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coNcoRRÊNcrA pÚBucA Ne. 006/2020 - cPr
EDITAL

1. PREÂMBUtO:

A PREFETTURA MUNtCtpAL DE TMPERATRIZ - MA, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO DO

MUNTCíP|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 L0 de agosto de 2020, no Auditório da Secretaria

Municipal de Educação - SEMED, localizada na Rua Urbano Santos, ne 1657, 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 CONCORRÊNC|R, 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 alteraçôes
posteriores, pela Lei Complementar ne 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n' L47,

de 07 de agosto de 2014, 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 ns. 02.08.00.92912020 - SEMED, de L8 de maio

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

2. LOCAL, DATA E HORA:

2.L 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, ns L657,3e andar, Bairro Juçara, lmperatriz-MA, com a entrega e

recebimento dos documentos de Habilitação e Proposta de Preços.

2.2 DAIA: filOBl2O2O

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 de Escola Municipal
Parsondas de Carvalho, sito na rua Gumercindo Milhomem s/n - Bairro Ouro Verde.

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

serviços foi de R$ 1.905.615,60 (hum milhão, novecentos e cinco mil, seiscentos e quinze reais
e sessenta 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

4,1 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. LOCAL DE RETTRADA DO EDTTAL E DA APRESENTAçÃO DAS PROPOSTAS

6.1 O Edítal 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 1657, Bairro Juçara, lmperatriz lMA, estando disponível para

atendimento em dias úteis, das 08h às 14h (temporariamente, conforme Portaria ne O5L|2O2O

de 29 de junho de 2O2Ol.

7. DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAT

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

Anexo l- 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. 8.566/1993;

Anexo VII - 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 72312006 e alterações posteriores;

q
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E EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS -CONSTRU , REFORMA,

ENSINO FUNDAMENTAL

ES4.4.90.51..00 - OBRAS E rN

RECURSOS

FONTE 0.1.15-OO1 OO1 - RECURSOS DO PRECATORIO FUNDEF CAIXA ECONÔMICA -
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Anexo XIV - Das Medidas Preventivas ao Combate da Covid-L9 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.

8.2 A partlcipação 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

6tt8l2113, 779011997, 7t991t989, 7222120!0, 748012007, t3.8t811997, t4.937/2004,
L2.65512008 e demais NBR vigentes aplicadas ao setor da construção civil), e da SEMED,

ressalvado o disposto no Parágrafo 3e, do Artigo 4L, da Lei ne. 8.6661L993 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 Pú blica;

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;

hl Sociedades empresárias estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;

9 CREDENCTAMENTO 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 SÓC|O (A), EMpRESÁnlO (e) OU ASSEMETHADO (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
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9.L.2

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de regístro 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 obrigaçôes. Em caso de administrador eleito em ato apartado,

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

eleíção.

PROCURADOR (A)OU ASSEMETHADO (A):

9.L.2.1 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

9.1.2.2 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,
cedula 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 comerciaís, e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou
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inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercÍcio, ou decreto de autorízação, 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" 1,23/2006. A Certidão deverá ainda conter data de expedição.

9.1.4 Declaração de Elaboração lndependente da proposta, conforme lnstrução

Normativa ne 02, de 16 de setembro de 2009.

9.1.5 Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar
seus representantes legais para entregar os envelopes com a documentação de
habilitação e as propostas de preço, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio
ou outro meio similar de entrega, observando para as datas e horários finais para

recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá ser
endereçada com Aviso de Recebimento (AR) para a Comissão Permanente de
Licitação e conter os dois envelopes acima mencionados, além das declarações
complementares, com antecedência mínima de 01 (uma) hora do momento
marcado para abertura da sessão pública.

Os documentos enumerados neste Edital, deverão ser apresentados, obrigatorlamente, da
seguinte forma:

9.2.1 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 Lei 13.726/L8;

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.

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

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

9.2

9.3

10. PREPARAçÃO E FORMA DE APRESENTAçÃo DA DocuMENTAçÃo DE HABtrrrAçÃo E DAs
PROPOSTAS:

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:

9.4

9.5

10.1

Rua Urbano Santos, ne 1557 - Bairro Juçara, lmperatriz/MA - CEp 65.900-505
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coMrssÃo PERMANENTE DE LTCTTAÇÃO

Rua Urbano Santos, ne 1657, bairro Juçara,

lmperatriz/MA, CEP: 65.900-50
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N9 006/2020 _ CPL -

Envelope ne 01- Documentação de

Habilitação

coMrssÃo PERMANENTE DE LrCrrAÇÃO

Rua Urbano Santos, ne 1657, bairro Juçara,

lmperatriz/MA, CEP: 65.900-50
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Ne 006/2020 - cPL

Envelope ne 02 - Proposta de Preços

tO.z A Documentação de Habilitação, exigida no item L1, deverá ser apresentada em 01 (uma)via

encadernada, em grampo trilho, com suas folhas numeradas e rubricadas pelo representante
legal ou preposto, em envelope fechado, denominado Envelope 01. 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 0L (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:

10.4.1 Credenciamento (somente para as empresas que se fizerem presentes, devendo
cumprir o disposto no item 9 deste Edital), separadamente dos envelopes.

L0.4.2 Envelope "Documentação de Habilitação", contendo os documentos de habilitação,
observado o disposto no item 11 deste Edital.

10.4.3 Envelope "Proposta de Preços", contendo o(s) preço(s) do objeto ora licitado,
observado o disposto no item 12 deste Edital.

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 envelopes opacos, lacrados e rubricados.

11 DOCUMENTOS DE HABTUTAçÃO - ENVELOpE Ne 01:

11.1 HabilitaçãoJurídica:

1L.1.2 Regístro 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

nk*,,ruilri"ii,*T,",.',"#"'T"":H:l"'3i.,:ff 
'."ff 

oo"i

t1.1.4 lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
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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 órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

L1.t.7 Declaração de lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitação,

conforme modelo Anexo Vll.

LL,z Regularidade Fiscal, Sociale Trabalhista: A documentação referente à habilitação fiscal, social

e trabalhista compreende os documentos abaixo relacionados:

tL.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.

t!.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;

11.2.4 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/lNSS, conforme a

Portaria PGFN/RFB ns. 358/2014, e Portaria PGFN/RFB ne I75U2OL4.

17.2.5 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do
Licitante, emitida até 120 (cento e vinte) dias antes da data de entrega dos envelopes,
quando não vier expresso o prazo de validade, mediante apresentação de:

a) Certidão Negativa de Débitos da Dívida Ativa do Estado;

b) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Estaduais.

LL.2.5.L Quando a prova de regularidade de que trata o item 1I.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.

11,2,6 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do
Licitante, emitida ate 60 (sessenta) dias antes da data de entrega dos envelopes,
quando não vier expresso o prazo de validade, mediante apresentação de:

4
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a) Certidão Negativa de Débitos Municipais;

b) Certidão Negativa da Dívida Ativa Relativa aos Tributos: lmposto Sobre Serviço de

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

t!.2,6.1Quando a prova de regularidade de que trata o item It.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.

1L.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 8.666/93.

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'8.666/93, nos termos do Anexo - Vl.

11.3 QualificaçãoEconômico-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 equívalente, 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,L.2 As empresas deverão comprovar, considerados os riscos para a

administração, o capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido no valor
mínimo de lO% (dez por cento) do valor estimado da contratação
referente ao Lote de sua participação, devendo a comprovação ser feita

4
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11.3.1.3

11.3.1.4

11.3.1.5

11.3.1.6

[t.3.1.7

tt.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

demonstrações contábeis assim apresentados:

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 ns 65 do Departamento Nacional

do Registro do Comércio-DNRC, de 1e de agosto de 1997, art. 6e,

acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de

Encerramento.

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;

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

do ano calendário, mantiver Livro Caixa nos termos da Lei n' 8.981, de

20101/7995, deverá apresentar, juntamente com o Balanço Patrimonial,

cópias dos TERMOS DE ABERTURA e ENCERRAMENTO;

As empresas participantes deverão disponibílizar 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 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nem menores de 1.6 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de L4 (quatorze) anos, de conformidade com

LL5
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Ll.3.4

11.3.5

11.3.6

11.3.7

11.3.8

11.3.9

11.3.10

11.3.11

L1.3.LZ

11.3.13

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

Edital.

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

acordo com o art. 1e do Decreto n" 27.04012005, 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

Simplificada da Junta Comercial do Estado, sede da empresa.

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

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

Declaração de enquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte,

conforme previsto no Art. 3s da Lei Complementar ne 12312006 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 sequencializada 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 alegações

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

Os documentos expedidos pela participante, deverão, obrigatoriamente, ser emitida
em papel timbrado da empresa lícitante, 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
ns 123/2006 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 Código Penal, sujeitando-se ainda às sanções

administrativas previstas neste Edital, bem como demais legislações vigentes.

11.4 Qualificação Técnica: A qualificação técnica, requisito necessário para participar na licitação,

dar-se-á por:

11.4.1 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)

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

data da 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).

1L.4.2 Para efeitos da QUALIFICAçÃO TÉCNtCA PROFTSSTONAL 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 Licítação, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando ter executado serviço de:

ITEM CODIGO DESCR!çÃO DOS SERVTçOS

02.06 95957
EXECUçÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
PARA EDtFtCAçÃO TNSTTTUC|ONAL TÉRREA, FCK = 25

MPA,

03.02 87519

ALVENARTA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂM|COS

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X1.9CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LíQUtDA

MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPAROCOM BETONEIRA

&2'1
CPL
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04.01 92571

TRAMA DE AçO COMPOSTA POR R|PAS, CATBROS E

TERçAS PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS

PARA TELHA DE CERÂMICA OU DE ENCAIXE, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL.

L1.4.2.L 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;

tL.4.2.2 A licitante deverá comprovar o vínculo do (s) profissional (is) detentor (es)

da (s) certidão (ões) de acervo técnico (CAT) e do (s) atestado (s) através
da apresentação de cópia autenticada de 0L (um) dos seguintes
documentos:

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

b) Do contrato social da licitante em que conste o (s) profissional (is) como
sócio (s);

c) Do contrato de trabalho (modelo CREA) entre a licitante e o 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:

tt.4.3

L3

CPL

08.03 84191

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA

ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO

PLASTICAS (inclusive piso da quadra)

08.04 87266
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

DIMENSÕES 2OX2O CM A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
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ITEM coDtGo DESCRTçÃO DOS SERV|çOS UNIDADE QUANTIDADE

02.06 9s9s7
EXECUçÃO DE ESTRUTURAS DE

CONCRETO ARMADO, PARA

EDr FrCAçÃO TNSTTTUCTONAL

TÉRREA, FCK = 25 MPA.

M3
62,76

03.02 875L9

ALVENARIA DE VEDAÇAO DE

BLOCOS CERÂMICOS FURADOS

NA HORIZONTAL DE

9X19X19CM (ESPESSURA gCM)

DE PAREDES COM ÁREA

LíQUIDA MAIOR OU IGUAL A

6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM

PREPAROCOM BETONEIRA

M2 1.055,86

04.01 9257L

TRAMA DE AçO COMPOSTA

POR RtPAS, CATBROS E TERçAS

PARA TELHADOS COM MAIS DE

2 ÁGUAS PARA TELHA DE

CERÂMICA OU DE ENCAIXE,

INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL.

M2 1.483,71

08.03 84191

PISO EM GRANILITE,

MARMORITE OU GRANITINA

ESPESSURA 8 MM, INCLUSO

JUNTAS DE DILATACAO

PLASTICAS (inclusive piso da

quadra)

M2 1.499,53

08.04 87266

REVESTIMENTO CERÂMICO

PARA PAREDES INTERNAS COM

PLACAS TIPO ESMALTADA

EXTRA DE DIMENSÕES 2OX2O

CM A MEIA ALTURA DAS

PAREDES.

M2 680,57

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 CREÀ 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 fíns de análise e constatação dos serviços
solicitados - Qualificação Técnica;
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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

tra bal hos;

e) O (s) licitante (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;

1-1.7 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.

t2 PROPOSTA DE PREçOS - ENVELOPE Ne 02

t2.1 Proposta de Preços, (Anexo l) Em papel timbrado da licitante, datilografada ou impressa por
qualquer outro meio, datada e assinada pelo seu responsável ou representante legal da

licitante, rubricada, isenta de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo,
necessariamente, os preços, em moeda corrente nacional, em valores unitários e totais,
absolutamente líquidos já incluídos todos os encargos inerentes ao objeto; contendo:

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

partir da data de abertura da licitação;

12.3 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;

L2,5 Orçamento analítico com preços unitários, assinados nas últimas folhas e rubricados nas
demais

12.6

12.7

Cronograma Físico Financeiro.

Composição de custo unitário dos serviços.

230
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Composição de custo unitárío 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 licítantes.

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
estímado da obra ou ainda, preços unitários e/ou global manifestamente inexequíveis, assim

considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua víabilidade através de

documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e

que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato,
bem como aqueles que não atenderem ao Artigo 44, § 3e, da Lei ns. 8.666/1993, 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.

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.

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 produtividade 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.

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.

L2.8

L2.9

t2.L0

t2.Lt

t2.L2

L2.13

t2.14

12.L5

L2.L6

L2.t7

12.18

L2.19

L2.20

L2.2L
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12.22 A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal
presente à reunião de abertura dos envelopes "Proposta" e com poderes para esse fim, sendo

desclassificado o licitante que não satisfizer tal exigência.

12,23 A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aqueles constantes
dos documentos apresentados dentro do Envelope n.e 01- Documentação de Habilitação.

13. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

13.1 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 últímo
ano-calendário já exigível.

L3.2 Por força da Lei Complementar n 123106 e 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 Edital, ainda que os documentos pertinentes à regularidade fiscal

e trabalhista apresentem alguma restrição, bem como alguma espécie de documento que

venha comprovar sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;

b) Como critério de desempate, será assegurada 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 tO%(dez por cento) superiores a

melhor proposta classificada.

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

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, com 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 termos previstos, o objeto licitado será adjudicado
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em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

C) O procedimento acima somente 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

t4.t No julgamento levar-se-ão em conta, no interesse do serviço público, as condições de Menor
Preço Global, como disposto no art. 45, § Le, inciso l, da Lei n.e 8.666/93.

t4.2 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

licitantes.

14.3 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.

14.4 As propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram
ao valor total orçado, procedendo-se às correçôes correspondentes, nos casos de eventuais
erros encontrados, tomando-se como corretos os preços unitários. A licitante que não aceitar
as correções 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.

L4.6 Obedecidas às disposições da Lei n.s 8.666/93, fica ressalvada à Comissão Permanente de

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

caiba às concorrentes, nas hipóteses abaixo, pleitear indenização, compensação ou vantagens
a qualquer título, o direito de:

a) Julgar livremente a presente licitação;

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

c) Desclassificar as propostas que não estejam em condições de assegurar 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 rOCAt DOS SERVTçOS - VISTTA TÉCN|CA

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
serviços objeto desta Licitação;
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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, documentos 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) 99109-9024;

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

15.5 A Secretaria Municipal de Educação não oferecerá apoio logístico aos licitantes no decorrer das

referidas visitas aos locais das obras e serviços;

15.6 Todas as despesas incorridas pelo licitante com a visita técnica tais como locomoção,

hospedagem e alimentação, serão da exclusiva responsabilidade do mesmo;

15.7 A licitante não poderá, em hipótese alguma, pleitear a modificação dos preços e 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, condiçôes
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.

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 ns 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 DrvuLGAçÕES DOS RESUTTADOS

L7,l O resultado do julgamento desta licitação será divulgado na imprensa oficial, salvo se presentes
os representantes dos licitantes no ato em que 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 a 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 08h às 14h (temporariamente, conforme
Portaria ns 051/2020 de 29 de junho de 2020) no Protocolo Geral da Comissão Permanente de
Licitação, Rua Urbano Santos, ns 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz-MA, CEP: 65.900-505 ou
mediante via postal com Aviso de Recebimento (AR) no endereço mencionado, ou
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temporariamente no período da pandemia pelo endereço eletrônico
atend imento@im peratriz. ma.gov. br;

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

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

tanto, a Comissão Permanente de Licitação - CPL poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo

de 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo ptazo, submeter o recurso/esclarecimento, devidamente
instruído, e respectiva(s) lmpugnação(ões)/esclarecimentos, ao Secretário Municipal de

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

A impugnação dos termos do Edita! 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.

