14

17 15

ii àôi :xr

Total sem BOI

Total do BOI

Total GeBl

975.031,31

266.608,52

1.241.639,83

.(
U 6

i'eriro üenngue ltun* V' e Sitru

COrtt rlt't r'lr'irtf (1r) L bt:
t:'1.11 l't),'li'-l

t rO Ci*'rt t'H! A 1 11i:líll5 (l

ORSE Mângueira metáliG para gás d=1/2" x 120cm UN

SEINÊRA EXÂUSTOR ELETROMECÃNICO INDUSTRIAL D= 4OOI,,II,I UN

RUA RUI BARBOSA . CENTRO . IMPERATRIZ / MA

Planilha Orçamentá_ria Sintética

-17.10

17 11

1071 9: ORSE

5:ORSÊ

92688] STNAPT

Íotal

4 glo 25

20

,1

6

4,5

UN

17.23

/. tJ 1 18531 ORSE

i

1

2

2

"i seôi:
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I *" -2Ç*',\w
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARTA MUNtctpAl or roucaçÂo - sEMED

coM DO BDICONFORME 2622/20L3TCU

VALORES DE %

ruÉora

ITEM orscRrçÃo
8DI ADOTADO. %

7 Admin Central
4,O0% 00%f ro + Garantia 0,80%) Risco
t,L2% 97o/o

4 Fina nceiras
0,59%

5 Lucro 16% 8,96% 7 76%
6

7,65%
6.1 ISS Co legislação 00%
6.2 PIS Conforme específica 65%
6.3 Con
6.4 DESO

de 2015Conforme Lei ne 13.161 de 31 de
7

7V/o 27

os valores de BDr acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no acórdão
2622/2013 - TCU - Plenário:

BDr =(1 
+áC +S + R_+ CX1 + DFX1 + I) _ 1(1-/)

lmperatriz - MA27 de abril de 2020

Onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central;
S = taxa de Seguros;

R = taxa de Risco e imprevistos;
G = Garantias exigidas em edital;
DF = taxa das Despesas Financeiras;

L = taxa de Lucro bruto;
I = taxa de tributos (PtS, CONFTNS e tSS)

§ffiru,ffi
ffi

3,00% 5,00%

7,00% 0,90%
0,97% 7,27%

0,590/o 7,39% 0,99%

3,00%

4,50%
2L,L5% 28,32%
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PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 06.1 58.4SSl0001-16

.*- fir§Ê'flfiiÉrz
Obra
REFORMA DA ESCOLA GIOVANNI ZANNI

Código Banco
Memória de calculo

LSEOOO2 ADNÍIN LOCÀL

71209/001SrNÀPr PL.\C.\ DE OBIL{ EÀ,I CHÀP { DE ACO GAL\âNIZÀDO

Y

Quant.

.l

36,5

2,6

11,32

(>

2.2

2.3

98458 SINÀPI
99059 SINÀPI

97ó2.+ SIN.\PI DErÍOLrÇÃo DE.\L \rENÀRr-\ DE rúoaô il{ôrçô, i,E rónilr
NL\NUÀL, SEN{ REAPRO\TEITAN{ENTO. ÀF 1 2/2017

O DE PORTÀS, DE FOR-N,LT NLTNUÀL, SEN{

2.6 97645 SINÀPI
REÀPRO\IEITÀNTENTO . AF _12 / 2O't7

RElroÇ-\o DEJ-{NEL\S, DE FORÀL\ \L{NU-\L, SE}r
REÀPRO\TEITANÍENTO . AF _12 / 2O1i

ôerroiiÇÃô op ns\,ÉsrriiÉxiô cÉn_{riiôo. riÉ pôn,rn

rÀpuN{E corr ioripEN§Árió óÉ r,rinÉrn_r ,rÉ_óilzors
Loc-\c-{o coN\,ÉNCroNrL DE oBL{, úi,i,2ri;oó ô",u-r*,ro
DE T.iBUÀS CORRIDÀS PONTALETÀDÀS À CADÀ 2.()ON{ - 2
uTrLrzÀÇôES. ÀF_1 0/201 8

l.+

2.5 976.+4 SIN-{PI

97633 SIN.\PI

1 1,51

2.7
-+2.+

ÀL\NUÀL, SETI REÀPROYEITÀÀIENTO. AF_12/2017
2.8 C1066 SEINFR{ DEÀ,ÍOLrÇÃO

CONCRETO
DE PISO CIÀ,ÍEN]}DO SOBRE L\STRO DE ,m2

i

m'

20r.9E

8ó0,31

14,'.t2

2.9

2.10

i.tt

2.12

C1064 SEINFL{ ENÍO DE PISO
C1047 SEINFR-{ DE},ÍO DE COB
CrI6I8 SEINFR{ DENIOLI DE

CONEXÕES

BN'Í, DE FOR}L{ NL\NUÀL, SEN{

HID ULICÀ. TUBOS E
:

s.INIr,ii{IÀ - TUBôS E CoNE\oES PT
:

UN
m2

DE FOR\L\

NL{DEIR{, COÀ,I \âO ÀÍENOR QUE
REÀPRO\IEITÀNÍENTO . AF _12 / 2O1l

CO

2.13

2.1+

2.15
) 1í

c461e sErNFtu\ DÊr\iôliçÃo óÊ rx§tÀnçÀó

c1061 SETNFIL\ DEÀÍOLrcÃO oÉ loúÇ-r s.{NlrÁ[r-t
c105s SETNFR{ DEÀrôLrÇÀô DE FoRRo DE r-iBu,{s DE prNHo
c1056 SEINFR\ DEltOLrÇÀo DE FORRO DE GESSO
e76s5 srNr\pr n-erroÇ-ió DÉ fru{ru r{iÊfÁLicÁ pÀRÀ coBERruR-\,

i\L{NUÀL, SENÍ RETPRO\TEITANÍENTO. -\F_1 2/2017
2.1i 97651tSINÀPI DE TESOUK\S DE

l()

10

ll)
9 l,(r3
(>1,(li

89(r,-i.l

i8

ira pilar em madeira - 0,20 x 0,20 x 7,0 m un
2.19

2.22

DE GRÀDE DE FERRO
2.20 4942 ORSE
2.21 s6o2 0nse

, 
Re1n.oç â- o d e" e s,gga 

-d-!a.-gr^e_1{]i9 
a,

Remoção de pia

com ou sem

m2
9 ORSE m2 1030,8(.)

2.23 97665 SINÀPI

97661 SIN.\PI

,.:) 72898 SINÀPI

SEÀI
REÀPRO\IEITAÀ.ÍENTO . ÀF _12 / 2O'r7

nÉrroÇÂo DÊ ô,\Bó§ pr.Érnrôos, oÉ Êonin urxú.{| sÊrr
REÂPRO\IEITÂ]\{ENTO, AF _].2 / 201,1

CÀRG,\ n op§ôinc-{ HdcrúIz,IDÀS DÊ ENTULHo E}I
CÂÀIINFL\O BÀSCUL\NTE 6 NÍ3

2.26 3248 oRSE Remoção de interruptores e tomadas

UN

L\ I

m'

6-t

175t6,68

1aa 1

2.27
. u1 '+5

: m2 61j,39

J

17 ORSE

RUA RUI BARBOSA - CENTRO - IMPERATRIZ IMA

1Ü

DescriçãoItem
I
1.1

'a'
2.1

l

1n-

À{

m2

ITI'

PT

4802 ORSE 1l
517

m2 1.82

telhamento com telhas cerâmicas

2.2+

de reboco
3'



*# n §EHllifrrz

Item
-1. I

1.2

+.3 95957 SIN .\PI

+..+ 94342 SINAPI

+.5 93183 SIN,{PI

(coNÍPOSrÇÃO
DE CONCRETO
TERREÀ, FCK =

PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 06.1 58.4SSl0001 -1 6

Obra
REFORMA DA ESCOLA GIOVANNI ZANNI

REPRESENT.{TI\TÀ ) EXECU O DE. ESTRUTUR\S
ÀRXL{DO, pÀR.{ EDIFIC-LÇÀO INSTITUCTON_.\L
25 N{PÀ. ÀF 01 / zott

<_)

17,;8

, 0' 1,3ó

Und Quant.
, m.3 679,89

.,.,,
ln- (, i.)

:,

ln- /1 )

111

ATERRO ÀI{NUÀL DÉ r'AIrS CÓrI.rN-Err P.{R{ ATERRO E
coxipÀc]"{ÇÃo ÀÍECÂNIZÀDÀ. AF_05/201 (r

YERG-\ PRE-XIOLDÀDÂ p-{R\J^\NELÀS COÀ.Í r\ÍÀtS DE 1,5IÍ DE\io. AF_03/2016
trI 16

b
N''

tú

4.6 93184 SINAPI \,ERG-\ PÀR{ PORTAS CONI ÀTE 1,5 NI DE \âO ,\I
AF_03/2016

93195 SINJ\PI CONTL\\IERGÀ OLDID,\ P OS DE XL\IS Dtr 1,5ÀRÀ \TÀ

l3
t-+.t

NÍ D}.- NI (t .)

CONIPRIi\ ÍENTO. tF_03/201 6
5

).1

5.1

'i

83518 SINÀPI
87519 SINÀPI

nr'
m:

I É-+,- )

281,(i3

ÀI,\IE,NÀRIÀ E]!ÍBÀSÀÀ ÍENTO E= 20 CÀí BLOCO CONCRETO
lr,\/ENÀRrÀ DE \rEúiÇ_\ó »e nr_ocos Cpúlrrcos FUR.\DOS N.\
HORIZONTÀL DE 9X19X19CN{ @SPESSUR-\ 9CÀI) DE PAREDES COÀI
Ánp-l LÍeuIDÀ Àí,{IoR ou IGUÂL Â 6NÍ, coÀ.Í \âos E ÀRC}ÀÀLlss-\
DE ÂSSENTÀÀÍENTO CONÍ PREPÀRO ENÍ BETONEIL\. ÀF_Oól2014

5 3 szqo4 SN.{pi CI{\PISCO ÀPLI
E ESTRUTURJ\S

CÀDO ENÍ ÀLYENÀRI,\ (colr PRESENÇ-\ DE \'-\OS) m2 6,13,39

E
PEDREIRO. ÀRGÂÀI{SSÀ TR\ÇO 1:3 COM pREp-\RO NL\NU.{L.
AF_06/2014

87529 SINÀPI N,L.\SSI CÀ, PÂR{ RECEBINÍENTO DE PINTURÀ, EÀÍ
ÀRGi\ÀL\SSÀ TL\ÇO 1:2:8, pREpÀRO IIECÂNICO COÀI BETONETR"\
4OOL,.\PLICÀDA i\L{NUÀLÀÍENTE EtrI FÀCES INTERI\JÀS DE
PÀREDES, ESPESSUR{ DE 2OÀÍÀI, CONI EXECUÇÃO DE'TÀLISCÀS.
-\F_06/2014

c0804 SEIN].-R{ COBOGO ÀNTr-CHtr\rÀ lsox+o;cm ô/,lnc. clwxro E ÀRErA
TR.\ÇO 1:3

C2,+50 SEiNFR{ TEL}Id TEfu\ÍOAC TR{PEZOIDÂL INCLINA O 7l .6oio
92.580 SINÂPI TR{Àr{ DE ÀÇO COlrÍPOST-L POR TERÇÀS pÀR-\ TELFT\DOS DE m2

;\TE 2 ÁCUrS PÀL\ TEI-FL{ ONDULÀDÀ DE FIBROCINÍEN'IO,

DE CONCRETO DE FÀCFL{DÀ, CONÍ COLHER D

5.4
tn'