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

no exercício de sua função decisória, deliberará a respeito;

A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta licitação

até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente;

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;

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;

Será franqueada aos interessados, desde a data do inícío 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;

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;

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, modificarem os referidos documentos mediante a emissão de uma errata,
que será publicada no Diário Oficial da União (quando for o caso) e no Diário Oficial do Estado;

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 (Documentação e Preço).

L8.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

18.10

18.11

18.12

a3í
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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 inteiramente sob a responsabilidade da proponente vencedora, não

mantendo a Administração qualquer vínculo com os empregados da mesma.

20 DO CRITÉRIO DE REAJUSTE

2O.L 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

8.66611993.

2O.2 Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da

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

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

Art. 65 da Lei n.s 8.666/93.

2L SUBCONTRATAçÃO

21.,L É vedado todo e qualquer tipo de subcontratação.

22 DAS OBRTGAçÕES DA CONTRATADA

22.1 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, além das obrigações descritas nas especificações técnicas no

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

22.t,1 Iniciar a execução do objeto logo após o recebimento da "Ordem de Serviço",

emitida pela Contratante, de forma global.

22,t.2 Respeitar o prazo estipulado Cronograma Físico Financeiro, conforme o Projeto
Básico/Termo de Referência.

22.1.3 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,

22.1.4 Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.

22.L.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.

22.L.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 condíções.
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22.L.7

22.L.8

22.t.9

22.1.L0

22.t.tt

22.!.L2

22.L.13

22.1.L4

22.1.L5

22.1.L6

22.1.L7

22.1.L8

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

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

sanções previstas no art.'81 na lei8.666/93.

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

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

pena lidades legalmente estabelecidas.

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 eletrônicaftelefone, para acompanhar e se responsabilizar
pela execução do objeto.

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;

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,
erros, falhas e imperfeiçôes, 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 responsabilídade 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 cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.
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22.L.19

22.t.20

22.1.2L

22.L.22

22.L.23

22.t.24

22.1.25

22.L.26

22.L.27

22.L.28

22.L.29

22.L.30

22.1.31

22.L.32

22.L.33

22.L.34

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

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

obrigações pactuadas entre as partes.

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 omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente,
não eximirá a Contratada de total responsabílidade 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 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.

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.

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

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

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.

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 cjos materiais.

Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita físcalização por parte da Administração
Municipal.

Realizar os serviços nos locais determinados no projeto básico.

Apresentar no ato Ca 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.

Manter inalterados os preços e condições da proposta.

J3b
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22.L,35 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do

contrato.

22.1.36 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 fornecimento dos quantitativos registrados, atendendo às

solicitações de compras do governo municipal.

22.L.37 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.

22.!.38 Registrar a obra no CREA/MA;

22'L'3e 
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autoridades cons'li'[uídas'

22.L.4L 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;

22.1.42 Efetuar a matrícula da obra junto ao INSS;

22.1.43 
iJrTtH 

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

22.t.44 Atender as demais condições descritas no Projeto Básico/Termo de Referência.

23 DOS DTRETTOS E OBRTGAçÔES Oe SEMED/PMr

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

e verificação do cumprimento 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 do Contrato, sob o aspecto quantitativo e

qualitativo, anotando em registro próprio as falhas 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 elnpresa, por escrito, sobre imperfeíções, 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 exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.
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23.7 Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do objeto,
podendo recusar o recebimento do material, caso não haja de acordo com as especificações e

condições estabelecidas no Projeto Básico/Termo de Referência, informando as ocorrências ao

Órgão Gerenciador.

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

Projeto Básico/Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do
pagamento dos serviços fornecidos.

23.9 Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e suas

alterações.

23.10 Verificar a reguiaridade 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.

23.L! Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel execução

do contrato;

23.L2 Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que sejam devidamente
trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação, para a execução

dos serviços.

23.13 Proporciona r todas as condiçôes 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;

23.L4 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

23.15 Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.

23.L6 Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.

23,17 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.L9 A primeira medição só será realizada com a apresentação da cópia da Anotação de
Responsabilidade Técnica - ARI da obra junto ao CREA-MA, bem como documento que
comprove que a obra foi matriculada no INSS;

23.2A As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Recolhimento junto ao
INSS referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento.

24 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

24.t 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
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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.

25 DAS RESPONSABILIDADES E GARANTIAS

25.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 contratadoi não serão admitidas paralisações dos serviços por prazo,

parcelado ou único, superior a 60 (sessenta) dias consecutivos, salvo por motivo de força maior,

aceito por ambas as partes contratantes, excluídas quaisquer indenizações.

26 COND!çÕES DE PAGAMENTO

26.1 O valor global estimado do contrato apresenta-se previsto conforme Planilhas Orçamentárias
de Preços - Anexo I ao Projeto Básico/Termo de Referência.

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

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

natureza, exceto nas hipóteses;

26.3 A CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos serviços, para

conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento.

26.4 Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a CONTRATADA deve emitir
a nota fiscal/fatura relativa aofornecimento em 02(duos) vias, que deverão serentregue na

Secretaria Municipal Educação, situada na Rua Urbano Santos, ne 1657 - Juçara, lmperatriz -
MA, para fins de liquidação e pagamento.

26.5 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.

26.6 O pagamento deverá ser efetuado em PARCETAS PROPORCIONATS MEDIANTE A EXECUCÃO

DOS SERVICOS, à medida que forem executados os mesmos, não devendo estar vinculado a
liquidação total do empenho.

26.7 Para fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar junto às notas
fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal,
regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,

com a justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), bem como a
quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços contratados, inclusive
quanto o lmposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS.

26.8 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.

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

4

24t
CPL

Rua Urbano Santos, ns 1657 - Baírrô Juçara, lmperatriz/MA - CEp 65.900-505



ffiIjrt
í.{h

ffi
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE LICITAçÃO - CPL

26.10 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.

26.1L A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e

protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento físcal 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.

26.t2 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.

26.L3 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 especificações do contrato.

26.L4 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.

26.L5 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 de 6%

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

26.16 Ovalordos encargos será calculado pela fórmula: EM = lx N xVP, onde: EM = Encargos

moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; I = índice de compensação financeira = 0,0001,6438; e VP = Valor da prestação em

atraso.

27 DO PRAZO E COND|çÕES DE EXECUçÃO

27.1 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 Referência.

27.3 A Contratada fica obrigada a iniciar os serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a

solicitação formal pela Contratante.

27,4 A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as

especificações e condições do Projeto Básico/Termo de Referência, do Edital e do Contrato.

28 DA FISCAL|ZAçÃO, CONTROTE E ATESTOS

28.1 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.

28.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de
recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes a Administração.
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28.3 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA pelos da'nos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou

omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

28.4 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.

29 DAS PENALIDADES

29.L Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a prévia

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

29.1.L 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.

29.t.2 Multas:

al0,03% (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;

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

abrangido pelas demais alíneas;

cl 5% (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não

cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato;

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

manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento
convocatório;

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

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

assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato
caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações
contratuais - atraso superior ao prazo limite de 30 (trinta) dias;

29.t.3 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

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

29.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja
promovida a sua 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
a nterior.

4

Rua Urbano Santos, nQ 1:657 - Bairr«r Juçara, Imperatriz/MA - CEp 65.900-5Os



.daG..:-
{iltrffi

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE UCITAçÃO - CPL

30 TNEXECUçÃO OU RESCTSÃO DO CONTRATO

30.1 Segue abaixo os tipos de rescisão contratual:

30.1.1 Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do

artigo 78 da Lei ns 8.666/93.

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 lnclusão pelo município no Sistema lntegrado de Registro do CEIS/CNEP.

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

Transparência, os dados do Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS) e do

Cadastro Nacional das Empresas Punidas (CNEP), atendendo as determinações da Lei

72.846120L3 (LeiAnticorrupção). O acesso ao Sistema é permitido aos entes públicos, de todas
as esferas federativas (municipais, estaduais e federais), de todos os poderes".

31 DA LETANTTCORRUPçÃO

31.1 Ficam responsabilizados de forma objetiva, administrativa e civilmente as pessoas físicas e
jurídicas pela prática de atos contra a admínistração pública, no âmbito municipal, em atenção
à LEI Ne t2.846, DE 01 DE AGOSTO DE 2013; regulamentada pela lN CRG 002120L5 e pela

Portaria CRG L.33212016 que independente de transcrição integra o presente instrumento.

32 DAS DTSPOSTçÕES FTNATS

32.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 conhecímento aos interessados
através de fax, e-mail, telegrama ou outro meio adequado, com antecedência mínima de 02
(dois) dias da data inicialmente marcada, como também o de alterar as condições deste Edital,
as especificações e qualquer documento pertinente a esta licitação, desde que fixe novo 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.
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Nos termos do art. 48 e sem prejuízo do estabelecido no art. L09, ambos da Lei n.e 8.666/93, o

descumprimento de qualquer das disposições contidas nos itens deste Edital e seus Anexos,
poderá ensejar a inabilitação ou desclassificação, respectivamente.

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.

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.

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.

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.

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

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

originais dos documentos, principalmente referentes à Regularidade Fiscal, os quais deverão
estar disponíveis 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 Licítação 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 08h às 14h (temporariamente, conforme Portaria ns 05712020 de 29 de junho
de 2020) no Protocolo Geral da Comissão Permanente de Licitação, Rua Urbano Santos, ne 1557

- Bairro Juçara, lmperatriz-MA, ou.via postal com Aviso de Recebimento (AR) no endereço
mencionado, ou temporariamente no período da Pandemia pelo endereço eletrônico
atend imento(ô im peratriz. ma.gov. br.

DAS MEDIDAS PREVENTIVAS AO COMBATE DA COVTD-lg NA REALTZAçÃO DAS SESSÕES

32.13.1Todas as sessões de Corlcoirência Pública e Tomada de Preço serão realizadas
temporariamente no Auditór'io da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, localizada na
Rua Urbano Santos, ne 1657, 3e andar, Bairro Juçara, lmperatriz-MA;

32.3

32.4

32.5

32.6

32.7

t2.8

32.9

32.10

32.Lt

32.t2

32.L3

L45
CPL
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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 (ZOe 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, alem 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,

lmperatriz/MA - CEP 65.900-505, estando disponível em dias úteis, das 08h

às L4h, temporariamente durante a pa ndemia da 19.

lmperatriz (MA),

Educação

Rua Urbano Santos, ne 1657 - Bairro Juçãra, lmperatriz/MA - CEP 65.900-505
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coNcoRRÊNqA PÚBUCA N e. 006/2020 - CPt

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/MF sob o número neste ato representada por

-, 

Portador do CPF n.P e R.G. n.s 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 de Escola Municipal Parsondas de Carvalho, sito na rua Gumercindo Milhomem s/n - Bairro
ouro verde, objeto da coNCoRRÊNclA PÚBLlcA Ns 006/2020-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

J"q1

GPL

4
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PROJETO BÁSICO / TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO E FORMA DE EXECUÇÃO
l,lcontraíação de empreso especializodo em servicos de ensenhorio Dsro

OBRA CUSTEADA COM RECURSOS DO PRECATORIO
FUNDEF N" 201 5579420184019198

SECRETARTA MUNTCIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 06.074.091/000r-96
cArxA ECONÔMrCA - AGÊNCIA 0644-0OPERAÇÃO - 006 ICONTA

CORRENTE: 71084-0

presíação de servicos de reforma e de Escolo Municinal Parsondss de

Carvalho. siío na rua rua Gumercindo Milhomem s/n - Boirro Ouro Verde

1.2. 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 SEINFRA,
estabelecida para o Estado do Maraúão, com a incidência do desconto ofertado pela
Licitante.
1.3. Os serviços deverão ser executados no local mencionado no item Ll;
1.4. Os serviços abrangerão os seguintes sistemas:
1.4.1. Arquitetura / Sistema Construtivo / Elementos Construtivos / Paredes ou Paineis 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 /
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

uniciades 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 especializada, equipamentos, ferramentas e materiais. Contudo, torna-se insuÍiciente
para atender a grande demanda de serviços dos prédios da Secretaria Municipal de

Educação, portanto a partir da grande necessidade de manutenções,reforrnas e ampliações
se fazem necessário a contratação de serviços de empresa especializada em construção

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,

acompanhados pela dinâmica crescente de modemizaçáo e desenvolvimento tecnologico,
e, considerando-se também as necessidades dos usuários, é necessária a contratação de

empresa especializada para prestação de serviços de reforma e ampliação, garantindo a

disponibilidade e o desempeúo dos sistemas prediais através de serviços de reparos,

manutenções, construções, entre outros, com a finalidade de resguardar-se de intem-rpções

não previstas nas atividades das áreas meio e fim da Prefeitura Municipal de

IMPERATRIZ;

Rua Urbano Santos, no 1657 - Juçara, Imperatriz - MA - CEP 65.900-505
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2.4. Considerando por fim, que "Ter Infraestrutura Adequada" é objetivo estratégico
prioritario do planejamento institucional da Prefeitura Municipal de Imperatriz2019-2020,
para o qual a manutenção adequada das unidades é primordial.

3. DA LEI ANTICORRUPÇÃO
3.1. Ficam responsabilizados de forma objetiva, administrativa e civilmente as pessoas

fisicas e jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, no âmbito municipal,

em atenção à LEI N" 12.846, DE 01 DE AGOSTO DE 2013; regulamentada pela IN
CRG 00212015 e pela Portaria CRG 1.33212016 que independente de transcrição integra o

presente instrumento.

4. DA MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO
4.1. Modalidade de Licitação
4.1.1. O certame licitatorio será realizado na modalidade de CONCORRÊNCIA
pÚnl-lC,q. em conformidade com a Lei Federal no 8.666, de 2l de junho 1993 e suas

alterações.

4.2.Tipo de Licitação
4.2.1. Será adotado na licitação o critério de julgamento com base no TIPO MENOR
PREÇO GLOBAL.

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

documentos relacionados nos incisos e parágrafos dos Arts. 28, 29,30 e 31 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

administração pública ou por empresas privadas que comprovem que a empresa executou,

a contento, objeto compatível com o objeto da licitação.

5.2.2. Será admitida,puaatingimento dos quantitativos fixados, a soma de atestados.

6. DO VALOR ESTIMADO
6.1. O valor global estimado de acordo com os preços praticados no mercado, paÍa a
prestação dos serviços foi de R$1.905.615,60 (hum milhão, novecentos e cinco mil,
seiscentos e quinze reais e sessenta centavos).

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRrA
02.08.00.12.361.0043.1063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA,
EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS - ENSINO FLINDAMENTAL

AMPLIAÇÃO E

Rua Urbano Santos, n" 1657 - Juçara, Imperatriz - MA - CEp 65.900-505
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9. DA PROPOSTA DE PREÇOS
9.1. A proposta de preços deverá ser digitada e impressa em uma via, redigida com clareza
em língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada

na última folha e rubricada nas demais por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.
9.2 Os preços ofertados deverão ser líquidos, devendo estar nele incluídas todas as

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

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 coneção
de tais erros, sua PROPOSTA será rejeitada.
9.5. Todos os custos deconentes da elaboração e apresentação da PROPOSTA serão de

responsabilidade exclusiva da licitante.
9.6. A planilha contendo o orçamento estimado para a contratação, a qual deverá ser
adotada paraa formulação da proposta de preços, apresenta-se no Anexo I - deste Projeto
Básico / Termo de Referência.

lo. DAs OBRIGAÇÓE,S »a. CONTRATADA
10.1. No fomecimento do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar
todo o empeúo e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos
que lhe são confiados, obrigando-se ainda, além das obrigações descritas nas
especificações técnicas no Anexo I deste Projeto Básico / Termo de Referência. a'.

10.2. Iniciar a execução do objeto logo apos o recebimento da "Ordem de Seniço",
emitida pela Contratante, de forma global.
10.3. Respeitar o prazo estipulado Cronograma Físico Financeiro, conforme 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.
10.5.Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.
10.6. Responder integralmente por perdas e dànos 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.
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 comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante, devendo
comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas
condições.
10.8. A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um ptazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções
previstas no art.o 8l na Lei 8.666193.
10.8.1.A recusa injustificada do homologatorio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
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instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Admini o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente
estabelecidas.
10.9. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor
inicialmente estimado paÍaa execução do contrato, nos termos do § 1o; do art.65 da Lei
8.666193.
10.10. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as norÍnas
da Lei 8.666193, respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
10.11. Indicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato,0l (zz) preposto
como seu representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666193), aceito pela
Administração, que deverá se reportff diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente
e/ou via eletrônica/telefone, para acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto.
10.12. 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;
10.12.1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, desfazer e refazer,
prioritaria 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.
10.13. 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 acompaúamento pelo órgão
interessado.
10.13.1. 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.
10.14. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais resultantes da execução do contrato.
10.14.1. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu
pagamento.