ÀÍETÁLICÀ, PLiSTICÀ oU TERÀ,IO,\CUSTI
TR{NSPORTE \IERTICÀL. ÀF OJ /2019

CÂ,INCLUSO

E EÀ{ ÀÇO,
\âO DE 8 ÀI, P,\R\ TEL}I{ ONDULÀDÀ DE FIRROCINÍENTO,
IUETIILICÀ, PLÁSTICI OIJ TERNÍOACUSIICÀ, INCLuso IÇj\ÀÍENTO,
INCI-USO IC_{NIEN',fO .,\F _t2 / 2015

643,39

?_,1,

o_i

92612 SINÀPI

RUA RUI BARBOSA - CENTRO - IMPERATRIZ IMA

1,S

m2 5,"18

6

Illr tt

5..5

6.1

UN
(r.3



.ê- riliiÊ§ffitirz

PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 06. 1 58.455/0001 -1 6

Obra
REFORMA DA ESCOLA GIOVANNI ZANNI

Memória de calculo

O E INSTALÀÇÃO DE TESOURÀ INTEIR{ ENT AÇO,
\/.{o DE 12 NÍ, PÀK\ TELIT\ OND ULÀDÀ DE FiBROCINÍENT'O
ÀÍETILIC-\, PLÁSTICÂ OU TERTÍOÀCUSTICA, INCLUSO IÇÀÀ{ENTO
AF.12/2015

Item
6.1 

,

I

Código Banco
92620 SINAPI

Und
UN

Quant.
I

ó.5 12411ORSE

6.6 94228 SIN

c1002

API C;\L[L\ ENI
D]]SENYOL

Colu,a metlica, em perfis UDC127x50x5,13, diagonais duplas, diversos usos ou
corlposio de prticos vos 10,01m a 20,0m,, largura 0,60m, pDmax. 7,00 ,
pintura 01 demo epox-i fundo xido ferro * 02 demos esmahe epoxi branco

lIl 159,36

crL\P-{ DE AÇO ÍERO 24,
\TÀIENTO DE 50 CNI,INCLUSO TR{NSPORTE

r\l il 5s

\TERTICÀL. AF _07 / 201,9

8324 ORSE Plafon E-27 un tU)
930,15 SINAPI rÂrÍPro,{ FLUORESCENTE ESPIfu{L BR\NCÀ 45 §7, BjSE E27. UN 105

I rr

ÀI 2822,+

7.3 9304,t SINÀPI

l.+ 73831/005 SINÀpI

FORNECIÀÍENTO E INSTÂL\CÃO.,,, ,.. ,' ..'1.-
L.\NÍP,\D.{ FLUORESCENTE CONÍP.\CT.\ 3U BL{NC.{ 20 \\,, B.\SE
E27 - FORNECINÍEN'|O E INSTÀLACÀO
],AI\ÍPÀD.\ ÀIISTÀ DE 250\\'- FORNECINIENTO E INS1'-\LÀC.{O UN 1ó

97601 SINIPI REFI,ETOR ENÍ.\L UÀÍÍNIO, DE SUPORTE E ÀDÀ UN 16.\,-\POR DE NÍERCURIO DE 250 §7, CONI RE {TOR.\LTO FATOR DE
POTÊN cIÀ - FORNECIÀIENTO E INSTÀLjÇÃO. ÀF_02l2020

7.6 91926 SINÀPI CÂBO DE COBRE ISOLÀDO, 2,5 \ÍN,I', .{NTI-C}T{TL\
15()/750 \T, PAR{ CIRCUITOS TERÀ{INAIS _ FORNECINTENTO E
rNSl"\LÀÇÀ O. AF _12 / 201.5

C^\BO DE COBRE FLEXÍ\'EL ISOL.\DO, + \ÍNI'..{NT]-CH.\\t\ O,ó/1,0
K\T, PÀIL\ CIRCUiTOS TER\Í]NÀIS - FORNECINTENTO E
rNST-\i-ÀÇÀO. tF_12l201 5

C.{BO DE COBRE FLEXÍ\;EL ISOLÀDO, 1O II}Í"..\NTI-CHJ\}t.\
150/750 \r, PAtu\ CIRCUITOS TERr\tINÀtS - FORNECITUENTO E
iNS f-\L--\ÇÀ O. AF _1,2 / 201 s

91929 SIN,\PI

91932 SINIPI

II 150

7.8 IÍ 8ó

1.9 91997 SINÀPI TONL\DÀ ÀÍEDIÂ DE EÀÍBuTrR (1 ÀÍODULO),2P+T 20 À,
INCLUINDO SUPORTE E PLACÀ - FORNECI\ÍENTO E
rNS',r'AL.\ÇÀO. _{F_1 2/201 5

7. 1tl 90443 SINÀI'I L{SGO EÀI ÀL\IENÀRIÀ PÀR-{ R-{]\i{iS/I'i§rNÍbUIô,rô CONI
DIIÀIE,TROS NTENORES OU IGUÀIS A 40 TÍNÍ. ÀF_05/2015

e1e57 srNÀpr ixrcnnuproR srÀÍplÊs (r uóbúio) ôorr rxtsnr.üpron
P,\R_\LELO (1 NIODULO), 104/250\" INCLUINDO SLÍPORTE E pLÀCÀ
- FORNECTN,ÍENTO E rNSTÀLÀÇÀO. ÀF_12l2015

elese .irN-{r'}i rNTERRUpron silrpiÉ§ (z lióour-os;, ro-l/zso\r, rNCLUiNbo
sLTpoRl'E E pL\CÀ _ FORNtrCII{ENTO E INSTÀL-\ÇÀO. -{F_1211015

UN

j. i 1

NI 1.36,16

(t

1-1

7.13 CÀIL.\ RETÀNGULjR 4" X 2" NIÉDIÀ (1,30 NÍ DO PrSO), P\rC,
INSI'.lLÂD-\ E}Í PÀREDE - I.ORNECINÍENTO E INSTÀLÀCÃO
AF_121201s

91940 SINÀPI

RUA RUI BARBOSA - CENTRO - IMPERATRIZ IMA

29

f),"ü,

r\l 131,.53

GÀL\IÂNIZ.\DO

UN

UN7.12

UN



PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 06. 1 58.455/000't -1 6

Obra
REFORMÂ DA ESCOLA GIOYANNI ZANNI

ffi
,#adiÊHihlirz

Item
-. 1+

Código Banco
9193ó SINÂPI

91939 SINÀPI

Und Quant.
LIN ()(,

UN
r.15

:l

r- .16 7 4131 /004 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIC.\O DE ENERGIA DE ENÍBUTIR, EÀÍ UN
CFL.\PA }IETALIC^\, P.\L\ 1 8 DISJUNTORES TERNÍONL\GNETI COS
IíONOPOLARES, CONT BÀRR-.\NÍENTO TRIF.{SICO E NEUI'RO,
FORNECII,ÍENTO E INSTÀL\CÀO

17 14131/006 STNAPT QU.{DRO DE DISTRIBUICÀO DE ENERGIÀ DE EÀÍBUTIR, E}Í
c FL\P-{ } ÍETÀLI CA, pÂR-{ 3 2 DISJ UNTORES TEtu\rONL{ cNETr C O S
NIONOPOL{RES, CON,Í BÀRL\]'IENTO TRIFÂSICO E NEUTRO
FORNECIN,TENTO E INSTÂL\CÀO

7.18 11130/001, SINÀPI DISJUNTOR TER-N{OI\L\GNETICO NÍONOPOLÀR PÀDR\O NENI-{
(AÀIERrCÀNO) 10 À 30À 240\," FORNECIN{ENTO E INST.\LÀCÀO

918(r3 SIN-\PI ELETRODUTO RÍGIDO ROSC_i\IEL, pYC, DN 25 rÍrI (3/.+"), p:\R\
CIRCL]ITOS TE.fu\ÍINÀIS,INSTÀLÀDO ENÍ FORRO -
FORNECTN,TENTO E rNSTÀL{ÇÃO. ÀF_1 2/201 s

,-.21) 91B3.ISIN.\PI ELETII.ODLITO CORRUGADO, P\rC, DN 25IItrÍ (3i4"),
PÀR*\ C]RCUIT'OS TERNIINÀIS,INST.\L.\DO ETI FORRO -
FORNJECL\ÍENTO E INSTIL{ÇÀO. -\F_1 2/201 5

UN

UN 4tt

,\I +39,3

1.21 96985 SINIPI FL{STE DE ÀTERR{N{ENTO 5/8 PÀR\ SPDÀ - FORNECiI\,ÍENTO E UN

.22 97599 SIN-\PI
]NST-.\L{CÀ O. AF _12 / 2017

lúruú,inrr »É ÉlrÊncÊNcn, coNÍ 30 Lq,N,ÍpADÀs LED DE 2 §r,
sENÍ REÀTOR - FORNECTNÍENTO E rNSTÀLÀÇÃO. AF_02l2020

6

UN 10

88483 SINAPI APLICÀ O DE FUNDO SELÀDOR P\/À ENI P,{REDES, UNÍ-\ : m' 23.17,(19

DENL\O. \F_0612014
8.2 88487 SIN;\PI .{PLI }L{NUIL DE PINTUR*{ CONI TIN'TÀ L,{TEX P\'À E}Í

õ. -)

p..\RtiDES, DUÂS DENLIOS. ÀF _06 / 201.4

s8,+e7 siN,\pr ,tpi.iC-lÇ.iô É r-ix.rrrrÉxrô ôr, rlrss-{ i^{'rnx Érr r,.inÉóEs, DUÀs
DEltÀos. -\F_06/201.r

73921/o01, SIN.\PI PINTUR*r, ESÀL{LTE.\LrO eruI-FrO, DU-{S DE\L\OS, SOBRE8.4

m2

nl2

) iíl ()0

,r2 23+1 ,(.t()

n12 129,83

8.5

8.ó

6029 ORSE
72815 SIN,\PI

SUPERFICIE, N{ETALICÀ
Logotipo da DESO em Esrrururas Térreas

.\PLICIC.\O DE TINTI À BÀSE DE EPOX SOBRE PISO

Lltl

I
9.r (,8053 SINÀPI FORNECIÀÍENTO/INST-\LÀCÀO LON-\ PL-\STIC,\ PRETÀ, P-\R\ m2

IÀIPEfu\ IEÀBILI Z,{CÀO, ESPE,SSUR\ 1 50 N{ICL{S

9

I]7692 SINÂPI CONTIL{PISO ENÍ:\RGÀXL-\SSÀ TR{ÇO 1:a (CINÍENTO hl, .\REI-\),
PREP,\RO NL{NLiÀL, ÀPLIC,\DO EÀI ÁREIS SEC.\S SOBRlT I,.\IE,
NÂO ÀDERIDO, ESPESSU*L\ 5CÀt. .\F_06/2014

8,1191 SINÀPI PISO Er\I GR,\NILII'E, NL{tu\'ÍORITE OU Gk{NITINÀ ESPESSUR\ B

NIN{, INCLUSO JUNT-{S DE DIt..\]nCÀO PL\STTCAS
m2

P.t^,RUA RUI BARBOSA - CENTRO - IMPERATRIZ IMA

1079,2

Memória de calculo
Descrição
C;\IL\ OC'|OGONÀL 4" X 4", P\iC,INSTII--\D.\ E\t L.\.JE -
F'ORNECL\ÍEN'|O E INSTÀLÀÇ-IO. .\F_1 2,/201 5

ô,fiff RET-'\NGUL\R.[" \ 2" ÀL'f.{ (2,00 XI DO PISO), pvc,
iNS'I-\L\D-{ EÀr PÀREDE _ F-ORNECI}ÍENTO E iNSTÀL-{Ç-\O.
.\F_12/2015

1

I

1 8{)

9.2 m2 1(119,2



PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 06. 1 58.455/0001 -1 6

Obra
REFORMA DA ESCOLA GIOVANNI ZANNT

Nü

Ü"4

^:;sl

,e'-mliEillfÉlz

Item
9.+

Und
m2

Quant.
)() R

Memória de calculo
Código Banco Descrição

C+ó23 SEINFL\ PISO PODOTÁTIL INTERNO EI\I BORR\CI.I.{ 3OX3IICTN

ÀSSENT^\ÀIENTO CONÍ COLÀ \TINIL (FORNECIÀ,IENTO E
.\SSENTÀ}ÍENTO)

1221'1 ORSE Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto
simples Fck=25NÍPa, desempolada, com pinrura indicat-iva em novacor, LJ2

dernãos

9.5

sie óii+gtit+.§ix,lÉr EXECUÇÀO DE PÀSSETO (CÀLÇÀDI) OU prSO DE CONCRE'|O CO
CONCRETO À,ÍOLD,{DO IN LOCO, FEITO EÀ,I OB*D.\, ÀC.\B.\NÍENTO
CON\IENC IONÀL, ESPESSUR.\ 8 CÀÍ, Àfu\L\DO. .\F-07 / 20 1 6

11175 ORSE9:

tut

NI m: 100,88

ÀÍ 2(r,8.1

Revestirnento cermico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristai piscina, m2 (t43,31)

apücado com argamassa industrializada ac-i, reiunte epoxi, exclusive
regularizao de base ou emboo - Rev 01

10

l0. l 89402 SIN.\PI TLTBO. P\IC, SOLD \rEL, DN 2-5i\{lÍ, INSTÀLÀDO F)\I R\NL\I. DE II
DISTRIBUTÇ.\O DE ÁCU,{ - FORNECIT\{ENTO E TNSTILÀÇÀO.
,\F_12120L4

TUBO, PT;C, SOIO.TYEL, DN 5O}I}I, INST\LIDO E}Í PRU\t\D.{ DE
.\GUl - FORNECINÍEN'I'O E IN ST-\L.\ÇÀO. .\F_ 1 2/ 20 1 I

<)2

10.2 89449 SIN.\PI

10.3 89395 SINÀPI TIJ, PYC, SOLDÁ\/EI,, DN 25NÍNI,INSTÀL\DO ENÍ R\NL\L OU SUts- UN
R\ÀL\L DE ÁGUÀ - FORNECINÍENTO E rNS'rÂLÀÇÃO. Ar.'_12l2014

rL)..+ 94694 SIN-\PI .fE, P\,C, SOLD \rEL, DN 50I\IN'I rxsr-ii.lôo Érr npSÉm'-\cÀo DE úx
.icu-r DE EDIFTcÂÇÃo euE possuA RESER\rÂToRro DE
FrBR\/FIBROCINIENTO FORNECTNTENTO E rNST-\L\ÇÀO.
.\F_06/2016

TE COII BU(-FI\ DE L.\T^\O NÀ BOLS.\ CENTR\L, PYC, SO],I).1\'ITI,, L'\
DN 25trrlÍ \ 1i2, iNS'r-{L\DO EÀI IL\NL\L OLr SUR-R\}L\L DE..iCU.r
- FORNICrÀtENl'O E INST',-\LÀCÀO. .\F_l 2/2014

{ ).5 89396 SINIPI .)

9

ri10.(r 8942,t SINÀPI LUIN, P\TC, SOLDÁ\EL, DN 25NTN{,INSTÀLÀDO trTÍ R..\À,L\L DE
D]SI'RIRI.IiÇ \O D]] .\GI.'.\ - FOR*\EC]-\ÍENTO E INST.{]-\Ç.\().
. \F'_ I 2/ 20 l4

89.181 SINÀI I IOELHO 90 GL\US, P\rC, SOLD'\\'EL, DN 25}I}I, INST.\L\DO E.NI

PRUi\L{DI DE.iGUI - FORNECIX{ENTO E INST.\L\ÇÃO
,AF-_12l201.r

UN

3ti

r0.8 89501 SINÀPI JOELHO 90 GR\US, PVC, \IEL, DN sONÍN{,INSTÀLÀDO EIÍ

1() 9

PRUÀI.{DA DE ÁGUÀ - FORNECINÍENTO E INSTÀLÀCÀO.
:\F_12/2011

JOELHO 90 GR\US CO\Í BUCFL\ DE L\T.\O, pYC, SOLD-\\;IjL. DN
25\IÀI, X 3/4INSTÀLÀDO E,NI R-\trL-\L OU SLIB.L\NL.\L DE ÁC;LIT .
T,ORNECIÀIENTO E INST.\LÀÇÀO. i\F_1 2/201 1

REGISTRO DE ESFER.{, P\/C, SOLD.iYEL, DN 50 ÀÍÀÍ, INST.\L\DO
EÀÍ RESER\âÇjO DE ÀGUÀ DE EDrFrClÇÀO QUE POSSU.\
RESERYI'I'ORIO DE FIBR\/FIBROCii\{EN'I'O FOR-I\JECIÀIENTO E
rNSTÀL\ÇÃO. Àr.16/ 201 6

E

89366 SIN,\PI

94492 SIN.\PI

2UN

L]N 310.10

RUA RUI BARBOSA . CENTRC - IMPERATRIZ IMA [JJ,

I

UN



,*'-tmiiÊH}lffiiz

ámÀwPREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 06. 1 58.455/0001 -1 6

Obra
REFORMA DA ESCOLA GIOVANNI ZANNI

Memória de calculo
Descrição
RtrGISTRO DE G,\\'ET.\ BRUTO, L\T.\O, ROSC.\\'EL,3/+'', (-O\I
ICÀB.\NIEN]'O E C.\NOPLA CROÀL.\DOS. FORNECIDO I]
INST-{LÀDO E}I R-\NL\L DE,{GUA. AF_12/2011

REGIS'|RO DE GIYET.\ BRUTO, L^\TÀO. ROSC.(\']rL,1 1/1,
,rNS'rÀL\DO EN{ RESER\/ÀÇÃO DE Ácul DE EDTFTCÀÇÂO QUE
POSSUA RESER\TATORIO DE FIBL{/FIBROCTNÍENTO
FORNECIÀTENTO E INSTÀL_\ÇÃO. ÀF_06/201 6

Item
10.1 1

Código Banco
89987 SINIPI

Und Quant.
UNÔ

UN
10.12 94496 SINÀPI lrr

10.13 89970 SIN-\PI KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LÀT
:
ÀO 3/o",INCLUSI 'E UN

CONEXÔES, ROSCÁ\,'EL,INSTÀL.\DO EÀÍ R{.NL\L DE ÁGUI FRIA -
FORNECIN{ENTO E INSTÀL\ÇÀO. AF_1 2/2014

CP

1(').1-+ 9703 ORSli cont alavanca vál'"'ula de dev1 0.15 99635 SIN.{PI 'UL\ DE DESCARGÀ ÀÍET CÀ, BÀSE 1 1.f 2",ÀCÀBÀÀÍENTO
NÍETÀLrCO CRONL\DO _ FORNECTN{ENTO E TNSTALÀÇÃO.
AF_01/2019

C4Oó8 SEINFL\ B.\NC-\DJ\ DE GR{NITO CINZÀ E=2CM

86906 SINÂPI TORNEIR\ CROIL.\DA DE NÍESI, 1/2 OC 3/.+, p_\RÀ LÀ\/_\TORIO,
PÀDR-\O pOpULÀR - FORNECII\IENTO E rNSTÀI_ÂÇ,\O. ÀF 01/202t)

r{}.r2 solr0 §lN.rpl iôx.,r--prri-t Cnórr-rn.r tusô iror:Er-, np p-rmo

2

1

m2

L}N

10.1ó

1(). l7 8693.5 SINÀPI CLIB.\ DE Ii^\IBU'I'IR DF,.\CO INO\IO.iT'Ei- }ÍEDI.\, INCLUSC)
\IÁI,\.ULÀ TIPO ÀNÍ]TRICANÀ EÀÍ ÀÍETÀI- CRoÀÍ-\Do tr SIFÂO
FLEXÍ\rEL ENÍ p\rc - FORNECINÍENTO E INSTALÀÇÃO. ÀF_01/202r)

9-1706 SIN-\PI -\D-\PT-\DOR COÀÍ FL{NGE E INEL DE YED-\Ç-\O, pYC, UN
SOLDÁ\IEL, DN 50 \,INÍ X 1 1,12,INSTÀI-.\DO ENÍ RESER\T.\ÇÃO DE
ÀGUI Dtr EDIFICÀÇÃO QUI, POSSUÀ RESER\'ÀTORIO DE
FIBR\ / FIBROCIÀÍENTO FORNE,C IIUENTO E INSTILI C-\ C)

ÀF_06/2016

1(). l9 88503 SINÀPI ô,url. »;,iêúi Éri pólrÉtríENo, i000 LrrRos, corr ÀcESSó[ros úx
l

1().2t) 88s04 siNÀpr cArL\ o'.rCü,i Érr pôiiÉriisNo, soo LrrRos, colr ÀcESSoRros uN

-to.:t

0.

6

8

-)

2

UN

10.23

PÀR*-\ PIA DB COZINIL.\, PÀDIL-\O IÍEDIO - FORNECI}IENTO E,

rNST-\LÀÇ-iO. lF_o 1 /2020
8ó9r3 SrNÀprfoRNErR\ CRONL{DÀ 1/2 OU 3/4 plR{ T-\NQUE, i'-\DR.\O

populÀR - FORNECTNTENTO E rNSTÀLÀÇÃO. ÀF_01/2020
86885 SIN,\PI ENG.\T'E FLE\Í\/EL ENI PL.\STICO BR\NC O, 1, /2 \ +OCtrÍ .

FOLNECTi\ÍENTO E rNSTÀL;\ÇÀO. ÀF_01 /2020
8(,909 SIN.\PI TORNEIR\ CROIL{D'\ 'I'UBO }IO\-EL. DE }iES-\, t/2 OU 3/+, P-\R{

PIÀ Dtr COZINTü, PADR\O ALTO - FORNECIÀÍENTO E
INST-\LÀÇÃO. tF_01 /2020

ORSE,

10.27 C1902 SEINFIL\

8,1./2OU 3/4, , L)N

UN
:

.UN

UN

2

l

2

10.2+

i 0.2-5

10.tó

10.28 SEINFfu\

RUA RUI BARBOSA - CENTRO - IMPERATRIZ IMA

CUBÀ DE INOX PAL\ BÀN N{PLETÀ L]N

p,ü.