10.15. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas,
previdenciarias e de segurança do trabalho de seus funcionários.
10.16. Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto.
10.17. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações pactuadas entre as partes. .

10.18. Pagar todas as despesas. tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão-
de-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.
10.19. 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.
10.20. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude do
fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.
10.21. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes

Rua Urbano Santos, n" 1657 - Juçara, Imperatriz - MA - CEP 65.900-505
http://www. imperatriz.ma. gov.br - E-mai I : semedimperatriz@gmail.com

Írd<.a.Srtq;*i
í{tr

*_ry

NO



ffi, PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ N?x-
ffi IPSIITARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA0 - { '\,i

SEMED 
r, _ _i5X- j

"{l Pçl
do fornecimento do objeto tais como: salários, seguro de acidentes.-1ã1xas, impostos e

contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas por Lei.
10.22. Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra,
acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, frscais e comerciais,
transportes, fretes, equipamentos, seguros, tributos. contribuições de qualquer natureza ou
espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos sen'iços
contratados.
10.23. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe
veúam a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.
10.24. Fomecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual - EPI.
exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE, bem
como cumprir todas as nonnas sobre medicina e segurança do trabalho.
10.25. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.
1A.26. Respeitar as norrnas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da
Contratante;
10.27. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega inclusive o

descarregamento dos materiais.
10.28. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração
Municipal.
10.29. Executar os serviços no local determinado no subitem 1.1 deste Termo de
Referencia.
10.30. 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.
10.31 . Manter inalterados os preços e condições da proposta.
10.32. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do
contrato.
10.33. 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 fornecimento dos quantitativos registrados, atendendo às solicitações de
compras do govemo municipal.
i0.34. 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.
10.35. Registrar a obra no CREA/MA;
i0.36. Executar os Serviços na sede do município de Imperatriz- MA, obedecendo
fielmente o Projeto, Planilha Orçamentária e especificações;
10.37. Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas,
em especial o Codigo de Obras e de Postura deste Município;
10.38. Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: Sinalização,
Advertência, Avisos, Tapumes, enfim todos os meios necessários a evitar acidentes ou
outros imprevisto s, conforme as especifi cações ;

10.39. Efetuar a matricula da obra junto ao iNSS;
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Executar a obra/serviço no local designado pela Secretaria Municipal de Educação
(SEMED).
10.40. Atender as demais condições descritas neste Projeto Básico / Termo de Referência.

11. DAS OBRTGAÇOES 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.
1 1.2. Designar um profissional para na qualidade de fiscal, acompaúar e fiscalizar a

execução do Contrato, conforme previsto no item lBdeste Projeto Básico / Termo de
Referência.
11.3. Promover o acompaúamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo
e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
1 1.4. Rejeitar 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.
1i.6. Informar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento
dos materiais e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.
11.7. Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do
objeto, podendo recusar o recebimento do material, caso não esteja de acordo com as

especificações 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
cancelamento do pagamento dos serviços fornecidos.
1 1.9. Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 8l da Lei8.666193
e suas alterações.
11.10. Verificar a regularidade f,rscal 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 necessaria.
I 1.1 1. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para
a fiel execução do contrato;
ll.I2. 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.
11.13. Proporcionartodas as condições para que a Contratadapossa executar o objeto de
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do
Projeto Básico / Termo de Referência;
11.14. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
1 1.15. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.
1 1.16. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.
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ll.l7. Aplicar à(s) licitante(s) vencedora (s) as sanções administrativas previstas na
legislação.
11.18. As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma fisico
financeiro apresentado pela licitanÍe e realizado em intervalos mínimos de 30 (trinta) dias;
1 1.19. 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;
1 1.20. As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Recolhimento
junto ao INSS referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento.

12. DO PRAZO DA VIGÊNCrA E EXECUÇÃO DO CONTRATO
12.1 . O futuro contrato, que advir deste Projeto Básico / Termo de Referência, vigorará por
120 (cento e vinte) dias contar de sua assinatura, podendo ser prorogado, através de termo
aditivo. Conforme disposições do art. 57 da Lei no 8.666193 e suas alterações posteriores,
com redação dada pela Lei n" 9.648198. Havendo necessidade o contrato poderá sofrer
acréscimos e supressões de até 25oÁ (vtnte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, conforme previsto no artigo 65, §lo, da Lei Federal n" 8.666193.

13. DO PREÇO E DAS CONDrÇOES DE PAGAMENTO
13. I . O valor global estimado do contrato apresenta-se previsto conforme
PlanilhasOrçamentáriasde Composição de Preços - Anexo I a este Projeto Básico / 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
qualquer natureza, exceto nas hipóteses;
13.3. A CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos serviços,
para conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento.
13.4. Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a

CONTRATADA deve emitir a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento em 02 (duas)
vias, que deverão ser entregues na Secretaria Municipal Educação, situada na Rua Urbano
Santos, no 1657 - Juçara, Imperatriz - MA, para fins de liquidação e pagamento.
i3.5. 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 apos a aceitaçáo definitiva dos materiais, com apresentação das notas Íiscais
devidamente certificadas pelo Agente Público competente.
13.6. O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS
MEDIANT.E 

-A 
EXECUCÃO DOS SERVICOS, à

mesmos, não devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.
13.7. Parafazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar junto
às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -
CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os
serviços contratados, inclusive quanto o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços - ICMS.
13.8. Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos serviços
devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante contabilização
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e apresentaçáo, ao final de cada execução ou período não inferior a um mês, pela
Contratada, dos formulários de controle dos serviços.
I3.9. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do
contrato ou outro servidor designado para esse fim.
13.i0. Havendo erro na nota fiscal/fatwa ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento Íicará pendente, até que 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 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.
13.11. 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.
13.12. A CONTRATANTE reserva-se, 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 definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os
valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas 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, serão devidos pela Contratante, encargos moratórios à taxa
nominal de 6Yo 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 data 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 serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipoteses decorrentes
e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da

Lei no 8.66611993.
t4.2. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d"
do Art. 65 da Lei n.o 8.666193.

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

16. DO PRAZO E CONDrÇOES DE EXECUÇÃO
16.1. A execução do objeto terá início logo apos o recebimento da "Ordem de
Serviços" emitida pela Contratante, de forma global.
16.2. Os serviços serão executados observado o disposto nos Anexos e
disposições deste Projeto Básico / Termo de Referência.
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16.3. A Contratada fica obrigada a iniciar os serviços no prazo máximo de 05 (cinco)
dias, após a solicitação formal pela Contratante.
16.4. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com
as especificações e condições deste Projeto Básico / Termo de Referência, do Edital e do
Contrato.

17. DO RECEBTMENTO, CONDIÇOBS nn EXECUÇÃO E ACETTAÇÃO
17 .I. O (s) serviço (s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma:
17 .1.1. PROVISORIAMENTE: O recebimento provisorio dar-se-á no prazo de até 10 (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 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 conseqüentemente aceitação. mediante termo
circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do contrato, a ser designado pela Contratante.
17.2. O aceitelaprovação do(s) serviço(s) pelo órgão licitante não exclui a

responsabilidade civil do fomecedor 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 FISCALTZAÇLO, CONTROLE E ATESTOS
18.1. 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 regul airzação 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.
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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 fomecimento do objeto cabe ao titular do setor

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

19. DAS PENALIDADES
19.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida
a previa defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da
falta cometida:
19.1.1. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalizaçáo, no

Rua Urbano Santos, no 1657 - Juçara, Imperatriz - MA - CEP 65.900-505
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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 caibaa aplicação de sanção mais grave.

19.I.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 prazo 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.L2.4. 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. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese 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 - caracterizando-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 ptazo não superior a 2 (dois) anos;
19.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou ate 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.

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

20.1.1. Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do

artigo 78 da Lei no 8.666193.

20.1.2.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.

24.1.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo pÍazo não superior a02 (dols) anos,

20.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,

Rua Urbano Santos, n" 1657 - Juçara, Imperatriz - MA - CEP 65,900-505
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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 apiicada com base no inciso anterior.

20.1.6.Inclusão pelo município no Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP.

"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 Anticonupção). O acesso ao Sistema é permitido

aos entes públicos, de todas as esferas federativas (municipais, estaduais e federais), de

todos os poderes".

21. DASDISPOSIÇOESCOMPLEMENTARES
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 DTSPOSTÇÔES CTRAIS
22.1. O Seúor Secretario Municipal de Educação da SEMED/IMPERATRIZ-MA poderá
revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, do que dará ciência aos licitantes
mediante publicação na Imprensa Oficial (arts. 49 e 59 da Lei no 8.666193).
22.2. A autoridade competente para homologar, anular ou revogar a presente Licitação é o
Seúor Secretario Municipal de Educação da SEMED/IMPERATzuZ-MA.
22.3. Apôs a homologação da 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 Referência poderão ser prestados pela Secretaria Municipal de
Educação, no endereço: Urbano Santos. n" 1657 - Juçara, CEP.: 65.900-505 - lmperatriz -
MA.

Imperatriz - MA, 18 de maio de2020.
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OBRA CUSTEADA COM RECURSOS DO PRECATORIO
FUNDEF N" 201 557 9420fi4019198

SECRETARTÁ MUNTCT?AL DE EDUCAÇÃO - CNPJ; 06.074.091/0001-96
BANCO DO BRASIL . AGÊNCIA: 0554-I . CONTA CORRENTE:96,118-3

ANEXO I

PROTETO BÁSICO / TERMO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÔES TECNICAS

OBRA

C9NTRÂTÀçÃo oE EIvÍPRESÂ ESPECIÀLIZÂDÀ PÂRÂ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

DE ACORDO CON,Í O PROJETO DE REFORMÀ DÀ ESCOL\ PARSONDÀS DE

CÀR\TÀLHO

LOCAL

RUÂ GUMERCINDO IvÍILHON{EÀ.{, S/N" - BÀIRRO OURO VERDE

INÍPE,R-\TRIZ / NÍÂ

ÀBRrL/2020
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCaÇÃo _ SEMED

ExEcuçÃo Dos sERvrÇos

1. ADMrNrsrne.çÃo DA oBRA
i.1 Â adminisüação e/ou gerenciamento de obra é um serviço que deverá ser prestado por uma
empresa de engenharia especializada em consultoria e construção, sendo estas as principais
atividades que au-riJiam na coordenação e elaboração de ações entre o cliente, projetistas,
constÍutoÍes e demais fornecedores envolvidos no empreendimento. O trabaiho consiste no
acompanhamento das diversas etapas da construcão, desde a análise de viabilidade do proieto ató
a conclusão final da obra.

2. SERYIçOS INICIAIS/LIMPEZA E RETIRADAS
2.1. Âs edifrcações não deverão seÍ construídas sobte aterros e soios que não apresenteln
condições míniÍnas exigír,eis de suporte à obra;
2.2.Todo material aterro apiloado (manual/mecânico), deverá ser de 1o categoria e espalhado em
camadas de 20 cm com matedal de empréstimo. Â compactaçáo da área aterrada deverá atencier
sequencialmente poÍ cada camada;
2.3. Locaçào convencional de obra, âtÍâr,és de gabarito de tábuas corr{das pontaletadas a cada

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

sen'iços executados no pÍocesso de remoções do projeto demolir e construir.
2.5. Obra não deve ser iniciada sem que o terreno esteja completamente li*po de qualquer

empecilho que atrapalhe o bom andamento da obra.
2.6. À, CONSTRUTOR-A. manterá 

^té ^ 
entÍeg defioitiva da obra, em condicões e local inciicados

pela FISCÀLIZÀÇÀO, a placa de constmcão, conforme noÍmas e modelo determinaclo pela

Secretatia Municipal de Educação (SEN{ED).
2.7. Caberâ à CONSTRUTOR*,\ pro.i,idenciar as instalações adcquadas à execução da obra,

dimensionando conforme â NBR 18:1978, os bartacões para abrtgar o escritórío para a

FISCÀLIZÂÇÀO, alojamentos e sanitários para operános, almoxarifado de mâteriais, cenüais de

ferro, forma e concreto, etc.

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

rigorosameit., ,, exigências da municipalidade lccal, do PROJETO e da FISCÀLIZAÇÃO.

3. INFRA.ESTRUTURÂ E SUPER ESTRUTURÂ
3.1. Todo materialaterro apiloado (manual/mecânico), deverá ser de 1o categoria e espalhado em

camadas de 20 cm com mater-ial de empréstimo. À compactação da ârea aterrada deverá atender

sequencialmeÍrte por cada camada.
3.2. Devem ser tomados todos os cuidados paÍz. o correto posicionamento da armação nas

fundações, devendo ser udlizados espacadores que gaÍ Írta o recobrimento mínimo especifrcado

pela ÂBNT NBR 5738, Concreto - Procedimento paÍa moldagem e cuÍâ de corpos-de prova:
- ÀBNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos;
- ABNT NBR 6i 18, Projeto de estrutuÍas de concreto - Procedimentos;
- ÀBNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central;
- Á.BNT NBR 8522, Concreto - Determinacão do módulo esútico de elasticidade à compressão;
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- ÀBNT NBR 8681, Àções c segurança nas esü1-rflrÍas - Proce<limento;
- ÀBNT NBR 14931, Execuçào de estruturas de concreto - Procedimenro:
3.3. À execução das fundaçôes deverá sattsfazer ao contido nas especificações do projcto
estrutufal;
3.4. Â escolha do tipo de fundação mais adequado para umâ eüficacão é função das cargas da
edificação e da profundidade da camada resistente do solo;
3.5. O concÍeto esúutural deverá rer o fck mínimo de 20mpa e 25mpa;
3.6. Para efeito deste procedimento, entende-se infraestrutuÍa e superesúutura os segúntes
elementos: Sapatas, vigas inferiores, pilares, r,igas superioÍes, \'eÍgâs, contÍavergas e lajes.

4. ALVENARTA E VEDAÇÃO
4.1. Serão executados os sen'icos de vedacão com a utilização de tijolos cerâmicos de oito furos:
9x19x19cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sofloros, duÍos, com as faces planas, cor
uniforme; -^largura: 19cm; altura:19 cm; profundidade 9cm), e aÍgamâssâ com tÍaço do tipo 1:3;
4.2. EXIGENCIÀ. Todas as superfícies de concreto, alvenaria de tijolos, forros de cstuque e pré-
moldados, antes de qualquer revestimento, receberão um chapisco constituído de argamassa de

cimento e areia ao traço volumétrico de 1:3, lancado a colher, com forca suficiente a permiú uma
perfeita aderência ao substrato em camada homogênea áspera, e de modo a recobrir toda a

superfície a ser re'i,esd.da.

5. SISTEMAS DE COBERTURÂ
5.1. Os sen'iços de cobertura âcontecerão nas áreas que serão reformadas e construídas, onde
serão usadas estrururâs em üama de aço compostâ por teÍças e tesouras. Â uama de aço receberá

pintura prime andcorrosiva e posterioffnente pintada com dnta esmalte sintético na coÍ definida
pela contratante.
5.2. Serâ aplicada no telhado de toda a escola telhas termoacústica - TB 25/1,020 EPS 30.

5.3. Rufo externo em chapa de aço galvantzado ou âço galvalume, conforme especificações do

projeto de cobertura e Calha em chapa de aco galvanizado ou aÇo gaivalume, n" 24 - chapa de

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

6. INSTALAçÕNS ELETRICAS /LOGICAS
6.1. A execução dos seniços de Instalaçôes Elétricas e Eletrônicas deverão atender todas as

necessidades do prédio, gaÍantindo confiabüdade, seletividade e seguÍanca. Deve sadsfazer às

prescricões da ÀBNT, particularmente a NB- 5410, aos regulamentos das concessionádas locais;

6.2. O emprego de eletrodutos fleír,eis será obrigatório para todas as instalaçôes embutidas, e de

eletrodutos rígidos quando forem instalações âpaÍentes, sah,o expressa indicação em contrátio
nas especifrcacôes ou no Projeto, sendo de PVC toscável e flexível tipo gatganta, de fabncação
'fIGRE ou similar, de acordo com a NBR- 6150;

6.3. Os eletrodutos poderão ser cortados a seÍrâ, porém, der.erão ser escareâdos a lima para
remoção de rebarbas;

6.4. Às caixas de interruptores ou tomadas, quando localizadas próximas das portas, deverão

preveÍ um afastamento mínimo de 0,50 cm destas;

6.5. Â írm de facrlitar a enfiação dos condutores, poderão ser usados produtos como

lubrificantes, talco, pedra sabão ou vâselifla em pastâ;

6.6. O desencapamento dos condutores para efetuar emendas deverá ser cauteloso, e só será
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permitido em pontos localizados nas calras de passagem. - Os fios deverão ser limpos e

revestidos com fita isolante de borracha;
6.7. Os pontos de luz nos tetos serâo perfeitamente centralizados, ou alinhados nos rcspecrivos
ambientes, perfeitamente de acordo com a disposição constante clo Projeto de Instaiacões
Eléuicas;
6.8. São especificados os seguintes tipos de luminárias, previstas para a un1iz2ç1s com lâmpadas
de Base P-27, nas potencias especificadas. Poderão ainda ser utüzados ouúos tipos de
Iuminárias/lâmpadas, desde que observ-ada à modulacão do forro, e a eqüvalência entre índices
como luminância e eficiência luminosa/ energética;
6.9. Será executada uma subestaçào aérea de 772,5 kVÀ113.800-380/220\, com quadro de
medicão e proteção geral, inclusive malha de aterramento.

7. TNSTAT-AçÕES HrDRO-SANTTÁRrAS
7.1. Ás execuções dos sen'icos de Instalações Hidráulica deverão atender as necessidades de todo
o prédio, garantindo um servico e produto de quaüdade;
7.2. Nas instalações de água fria der-erá ser usado tubos e canecões da marca tigre ou sirnilar. Não
será permitido fazer emendas e conexões inadequadas Qolsas a fogo) nos fubos de nenhuma
tubulação. Tem que usar as conexões adequadas e atender criteriosamente os projetos hidráulico;
7.3.Para o cálculo da demanda de consumo de águaforam considerados o número de usuários

previstos para o estabelecimento. Para o abastecimento de água potár,el dos estabelecimentos de

ensino, foi considerado um sistemâ inrlireto, ou seja, a âgoz proveniente da rede pública não

segue diretâmente aos pontos de consumo, ficando armazenada em Íeser\ratórios, que têm por
finalidade principal garantir o suprimento de âgua da edificacão em caso de interrupção do
abastecimento pela concessionária local de água e uniformizar a pressão nos pontos e tubulacões
da tede predial;
7.1. A instalação predial de esgoto sanitár'io foi baseada segundo o Sistema Dual que consiste na

separação dos esgotos primários e secundários atrar'és de um desconectot, conforme r\BNT
NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execucão;

7.5. Às caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas. No proieto foi previsto
uma calxa de gordura especiai para receber os efluentes provenientes das pias da cozrnha;
7.6. Todos os tubos e conexões da rede de esgoto deverão ser em PYC rígido;
7.7.. A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverâ ser feita ern tedc pública de coleta

de esgoto sanitário, quando não houver disponível, adotar a solução individual de destinação de

esgotos sanitários;
7.8. Louças - Visando facfitar a aquisição e fururas substituições das bacias sanitárias, das cubas e

dos lavatódos, o projeto padrão adota todas as louças da escola nâ cor branca e com as seguintes

sugestões, conforme modelos de referência abalro:
7.8.1 tvletais / Plásticos Visando fac:ütar a aquisicão e futuras substituiçôes das torneiras, das

r'áh,ulas de descarga e das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola

seiam de marcas difundidas em todo território nacional, conforme modelos de referência abalro:
7.8.2. Serão sugeridos neste lv{emorial apenas os itens de metais aparentes, todos os

complementos (ex.: sifões, r'áln:las pararaLo das cubas, acabamentos dos registros);
7.9. Bancadas, prateleiras e divisórias em granito - À fi-xação das bancadas de granito só poderá
ser feita após a colagem das cubas (reahzada pela marmorarta).Paraa instalação das bancadas de

granito, deve ser feito um Íasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede.
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8. PINTURA
8.1. As superficies a seÍem pintadas deverão ser examinadas, limpas e corrigidas de quaisquer
imperfeições de revestimento antes do início do sen'iço;
8.2. Às paredes deverão ser pintadas com seiadot acrílico na quantidade de uma demào apenâs e

as paredes intetnas será emassadas ellxadas e ao final deverão ser aplicadas duas demãos de tinta
látex PVÂ tânto nas paredes interna e exteÍnas;
8.3. Âs esüutuÍas metáücas das coberturas e as esquadrias (portas, poftôes, janelas e etc.) deverão
receber uma demão de prime anticorrosivo, para depois receber duas demãos de tinta esmalte
sintético nâs coÍes definidas pela SENfED (Secretaria N'Iunicipal de Educação de ImperatÍLz);
8.4. Todas as superfícies internas ou exteÍnâs da ediÍicacão que sofrerem acão direta de obras e

sen'icos deverão seÍ pintadas seguindo o padrão existente no iocal.
8.5. Â pintura de letreiro e logomarca deverá atender ngorosamente âs especificacões fomecidas
pela Secretaria de Educação de Imperurnz - SEN{ED.

9. PISOS E RETTESTIMENTOS
9.1. O solo deverá ser previamente drenado, reguladzado e bem apiloado de modo a constifuir
uma infraestrutuÍa de resistência uniforme. - O mesmo deverá ser regularizado de forma
adequada pata recebeÍ contra piso devidamente desempenado e pronto par receber o piso
industrial monolítico (granitina). Todo esse serviço deverá ser obsen ado e liberado pela
ftscahzaçào;

9.2. O piso N{ono[tico (granitina) possui otima resistência aos esforços leves e médios,
garantindo maior durabiüdade, higiene, seguranca e acabamento estético. O piso será executado

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

5cm;
9.3. Nos servi.cos de chapisco e reboco será utilizando argamassa com uaço do tipo 1:3 (crmento
e arel,a fina). Na aplicação do reboco seÍá necessâno à:uaJtzaçào de talisca de nivelamento, para

que aja uniformidade no local aplicado. (Yer projeto arqútetônico e atender rigotosamente);
9.4. Âs superfícies a seÍem revestidas de cerâmica deverão ser examinadas, e corrigidas de

quaisquer imperfeições de revestimento ântes do início do serviço;
9.5. Os revestimentos em Cerâmica serão de 33cm x 45cm branco gelo e 20cm x 20cm cor azrtl

França, ambos PEI-03, âssentâda com ârgâmassa industrial adequad^ pàr o assentamento de

cerâmica e espaçadores plásticos em cmz de dimensão rndicada pela modelo referência. Será

utilizado Íe,ufltâmento epóxi cinza platinâ com dimensão indicada pela modelo referência.
9.6. O piso podotátil interno será em borracha 30x30 cm com âssentâmento em coia vinil.
f.i0. Deverão ser executadas rampas de acesso aos cadeirantes no passeio público com as devidas
inchnacões normativas.

10. ESQUADRTAS
10.1. Às esquadrias de ferro (portas, portões e gradis) e de alumínio e r-idro temperado 8mm
(anelas), deverão obedecer rigorosamente, quanto às dimensões, Iocaiização e execucão, às

indicações do projeto arquitetônico. Todo o mâteriâl â ser empregado der.erá estar isento de

defeitos que compÍometam sua finalidade, tais como rachaduras, âmassamentos, falhas,

empenamentos, etc.;
10.2. O assentâmento de marcos de portas será executado depois de úados os pontos de
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tevestimentos das paredes adjacentes; se caso necessár'io serão utilizadas pecas especiais para se
asseguÍâr que a largura delas seja semprc de acordo com os detalhes do projeto;
10.3. Os sen'iços de assentamento das esquadrias de ferro serão realizados com a maior
perfeição, mediante emprego de mão-de-obra especíabzada de prirneira qualidade e de acot<io
com as noÍmas técrucas. O matelial a empregâr deverá ser no\ro, limpo, perfeitamente
desempenado e sem defeito de fabricacão. Às esquadrias deverão seÍ dimensionadas
adequadamente para resisü às cargas verticais resultantes do seu próprio peso. As esquadrias não
setão iamais forcadas em rasgos fora do esquadro ou de escassâs dimensôes. Âs esquadrias só
podetão ser assentadas depois de examinadas e aprovadas, pela fiscalização, todas as condicões
de execução das mesmas;
10.4. Às Portas internas deverão recebet conjunto de ferragens apropriadas p^ta salas ou
banheiros, conforrne sua u ;lizacão. r\s ferragens utüzadas serão em latão cromado, de
acabamento brilhante, devendo ser novas e em perfeitas condicões de funcionamento;
10.5. Todas âs esquâdrias deverão obedecer rigorosamente às dimensões e localizacôes do
ptojeto, devendo-se obsen ar o tipo de janela especificada na legenda do projeto arqütetônico e

planilha orcamentár'ia.

11. FORRO
11.1. O forro em régua de P\rC liso ou flexír,el. Ambos são compostos por parnéis lineares, que
se encalxam entÍe si pelo sistema macho-fêmea, não aparecendo emendas. O forro de PVC tem
peso reduzido, aplicação simples e rápida com gÍâmpos ou parafusos. O forro de PVC resiste
petfeitamente à maioda dos agentes químicos, detergentes usuais, gases industriais, óieos e gÍâxas,
bem como a bactérias. Permanece inalterár'el aos fenômenos da corrosão do ar do mar e dos
fungos;
11.2. Devido ao balxo peso e alta resistência das chapas de PVC, serão fixados nas estruturas da

cobettura por meio de perfis metáücos (metalon) perfeitamente nivelados, e a estes f::xados por
meio de rebites metálicos. O forro será de P\rC 200x8000mm. O foro de PVC será colocado em
todos ambientes internos da escola;
11.3. Forros assentados com manchas, recoÍtes apaÍentes e furos em locais impróprios não serão

aceitos peia hscalizacâo e terão que ser corrigidos.

12. COMBATE A INCÊNDIO
12.1,. Ã classificacâo de risco paÍa as edificacões que compreendem os estabelecimentos de ensino
é de risco leve, segundo a classificação de diversos Colpos de Bombeiros do país. São exigidos os

seguintes sistemas:

Sinalização de segurançâ; as sinalizacões auxiliam as rotas de fuga, orientam e adr.ertem os

usuários da edificação.

Extintores de incêndio: para todas as âreas da eüficação os extintores deverão atender a cada tipo
de classe de fogo, À, B e C, e aos tipos recomendados, po quÍmico e CO2. Â locação e instalação
dos extintoÍes constâm da planta balxa e dos dctalhes do projeto,

Ír. sERYrÇos DrvERSos
13.1. Os quadros brancos que serão instalados nas salas de aula dcvcm obeclecer às especificacõcs
de compra da planilha orçarr,entâÍLa;
13.2. À CONSTRUTOITÂ deverá ao longo da obra procuÍaÍ manter o canteiro e os locais em
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obra organizados e, na medida do possível, limpos, antes da entÍega da obra deverá ser elaborada
aLímpeza geral da área externa;
13.3. Para a lfunpeza, der.erá ser usado de um modo geral âgua e sabão neutro. O uso de
detetgentes, soh.entes e removcdores químicos, deverão ser restritos e feitos cle modo a nào
causar danos às superfícies e pecas. Der-erão ser utilizados âpenas os produtos especificados
pelos fabricantes dos materiais e componentes empregados na obra;
13.4. Ântes de serem utilizados materiais de limpeza específica, as superfícies deverão ser limpas
de respingos de tinta, manchas ou aÍgamassa;
13.5. O desentulho da obra der.erá ser feito periodicamente e de acordo com as rccornendacões
da FISCÂLIZÂÇÁO, ao término dos sen icos, será removido todo o entulho do terreno, sendo
cúdadosamente limpos e varridos os acessos;
13.6. Á Consúutora deverâ ao ftnal da obra âpÍesentff aplaca de inauguraçao da referida obra
conforme exigência do município e seu respectivo projeto.

14. ESPECIFICAÇÕES TECNICAS PARÂ ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE
PREÇOS
1,4.1. TJi.Jtzamos â Planilha de Encargos Sociais com DESONEfu\ÇÃO da folha de pagamento,
com base na ultima publicação SINÂPI - Composição de Encargos Sociais podendo ser cxuaícla
o seEünte link htm://w-wrv.calxa.sor-.br/site/oaslr,asldorvnloads.asnx#caresorra 51.8. nara o
estado do Maranhão. Às empresas ücitantes optantes pelo Simples Nacional não devcrão rncluu'

os gastos relatir.os às contribücões que essâs empresas estão dispensadas de recolhimento íSesi,

Senai, Sebrae etc.), conforme dispôes o art. 13, § 3", da referida Lei Compiemefltar n".1.23/200(t;
14.2 A Planilha Orçamentária do Licitante deverá apÍesentâÍ todas as informações constantes fla

Planilha Orçamentária em anexo, apresentando valor unitádo com BDI e vaior unitário sem BDI.
atendendo ao princípio de vinculacão ao instrumento convocâtóÍio;
14.3 O Cronograma Físico Financero do Licitante deverá âpÍesentd todas as informacões
constantes no Cronograma Físico Financeiro em ânexo;

14.4 
^ 

composição dos Benefícios e Despesas Indiretas - (BDI) deverão utsltzar valores

referenciais de acordo com acórdão 2622/2013-TCU, paÍa construção civil e aplicado sobre a

formula para cálculo do BDI

j-').' o0

14.4.1 AS ]'ÂLÀS REFERE,NCiÀiS UTILIZÀDÂ PAILÀ COI{POSICÀO DE.STE BDI
FOR-ÀN{ ÀS r\IiNINL-\S, TOTALIZÀNDO 2J,360/o

14.4.2 ÀDÀ,{INISTtu\ÇÃO CENTR-à.L: }vlínimo 3,00o/o - N{áximo 5,50u/o

14.4.3 SEGURO + GÂRÂNTir\: lvtírumo 0,809ó - Nfáximo 1,00o/o

1,4.4.4 RISCO: Mínimo 0,97o/o - NÍáximo 7,27o/o

14.4.5 DESPESÀ FINÂNCEitu\: N{ínimo 0,59o/o 3" * N.'Iáximo 1,,39o/o

1.4.4.6 LLICRO: Mínimo 6,760/o - IMáximo 8,960/o

1,4.4.7 DESONER*A.çÀO CONFORX{E LBr1,3.1,61DE 31 DE AGOSTO 2015: - 4,50o/o

14.5 Às empresas Iicitantes optantes pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS,

PIS e COFINS discriminados nâ composicão do BDI que sejam compatír..el com as alíquotas a

que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Aneso I\r da Lei ComplementaÍ no.

123 12006

{{ rt* uc +ft + s + G))(t+ DF}(r * L)BDf:ll'
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14.6 Âs empresas licitantes deverão aprcsentar na composição do Bf)I, o percentual de iSS
compatível com a legislação tributária do município de ImperatÍlzfN|D', onde serão prestados os
serv-icos previstos da obra, obsen ando a. forma de dcfinição da base de cálculo do tributo
prevista na legislação municipal e, so'bre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual
de 4o,/o sobre o total dos senicos em conformidade com o ÀNEXO UNICO / ALC -
ÂLÍQUOTÀ CORRESPONDENTE ISSQN, ITEN{ 7.02 do Código Tributário de

Imperatriz/MÂ;

15. DA YIGÊNCIA
15.1 O senico deverá estar concluído no pÍzzo de até 120 dias (Cento e vinte Dias), contados a

parú da expedição da Ordem de Sen'iço pcla CONTRÂTÁNTE;
15.2 O prazo poderá ser pÍorrogado caso a fiscalizacão idenufique fatores relevantes que o
exijam.