Lllt

sem reg'istro ull

,

(2.00X0.58)rn C/ 2 L]N

1

2

-t



,*ruüÊHffi"Êrz

PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 06. 1 58.455/0001 -1 6

Obra
REFORMA DA ESCOLA GIOVANNI ZANNI

Memória de calculo
Descrição
\,:\SO SÀNIT,iRÍO SrrôXEOÓ CONI CÀIX{,\COPI-ÂDÀ r-ôUç-I
BR\NC,\ - FOR_\IECINIENT.O E INST-\L{ÇÀO. ÀF_01/:020

Item
1l.i

Código Banco
86888 SINIPi

.2 95,+69 SINÀPI \TÀSO SÂNITARIO SIFONÀDO
BL{NCÀ - FORNECIÀÍENTO E

CON\/ENCIONÁL CONÍ .OUCÀ
rNST"{LtÇ-\O. -\F_01 /2020

Und
'LIN

Quant.
3

1 1.3 8(1902 SINÀPI LÀ\âTORTO LOUÇA
P.\DR\O POPUL\R -

LIN

t-'
LIN

S

{BRTNCÀ COÀÍ COLUNÀ, *44 X 35,5t CÀI,
FORNECTÀÍENTO E INSTAL\ÇÃO. ÀF_01 /2020

i t.+ C.t635 SEINFR\ B-{CII CÀDEIL\NTE,S C/ ÀSSENTO (ÀBERTL.IR\ UN
FRON'IÀL)

C1898 SEINFR-\ PEÇT\S DE ÀPOIô DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC,S II
89711 SiNÀpI TuBo p\rc, SÉRIE XOturuL, escoto pRl,tirrl, ôx +o lAr, i\I

FORNECIDO E INSrÀLÀDO EÀI k{rÍ-{L DE, DESC-{RGi\ ou tu\i\L{r.
DE ESGOTO SÀNITÁRrO. ÂF_1212014

89798 SIN.\PI TUtsO PYC. SERIE NOfu\Í.\L, ESGOTO PREDI.\L, DN 50;\i\Í, )I
FORNECIDO E INSTALADO ETÍ PRUÀL.\DÀ DE ESGOTO

2

1.5

1 l.(r
1a

38,7 i

11.1 -:)

s-\NrT-\tuo ou \rEN'frLÀÇÃo. AF_1 2/201 4
89800 StNÂPI 'I'UBO P\IC, SERIE NOfu\L.\L, ESGOTO PREDIÀL, DN 1OO NINÍ,

I.ORNECIDO E INSTÀL{DO ENÍ PRLTÀL\DA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU \.'ENTILA ÇÃO. .\F _12 / 201,4

NÍ 39,(t2

11.9 89849

1l.t(l 89724 SiN,\tjI

150 NÍ\I,
FORNECIDO E INSTÀL\DO Ei\Í SUBCOLETOR ÀEREO DE ESGoTo
sÀNrfÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 cR\uS, pYC, SERrE NORÀL{L, EsGO,fO pREDItt.. DN +0
IÍNI.JLiNT-\ SOLDÁ\'EL, FORI\jECIDO E INSTALÀDO E\Í R:\IL\].
DE DE,SCARGÀ OU RÀNIÀL DE ESGOTO SANITÁRIO. J\I-._121201.+

^,

.UN

31,65

' 1.11 89731 SIN_{PI .loELHO 90 GL\US, p\rc, SERIE NOR_NL{L, ESGOTO pRÉtDIÀL, DN 50 t-TN
ÀrN,.[uNT^\ ELÁSTICÀ, FOtu\JI]CIDO E INSTIL-\DO EÀt RltrL\L DE
:DESCÀRG.\ OU L-\NI{I, DE ESGOTO S.\NITÁRIO. ÀF_1212014

rv

e?1

11.12 89744 SINÀPI JOET.FTO 90 GR.IUS, P\IC, SERII] NOfu\L{L, ESGO]'O PR]]D III,, DN UN 12
100 ÀÍNI,JUNT.{ ELiSTICA, FORNECIDO E INST:\LàDO E\I R.\}L\]-
DE DUSCÀRGÀ OU R{ÀIÀL DE ESGOTO SÀNI].ÁRIO. tF_12120r.+

1 1.13 89778 SINÀPI LU\I.\ SIN{PLES, P\/C, SERIE NOfu\L\L, ESGOTO PREDI,{L, DN 1OO IJN
NÍNÍ,JUNTÀ EúSTICÀ, FORNECIDO E INST.\L\DO ENÍ L\\L{L DE
:DESCÀRGA OU L{NL\L DE ESGOTO SÀNITÁruO. AF_1,212014

1 1.1+ TE, PYC, SERII] NOfu\L\I,, ESGOTO PRTIDI,\L, DN .+O X 40 ÀIÀI, UN
JUNT.\ SOLDÁ\/EL, FORNECIDO E, iNSTÀL\DO ENI RÀNL\L DE
DESC.{RGÀ OLr L{II{L DE ESGOTO SÀNrrÁRrO. AF_1212011

juNÇ.\o srlrplEs, pYC, sERIlt NOtr\L\L, ESGOTO pREDi:\I., DN 100 LTN
x 100 NÍN,í,JUNTÀ ELÀSTICÀ, FORNECIDO E INSTÀL{DO EÀÍ
PRUNL\DÀ DE ESGOTO SÀNITÁRIO OU \TENTILÀÇÃO .{F_1212011

89782 SIN.\PI

89834 SINÂPI

.+

9

RUA RUI BARBOSA - CENTRO - IMPERATRIZ I MA fiÍ,

11.8

P\/C, SERIE NOfu\L\L, ESGOTO

26

6

1 1.15
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PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 06. 1 58.455/0001 -1 6

Obra
REFORMA DA ESCOI.A. GIOVÀNNI ZANNI

Descrição
\,ÀSO SANITÀRIO SIFONÀDO COÀÍ C.{Ix-r -rCÓPI,rOÀ r,OL'Ç.\
BIL\NCÀ FORNECINÍENTO E rNST;\L{ÇÂO. lF_01/2020

ffi\w
Item
11.1

Código Banco
8(,888 SINIPI

954(19 SIN-{PI

Und
UN

Quant.
l

11.1 \TÂSO SJ\NITÀRIO SIFONADO CON\IEN
Bfu\NCÀ - FORNECIN{ENTO E INSTÀL{

CION,\L CONÍ LOUÇ.\

ÇÀo. ÀF_01/2020
UN l{

11.3 8(1902 SINAPI LJ\V,{TORIO LOUÇÀ
P.\DR\O POPUL.{R-

BRTNCA COI\Í COLUNA, *44 X 35,5i CNÍ,
FORNECIN{ENTO E INSTÀLICÃO. -\F-01 /2020

LiN +

1.5

11.ó

1I.+ C.Ió35 SEINFR{ B.\CII (ÀBERTUR\
FRON-ftL)

c1898 SErNi;R\ ptrÇ^\s DE -\poro DEFTCTENTES C/TUBO rNOX P/WC'S
8e711 SrNÀpr ruBo pYC, sERrE NOúrr{i,p§ôoro ÉnÉói,ll, ox 4o Mu,

FORNECIDO E INSTÀL{DO I]NÍ R\NL{L DE DESCÀRGA oU IL"\I\,L\I-
DE ESGO]'O SÀNITÁRIO. ÀF 1212014

2úx

l' 11
.NI
:

NI

l')
38,75

1 t.1 89798 SINÀPI TUBO P\IC, SERIE NORÀL{L, ESGOTO PREDIÂL, DN 50 ÀÍN{,
FORNECIDO E INSTÀLÀDO EI\Í PRUNL{DÀ DE ESGOTO
sÀNrTÁRio ou \rEN]ILÀÇ.\O. .\F _12 / 201 4

all

I t.Õ 89BOO SIN,\PI TUI]O P\/C, SERIE NORNL\L, ESGOTO PREDIÀL, DN 1OO ÀIT\Í,
FORNECIDO E INSTÀLÀDO ENÍ PRLJNL\DÀ DE ESGOTO
Sr\NITÁRIO OU \IENTILÀCÂO. ÀF 12/201.1

XI 39,(t2

1 1.9 89849 SINÀPI

11.1() 8972,+ SIN.\PI

89731 SINÀPI

TUBO P\rC, SERIE NOP.À{-\L, ESGOTO PREDIÂL, DN 150 r\tNI, NI

FORNECIDO E INSTÀLÀDO ENÍ SUBCOLETOR ÀEREO DE ESGOTO
sÀNrTÁRro . )F _1.2/ 2014

.JOE],IIO 9I)GR\US, PYC, SERIE NOR.\L\L, ESGOTO PREDI..\L, DN ]tI UN
r\ÍÀÍ,luNTÀ sor-DÁ\rEL, FORNECTDO E INST-\I.ÀDO ENr tL\i\Í_{I_
DE DESC.{RG.{ OU IL\NLTL DE ESGOI'O SÀNI]'ÀRIO. .\t. T2/201+

JOU,LFIO 90 GR\US, p\rc, SERIE NOtu\Í,\L, ESGOTO PREDIÀL, DN 50 UN
I{NÍ,JUNTÀ ELÁSTICÀ, FORNECIDO E INSTÀLÂDO ENÍ R{NÍ.\L DE
OESCTRCT OU L\ÀL{L DE ESGOTO SÀNITÁRIO. ÀF 12/201.4

3+,65

26

.l

ó

.+

t1.12 897-+-t SINi\PI JOELIIO 90 GR\US, P\rC, SERIE NORj\L{L, ESGOTO PREDIÀL, DN
1 00 I Ír\Í, J LrNTÀ E LÁSTICA, ITORNJECIDO E INSTÀL{DO EN I IL.\r L\L
D]] DESCÀRGÀ OU R*\NLI.L DE ESGOTO SÀNITÁRIO. ÀF-12/2Oi;I

89778 SIN,{PI LL['À SINÍPLES, P\IC, SERIE, NOR-NL{L, ESGOTO PREDI.\L, DN 1OO

NTN{,JLINTÂ EL{STICÀ, FORNECIDO E INSTÀL\DO ENI R*\NLTL DE
DESCÀRG,\ OU IL\NL{I, DE ESGOTO SÀNITÁRIO. AF_12/2011

89782 SINÀPI TE,, PYC, SERIE NOfu\L\L, ESGOTO PREDIÀL, DN 40 X.IO NINÍ,

.luNl'-\ sol-D.l\\'ltl, FORNECIDO E INSTÀL\DO EII R-{i\L\L Dtr
DESC-\RGÀ OU L\t\r{L DE ESGOTO SÀNITÁRrO. ÀF-_121201.+

juNÇÀo slxIPLES, P\rc, SERIE NOR\L\L, ESGOTO PREDI-\]., I)N 1()0 LiN
x 100 NÍNÍ,JUNTÀ ELÁSTIC.{, FORNECIDO E INS1',-\LÀDO ENÍ

PRLI]\Í-\DÀ DE ESGOTO SÀNITÁRIO OU \/ENTIL\ÇÃO. IF-1 2/ 20 1.I

UN

LIN

2

I 1.1+

91 1. 15 89834 SIN..\PI

RUA RUI BARBOSA - CENTRO - IMPERATRIZ IMA

'ilh

Memótia de calculo

'1.11

PAR{ CIDETR\NTES C/ -\SSENTO

1 i.13



PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 06. 1 58.455/0001 -1 6

Obta
REFORMA DA ESCOIÁ GIOVANNI ZANNI.* rmiiEtXiÊrz

Item
11.16

ân t.