16. RECEBTMENTO DO SERVrÇO
16.1 O tecebimento provisório dar-se-á após o tennino da obra c/ou sen.ico quando elimrnadas

todas as pendências apontadas pela fiscaüzaçào; para fins de posterior veriÍicaçào da

conformidade das especiÍicaçôes dos servicos e/ou materiais, no prazo de até 10 (dez) dias úteis

após solicitado pela contratada;
1,6.2 O recebimento definitivo flo pràzo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento
pror-isório, após a verificação das especif,cações, qualidade e quantidades d os

materiais e sen'iços conseqüentemente aceitação, mediante teÍmo circunstanciado a ser elaborado

pelo f,rscal do contrato, a ser designado pela Contratante;
16.3 Não será aceita entÍega parcial do sen'ico, nem seniço em desconformidade com este

Projeto de Reforma e ampliação, sob pena de rejeicão do serviço;
76.4 O Fiscal acompanhará a execução e emiúá relatório onde constatarâa conclusào ou não do

serviço para emissão da nota fiscal no ralor corresponde ao cronogÍâma aprovado.

17. DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. Registrar a obra no CREA/NÍÀ;
17.2. Execvt^r ^ Obras/Serviços na sede do município de Imperatriz - lv[Â, obedecendc,

íreLnente o Projeto Básico/Termo de Referência, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico

Financeiro e demais especificacões, confoÍme designado pela Secretaria N'Íunicipal de Educação

(sENrED);
17.3. Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constiruídas, em

especial o Código de Obras e de Postura deste N{unicípio;
1.7.4. Tomar todas as medidas de seguranÇâ no trabalho tais como: Sinalizaçào, Advertência,

.\r,isos, -I'apumes, enfim todos os meios necessários a evitat acidentes ou outros imprevistos,

conforme as especificações;

i7.5. Efetuar a matricula da obra junto ao INSS;
17.6. Cumpú fielmente o Cronograma F-ísico Financeiro, cumprindo fielmente cada etapa dos

serrricos nos prazos estipulados.
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.*lrpEnÀTRtZ
Obc

Item

PREFEIiURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CNPJ: 06.í58.455/0C01-16

REFORI,IA E ÂMPLIAçÂO OA ESCOLÂ PARSONOAS DE CARVALHO

Planilha

ÍELHADOS OE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA,CANAL.
INCLUSO ÍRANSPORÍE VERIICAL. AF-072019

fÉliiúÊMrõ ôóü iÉL-úÀ cEitrüiiCÁ-cÃÉÃtnnnl-. iipô àu\i'i
2 ÁcuAs. tNcLUSo TRANSPoRTE vERTrcAL. AF o7zo1 9

'cut"tEErm plel rEunA oÊRÀMÉA EMBoçAoA coM ARGAMASSA TRAÇo
1:2:9 (CIMENÍO. CAL Ê AREIA) PARATÊLHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL- AF-072019

cuMEEtRÂ E ESplGÃo pmlrelÀe ceaÂr,atcA EMBoÇADA coM
'ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO. CAL E AREIA), PARA TELHADOS
'coM MArs DE 2 ÁGUAs, tNcLUso TRANSpoRTE vERTtcAL. aF_o7zo19

CALHA EM cHAeA DE nÇo olr-vlNrzndo ruüMERo 24.
OESEWOLVIMENTO DE 50 CM. INCLUSO TRANSPORTÊ VERTICAL.

Bâncos B.D_|.
slNAPf-0{2020- 27.36%
MaEnhâo
ORSE .022020 - Sêrgipe
SEINFRA-026-Cêerá

Und

No

xbt

Êncargos
Desonêrâdo:
Hoaisu:
85,18.Á
ten$lisE:
18,8s%

Total

20.097,15 80.388,60

N'.-<--1
$.A.-t-)-

1.5

3?.97

* 
3.7õ7Ji

1.11

r. io

bs'6,sr

- it$i,ôól

'i7ó.àó

iàà.zo
-. - -5.00ã,rs

1.17 :

t.rs -*-.1--

2.6

2.7

3.1

-í,â5:

i2ü,
ios.sg

' aa,'ô3t ós s6i.ii

2 663.60

1.126.97

152.570.61

z.ôôà.sà

:.ôgz.gô

809,06

-es.ààô.1ô

157.51 480.40

144.571,40

17,60i 2.,31,3E,

1.117,t2

13.íE6,65

2.911 .36

13,984.3

1.4

1.5

6l.44

m0.71

1E,

:4.6
aF o7rnle- eúaóÇmteútóõôiiiÃnô,iir,uiS§ÀiÊÀÇói:zigiCrrueirio.õÁlÉÀÉàrci., ü --- -ic7ri

RUA RUI BARBOSA . CENTRO. IMPERAÍRIZ i MA

[,1.

71209t001,.1

LSEOO02

SINAPI

ôÉdE --'
...,...'.....*..*.i
SINAPI ]

lirômentoê/ousovação) --,-;, - ----ozíj----

MÉS

'- -;ii----- - -*

49,98 11

(respâgem e/ou

SEM m'

45,21

m'

ORSE

SINAPI

com têlhas c€ràmicas

- -- 
i{àãoçao úe vaso ünúnJ-

316,57
12!201.7...... ..........

16

m' lisd --

ORSE 
:

51,68FURADÔ.

lâsto

oü bloco dê viclro

OE PVC

** 
üÊôuÕÂô eõoúF)úiÁCÃôoÉãiÉáno Côr,r §olo
PREOOMINANTEMENTE ARGILOSO . E,(CLUSIVE SOLO ESCAVAÇÃO,

SINAPI ;;--

,coNcRETo ARvtAoo, PARA EDtFrcAÇÁo tNSTtruooNAL TÉRRÉA, FcK "
PARA VAOS OE MAIS OE 1.5 M OE

M- E4,g -

HoRrzoNÍAL DE 9x19x1gcM (ESpEssuRA gcM) DÉ pÂREDES coM ÁREA
LiouroA rúaroR ou rcuAL A 6r,r coM vÃos E ARGAMASSA DE
ASSENTAIVIENÍO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06201{

-ioss,sd-
mi

;r----*-

ESTRUÍURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER OE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO IúANUAL. AF 06201 1

2171.72ALVENARIA (COM PRESENçA

vedacit
co8oco DE coNcREro (eLrMeNto vnzqoo), 7xsoxsoctú, ASSENÍADo

com argsme§

3,05
ARGAMÂSSA TRACO 1:3 (CIMENTO E ARÊIA)

91221

(98) 98542-871 7 / allan.robsom@gmail.com

i 1.10

r 2.8

P

11.69:

ôí,85

m2

M c 4n .86 38

2r9.580,03

57 32 2 t49 g0

39

1ii

OU IGUAL A

'_mi..-_ ,... _ ,.-

s.i" " .-" -

9422E:SlNAPl

:

94224! STNAPt

51.60,

!

o,b,

COMPRIMENTÔ AÊ 032016'- - Éir!À paÉiJciIoÃóÂ pARÂ-JÀúrEú§ cor',i urrs óÉ i.ã ú óÊ VÃó

171,27

52.03

15.18i



-*-tltPEIAÍRlZ

PREFEITURA MUNICIPAL OE IMPERÂTRIZ
CNPJ C6.153.455/0001-16

ObÉ
REFORMA E AMPLI,AÇÃO DA ESCOLA PARSONDÂS OE CÂRVALHO

_ ...Pl gli!!_r!..,.o_Í á qglltá.ia si ntériq

DE
.SOLDAOAS, INCLUSOS PÉRFIS MÊTÁLrcOS, CHAPAS MEÍALICAS. fírÃO 0Ê

TRANSPORTE COM GUINDASTE . FORNECIMENTO E

Bancos
stNAPt - 04/2020
Maranhão
oRsE - 02/2020 -

SEINFRA-026-r

Enca.gos
Oesonêredô:
Horisb:
85.'í8%
Mcnsaliste:
48,85./o

- Sêrgip.
Cêará

Banêo 
l

E

KG

c-oüÀiÊà- ----..à;....- -
39.E20,87

106.ôo
paÉ

o

para de aço

com 1m - *m €beÇa 36,10:

24.

2.599,20

- - íb's.r1
- 

úítãàêíoe õrim - ôãiÀpó Éásâàã ã,ii Áiô I o,is, rucrÁ" ÊsÉÉ c4so riú i -

.Clâs I, parê Cabo de Aço d=5/6'

Cabo dê aço galvanizado 15mm (lênsor)

PLACÀ - FORNECMEMO AF _12n015

EMEUTIR (1 rNcLutNoo
AF _12n015E PLACA. FORNECIMENTO E

TOMAOA BA]XA OE EMBU'I]R {1 MÓDULO), 2P+T 20 A, tNCLUtNDO
SUPORÍE E PLÂCA. FORNECIMENTO E INSÍALACÁO, AF 12]2015

(1

PLACA. FORNECIMENTO E At 12J2015

PAREOE. FORNECIMENTO E

27 6.194,90

1.055,34

716.75

5.2

5.3

V

5.9

5.4

5.10

, 5.2ô

5.28

91

9301

49.51: 7.426,50

- - '. Ê65eiú

1.259,52

485.52

651,00

UN 17

20.45: 26,041

-'..---tí- 2232 24552

484,80

19,711 434.94

ió7.0d

.METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES
SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO

METALICA. PARA 16 OISJUNÍORES TERMOMAGNEÍICOS MONOPOLARES

COM BARRAMENTO ÍRIFASICO E NEUTRO. ÉORNECIMENTO E

741 SINAPI
_- _. lNsTÂr lcaô_

ouADRo óÉ órsrRiáúrCÀo oE ENÉRôrÁ DE EIí8UÍIR, EM CHAPA
METALICA, PARA 32 DISJUNÍORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES,
COM SARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E

--- iíô.iõ

542,47: 542.47

i-ii,iit - -

]NSÍALACAO
PADRAO NEMA (AMÉRICANO) UN

UN

UN 40

"- - uN-- -- -

11

22,

-- -- - s6.rã

' -ã5r0.Oo

5.25

3n2t 37722

1.159.20

125 A í 5OA 240V. FORNECIMENTO E INSÍALACAO

ELETRoouro RicrDo RoscÁvEL. pvc. oN E5 MM (3) - FoRNEoTMENTo E M

:--- ---i

5.29

5.30

5.31

6,62,

6.57,

r,l
\lRUA RUI BARBOSA . CENTRO . IMPERATRIZ / MA

2.04,(.91

i.oog.os

i.í5d.1ô

122..0:i

466.1 1

UN I

55 1.619.20

11

AS9l

t|'.---:
-il. i)-

úN--,-*------G*-

UN

-----iô"-
FORNECIMENÍO E

INSTALADA EM

.PLACA
Ê

^F_1212015

PARÉDE . FORNECIMENTO E

N _12t2015

^F 
1rDO15

ELETRODTTTO FLEXTVEL CORRUGADO. PVC, ON 25 MM (3/4). PARA
:CIRCUIÍOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE. FORNECII\4ENTO E

245 5,

308,9

CIRCUITOS TERMINA]S, INSTALÂDO EM PAREDE

TERMINAIS. INSTALADO EM I.ÂJE

MAIORES OUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, AF-052015

iiesre riÉ ereaaer,,ENio sra pnnn spon - FoRNEcTMENTo E 9 40.67

4.

11AGUA OUPOEIRÁ

ctRcutÍos TERM|NÀts - FoRNEC|MENTô E tNsrALAÇÀo. aF_t2,zot5

tCABO OE COBRE FLEXjVEI |SOUOô, ZS Urr, ÁrjrrCHaú +sozso v,
PARÂ DTSTRtBU|ÇÃO - FoRNECTMENTO E TNSTALAçÀO AF_12n015

tt iso l

ctRcutTosPARA TERMINAIS FORNECIIúENTO INSTALAÇÃo,

AF _12n015

70ISOLADO.
PARA DrsTRrBUrÇÀo EFORNECIMENTO rNsrALAÇÃo.

SEINFRA
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO COBRE NU 35MM2

(98) 98542-871 7 / allan.robsom@gmail.com

I uq)\----------/vtv

UN

B.D.r.
27,36%

Total

UN

UN

1.042.17

28.98:

290

zàz

20.39 1.468.08

UN

E

-- üú--'----

5.14

UN

UN

PVC,
FORNECÍN{ÊNTO

51



PREFE URA i/UNICIPAL DE IMPERATRIZ
CNPJ: 06.158.455/0001-1ô

Ttto

CP a
.àIMPEIÂTRIZ

ObÊ
REFoRMA E AMPLIAÇÃo DÂ EScou PARSoNDÂS DE cARVALHo

Planilha

Bancos B.O.l.
srNAP'-04/2020- 21,36.h
MãEnhão
ORSE-022020-SeÍgipê
SE,NFRÂ-02ô-Cêará

Encargos
Desonêredo:
Horicta:
85.18%
Mensalista:
18,85%

Total

áz.sà

E9.87: E98,70

:

9.19: 1a7.O1

,,1'--:----'-1-
I t-

Código

9'1

Desc.içào

,1/4). PARA CTRCUITOS TERMINA|S. TNSTALADÀ
IFORNÊCTMENTO E TNSTALAÇÃO. AF_l21201s

Sintética

DN 40 MM (1 UN

Qunt. Valor Uni| Valor Unit

. : .... . 9.9Í,! aD!
6 10 81, 13.76

EM PAREDE

PVC.
E rNsrAqçÁo aa_1nüs

90 GRAUS PARA ELETROOUTO. pVC. ROSCAVEL, DN 25 i.tM (r4.). UN
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE . FORNECTMENTO E

ON 85 MM (3). UN

UN

UN 21

[4 3OO

i

:

4,72: 78.48:
i:

52.,(4t 1.101.21.

6.85
5.36

5.39

129
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E TNSTALACÁo. AF_1 rzo19

)

LUMINARIA ARÁNDEU ÍIPO MEIA lúe. oe soaaepon. coií 1 úMPAoÀ uN
LED OE 6 W. SEM REÂÍOR . FORNECIMENÍO E INSÍALACÃO. AF_O22O2O

- - túúiúlàir ôÊ ÉüÉiieÊlCr,q. cô'üi so úúpeoes reo oÉ i ü seu
REÁTOR . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF _OZNO2A

de luz em de apaíenlê UN

6

3

-^ id--

;

53,70i

i

23.09;

1

t,64: 492,00

410,34

88.20

218,21

540

610

6.12

tNcLUso coNJuNTo DE LtGAÇÂo PARA BActA sANtrÁRtA
FORNÊcIMENÍo E INSÍALAÇÃo, AF_Í02016

DE INOX

aàriCaoa eiritrTú,tó ânzâ móoanrà. e=âio

ônüÉo i'r'iôx p,arvcs

rusô. pvc. soloÁvEr-. ôN zsroa. iú§ireoo EM RAMAL DÉ
DISÍRIBUIÇÃO oE ÀGUA . FoRNEcIMEN'o E INSTALAÇÃo, AF

PVC,

BRANCA
AJUSÍÂVEL.

FoRNECTMENTo E rNsraLAcÁo. AF o1/2020
VÀLVULA DE oEscARGA METALTCA, BASE I 12 ', AoABA|JENTo
METALTCo cRoMÀoo - FoRNEctMENTo E rNsÍAL,AÇÀo. AF-o12019

rõa;;pi;;à;ãià6;á-úiàvaüüiãú;ãiiàüGiááààrãiCiitã - uà-- -à,

217,631

466 20

277,17 1.663.02

627,47 1.254,94

com anel erpansor para vaso sanitáno, âcabamento un
cromado. DECA 1968C ou similar

ENGATE FLExivEL EM púsnco BRANco. ía x locM . FoRNEctN4ENTo uN

DE PAREDE EM METAL CROI",IADO SEM TAÀIPA INCLUSO

branco, paG É$ snilârio. tpo convencional. un

UN

coM RESERVAToRTo 800 A 1500 ML. rNcLUso FtxÁÇÃo. AÉ_ol,zo20

10

166

611

6.14

o.i3

o.io

622

10 57.63 576.30

perâ unl
-üN--,-*- - -

úN

6'- 
.'- "

-- - ááã,ó;

àfii.oe

t.iil.ze

üvÀÍoaló o'e uciúêÀ 6neicÃ ô) ôõiúúÀ aúspÉNsÂ E AcESsóRros 
'

ô.is 
-

:li slo.as r.iói.gz

tú

ÉM PRUMADA UN

x UN

7.2

+á' d.e6

64,30

ii,zo r2s,eo

:6.16 89440

-6\l : àe6ã7

TE,

,DE'

| _12t2014

AF 12n011
EM RAMAL DE oISTRIBUIÇÃo UN 10
AF 12DO11

iHstei-ÀooÉupnuurioÀoEÁôuA- úN 1'
ux i ri.or - - -- ioso* ' -í15.sá

54,9ô

22.6E

69441

PRUMADA FORNECIIT1ENTO E INSTALAÇÂO AF_12]2014

]TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA EOLSA CENTRAL. PVC. SOLDAVEL, ON
25MM x 12, tNsraLAoo EM RAMAL DE orsrRr8urÇÃo oE ÁcuA -

FoRNECIMÉNTo E |NSÍALAÇÃo. AF_r2n014

LwA, PVc, soLDÂvEL. DN INSTALAoo ÊM PRUMADA DE ÁGUA

't3,74

:

2,66:

;6.24

5.73iô.ãi-* -"-

UN

89528

89501 SINAPI

i+o.ol

69.í2

DE ÁGUA. FoRNECIMENTO E AF _12n014

.róÊLàôCo ôiiÃü§boM eucHe óÊ üiEo. pvc, sor-oÁvei,

6.25

6.26

ai.ài

o.àa

1/2 rNsrALADo EM RAMAL ou SU8-RAMAL DE ÁcuA- ÉoRNÉcrMÊNÍo E
rNsrAt ACÃo aF 12Do1a
JOELHO 90 GRAUS, PVC. SOLOAVEL. DN sOMM INSÍÂLADO EM PRUMADA
oE ÁGUA - FoRNECTMENTo E tNsrALAÇÁo. AF _1zno14

EM RÂMÂL DE OESCARGA OU RAMAL DÊ ESGOTO
aF 1)DO1À

RUA RUI BARBOSA - CENTRO - IMPERATRIZ / MA

1 1,'t 4

ôÀsÊ Bü;iia ôe ràuçào tôngà àe pvC rigidó úldával, marom, diàm

SINAPI ; 2, INSTALADO
DE DE

: oE FtBRÀFtBRocrMENTo FoRNEctMENTo E rNsÍALAÇÃo. AF_0620r6

ãôpir';om;à;. à=10mm lr iár - rei.t!õs o-e; àu simiràr

-iúdcrpVa.SÊRIEr'ioÀril,ÊsooioÊkeúlii.'oúióouúlÉôniiÉcrDôE "-M-- ios.5
EM RÂMAL DE DESCARGA OU RAMAL OE ESGOTO

SINAPI MN,,!, 11,5
tNsrALADo EM suBcoLEroR AÉREo DE Escoro sANlTÁRro.

sinlpi --i[o8flic1§Éni'eÉ,Àcurpr-uwlr.oúror.,*,r.rônlecrooE^suúDo iú - 
12

EM R.AIúAL OE ENCAÀ4INHAMENÍO, AF_120í4

SNAPI ÍUBO PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM. FORNECIDO E M 16

14.90 44..70

126.03,

1 46.70

tti

586.80

4.559.71

. io.oà: rdr.s6'

i

2..§ 102,1A

; I ,i, I lr

i'/ l

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO. INCLUSO CONJUNTO OE
LIGAÇÁO PARÁ BAcIA sANITÀRn AJUSTAVEL. FoRNECIIVENTo E

632
INSTALADO

_ sÂN[ÁRrô

(98) S8542-871 7 I allan.Íobsom@gmail.com

17

68.39

)s.lo

r64

r65

iô.ô-- -r"-*

UN

7S.098,93

' 
1 303.44

-'*--sà.s2 -' - 
ããb.ià

256.51 1.861.27

7<O &1'

- -là:" -

üú-1-

I



P R E F E ITURÁ M UNICI PAL DE IfuIPERAT R IZ
CNFJ: M.t1|lsg,Ooot 1; "'

.a-n iÊiiifirz Obra irq
REFoRMÁ E ÂÍt pll,AÇÃo DÁ EscoLA paRsoNDÂs DE CÁRVALHo

Eancos
stNAPt - 0q2o2o -
Maânhão
oRSE - 022020. sergipe
SÉINFRA-026-Cêa.á

Encargos
Desonerado:
Ho.isá:
85,18%
Mensâlista:
48,85%

a.D.t.
27,360À

r Código

89866

Descriçãô
Planilha orç?m9!!-'á4a Sintética

DN lOO MM,,JUNTA ÊúsIcA, FoRNEctDo E INSTALÂDO EM RÀ?úAL DE DESCARGA
ou RÂMAL DE Êscoro sANtTÁRro. AF_12]2014

--- â--*.-- z, 9,141 27.42

237,55t 3.064,39

88,09

PVC PREDAL,
,JUNTA soLoÁvÊL, FoRNEctDo E tNSÍALAoo EM
ou RAMAL DE EscoÍo sANlTÁRlo. AF_12011

RSr'ÂL DE DÊSCARGA

PVC. DN 50
EúsTrcA. FoRNEctDo Ê EM RAMAL DE OESCARGA

:ou RAMAL DE ESGoTo sANtrÁRto. AF 1 2nau

DE 60Ôí coM

MANUAL. ApLrcADo EM ÁRÊAs sEcAS soBRE tAJE. NÃo ADERTDo,

cemico para parêde, 10 t 10 cm, Elizâbeb. linha cristal Fiscina,
aplicado com êrgamasa industrializâda ac-ii. rêjunte epoxi, erclusive regulaizao
de ba* ou emboo - Rev 0'1

OE MEÍALON E

DOIRÀDICÂ INCLUS, PINTURA ESMAITE SINTETICO
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA INCLUS 8AÍENÍES E

RUA RU, BARBOSA - CENTRO - IMPERATRIZ / MA

DN40MM, UN

6.37

.OU 
RAMAL DE

RAMAL DE DESCARGA

DN 2sr\,,r[.r. rNsraLADo eu onÉruó óe nÉ- rí
coNDtctoNADo - FoRNEctMENTo E TNSTALAÇÃo. AF_izc14

JOELHOgOGRAUS,PVC,SOLOAVEL,DN2SMM INSTALADOEMDRÊNODE UN 23
iAR-coNDtcloNADo - FoRNEcil\4ENÍo Ê tNsrALAçÃo. AF-12p014

- 
ticietÉó il cúü§, âVô. íb-lóÁVÉr-, óru 23r,,lü. rNsiÀüoô Éri óÉÊúó óE ú',i- 

- âã - '-
,AR-coNotctoNADo - FoRNECIMENTo E tNsÍALAcÃo. AF 122014

DN
FoRNEcTMENTo E tNSTALAÇÁo. AF_1zr2oí4

UN9

! 6.38

:

:

. o.4u

3.83,

I-i rii
I

3.01

\í;,
4,E4,

2.064,31

337,61 r

àse,ó)

260,70

2.654,57

485,35

rz.gge,oc,

485.35,

12.3S8.60

11.7E1,55

:.oie.nô

11 781.55

10 504.04

2.263.U: 4 527.66

.226.,s

8.572.86

6.12

98071

6.49 96081

6.50

i

741451001

. TAMPA í:00C1ú : EORNECTMENTO E |NSTÁLACAO
CâixâclegorduE "cg" 60x60x65cm un I

6.44

6.45

646

6.47

oúri:óiióôxàóúú,:ur.lirÊü§iicn, ún 
- 

io
FORNECIDA Ê INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RÀMAL DE
FscorosaNrrÁRro 

^F 
gDoiÁ

Caixa d águâ em fibÉ de vilro - iníâlada. sm estutura de supoíe cap. S.OOO un

6.48

ORSÊ

' 
ià:s6' 

-. 
i.aoi,ài

53,01

i6

7281

tE,56i ss.o7s.sr

iàs,ià

15 725,41

63,7,f: 27.261.59

;; 'ei ---.-arO.s3

tts.ci: so.orjjJa

18 193 709 28

qó.rdo.2i

17.903.29

i)
)/

i

i[r u

6.34 89724

6.35 6973í

cERÁMrcos MAcrÇos, DtMENsôEs tNTERNAs: r,6 x 4,6 x 2 4 M, voLUtíE
UTIL: 14720 L (PARA 1OS CONTRIEU|NTES). AF 0512018

FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
cERÂMtcos MActÇos, otMENsÕEs INTERNAsT r,6 x 4,6 x 1.6? M. voLUME.

,UTIL: EE32 L (PARÁ E4 CONÍR|BU|NÍES). AF_052016

UN

UN

UN

UN

rsuMrDouRo RETANGuUR. eu tLvenaRrn coM TUoLos cERÂMtcos
MAcrÇos. ot[.,rENsôEs TNTERNAS: 1,6 x s,E x 3,0 t,1. ÁREA DE
INFjLTRAÇÂo: so r,t (pARÁ 20 coNTRtBUINTES). AF_os/2ois

Lavalono com Mncâda em gíâniio crnzâ andorinhe e = 2cm dim 2 4OxO 60
com 03 cubês de embutr de louça. siíào ajustávêl metalizado, válvula cromâda.

:torneira cÍomâda. inclusive todopia 10 ch, assenlada

I 727

DÉ

SINAPI

SINAPI 8.247

ORSE 2 1.777

TANQUE
TNSTALACÃo. AF 01zo2o
RÊTANGULAR. EM ALVENARIA COM TIJOLOS

I'TII I7ÁCAO DF RFVOI VFR í AR.COMPRIMIDO)
PINTURA ESMALTE FOSCO, OUAS OEMAOS. SOERE SUPERFICIE h: 461.9

,METALICA, INCLUSO UMA OEMAO OE FUNDO ANÍICORROSIVO.
.....U.I!I IZACAO,.DE,REVOIVFR íARCOMPRMINOI , .... ,

.PINTURA ESIúALIÊ FOSCO, DUAS DEMAOS. SOBRE SUPERFICIE m: 2967.12
METALICA, INCLUSO UMA DÊMAO OE FUNDO ANÍICORROSIVO,

PVA EIú UMA

- 
iis.sà

SINAPI

41

PAREDES DUAS

PINÍURÂ COM TINTA LATEX PVA EIú PAREDÉS.

EM

INCLUSO UMA DEMAO DE FUNOO ANTICORROSIVO

06Q014

1Logotipo da

ESMALTÉ FOSCO, DUAS OEIúAOS, SOERE SUPERFICIE

APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOERE PISO 296,65

ORSE

SINAPI

. coWFNcIoNAI- NÃo ARMAOo AE Q?,016
:REVESÍIMENTo cERÀMrco pARA PAREoES rNÍERNAS co^, pLAcAS

TIPo ESMALTADA EXÍRA DE DIIVENSÕES 33x45 cIí APLICADAS ÉM

MOLOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENÍO

m? ' 1499,53

1E6.36

AREADE [,4AtOR OUE NA AL INTEIRATURA DAS

ENlINTERNO BORRACHA
COM COLAVINIL (FORNECIMENÍO E ASSENTAMENTO)
PISO

9.3

ORSE

(98) 98542-8717 I allan.robsom@gmail.com

2t9.84

i ., 
------1- 

j

". 
z:i -=!-''- t'\;sÍ---,/

rltem

. . - l *-.. -.. ........ ._.
e222oisrNAÊt'- iüBõóÉ CôúôàÊÍo i,Áiü nÉoEs ôôleióÀrs iÊ eCües àLüViais,

! DIAMETRo DE s00 MM, JUNTA RiGrDA. iNSÍaLAoo ÊM LôCAL cotu ALToi ,NivEL oE TNTERFERÊNCn§ - FoRNEctMENTo E ASSEN-rAMENTo.

ouant. vãtor unití üáror úniti.- iàúr
.. gom BDtg 15 3i. ' is.lg tts.tt

ro - o.rgt ,,áo:'- ia.óo

r0 6.26: 6,60i E6.oo

uni '

UN

lu

.:..
9375tORSE

,l

mi 
-. : aj43i.g+

P1NTURA 1:3.5tjtÍ

m: i530.02 2.47: 2.63 4 023 95

- -; is:s.s u ur, ,o,rs rg gor g:

14.58',

an23 602.70 S g+a.s5

780.57 90.63:

r1.26q74

i 8.1 94990:SrNAPr

260.34:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CNPi: 06.158.455/0001-16

-*-li/tpExÀTRlt
Obra
REFoRMÂEaMPLt ÇÃo DAEscol paRsoNoAs oEcARvALHo

'újiirçâo

Telâ de nylon üpo

Bancos
stNAPr - 04/2020
MaEnhâo
oR§E - 022020.
SEINFRÂ.026.

Encaígos
DesonêÉdo:
Horislâ:
85,18%

48,850/à

B.D.t.
2736%

. S€Íqipe
Cêerá

cáÃ noiourãem ar,min;o 
"noiiioó 

narrrài m' :i '

2?5,i5

246,80

ailp 10.6ã7.019.5

tipo àóraura-ri:ro. o" 
"orer. 

exclusive vÚro m] s5 o iz ô50.dà

26 44236

z.ri'gr,riá

30

8.373.56

620,62

335.98

413.70. 427,10

1.123,76:

51,41

5.707,01 5 707.01

-1í131

140,iiÁ

1.211.39

560,60l

- Llir.á.I

1.496.496,24

409-119,36
't.905.615,60

13.2

2A,21

13.10

13.í1

1.21

235,12

213.16 Rempâ pedÍão para âcê9 dê ieÍcênt6 a pasero púbhco em concÍeio
simples Fck=25túPa, desempoledâ. com pinluÍa indicaitua em novacor. 02

x'47.á

Total sêm BDI

Total do Bol

t,
,i I
' t'I
ii
Ui

t
,

i! /'lh,ü U ü\J\ ,'L t'.

Íotal GêEl

ri.,:
\,

l/.

PedÍo Heônque
Engenheiro CMI - CREA-PA 1 11574035-0

RUA RUI BARBOSA . CENTRO - IIúPERATRIZ / MA
(98) 98542-8717 / allan robeom@gmarl.com

g7

ÉvpÉnirirvlÉieficoe : M " 
os5.z

PVC. LrSO, COMERCIAIS. INCLUSIVE

co2 6KG

'exitiiÍor eiri pvi. ciiá.: ãó x zo crÀ

ii.2--

11.i .1

OLEO,

de indicativa

23.681,51
MEOIÇÃO E PROTEÇÂO GERÂ1. INCLUSIVE MALHA DE AÍERRAIIIENÍO

UN

7835

:Tú8o DE AÇo GALVANTZADo coM côsruRA. clÂssE N4ÊDn. coNEXÂo r

ROSOUEADA, ON 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMÂIS E SUB-RÀIIAIS DE GÁS
FORNECTMENTO Ê TNSTALAçÂO. AF_122015

ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÀO OE TUBO PVC ENTERRADO

221

Caire com regulâdoí ? eslágio (instalação gás)

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

137 1 1853
em pvc'2'mm anÍ{hamas (simbolos. cores e pctogEmas
1 3434)conformê nbt

x 40'cm,

un

CJlESTRUTURA MEÍALICA

metálica parâ gás d=1,2" r

EM áoDizIoS. ci TABÊLAS DE BASOUETE

ESTRUÍURA METÁLrcA OE TRAVES DE FUTSAL CJ 1 882,35

13.12 7 4241t0A1
TUBOS DE ACO GALVANIZAOO, COM COSTURA, OIN 2440, OIAMETRO 2',
COM TELÂ DE ARAME GALVANIZAoo, ÊlO 14 BWG E LIALHA QUADRADA

ALAMBRADO PARA

12x30cm
Plâca de inâugu.aÇào 951.1ORSE

sinalizaçào pata

aluminioêm logomerca80r60cm.com

1 0719

13.14 , ltgAO

{ J.1t

lltem Código:Bânco

,t ,.

lll .-----

Êt'\.)'--1"-

PlanilhaOrçamêntári-aSintética 
..

Uôd Quant. Valoí Uniti Valor Unit Total

uN 2 r?6 29

\ r .-i:

66,ô9

. 2.761,52

736,51 . 1.173.02

23EBt. 1 ú'i2

63.318,5t

26 252.88i

lú'.