:

Memória de calculo
Código Banco Descrição

89853 SINÀPI CUR\r-\ LONGÀ 90 GR\US, P\rC, SERIE NORr\L'\L, ESGOTO

PREDIIL, DN 100 NINI,JUNTÀ EI-ÁSTICI, FORNECIDO hl

INST.\LÂDO ENI SUBCOLETOR.\ERL,O DE ESGOTC SÀNITÁRIO.
'AF_1,21201,4

C+926 SEINFR-{ C-\lL\ SIFON-\D.\ PYC 150 X 150 \ SOf trt, -\C;\R-\}ÍEN'I'O BR-\\CO
(GREI.FL{ OU'IÀNÍPA CEGA)

Und Q.,
LIN

LIN 6

CiJL

I I .1 B 89730 SINTPI

11.19 C1388 SEINFR\ JOELHO 45 P\rC BR\NCO P,{L\ ESGOTO D=40mm (1 1/4

I 1.20 . C,+390 SEINFR*{ JOEI-HO 45 P\TC Bfu\NCO PÀR-\ ESGOTO D 1OOrnrn

COII TÀNIPÀ H= 6OCNI - FORNECINIENTO E INSTÀLAC,\O

CUR\IÀ LONGÀ 90 GR\US, P\/C, SERIE, NORI\L\L, ESGOTO

PREDIAL, DN 40 NIÀ,Í,JUNTÀ SOLDÁ\IEL, FORNECIDO E

INST,\LÀDO ENI R.\N,L\L DE DESCÀRGÀ OU L{NL\L DE ESGOTO

sÀNrr-iRio . AF _1,2 I 20L4

2

I

211.21 C4669 SEINFR*\ TOELHO '+5 PYC BR\NCO PÀR-\ ESGOTO D=50mm (2")

n 22 iitoôtri)l Six.rpr 
'êrxr 

»r. rNSpÊÇÃó ÉliÍ ôôNóREtô pne-uolo.lotr óx cocrt UN

r 1.23

11.2+

1717 ORSH,

17,12 ORSE

1721 ORSE

Fossa em alvenaria de ujolo rnaciço 5,00 x 2,50 x 1,40 rn

Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de

3,00 x 1,50 x 1,00 m

Filtro anaeróbio em concreto annado dimensões internas 1,00 x 1,00 x 2,00 rn1t.25

u11

un

)

11.26 98110 SINÀPI CÀIL{ DE GORDUR\ PEQUENÀ (CÀPÀCIDÀDE: i9 L), CIRCUI-ÀR,

ENI P\rC, DIÀÀ'IETRO INTERITJO= 0,3 X{. ÀF-05/2018

3707 ORSE Tubo de ügação em P\rC, com anel exPansor para vaso sanitário, acabamento

cromado, DECÀ 1968C ou similar

931IJ3 SINÀPI YERG.\ pnÉ-rtot,»,ro.r nin-ilrxpt-rs cÓr\t rrriis DE 1,5 \I DE

12.5

Yl.o. ÀF_03/2016

93184 SIN.\PI YERGÀ PRE-\IOLD.\D.\ P.\R\ PORTÀS CO}Í ITE I,5 },Í DE \'ÀO.
:lF_03/20t6

93195 SINÀPI CONTR\\,ER.GÀ pnÉ-rtOlOÀDÀ P-\L\ \rÀOS DE I{-\IS DE 1,i }l DIl
co|\ÍI)RINÍENTO. ÀF_03/201 6

12.6

UN

1.21 8

t2
12.1

' : ... :i, .,

C1958 SEINFR.1. PORT-\ DE FERRO CONIP-\CT.\ EtrÍ CFL\P-\,INCI-LIS. B^\TEN.I'ES E tn2 +8.r1

IrlrR]L\GENS
929() ORSL Porto cle ferro de abrt', quadro em tubo clc ao galv. I 1l2",ltau:i quaclracir l,/?" nr]

1a r-ertical c bala chata de 1 x 3i1ó" na horizontal, ilclusrvc clobtadi.rs c e

ferrolho

I 2 1 22 ORSD Barra de apoio, reta, ft-xa, em aço inox, l=40crn, d=7 1. i2" ,lackwal ou sirnilar

t2.2

[.] Ll1f

rl -+s.

E

11rt -.+

2

t2.1 98689 SINÀPI SOLE,IR*\ EÀÍ GR{NITO, LÀRGUL{ 15 CNI, ESPESSUR.{ 2,0 C]U

ÀF_06/2018

12.8 119.11 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro,

12.9 72119 SIN;\PI \IIDRO TETIPER*\DO INCOLOII, E,SPESSURI. 8NINI, n12

ITORNEC I\ÍE,NTO E IN ST.\L.\C.\O, INCI-USI\IE \ Í.\SS.\ P.\R.\

\'tsD--\CÀO

2.+,()

1-,2>

ü,.,RUA RUI BARBOSA . CENTRO. IMPERATRIZ IMA

UN

UN

I

I

+8,'

}I

ll 1i



**'rui,Êililffirz

ffi^w
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 06. 1 58.455/0001 -1 6

Obra
REFORMA DA ESCOLA GIOVANNI ZANNI

Memóda de calculo
Descrição
FORRO E\I REGU.\S DE P\'C, FRIS.\DO, P.\R*\.\\IBiENTt..S
RESIDENCIIIS, INCLUSI\TE ESTRUTUR\ DE FIL\Ç.\O.
ÀF_05/2017_P

-{C-\B-\}ÍENTOS P-\L{ FORRO EOD-\-FORRO E}í PERFIL
IMT.iLICO E PLÁSTI co). ÀF_osl2017

Item
t11
l-r. I

Código Banco
9(r11 1 SINAPI

9(r121 SINIPI

Und
nt'

Quant.
"iq i)

23. \Í 1t-2,51

14

1+. I

1+.2

72554 SINÀPI
sro:i Six,rpl

EXTINTOR DE CO2 6KG. FORNECIÀÍENTO E.INSTÀLÀCAO

EXI',TNTOR TNCENDIO TP PO QUINIICO óKG - FORNECITÍENTO E

INST-\L\C-\O
79,164 SINÀPI PINI'Uk'\;\ OLEO,2 DEÀL\OS

C4940 SEINFL|SLIBEST o DE 112,5 K\rÀl13.800-380/220\t CONÍ QUADRO UN

DE À{EDIÇÃO E PROTEÇÃO GEL{L,INCLUSIVE NL\LHÀ DE
ÀTERfu\NÍENTO
DRENÀGEM PLI.IVIAL E AR CONDICIONADO

UN

.{

?

6

t6
16. 1 11148 ORSll

1ó.2 89-102 SIN:\PI

1ó.3 895(]I SIN,\PI

Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 À, da \rentokit ou similar -

fornecimento e instalação

TUBO, PYC, SOLD.iYEL, DN 25trI}Í,INST-\L.\DO E\I R.\TL\L DE
Drsl'RrBUrÇÃO OE, ÁCU.l - FORNECIÀ,IENTO E INST..\L,\ÇÂO.
J'F_r212014

.JOIILI IO 90 GR\US, P\rC, SOLDÂ\rEL, DN 50NINI, INSTÀiÀDO ENI

PltUi\L\Dl DE ÀGU-\ - FORNECIN{ENTO E INST-\L-\CÀO.

-\F_12/2011

\Í -) ,81

UN 35

89498 SINÀPI IOEI-HO 45 GIL\US, PYC, SOLDA\IEL, DN 40NÍNI, INST-\L-\DO ENI

PRUIL\DÀ DE ÀGUÀ - FOR-NJECIr\IENTO E INST-\L.\Ç-\O.
,\F_12l201+

89623 SINÀPI ''TE, P\/C, SOLDÁ\IEL, DN 4ONIÀ[, INSTÀL.\DO ENÍ PRUN{*\D.\ DE
Áctrr - FoRNECINÍENTo E INSTÀL\ÇÀo. ÀF-12/2014

89623 SINÀPI TE, P\TC, SOLDÀ\TEL, DN 4ON,ÍÀÍ,INSTÀIADO E,X{ PRUNL\DA DE.

GUA - FORNECINÍENTO E INSTÀLÀÇÃO. ÀF_12l2014

.l

1 (r.5

l ó.6 92,3

16.1 89800 SINÀPI TUBO P\IC, SERIE NOfu\L{L, ESGOTO PREDIÀL, DN 1OO N{Ni,

FORNECIDO E INSTAI-ÀDO Er\Í PRUNL\DÀ DE ESCIOTO

sÀNrr-iRlo ou YENTTLÀÇÀO. ÀF_l212014

l+

I (i.8 897-+-r SIN-\Pr JOELI{O 90 GL\US, PYC, SERIII NORtrÍ.'\I., ESGOTO PREDIÀL, DN
1()()rrNI,JUN'fÀ ELÀSTICÀ, FORNECIDO E INSTÀLÀDO EII R-\Nt\I-
DF, DESCIRGÀ OU RÀNÍ,\L DE E,SGOTO SÀNITÁRIO. ÀF_12i 201-+

, .',i ,' ,il, sEBY[Ços,,Drlrnn§ês5;1,,.i,,l.;i;; ,,",p,',, ' u, '

2387 ORSE Quadro escolar em formica branca com moidura m2

CI3+9 SEINFR*\ ES'I'RUTUR*\ \[ET.{LICÀ DE TR\\-ES DE FL,TS.\L CJ

c0865 Sb,INFR.\ CONJUNTO DE TÀBEL\S P/ BÀSQUETE, c"I

7+2+.I/O()1 SIN.\PI ^\L.\iIBR\DO P.\R.{ QU.\DR\ POLIESPORTI\"\. ESTRUTUR\DO IN2

POR'I'UBOS DE ÀCO GÀI-\âNIZÀDO, Coltl COSTLÍR-\, DIN 2'140,

DL\IÍEfRO 2", COi\Í f'EL\ DE ÀR-\NÍE GÀL\/ANIZÀDO, FIO 14 BW(l
E ÀLU,FL-\ QUÀDR,\DÀ 5X5Ci\I

C1350 SEINFR\ }ISTRUTUIL{ }IETÁLICÀ EilI RODÍZIOS, C/ T.{BE,L.\S DE C]

11.{sQUETE

i-+

17.r

17.2

1r.3

I 7..1

( ),+

-)

tl

I

§, J

17.5

RUA RUI BARBOSA - CENTRO . IMPERATRIZ I MA

r 2.1,1

+. -1

1§

r 5.1

ln-

LIN

I

u11 1

NT

UN

i



PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 06. 1 58.455/0001 -1 6

Obra
REFORMA DA ESCOIÂ GIOVANNI ZANNI

Memória de calculo

w*,rmiiÊHiifrlz

Item
11.6

11.1

Banco Und
i\l

Quant.
1 ,r,.199i]39 SINÀPI GUÀRDÀ-CORPO DE -LÇ0 GAL\rÀNIZ-LDO DE 1,10i\Í DE -\LTLIR.\,

i\ÍON'f.\N'fllS'|UBULÀRES DE 1.1/2 ESP.\Ç-{DOS DE 1,20\Í,

TR*\\IESSÀ SUPERIOR DE 2, GR.\DIL FORÀ,,L\DO POR BÀRR\S
CFL\TÀS ENT FERRO DE 32X4,8J\ÍNÍ, FIK{DO CONI CHUN{BÀDOR
NÍECANICO. AF_04/201 9_P

10719 ORSE Placa de indicativa em acrftco e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: Urr

12 x 30 crn

de obra ern alumínio 0,50 x 0,70 rn

92688 SINÀPI TUBO DE ÀÇO GÀL\âNIZÀDO CONI COSTUR-{, CL\SSE
coNE,\io ROSQUEADÂ, DN 20 (314.),INS]'ÀLÀDO ENI IL{NL\IS E
suB-R.\NÍ-.\ts DE GÁS - FORNECITÍEN'fO E INSTILIÇ-\O.
,\Ir_12l2015

EN\IELOPE DE CONCRETO P

ENTERIL{DO
DE TUBO PYC

ORSE

ORSI]

ORSÉ

Ca»ia cc,rn regulador 1n estágio (instalaçào gás)

''PERIGO

17.1-+ 10883 ORSE metálica d=\/2" x 120cm u11

C1354 SEINFR-\ EL\USTOR INDUSTRIÀL D= 4001\ÍNÍ UN

2()

17.8

1r.9

17.11 '

li.1,2

I.\, \I ó

a

1

v l7.lo c1 +,5

17. i3

8708

7835

1 r853

Cai-ra corn regulador 2o estágro (instalação gás)

PLÀCÀ DE SINILIZÀÇÃO ENÍ P\TC, FOTOLUN,IINESCENTE,

u11

u11

Un

t

l
2

u.16 C1(,28 SEINFR'\ I.IÀÍPEZÀ GER\L

h, rl ü (.Â

Pedro Nunes \i. c Silr'a

Engenheiro Civil - CREA-\{À 111574035-0

Ieuro fl cnnEe,NI-ll I; l'sJi*
ç6crtl"rr']'fi - 

"' 
t

lJrd' 
"':Jj! ''' '1. ^,. ';'