19.5,13.4

I

2

870E1 ORSE 1 44.1 8:

1
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PREFEITU RA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SEMED

coM DO BDI CONFORME 262212AL3 TCU PrENÁR|O

ITEM DESCRTçÃO
VALORÊS DE REFERÊNCIA - %

BDI ADOTADO. %
MINIMO MAXIMO MEDIA

1 Administração Central 3,00% s,00% 4,00% 3p0%
2 Seguro + Garantia (*) 0,800/o L,00v. 0,90% 0,80%
? Risco 0,97% L,27% L,L2% 0,97%

4 Despesas Financeiras 0,59% 1,390/. 0,99% o,59%

Lucro 6,1.6% 8,960/, 7,56% 6,16%

6 TRIBUTOS 7,65%

b.1 tss (***) Conforme legislação específica 4,00%

6.2 PIS 0,65%

6.3 COFINS Conforme legislação específica 3,000/o

b.4 DESONERAÇAO Conforme Lei ne 13.161 de 31 de agosto de 2015 4,50oÁ

7 BDI 2L,L5% 28,32% 24,70% 27,36%

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no acórdão

2622/2073 - TCU - Plenário:

{7 + AC + S + R + C)(1 + DFX1 + t)
otti= -,

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 tÍibutos (PlS, CONFINS e l5S)

lmperatriz - MA 27 de abril de 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CNPJ: 06. 1 58.45Sl0001 -1 6
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êÊErmi^ôE

á ilpEnÂTRIZ ra e AMpLTAÇÃo DA EscoLA pARSoNDAS DE cARVALHo

Planilha mentária Sintética
Item Descrição

6

4

2456,Uf)

61,95,

48.98

1.6 Remoção de lavatório

Remo$o de pintura (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)

DE REVESTIMENTO C ,DE ronúÁ úÁr.r

i

m2 625,8.

un

.7

UAL, SEM

1.9
122017

de piso cerâmico ou ladrilho

RMA MANUAL,

Rev 01

112 -.ôevôliçÃô 
oÉ'prúne§ E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA

10,89

82,97

5í,68

m2

mti 5,92
:MANU-A|,. SEM REAPROVETTAMENTO . NF 12t2O17

1 .13 , Demolição de reboco m" 6o

4 r
N'.--4
za )---t-

1 .14 iDEMOLTÇÃO DE FORRO DE PVC m2 285,36

'má -'- - 
íi,5a'1.15

1 .19

Remoo de cobog ou de vidro - Rev 02

1.16

1.17

Remoção de telhamento com telhas cerâmicas

:Remoçáo de vaso sanitário

1 .18 Remoção de interruptores e tomadas

de luminária

20 DE TRAMA DE MADEIRA PARA ERTURA, DE FORMA

DE CABOS COS, §eHlt

MANUAL DE VALA COM NDIDADE

.1.3Q M. AF .031201ô2.2 ;Apiloamenio manual de fundo de vala

.ATERRO MANUAL S/CONTROLE , MAT C/AQUrSrÇAO

548,1 6

1<

:un ?o

46.23

m2 JJ

2.4 .CORTE E ATERRO COMPENSADO

E couÉÁctnçÃó óÉ ATERRO COM SOLO
pREDOMTNANTEMENTE ARGTLOSO - EXCLUSTVE SOLO, ESCAVAÇÃO,

2.6

'CARGA E,TBSNSPORTF AF 11120:Í9
: (COMPOSIÇAO REPRESENTATIVA) EXECUÇAO DE

....
m3 493,26

mt-. ""6i6,5i,

ESTRUTURAS DE m3 62,76,

84,9

84,9

2,99

0,28

RUA RUI BARBOSA - CENTRO - IMPERATRIZ / MA
(98) 98542-8717 / allan.robsom@gmail.com

i:
ri

j -v

Und Quani.,

,m2

-, ., ';
J

^n;--.

imi

m3

293, t 1

1.4 DE E.

1.í0

l.tt-

-1

- ig6,ós

,12 
-

,un5

m' 548,16:

M 1loiiÀz

PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE

JÀNELAS coM MAis DE 1,5 M DE VÃo. M

M

).8
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CNPJ: 06 1 58.455/0001-16
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-CP

CNNT]uD€

d# hrpERÂTf,11re e AMpLTAçÃo DA EscoLA ,ARSoNDAS DE cARVALHo

Planilha Orçamentária Sintética
Item iDescrição

2.12 lmpermeabilizaçao com vedapren bra nco ou similar, para la

?1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO ICO FURADO C/

ALVENARIA DE BLOCOS CE rcos
HORTZONTAL DE 9X19X1gCM (ESPESSURA gCM) DE PAREDES COM AREA
LÍQUIDA MAIoR oU IGUAL A 6M, coM VÃoS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/20í 4

:m"

Quant.

15,55:

22,97,

- -ross,óo

200,71

637,44
,.,.,..,,,''''.:

290:

tt

B

l

230

Und

J.J EM AL

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X5OX5OCM, ASSE
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E ARETA)

E
'" "TitT

3,0s

,'n" ,72

,tz7

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF O6t2O14

Reboco especial de parede zim com aigãmassà traço t: - t:i ôimeíto t arcia t m2

NTADO: m'

zt

aÊ

4.1

4

A POR R|PAS, CATBROS E TERÇAS
TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA.CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07I2O19

2 rÉrrrnuÉúro coM TELHA CERÂMICA CAPA.CANAL, TIPo PLAN, ioM ATE
2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF-0712019

3 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA
:TRAÇO 1 :2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2

.ÁcuAS, rNcLUso TRANSpoRTE vERTrcAL. AF 07t2o1g

4.4 :CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAt E AREIA), PARA TELHADOS
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF-07i2019

4.5
VERTICAL

1587,65

m2
- 

í58i,65

M 132,1

M 61 ,44

M

un

UN

un

UN

UN

M

147

91 34

uni

4.11

4.ii

Esticâdor para cabo de aço 5/8"

lnstalaÉo de Clips - Grampo Pesado em Aço 1045,

Classe 1, para Cabo de Aço d=5/8"

FSFF C450 Tipo 1

4.13 Cabo de aço galvanizado 1smm (tensor)

Plafon

üúÉnbÁ ÉLúongscrrurÊ É§prriÀL snÀNlcn 45 w, BASE E27 '
ENTO E INSTALAÇÃO

LUMINARIA ESTANQUE. PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU

'5

:). Í

m

un 117

5.2

5.3

5.4

5

IMPACTOS - TIPO AQU4TIC PIAL.OU EQUIVALENTE_, 
^

CABO DE COBRE FLEXíVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI.CHAMA 450/750 V,

PARA clRCUlros TERMINAIS - FoRNECIMENTO E INSTALAÇÃo.

RUA RUI BARBOSA - CENTRO - IMPERATRIZ / MA

(98) 98542-8717 / allan.robsom@gmail'com

AF 1?t)M5

3189,97

!
i

I

AF 07t201.9.
' o ÉnaeôçÁMÊNÍócôü ÃRôÀüÁ§§n fnnçÔ i,z:s tctúÉNio, cÀi É niÉtnt. ' M

:SOLDADAS, INCLUSOS

: OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE . FORNECIMENTO E

-n.a - --'relÉnr',lÉNÍo'ôõü'ÍÉLÉÀ 
ôáÁçólÀLún,tíúto e = 0,5 MM, CoúÁÍÉ 2 m'

ÁGIJAS INCI IISO ICAIV1FNTO AF O7l2019
4.9 lPorca para parafuso de 3/4"

4.10 Parafuso a t,iq" - oarià cóm 1 m - sem cabeça
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Planilha O Sintética
Item Descrição Quant.

5.5 :CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 4 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
rcrRcurTos TERMtNA|S - FoRNECTMENTO E TNSTALAÇ 

^O. 
AF.12t2015

' '" 
cAiío"ôÊ coBtiÊ ÉLÊiítüÊL i§bLnüo, 2s rrlrn,r", nr.rtr-cnAí/Á 4àô16ô'ü, 

' ",

i PARA DISTRTBUrÇÃO - FORNECTMENTO E rNSTALAÇÃO AF _12t2O15

5.7 CABO DE COBRE F ISOLADO, 70 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V,

5.9 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+Í 20 A, INCLUINDO
suPoRTE E PLACA - FORNECTMENTO E TNSTALAÇÁO. eç jZtZOtS

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1

SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO

M 235,6

232,5.6

M 150

RTE UN 30

UN

UN

UN

17

11

J

SUPORTE E

SUPORTE E

ILO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
E TNSTALAÇÃO . AF _12t201 5

3. I I

:,,,,,,,,r lirutennüÊión srurprÊS (i Móoulôt. róú250v, rúcLürNóó
;PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-1212015

5.12

5.13 INTERRUPTOR SIMPLES (3

PLACA - FORNECIMENTO E

5.21

5.22 DISJUNTOR

DISJUNTOR ETICO TRIPOLAR
,125 A ,150A 240V, FORNECIMENTO E I NSTALACAO

LruiÉnnüÊÍõn §iMpLÉ§ (z üóôuuo§i, ron"t2sov, TNCLUtNDo §uponrÉ
PLACA - FORNECTMENTO E TNSTALAÇÃO. AF_12t2015

E: UN .

UN. 10

5

5.14

5.15

516 CAIXA RÉÍANGULAR 4" X 2" BAIXA (0.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN

:pnneOe - FORNECIMENTO E INSTALAÇeO. erlztzots

5.17 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN

5.1 I E DISTRIBUICAO DE DE EMBUTIR. EM CHÀÉÃ UN

METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES

SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO

117

"1

UNTOR ETI NEMA

TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)

UN 40

1

2
5.23

5.24
1

s.z5 ElErnÓoÚrÓ Éioroo nÓsdnvEl' PVc' DN 85 MM (3') - FoRNECIúÉNTo E

lNsrAlÂcÃo. AF 12t2015
5.26 'ÉLÉfi-ôõÜrô'àieiõõ CóscÁvEL, PVc' DN 40 MM (1 1/4')' PARA

CIRCUITOS TTàI,TIúNIS, INSTALADO EM PAREDE' FORNECIMENTO E

527 [if#§ôi"Hn13'3'Á3"AVEL PVc' Df3?Iy13Í,lill:1:lX'''ot
TERMINAIS, IruSiÁú_OO EM LAJE. FORNECIMENTO E INSTALAÇAO'

5.28 êl.Hâgüro FLExivEL coRRUGAD-o'.Pr/c' DN 25 MM (y+')'-PARA 
,

: CIRCUITOS TEN-T,TI.T.iÀIS úSTALADO EM PAREDE . FORNECIMENTO E

ilrusret.ncÁo AF 12t2o1s

M

M

40

60

M

M

t!,J

ASS:

N'---.-.-
ç-tir.--l)-

RUA RUI BARBOSA - CENTRO' IMPERATRIZ / MA

(98) 98542-8717 / allan'robsom@gmail com

308,9

úN-

;UN
i

I

a -.-......,... -..,.....

.uN
:

ro

46

1

METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES,

COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E

ENERêIA DE EMBUTIR, EM CHAPA

METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES,

iCOM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO' FORNECIMENTO E
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Planilha Orçamentária Sintética
Item ,lDescrição Und

M

UN

Quant.

2455.29 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENOR

5.30 EM ALVENARIA COM ETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015

5.34 DN 40 MM (1

EM PAREDE

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 1112019

ARANDELA SôBRÉPôR. óonr úvrÉÀóq ' úN 
- - -

5.4ô lüúrruÁniÀ óíÊueàôÊr.rôlq, cou eo üMpÀõÂ§ LÉD DE 2 w]§ÉM
REATOR - FORNECTMENTO E TNSTALÂÇAO. AF-02t2020

iES; M

úú

,:
UN

UN

UN it
300

UN. 3

5.41 Ponto de luz em teto ou parede, com êletroduto de iéiiô óarvàniiãoo âôàiente o- i ú;- 16,

6.1

,2

iVASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA,
TNCLUSO CONJUNTO DE L|GAÇÃO PARA BAC|A SANTTARTA AJUSTÁVEL -

FORNECTMENTO E TNSTALAÇÃO AF_10/20'r6

PCD SEM FURO

UN

IUN
LUSO CONJUNTO DE

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTÁVEL. FORNECIMENTO E

6.3 SAN SIFONADO COM CAIXA LOUÇA BRANCA. UN

UN6.4 DE BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO
METALTCO CROMADO - FORNECTMENTO E TNSTALAÇÃO. AF_o1/2019

Canopla com alavanca para válvula de descarga para deficiente

6.ô 
""" ^ irüàô delisàdáõ;ri"Êüc, com ánet expansor para vaso sanitário, acabamento

;cromado, DECA í968C ou similar

'coM RESERVAToRTo 800 A i500 ML, TNCLUSo FtxAÇÂo. AF_o'lt2o2o

6.11 :Dispenser para toalha interfolhada

6.12 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSÔRiOS

6.13 PrA DE AÇO tr'iox (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS

RUA RUI BARBOSA - CENTRO - IMPERATRIZ / MA
(98) 98542-8717 / allan.robsom@gmail.com

un

2

tbUN

íôun

UN 10

UN

unl

UNI

b

4

1

\
I

I
l\

t':
.\Ji

f,.Jb

FORNECTMENTO E TNSTALAÇÃO. AF _12t201 5

DN 85 MM (3') -
FORNECTMENTO E TNSTALAÇÃA. AF _12t201 5

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE. FORNECIMENTO E

I

- rz5

9,

55

b

'^. ' ,)

5:

PARA

5.38 EM

LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECTMENTO E TNSTALAÇÃO. Aç_OZtZOzo

sÊro§, óÁr-5Ê,

M

FRONTAL COM

6.i 
--

68

ca

Assento plastico, universal, branco. para vaso sanitario, tipo

SEM TAMPA,

DISPENSER PARA SABONETÉ I-IOÚIOO 4
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Planilha Orçamentária Sintética
Item 'Descrição

6.14 , Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm

Quant.

m2 3,5'

M i,z615 :PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBo lNox

6.16 TUBO PVC,
iDISTRIB

L, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
urÇÃo DE AGUA - FORNECTMENTO E TNSTALAÇÃO. AF-12,2014

M 48

. ÊVc, §o[oÁúer-, DN sOMM, INSTALADO EM PRU MADA DE AGUA - M
INSTALACÃO. AF 1212014

TE, PVC, , DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DI sTRrBUrÇAO ' UN
DE ÁGUA - FORNECTMENTO E TNSTALAÇÃO AF_12t2014

6.19 TE, PVC DN sOMM, INSTALADO EM PR

i.20 DE
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECTMENTO E TNSTALAÇAO eçlZtZOtc

:

.-r.2t - - 
,fÊ côtrt aücHÀ ôE LAiÃo NA BôLSA CÉrurnnl, pvc, soLDÁvEL, DN

i25MM X 1/2, TNSTALADO EM RAMAL DE DISTR|BUtÇÃO Oe nCUn -

FORNECTMENTO E TNSTALAÇ ÃO. Ar _tZtZou

6.22 :LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EIVI P,RUMADA DE ÁGUA .
.FORNE.CIMENTO E INSTALACAO. AF 1212014

6.23 .CURVAgO GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA

, DE ÁGUA - FORNECTMENTO E INSTALAÇÃO AF _12t2014

UN

6.24
"- -,ioÊfnó"óô êÊÁüS cóM BUCHA DE LArÃó, pvc, §ôloÁVÉl, oru zsúú,,

í/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

, INSTAI,ACÃO, AT 12I2OIA
6.25 ]JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN sOMM, INSTALADO EM PRUMADA UN

rDE AGUA - FORNECTMENTO E TNSTALAÇÃO. AF_12t2014

;--t).t/

6.18-

6,9

UN

U
J 7,

XUN 12:

6.26 Bucha de reduçáo longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm

6,27 :REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2, INSTALADO EM
: RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO
IDE FIBRAJFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

6.28 Registro gaveta c/ canopla cromada, d=40mm (1 112") - ref.1509 Deca ou similar

ô.JZ TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, D N 50 MM, rôRrurcroÓ E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

6.33 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE PREDIAL, DN 1OO MM,

JUNTA EúSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 1212014

un

UN
-t-- --.'

UN; 4.

5M 105

M

MJ

UN9

't8
.

6.34 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 1212014

6.35 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 1212014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA EúSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 1212014

UN

6.36 UN 3i

RUA RUI BARBOSA - CENTRO - IMPERATRIZ / MA
(98) 98542-871 7 / allan.robsom@gmail.com

Úno

UN

7

a

4

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E : M 11,5'
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF _12t2014

E

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 1212014

12
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Ptan!lha Orçamentária Sintética
Item Descrição Und

b.J / TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE PLUVIAIS. M
,DIAMETRO DE 5OO MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADo EM LocAL CoM ALTo
ruÍvel oE trureRreRÊructAS - FoRNECtMENTo E ASSENTAMENTo.