Frttl' ul''t ""-

m2 10 r-9,2

RUA RUI BARBOSA - CENTRO. IMPERATRIZ IMA

5 ORSE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
SEMMARH. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOSDEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

DISPENSA AIVIBIENTAL

1.. TDENTtF|CAÇÃO DA ENTTDADE
1.1. Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

ff
N"

;,.:. :.í.2. CNpJ

06,1,58,455/0001 -16

1.8, Municipio

IMPERATRIZ-MA

2.2 Bacia Hidrográfica

ARAGUAIA _ TOCANTINS

1.6. Bairro

CENTRO
1.7. CÊP

65.900-4402. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
2. I Nome

ESCOLA MUNICIPAL GIOVANNI ZANNI 
t

2.3 Logradouro

BUA CoRIoLANo MILHoMEM sÃo .IoJÉ 8Ü'Êo,,o
TERRENO CONSTRUíOA/EXPLORÁOA

1.028,34 m2 g26,74 m2

2,5 ATIVIDAOE PRINCIPAT

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO PARA FINS EDUGACION
2 6 }.IORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

tnicio 08:00 Término 1g:00

1.7 . CEP
65,900-000

2.4 Municipio
IMPERATRIZ.MA

\b'A SEMMARH - Secrelaria M unicipal de Meio Ambiente e Recursos Híd ricos, no uso das atribulçoes que lhe Íoramconferidas pela Lei Municipat 1 .424, de 31 de Outub to de 2011, nas condiçoes e termos nela constantes;A presente licença está sendo concedida com base nas informaçoes apreseàtadas pelo interessado e náo dispensa enem substitui quaisquer Alvarás ou Certídôes de qualquer natureza, exigidos pela legíslação íederal, estadual oumunicipal;

r\s Exigências/Recomendaçoes 
Técnicas, relaçáo de equipamentos, capacidade produtiva e outras observaçÕes,partes integrantes desta ricença, estâo reracionadas no verso desta ricença;caso venham a existir reclamações da vizinhança em relação a problemas de poluíção ambiental causados pel4 firma,esta deverá tomar medidas no sentido de sorucioná-rós em caráterde urgência; 

- i' 
,,,A SEMMARH' mediante decisão motlvada, poderá modificar estas condicionantes, suspender ou cancerar esta ricença,caso ocorra,

a) Violação ou inadequaçâo de quaisquer condicion antes ou normas legais;
b) Omissão ou falsa descrição de iníormaçÕes que subsidiaram a expedição desta Licença Ambiental

ROSÁ COELH
Secrelária da Sec. Mun De

i: I't

Processo No

4234t2020
D o N'' oo7/2020 24.01.033.8 .2020 ata:10103t2020D

lmperatriz _ MA: 10/03/2020

Recursos Hidricos

1.3. Logradouro

RUA RUI BARBOSA
1 4. Número 1.5. Complernento

?01

I

J

i

I

i

I

I



'RECOMENDAÇoEs GERAts:

1 coNDlcloNANTES / RECOMENDAÇOES
rJ

36 
'

A ernpresa PREFEITURA MUNIC IPAL DE tMpERATR|Z inscrito no CNPJ 06.1s8.4SS/000autorizada a atividade de R EFORMA E AMPLIA ÇÃo DE pRE DIO PARA FINS EDUC ACIONAIS,
1

localizada na RUA CORTOLA NO MILHOMEM, S/N, BAIRRO SÃo JoSE Do EGITo, no Municípro delmperatriz - MA

1.1 EXIGÊNCIAS RELATIVAS AO USO DE RECURSOS NíON,ICOS': 
,

1'1'1 0 empreendedor deverá atender às objetivas e diretrizes da política Nacional de RecursosHídricos, arentando, prínciparment", ,o, ..;;; o;.;;;;;;r;"'*i. ,"".'r; fi"I:ederarn' 9.433/19g7): :, ',;-;,,; ,', , ,

| - A utilização racional e integrad.a dos recu
' , :._.:.

rsos hídiicos com vistas ao desenvolvimentosustentável;

ll - A integraçáo da gestão du r".rr.os triOricás corfl,agestão ambiental

1.1,2 O empreendedor
,'q, outorga pelo poder público os dirertos dos

(conforme Art. 12, da Lei Federal n"s.433/1997)

| - captaçáo de parcera da água existente.âri* corpo de água para consumo final ou insumo deprocesso produtivo;

ll - Extraçáo de água de aquífero subterrâne o pata consumo finar ou insumo de processoprodutivo; 
:

lll - Lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratadcs
ou não, com o fim de sua diruição, transporte ou disposição finar. 

l
:

1.2 ExrcÊNCTAS RELATrvns lo coNTRoLe oÊ erluENrES r-iourois ,.-,

1'2'1 o empreendedor está ciente de que 
, 
os esgotos sanltàr-iosi do ..estabelecimento devem sersegregados dos demais efluentes e larlçados em rede pública coletor. o, ,.".uuer tratamento noproprio local' de acordo com as Normas NBR 722glgg e i,igR 13.969/97 da ABNT e Resoruçôesdo conserho Nacionar do Meio Ambiente - coNAMA , Jrlrur r-o-iu'" oro,ro,,,

1'2'2 serà definido como percentúal mínimo aceitável para aeficiência de tratamento o índic eide gookpara o efluente tratado em Estação de Tratamento de Efluente a ser lançado 
".;r.;;H;;outra forma de disposição finar, conforme portaria SEMA no Tgr2013.

.rqÍI.mrÀ
írirÍilril§ri,#
i:11i: ,iliJ.:i .: .1't:i',,

'1.:..i.:.1 J.r.,.f, /
, , rú . ,i .jg,.r,/

.l

seguintes usos de recursos hÍdricos,

';.... .. '

.h. -yv



1'2'3 o empreendedor está ciente de que os etuentes de quarquer ronte Hfl: 
^ufiiÇoo*uu 

,lançados direta ou indiretamente nos corpos d'água com AUToRIzAÇÃo do ór§ao ambrencompetente' conÍorme ditames das Resoluçôes do coNAMA, no 357/05 e 430t11.,

1'2'4 o empreendedor está ciente de que e proibido rançar em via púbríca, rede de drenagem ou ncorpos receptores qualquer ,resÍduo ou ãfluente, provenient"l O" ,r.rmento ou derrarnamenacidental. ', , .' ,

1.2.5 O empreendedor deverá manter em bom estado o sistema de drenagem
modo a evitar o carreamento de materiaf .pai" uilr*r, ._**; ;:;;;r"r,

1'3 ExÍcÊNcrAS RELATT,AS Ao cor.rrio'e oÉrhesibuos,'r'

1.3.1

,1.3.2 O empreendedor deverá a
Resíduos Sólidos

Na gestão e gerenciamento de resíduos soridos, deve ser observ ,da aprioridade: não geração, redução, reutirização, recicragem, tratamento dosdrsposiçáo finar ambientarmente adequada dog lejeitos, de acordo com12.305/2010. i,

de águas pluviais, c

seg ut emd
residuos solidos

a Lei Federal r

rmazenar os resíduos (segurndo classificação da ..NBR
10.004

Armazenamento de resíd
resíduos classes ll - não,,fiiertes e

1.3.3 Os resíduos solidos deveráo .§er

armazenados e transportados, d
locais impróprios como terrenos
de nascentes, brejos, riachos, rios,,.l agos, lagàas,

de ,iacordo il,com as normas ,,NBR
12.23s

e',iilNBR 11 .17 4 Armazenaffiento dr

segregados, acondicionados, coletados
destino flnal, não podendo ser jogados en
privados), beiras de estrada, proximidader

ct

;

mangues,,iorla marÍtima, campos, áreas drparques e de preservação e outros ambientes igualm ente frágei§

-í , 1.3.4 O empreendedor está ciente de que todo óleo lubrificante usado ou contaminado deverá se
:\,

:::l:i" 
coletado e ter destinação rinar, de modo que não ,r;;;;rr;; ; meio amb enrre proplcle a máxima recuperação dos constituintesnele contidos,,na forma prevista nu *"ro,rou,

.,i l1'4 ExlcÊNCIAS RELAT,,AS Ao coNTRoLE DE'EMrssoES ATMosFrÉRrcAs
1.4.1

1.4.2



EXIGÊNCIAS RELATIVAS AO CONTROLE DE Rrscos ,..*o.[§ffi/,PRoDUToS ouitvrrcos

1.5

'1.5.1

ê-
O]o empreendedor deverá atentar, no mínimo, aos seguintes itens abaixo, noTecnologicos envolvendo produtos euÍmicos:

1'5'2 segregação - Esta técnica visa à separação dos diferentes fruxos de produtos quÍmicos utirizacrosno processo produtivo' de modo a evrtar que pr:odutos perigosos contaminem aqueies ná'perigosos' reduzindo o volume de'resíduos toxicos 
" aonauor-."ntemente, reduzindo os custosassociados ao seu tratamento e' dísposição, Devern 'ser ."gr"groos conforme suascompatibilidades de formala prevenir reações entre os produlos por Jcasiao de vazamentos ouainda, que substâncias co'ólivas possam?tingÍi'ecipientes **r.a 

-
.r -. "'

1'5'3 Acondicionamento - os contêineres :e tambores,:;o, outros típos de embaragens, paraacondicionamento de produtos químicos der"; ;;;., em boas condições de uso (sem defeitos ouferrugem acentuada)' serem resistentes ao ataque dos produtos armazenados, identificadoscorretamente' e sua disposiçáo n, âru, de armazenamento deve ser feita de tar forma qui>,possam ser facilmente inspecionados. caso haja necessidade de tanques de armazenamento dei' produtos químicos, dar preferência a tanques aereos rnuni.dos com diques de contenção.

que tange a

1.5.5

1.5.6

ou vazamento' remoção imediata do resíduo da bacia de contenção, destinação adequada do,_..,
resíduos contaminados gerados, lista de equipamentos de segurahça existentes, bem cerno sua
localização, tipo de material e capacidade etc. i,,

Dísposição Correta de Resíduos Originários de Acidentes com produtos euímicos Náo
lançar em rede de drenagem ou nos corpos receptores qualquer resíduo ou efluentq prpvenrente
de vazamento ou derramamento acidental, .

1'5'8 Gerenciamento de Áreas contamina-das - Atender: à Resoru ção CONAMA no +20/2óô,Qn que
dispõe sobre critérios e valores orientaà de qualidade do solo quanto à presença de

ores

contaminadas.por essas substâncías em d

erenciamento ambienta

S;

1.5.7

ecorrência de ativid

de áreas

1.5.4 Armazenamento - O armazenamento de químicos deve ser feito, preferencialmente,
locais cobertos, bem ventilados, que impermeável e dispositivo paru contenção
evitando a percolação de substâncias

'.1 . ," .,.

:l



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICTPAL DE !MPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE LICITAçÃO - CPL

CONCORRÊNCIA PÚBUCA N 9. OO5/2020 - CPL

ANEXO II

CARTA CREDENCIAL

À

coMrssÃo nERMANENTE DE LtctrAÇÃo - cpt-

REF: CONCORRÊNCIA N 9 OO5/2020 _ CPL

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da Empresa vem, pela

presente,informaraVossaSenhoriaqueoSr.,Carteirade
ldentidade Ne é pessoa designada pela empresa para representá-la perante essa Comissão,

inclusrve 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 qualificação. RG e CPF)

CPL

Rua Urbano Santos, ne 1557 - Bairro Juçara, lmperatriz/MA - CEP 65.900-505

4



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE UCITAçÃO - CPL

coNcoRRÊNcrA PÚBUCA N e 005/2020 - CPL

ANEXO III

MODELO DE DECTARAçÃO DE VlSlrA OU DECLARAçÃO DE NÃO VlStrA

DECLARAÇÃO DE VtSlrA

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 licitação, tendo tomado 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,

edafológicas e climatológicas.

Local e data

Nome e assinatura

DECLARAÇÃO DE NÃO VlSlrA

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, condições do

terreno e acessos, trânsito, condições geológicas, morfológicas, edafológicas 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 contratuais.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

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

OU

CPL

Rua Urbano Santos, ns 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz/MA - CEP 65.900-505

4



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAT DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE ttClrAçÃO - CPL

coNcoRRÊNcn PÚBUCA Ne 005/2020 - CPL

ANEXO !V

DECTARAçÃO DE CONCORDÂNCIA

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 9. OO5/2020 - CPL

Autorizo a empresa , CNPJ Ne a incluir

meu nome na pRoposTA referente à CoNCoRRÊNCIA PÚBLICA Ne. 005/2020 - CPL, cujo objeto é

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

CPL

lo

{
Rua Urbano Santos, ne 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz/MA - CEP 65.900-505
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFETTURA MUNICIPAT DE IMPERATRIZ
coMtssÃo PERMANENTE DE LICITAçÃO - CPL

coNcoRRÊNcrA PÚBLTCA N e. 00s/2020 - cPt

ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.9 /2020 - SEMED

coNTRATAçÃo or EMpRESA EspEctALtzADA EM sERVIços DE

ENGENHARTA eARA enesrnçÃo DE sERvtços DE REFoRMA E

nurulçÃo DA EscotA MUNtctpAt GEovANNtZANN!, slro NA

RUA coRroLANo MILHoMEM, s/N - BAtRRo sÃo losÉ oo
Ectro, euE ENTRE stcELEBRAM o nnuutcípto DE IMPERATRIZ E

A EMPRESA NA FORMA ABAIXO.

Ao(s)_ dias do mês de _ do ano de 2020, de um lado, o MUNICíP|O DE IMPERATRIZ, CNPJ/MF n.e

06.158.455/0001-16, localizada na Rua Rui Barbosa, n.e 20L - Centro, através do Secretário de Educação,

Sr brasileiro, agente político, portador do RG n.e 

- 

SSP/MA e do CPF/Uf n.e

doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa

CNPJ/MF n.9 estabelecida na neste

ato, representada pelo, Sr portador do RG n.e e do CPF/Mf n.o

doravante denominada simplesmente de CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Processo n.e

02.08.00.92712020 - 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.e 8.666, de 2L de junho de 1993, mediante as cláusulas e

condições seguintes:

CúUSULA PRIMETRA - DO OBJETO

L.L, Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para prestação de serviços de

reforma e ampliação da ESCOIÁ MUNICIPAL GEOVANNI ZANNI, sito na rua Coriolano Milhomem, sln -
Bairro sÃo JosÉ Do EGtro;

1.2. Conforme projeto e em conformidade com a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Ne 005/202FCPL 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.s 8.666, de 21 de junho

de 1993 e suas alterações.

cúusuLA SEGUNDA - DAs oBRIGAçÔES 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.L.L. 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.

{

t\
CPL

Rua Urbano Santos, ne 1657 - Bairro Juçara, lmperatfizltla - CEP 65.900-505
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EsrADo oo lulReruuÃo
PREFEITURA MUNICIPAT DE !MPERATRIZ
corurssÃo pERMANENTE DE ttctrnçÃo - cPt

2.1.2. Respeitar o prazo estipulado Cronograma Físico Financeiro.

2.1.3. Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas

a execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do objeto.

2.1.4. Facilitar à FISCALIZnÇÃO 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 cominações

contratuais ou legais a que estiver sujeita.

2.1.6. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando os comprovantes que lhe

forem solicitados pela Contratante, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo

da manutenção dessas condições.

2.L.7. Aassinatura 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.' 8L na Lei 8.666/93.

2.L.7.L. A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retírar o instrumento

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da

obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

2.1.8. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressôes do valor inicialmente estimado

para a execução do contrato, nos termos do § 1e; do art. 65 da Lei 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 consequências 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 e/ou via eletrônica/telefone, para acompanhar e se

responsabilizar pela execução do objeto.

2.L.1.L. 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 incorreções resultantes da execução ou de materiais

empregados;

2.1,.Ll.1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, desfazere refazer, 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, incorreções, erros, falhas e imperfeições, decorrente de culpa da Contratada no ato

da execução do objeto.

2.7.12. 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.
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2.1,.12.t. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados, ou

representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os decorrentes de aquisições

com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado o prazo'

2.I.13. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da

execução do contrato.

Z.L.t3.t. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não

transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento'

2.1,,14. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, previdenciárias e

de segurança do trabalho de seus funcionários'

2.1,.t5. 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, tributos, fretes, seguros, mão-de-obra, garantia e

todas as despesas decorrentes da contratação.

Z.L.t7. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, não eximirá a

contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.

2.l.lg. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar

prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.

Z.t.Lg. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de

acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto tais como:

salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-

refeições, e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei'

2.L20. Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra, acidentes de trabalho,

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes, equipamentos, seguros,

tributos, contribuições 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.

2.L.22. Fornecer a seus empregados todos 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,L.23. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes 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.
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2.L.26. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração Municipal.

2,1,.27 . Executar os serviços no local determinado no subitem L.1 deste contrato.

2.L.28. Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final ajustada ao último

lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura do contrato.

2.t.29. Manter inalterados os preços e condições da proposta.

2.L.30. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do contrato.

2.L.31. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no Termo

de Referência e no Edital, inclusive quanto ao compromisso do fornecimento dos quantitativos registrados,

atendendo às solicitações de compras do governo municipal.

2.1..32. São expressamente vedadas à contratada:

a) a veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização do Município;

b) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, durante o período de

fornecimento;

2.1.33. Registrar a obra no CREA/MA;

2.1,.34. Executar a Obras/Serviços na sede do município de lmperatriz- MA, obedecendo fielmente o Projeto

Básico/Termo de Referência, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro e demais especificações,

conforme designado pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED);

2.L.35. Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas, em especial o

Código de Obras e de Postura deste Município;

2.1.36. Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: Sinalização, Advertência, Avisos,

Tapumes, enfim todos os meios necessários a evitar acidentes ou outros imprevistos, conforme as

especificações;

2.L,37. Efetuar a matrícula da obra junto ao INSS;

2.1.38. Apresentar Declaração de Localização e Funcionamento (Anexo Vlll do Edital);

2.1..39 Apresentar Declaração que o(s) empresário (s), sócio (s), dirigente (s), responsável (eis) técnico (s)

não é (são) servidor (es) público (s) do Município de lmperatriz/MA; (Anexo X do Edital);

2.7.40 Apresentar Declaração de processo judicial com sentença definitiva (Anexo Xl do Edital);

2.1.4L Apresentar Declaração de informação de atividade de maior receita (Anexo Xll do Edital);

2.L.42 Executar a obra/serviço no local designado pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED;

2.1..43 Atender as demais condições descritas no Projeto Básico/Termo de Referência;
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cúusurATERCE|RA - DAs oBRtGAçÕEs DA CoNTRATANTE

3.1. Efetuar o pagamento na forma da cláusula décima segunda deste contrato, após o recebimento definitivo

dos materiais e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais, previdenciárias, trabalhistas.

3.2. Designar um profissional para na qualídade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato,

conforme previsto na cláusula quarta 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 especificações não atendam os requisitos mínimos.

3.5. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes da execução do

objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

3.6. lnformar a Contratada eventuais defeitos, identificados 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 recebímento do material, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas,

informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

3,8. Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições, 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 díreito à contratação, sem

prejuízo das sanções previstas no art.81da Lei3.666193 e suas alterações.

3.i.0. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos à firmatura e

gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de extrato, e juntado aos

autos, com a instrução processual necessária.

3.i.1. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel execução

do contrato;

3.t2. 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 obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

3.15. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.

3.16. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.
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3.77. Aplicar à(s)licitante(s)vencedora (s)as sanções administrativas previstas na legislação.

3.18. As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma físico financeiro

apresentado pela licitante e realizado em intervalos mínimos de 30 (trinta)dias;

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. As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Recolhimento junto ao INSS

referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento.

cúusulA QUARTA - DA FtscAltzAçÃo, coNTRotE E ATEsros

4.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma 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 for necessário à

regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67 , da Lei ns 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.

CTAUSULA QUINTA - DO CRITÉRIO DE REAJUSTE

5.L. Os preços regístrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente

comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso ll do art. 65 da Lei ns 8.666/1993.

5.2. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a

retribuição da Administração para à justa remuneração, será efetuada a manutenção do equilíbrio

econômico-financeíro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do Art. 65 da Lei n.e 8.666/93.

cúusurA sExrA - DA SUBCoNTRATAçÃo

6.1. É vedada toda e qualquer tipo de subcontratação.

cúusulA sÉTrMA - Do pRAzo E coNDrçÕEs DE ExEcuçÃo

7.L. A Contratada fica obrigada a iníciar os serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o recebimento

da "Ordem de Serviços" emitida pela Contratante;

/

Â
CPL

Rua Urbano Santos, ne 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz/MA - CEP 65.900-505



grq*
;*,r#h

#ffi"e6;iffi

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE LtCrrAçÃO - CPL

7.2. As serviços serão executados observado o disposto nos Anexos 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 especificações e

condições estabelecidas.

cúusurÁ orrAVA- Do REcEBTMENTo, coNDrcÕEs DE ExEcuçÃo E AcEtrAçÃo

8.1 O (s) serviço (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 fins de

posterior verificação da conformidade das especificações dos serviços e/ou materiais.

8.1.2. DEFINITIVAMENTE: O recebimento definitivo dar-se-á no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do

recebimento provisório, após a verificação das especificações, qualidade e quantidades dos materiais e

serviços consequentemente aceitação, mediante termo circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal 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 especificações estabelecidas,

verificadas, posteriormente, garantindo-se ao município as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.s 8.078/90.

CúUSULA NONA - VIGÊNCIA

9,L. O futuro contrato, que advir, vigorará por 4 (quatro) meses a contar de sua assinatura, podendo ser

prorrogado, através de termo aditivo. Conforme disposições do art. 57 da Lei ne 8.666/93 e suas alterações

posteriores, com redação dada pela Lei ns 9.648/98. Havendo necessidade o contrato poderá sofrer

acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,

conforme previsto no artigo 65, §le, da Lei Federal ns 8.666/93.

cúUsUtA DÉcIMA - PENALIDADES

L0.1 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.

10.1,.2 Multas:

L0.1.2.1, 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 razão da inexecução total,

1.0.t.2.2 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.
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1,0.1.2.3 5% (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não cumprimento de quaisquer

condições de garantia estabelecido no contrato.

L0.L.2.4 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das condições

de habilitação e quallficação exigidas no instrumento convocatório.

10.1,.2.5 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual por inexecução

parcial do contrato.

L0.L.3 20% (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.

L0.1.4. 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 prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base

no inciso anterior.

CúUSUIA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO OO CONTRATO

11.L Segue abaixo os tipos de rescisão contratual:

11.1.1 Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do artigo 78 da Lei ns

8.666/93.

1.1..1..2 Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que

haja conveniência para a Administração Pública.

11-.1.3 Rescisão Judicial, nos termos da iegislação.

11".1,.4 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração,

pelo prazo não superior a 02 (dors) 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 sanção, 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 peio 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 12.846/2013 (Lei Anticorrupção). O acesso ao Sistema é permitido aos

entes públicos, de todas as esferas federativas (municipais, estaduais e federais), de todos os poderes"'

CPL

Rua Urbano Santos, ne 1557 - Bairro Juçara, lmperatriz/MA - CEP 65.900-505

4



,1t Â+..
;G,r{,i

ffi%i-,;;;;@

EsrADo oo rulnnrunÃo
PREFEITU RA MUNICIPAT DE IMPERATRIZ
connrssÃo nERMANENTE DE uctrRçÃo - cPL

cúusum oÉonne SEGUNDA - coruotçÕes DE PAGAMENTo

12.L. ACONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos serviços, para conferência por

parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento.

L2.2. Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a CONTRATADA deve emitir a nota

fiscal/fatura relativa aos serviços em 02 (duos) vias, que deverão ser entregues na Secretaria Municipal

Educação, situada na Rua Urbano Santos, ns 1657 - Juçara, lmperatriz - MA, para fins de liquidação e

pagamento.

12.3. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria da Fazenda e Gestão Orçamentária, por meio

de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva dos

materiais, com apresentação das notas fiscais devidamente certificadas pelo Agente Público competente.

12.4. O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONATS MEDIANTE A EXECUCÃO DOS

SERVICOS, à medida que forem executados os mesmos, não devendo estar vinculado a liquidação total do

empenho.

L2.5. 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 Debitos Trabalhistas - CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura

incidam sobre os serviços contratados, inclusive quanto o lmposto sobre Circulação de Mercadorias e

Serviços - ICMS.

12.6. Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos serviços devidamente

autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante contabilização e apresentação, ao final de

cada execução ou período não inferior a um mês, pela Contratada, dos formulários de controle dos serviços.

12.7. A atestação da fatura correspondente à prestação 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.

12.8,1. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e protocolização

junto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com as devidas correções, fato esse que não poderá

acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo da prestação de serviços

pela CONTRATADA.

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.

1,2.t0. 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 especificaçôes do contrato.
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tz.tL. 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 indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do contrato.

12.12. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma

para tanto, serão devidos pela contratante, encargos moratórios à taxa nominal de6% a.a (seis por cento

ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples'

I2.t3.O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios

devidos;N=Númerosdediasentreadataprevistaparaopagamentoeadoefetivopagamento; l=índice

de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso'

t2.1.4. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros encargos

eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de qualquer natureza, exceto nas

hipóteses;

cúUSUtÁ DÉCIMA TERCEIRA - DA C1ASSIçICAçÃg ORçAMENTÁRIA E EMPENHS

13.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:

02.08.00.12.361.0043.1063 - coNsrRuçÃo, REFORMA, AMPIIAçÃO E EQUIPAMENTOS DE EscolÁs -

ENSINO FUNDAMENTAT

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e lnstalações.

Fonte dos Recursos: 0.1.1s-001 oo1- REcuRsos Do pREcATóRto FUNDEF cAlxA EcoNÔMlcA'AGÊNcn

0644-0 OPERAçÃO -006 I coNTA CORRENTE: 71084-0.

CTAUSULA DÉCIMA QUARTA-DO VALOR DO CONTRATO

O valor global do presente contrato é de RS

CTAUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PTACA

j.5.1. A Contratada se obriga a afixar a placa alusiva a obra e outra da Prefeitura Municipal de lmperatriz

conforme modelo definido pela contratante, placa esta a ser fixada em local privilegiado da obra, sendo que

o custo da placa deverá estar incluso no preço global da obra.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1. A 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 contratuais ou legais a que estiver sujeita.
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cúusuLA DÉcrMA SÉTIMA- Do FoRo

L7.L. Fica Eleito o foro 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.

!7.2.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 2O2O

Secretário Municipal de Educação

CONTRATANTE

Representante Legal

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME CPF /MF

CPF/M F

3ô-t
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ANEXO VI

DECTARAçÃO CONFORME ARTIGO 27, INCISO V, DA LEI Ne.8.666/1993

REF,: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 9. OO5/2020 _ CPL

, inscrito no CNPJ Ns por

intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) portador(a) da
\/ 

Carteira de ldentidade Ns e do CPF Ne DECLARA, para fins do disposto

no inciso V do art. 27 daLei 8666, de 2L de junho de L993, acrescido pela Lei Ne 9.854, de 27 de outubro de

L999, 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:

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VII

DEC1ARAçÃO DE INEX|STÊNC|A DE FATO SUPERVENTENTE TMPEDITIVO DA HABILITAçÃO

a covtssÃo eERMANENTE DE LtctrAÇÃo - cpl
REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N S. OO5/2020 _ CPL

32, da Lei ns 8.666 /Lgg3, que até a data de entrega dos envelopes, nenhum fato ocorreu que inabilite a citada

empresa a participar da licitação em referência.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

d*rlt
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ANEXO VIII

DECLARAçÃO DE TOCAUZAçÃO E FUNCIONAMENTO

llmo. Sr.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de lmperatriz

lmperatriz -MA

Prezados senhores,

Eu portador( a) da cédula de identidade ns e

do CPF ne residente e domiciliado n declaro sob as

penalidades da lei, gue a empresa -- ' CNPJ ne

está localizada e em pleno funcionamento cidade de

-Estado 

do (a)- sendo o local e instalações adequados

e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita

in loco (se houver) realizada pela Comissão Permanente de Licitação, ressalvada o direito a ampla defesa,

ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa.

Declaro que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a

Prefeitura Municipal de lmperatriz de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta

empresa.

Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e

caracterizará 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 ns 8.666/93 e alterações posteriores, bem como

demais normas pertinentes à espécie".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

3e\
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ANEXO IX

TERMO DE COMPROMTSSO DE COMBATE À CORRUPçÃO E AO CONLUIO ENTRE IICITANTES E DE

RESPONSABILIDADE SóCIO-AMBIENTAL

CNPJ ne sediada êffi 

-,

por intermédio de seu representante legal Sr (a portador(a) da cédula de identidade

^oll- e do CPF ne _ declara para fins dos

dispostos do edital da llcitação 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 oferecer 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 erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes

econômicos socialmente responsáveis para envolv'êr em tais iníciativas 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 ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas

estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que

possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a

Prefeitura 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 funcionárío 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 Prefeitura Municipalde lmperatriz-MA;

4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação

de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas

inidôneas pela Administração Ptiblica;

4
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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 apuração de suspeita de

irregularidade 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-diretores não constam em listas oficiais por infringir 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 ciente do teor e da extensão deste docurnento e que detém plenos poderes e informações

para firmá-lo. Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa

e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras

figuras penais e das sanções aclministrativas previstas na Lei ne 8.666/93 e alterações posteriores, bem como

demais normas pertinentes a espécie".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

trtr i
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ANEXO X

DECLARAçÃO QUE O(S) EMpRESÁRlo tSÓCrO(S)r DTRTGENTE(SIE RESPONSÁVEL(ÉtS)TÉCNTCO(SI NÃO

É(sÃo) sERvrDoR(Es) púsltco(s) Do MUNtcÍpto or tMPERATRIZ-MA

CNPJ ns

üj'i1:;
portador( a) da cédula de identidade pe

e do CpF ne _, declara sob as penas

da Lei, em observância a vedação prevista no art. 20, inciso Xll, da Lei ne 12.465120LL, que o(s) empresário,

sócio(s), dirigente(s) elou responsável (éis) técnico(s) não é(são) servidor(es) público(s) da administração

pública municipal de lmperatriz, não estando, portanto, enquadrados no art. 9e, inciso lll, da Lei ns 8.666193,

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 inabilitação desta

empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em

outras figuras penais e das sanções administrativas previbtas na Lei ns 8.666193 e alterações posteriores, bem

como demais normas pertinentes à espécie".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal
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ANEXO XI

DECLARAçÃO DE AUSÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAI COM SENTENçA DEFINITIVA

CNPJ ne sediada em

por intermédio de seu representante legal Sr. (a)

ortador(a) da cedula de identídade ne e do CPF

ne _, declara sob as penas da lei, que esta empresa [incluindo empresário(s), sócio(s),

dirigente(s), responsável(eis) técnico(s), e ou qualquer outro(s) responsável(eis), independente da

denominação] não estão respondendo processo judicialmente com sentença definitiva, em quaisquer esferas

governamentais, relativamente a fraudes em licitações públicas, danos ao erário público e ou formação de

quadrilha. Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e

caracterizará 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 ne 8.666/93 e alterações posteriores, bem como

demais normas pertinentes à espécie".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

CPL
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ANEXO X[

DECLARAçÃO DE TNFORMAçÃO DAATTVTDADE DE MAIOR RECEITA

CNPJ ns sediada em

por intermédio de seu representante legal Sr(a)

portador( a) da cédula de identidade 1e

e oo CPF ne _ declara sob as penas da

Lei, que a atividade descrita abaixo, devidanrente enquadrada na Classificação Nacional de Atividades

Econômicas CNAE, representa a atividade de maior receita desta empresa: Código da CNAE:

Descrição da atividade

Declaramos que para os devidos fins, que o regime tributário federal desta empresa, para apuração dos

impostos é sob a forma abaixo (assinalada com "x").

[ ] Lucro Real;

[ ] Lucro Presumido;

[ ] Simples Nacional (opção exclusiva para empresas enquaclradas na situação Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte),

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e

caracterizará 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 ne 8.666/93 e alterações posteriores, bem como

demais normas pertínentes à espécie".

Local e data

Nome e assinaturE do representante legal

3§t
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ANEXO Xlll

DECLARAçÃO DE ENQUADRAMENTO

CNPJ ne sediada em

por intermédio de seu representante legal Sr (a)

, portador (a) da cédula de identidade ne e

do CPF ;'1e , declara sob as penas da Lei, nos termos do art. 30, da Lei

Complementar np 123/06 e alterações posteriores, que se enquadra na situação abaixo (assinalada com "x")e

que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relactonadas no art. 3e 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

caracterizará 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 ns 8.666/93 e alterações posteriores, bem como

demais normas pertinentes à espécie".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

Z\O
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ANEXO XtV

DAs MEDTDAS pREVENTTvAS Ao coMBATE DA covrD-lg NA REAUZAçÃo oas srssÕrs

CONSIDERANDO a existência de pandemra 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 ns t88l2O2O. expedida pelo Ministerio da Saúde;

CONSIDERANDO a Lei Federal np 13.979/2020, que dispõe sqbre as medidas para enfrentamento decorrente

do Corona Vírus responsável pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO o Decreto ns 60, de 26 de maio de 2020, do Gabinete Do Prefeito de lmperatrizlMA, dispondo

acerca das medidas adotadas pelo Município para o enfrentamento da pandemia do Covid-19;

CONSIDERANDO a RECOMENDAÇÃO por meio do Ofício Circular np 83/2020, da Controladoria Regional da

União no Estado do Maranhão, bem como pela RECOT\4ENDAÇÃO ne OO5/2020, 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 3s Ofício da Procuradoria da República no Município de lmperatriz,
quanto à realizacão de licitacões durante a pandemia de CQVID-1.9;

INFORMAR, que:

1. Todas as sessões de Concorrência Pública e Tomada de Preço serão realizadas temporariamente no

Auditório da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, localizada na Rua Urbano Santos, ne 1657, Bairro

Juçara, I m peratriz-MA;

2, Serão adotadas todas as medidas preventivas visando evitar quaisquer riscos de contágio aos

representantes das empresas gue se fizerem presentes, bem como aos membros da comissão de licitação

e equipe de apoio, a saber: disponibilização de máscaras, luvas e álcool gel (7Oe INPM) para todos os

representantes presentes; organização do auCitório 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.);

As informações e medidas previstas neste tópico poderão ser reavaliadas a qualquer momento de acordo

com a evolução da pandemia da Covid-19, conforme orientação dos órgãos fiscalizadores.
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