DRENO DE AR-
AF _12t2014

6.39 JóELHó 90 GRAUS. pvc, soLDAVEL, DN 25MM, INSTALADo EM DRENo DE
AR-coNDrcroNADo - FoRNEctMENTo E TNSTALAÇÃo. AF_12t2014

6.40
i

'JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM. INSTALADO EM DRENO DE
:AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E I NSTALAÇÃO. AF_12t2014

6.41 TE, zsüM, rr.rsrer-nóo Éru ónrruo oÊ Àn-
coNDtcroNADo - FoRNEcTMENTo E TNSTALAÇÃO. AF_12t2014

\á.ài CAIXA DE INSP EM COM

ll=.---
É$'.i-t-
ASS:

Quant.

12.9

M

23

iUN:
ALACAO

6.43 Caixa de gordura 60x60x65cm

6.44 :CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA

un

UN
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE :

ÉscoTo.SANrrÀRro. AF 12t2oi46.45 ,Caixad'águaemfibradevidro -inslalada,sêmestruturadesuporte€p.5.000 :

litros
6.46 :TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 181 OU EQUIVALENTE -

FORNECIMFN_T.O E]NSTALACÃO . AF 01 t2O2O
6.47 TANOUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS

;CERAMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME:úttt ulzo L (eARA 105 coNTRtBUtNTES). AF_os/2o18

6.48 FILTRÓ ANAÉNOAIO RETANGULAR. EM ALVENARIA COM TIJOLOS
cERÂMTCOS MACtÇOS, DTMENSÔES TNTERNAS: 1,6 X 4,6 X I,67 M,

,VOt-UUr UTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF-05/2018

6.49 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACrÇOS, DTMENSÕES TNTERNAS: 1.6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE

, tNFILTRAÇÃO: 50 M" (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_05/20'18

6.50 Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.40x0.60, com

03 cubas de embutir de louÇa, sifão aiustável metalizado, válvula cromada
torneira cromada, inclusive rodopia í0 cm, assentada

UN

FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES
AE 06t20i{

7.à - * - - 
ÁàrLônçÂô Ê LixnüÊruró oÉ úÀ§sn úrEX E

DEMÃOS-"AF 06!2014
7.3 APLTCAÇAO MANUAL DE PTNTURA COM T|NTA

, DUAS DEMÃQS. AF 06/2014

, .,,. ,. UTILIZACAO.D.E"REVOI-V.ER í AR=COMPRIMIDO)
7 7 Logotipo da DESO em Estruturas Térreas

m' '1530,02

M PAREDES, DUAS m"

mil

m2

3437,34

315,92E

E m' o46

E 2967,42

un 1:

m27.8

7.9

APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO

PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA

296,65

236,9
DE LARGURA

RUA RUI BARBOSA - CENTRO - IMPERATRIZ / MA
(98) 98542-8717 / allan.robsom@gmail.com

il
J

POLIESPORTIVA. 5 CIú
8 PISO/REVESTIMEHTO

DN úN- 8

CONCRETO ô

UN

'-90

t3

1

I

-1

ín

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.

7.6

UN

UN

ún

m"
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SintéticaPlanilha
Item Descrição

8.1

_ 8.6

8.2

EM 1'.4 E

MANUAL. APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO.

para parede, í0 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, m'
aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularizao
de base ou emboo - Rev 0í

Caixa com regulador 1o estágio (instalaç.áo gás)

RUA RUI BARBOSA . CENTRO - IMPERATRIZ / MA
(98) 98542-871 7 / allan.robsom@gmail.com

186,36

3,3

9.5

ÔA

9.7

10.1

11.2

11.3

11.4

12.1

13.2

13.3

l

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
DE PASSEIO DE coM

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM
DE AREA MAIOR QUE 5 M' NA ALTURA INTEIRA DAS

PARA PAREDES INTERNAS COM 427,7

COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

ESPESSURA 8 MM.

PISO INTERNO EM

PISO EM

m'

7DE CHAPA 4

em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusivê vidro

E MFORN

TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM,

FORRO DE PVC, m2PARA

PARA FORRO

2

4

Un

6KG.

UN

em pvc, dim.: 20 x 20 cm

')

E

UN

MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO
SUBEST, DE 112,5 QUADRO DE

brancâ com molduraem

D= 400MM UN 1

ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS
- FORNECTMENTO E TNSTALAÇÃO. Rr_r2lZOrS

GALVANIZADO coM CLASSECOSTURA,AÇO
SUB.RAMAISE GASDE

M

13 5

tgL

Und Quant.

ms : 16,5i

m2

m2 I 1499,538.3

8.4

8.5

9.1

ó, 
*-

õ.s

1499,53

780,57

m'

4,2,eÁnRÂ cFinrn DE FERRo clrEcsnóúiin e m2'

ao!J

9.4 com moldura em aluminio ànôoi2aao naturàt 
. 

m2

13 4 er'rve[opÉ oe iôr.rÓnÉro p/pRorEÇÃo DE TUBo pvc ENTERRÀDo M ib,s

u[1
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Item DescrÍção

13.6 Caixa com regulador 2o estágio (instalaÉo gás)

13.
-20 x 40- cm, em pvc *2t mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas
conforme nbr '13434)

.8 para x

PoLIÉSÉoRTIVA ESÍàUTÚRADo PôR m'
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2",
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA

13.14

15

13.16

Quant.

UN

un

CJ 1,

!

m'

230,95

Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm.com logomarca e

Un

m"

un

un

- --liis,ià

de em e com pata

Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto
simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02

geral zcii,z

ü
il "Ui, I

\
v
I r'i0

Pedro Nunes V. e Silva
Engenheiro Civil - CREA-PA 111574035-0

RUA RUI BARBOSA . CENTRO - IMPERATRIZ / MA
(98) 98542-8717 / allan.robsom@gmail.com

i2óóm

13.9 : ESTRUTURA METALICA EM RODIZIOS, C/ TABELAS DE BASOUETE CJ

I (protéção dos taludesj

í3.10 .ESTRUTURA METALICA P/ REDE DE VOLEY

.I3.1 .t 
; ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL

cJl

1J

I

,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ. MA

sEMMARH - sEcRETARIA MUNrcrpAL DE MElo AMBTENTE E RECURSos xíoRtcos
DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CPT

1.2, CNPJ

06.I 58.45510001-1 6

1. rDENTtFlcaçÃo on ENTTDADE
1.1. Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

1.3. Logradouro

RUA RUI BARBOSA
'l .4. Número 1.5. Complemento

2. cARACTEnísrrcas Do pRoJETo

2 í Nome

ESCOLA MUNTCIPAL PARSONDAS DE CARVALHO

2.3 Logradouro 1.6. Bairro
RUA GUMERCINO MILHOMEM, S/N GUMERCINO MILHOMEM

TERRENO COI.ISTRUÍOA.IEXPLORADA

2.480,00 m2 793,72m'

1.8. Município

IMPERATRIZ-MA

2.2. Bacia Hidrográfica

ARAGUAIA _ TOCANTINS

1.7. CÉ.P 2.4 Municíoio

65.900-000 TMPERATRTZ-MA

201
1.6 Bairro

CENTRO
1.7. CEP

65,900-440

2.5 ATIVIDADE PRINCIPAL

CoNSTRUçÃO Oe pREDtO PARA FtNS EDUCACIONATS

z.s nonÁnro oE FUNcToNAMENTo

lnicio: 08:00 Término: 18:00

A SEMMARH - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hldricos, no uso das atribuiçoes que ihe Íoram

conferidas pela Lei Municipal 1.424, de 31 de Outubro de 2011, nas condiçôes e termos nela constantes;

A presente licença está sendo concedida com base nas informaçÕes apresentadas pelo interessado e não dispensa e

nem substitui quaisquer Alvarás ou Certidões de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estaduai ou

municipal;

As Exigências/Recomendaçoes Técnicas, relação de equipamentos, capacidade produtiva e outras observações,

partes integrantes desta licença, estão relacionadas no verso desta licença,

Caso venham a exístir reclamaçôes da vizinhança em relaçáo a problemas de poluiçáo ambiental causados pela firma,

esta deverá tomar medidas no sentido de solucioná-los em caráter de urgência, 
t

A SEPLUMA, mediante decisão motivada, poderá modificar estas condicionantes, suspender ou cancelar esta licença,

caso ocorra:

a) Violação ou inadequaçáo de quaisquer condicionantes ou normas legais;

b) Omissão ou falsa oescrição de informaçÕes que subsidiaram a expedição desta Licença Ambiental;

DISPENSA AMBIENTAL
Processo No

4210t2019

a'^N"'oo2tzozo 24.01.0007.8.2020 Data: 151011202A

lmperatriz - MA 1510112020

DAROSA
IaSecretá MuSec. Den. Me

rSOSRecu HÍdri,
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-RECOMENDAÇÕES GERAIS lqo

CP1
1. coNDrcroNANTEs / REcoMEruoaçÕes

A empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ inscrito no CNPJ 06.158.455i0001-16, esta
autorizada a atividade corusrnuçÃo DE PREDto PARA FINS EDUCACTONAIS DA ESCOLA
MUNICIPAL PARSONDAS DE CARVALHO , localizada na RUA GUMERCINO MILHOMEM, SiN ,

GUMERCINO MILHOMEM no Município de lmperatriz - MA.

1.1 exlcÊruclAs RELATIvAS Ao uso DE REcuRSos HíDRtcos

1.1.1 O empreendedor deverá atender às objetivas e diretrizes da Política Nacional de Recursos

Hídricos, atentando, principalmente, aos seguintes pontos (conforme Art. 20 e 30, da Lei Federal

n" 9,433/1997):

I - A utilização racional e integrada dos recursos hídiicos com vistas ao desenvolvimento

sustentável; ..

ll - A integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental

1,1.2.O empreendedor está ciente de que estão §yjeitos.:a.outorga pelo Poder Publico os direitos dos

seguintes usos de recursos hídricos, e-specificamente (conforme Art. 12, da Lei Federal n"

9.433/1997):

| - Captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo final ou tnsumo de

processo produtivo;

ll - Extraçâo de água de aquÍfero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo

produtivo;

lll - Lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados

ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final. 
.

ExlcÊNctAS RELATTVAS AO CONTROLE DE EFLUENTES LíQUIDOS

1.2.1 O empreendedor está ciente de que os esgotos sanitáriàs do estabelecimento devem ser

segregados dos demais efluentes e lançados em rede pública coletora ou receber tratamento no

proprio local, de acordo com as Normas NBR 7229193 e NBR í3.969/97 da ABNT e Resoluções

do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, n.o 35712005 e 430/2011;

1.2.ZSerá definido como percentual mínimo aceitável paa a eficiência de tratamento o índice de'90%

para o efluente tratado em Estação de Tratamento de Efluente a ser lançado em manancial ou

s.2

outra forma de disposição final, conforme Portaria SEMA no 7912013.



L-t ! .'
1.2.3 O empreendedor está ciente de que os efluentes de qualquerfonte poluidora somente

lançados direta ou indiretamente nos corpos d'água com AUTORIZAÇÃO do orgão bientai

competente, conforme ditames das Resoluções do cONAMA, no 3s7l05 e 430t11-,
p

1.2.4 o empreendedor está ciente de que é proibido lançar em via pública , rede de drenagem ou nos

corpos receptores qualquer resÍduo ou efluente proveniente de vazamento ou derramamento
acidental.

1.2.5 O empreendedor deverá manter em bom estado o sistema de drenagem de águas piuvrais, oe

modo a evitar o carreamento de material para a; áreas externas à empresa.

1.3 EXIGÊNCIAS RELATIVAS AO CONTROLE DE RESíDUOS

1.3.1 Na gestão e gerenciamento de resíduos solidos, deve ser observada a seguinte ordem cje

prioridade: não geraçã0, reduçá0, reutilização, reciclagem, tratamento dos resÍduos solidos e

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com a Lei Federal no

12.305t2010.

1.3.2 O empreendedor deverá armazenar os resíduos (segundo classificação da "NBR - 10.004 -
Resíduos Sólidos Classificação") de acordo ,com as normas "NBR - 12.235

Armazenamento de resíduos sólidos peii§olos" 
"l,NBR 

- '11.174 - Armazenamento de

resíduos classes ll - não inertes e lll- inerte", da ABNT.

1.3.3 Os resÍduos solidos deverão ser adequadamente segregados, acondicionados, coletados

armazenados e transportados, de forma segura, até o destino final, não podendo ser jogados em

locais improprios como terrenos baldios (públicos ou privados), beiras de estrada, proximidades

de nascentes, brejos, riachos, rios, lagos, lagoas, mangues, orla marítima, campos, áreas de

parques e de preservação e outros ambientes igualmente frágeis.

1.3.4 O empreendedor está ciente de que todo oleo lubrificante usado ou contaminado deverá sei"

recolhido, coletado e ter destinação final, de modo que não afete negativamente o meio ambiente

e propicie a máxima recuperação dos constituintes nele contidos, na forma prevista na Resolução

CONAMA n" 362/2005.
,:'

1.4 EXIGÊNCIAS RELATIVAS AO CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSÊÉRICAS

1.4.1 Deverá ser tomadas providências em relação ás operações ou Íontes geradoras de emissões
atmosféricas fugitivas a fim de minimizá-la ( ou seja, diminuir, ou mesmo impedir o arraste de

material particulado pela ação dos ventos), tais como: enclausuramento de insta{ações,
armazenamento fechado de material, umidificação do solo, pavimentação e limpeza de áreas e

vias de transporte.

1.4.2 As fontes de emissões atmosféricas fugitivas e/ou pontuais deverão atender aos ditames da

Resolução CONAMA no 008/1990, que estabelece, em nível nacional, limites máximos de
emissão de Poluentes do ar.

. t.:

.N
ü"
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1.5 EXIGÊNCIAS RELATIVAS AO CONTROLE DE RISCOS TECNOL

PRODUTOS QUíMICOS

Lq5
oGlcos N runrtrÕtv.€

CP

1.5.1 O empreendedor deverá atentar, no mínimo, aos seguintes itens abaixo, no que tange aos Riscos

Tecnologicos envolvendo Produtos QuÍmicos:

1.5.2 Segregação - Esta técnica visa à separação dos diferentes fluxos de produtos químicos utilizacos

no processo produtivo, de modo a evitar que produtos perigosos contaminem aqueles nác

perigosos, reduzindo o volume de resíduos toxicos e, consequentemente, reduzindo os custos

associados ao seu tratamento e disposição. Devem ser segregados conforme suas

compatibilidades de forma a prevenir reações entre os produtos por ocasião de vazamentos or.r

ainda, que substâncias corrosivas possam atingir recipientes íntegros.

1.5.3 Acondicionamento - Os contêineres e tambores, ou outros tipos de embalagens, para

acondicionamento de produtos químicos devem estar em'boas condições de uso (sem defeitos or.r

ferrugem acentuada), serem resistentes ao ataque dos produtos armazenados, identificados

corretamente, e sua disposição na área de armazenamento deve ser feita de tai forma que

. possam ser facilmente inspecionados. Caso haja necessidade de tanques de armazenamento de

produtos químicos, dar preferência a tanques aéreos munidos com diques de contenção.

í.5.4 Armazenamento - O armazenamento de produtos químicos deve ser feito, preferencialmente, em

locais cobertos, bem ventilados, que possuam piso impermeável e dispositivo para contenção,

evitando a percolação de substâncias para o solo e água subterrânea.

. 1r*"* _; t

1.5.5 Manutenção - Realizar inspeçóes,pêriódicas,,bem como manutenção preventiva e corretiva, dos

sistemas que contém produtos químicos.

1.5.6 Resposta à Emergência - Deverá ser atendido o Plano para Resposta à Emergência contendc

procedimentos e incluindo medidas como: ações'a serem tomadas em casos de derramamentc

ou vazamento, remoção imediata do resíduo da bacia de contençã0, destinação adequada dos

resíduos contaminados gerados, lista de equipamentos de segurança existentes, bem como sua

localização, tipo de material e capacidade etc.

1.5.7 Disposição Correta de Resíduos Originários de Acidentes com Produtos Quimicos - Não

lançar em rede de drenagem ou nos corpos receptores qualquer resíduo ou efluente proveniente

de vazamento ou derramamento acidental;

1.5.8 Gerenciamênto de Áreas Contaminadàs - Atender à Resolução CONAMA no 42}l200b,.que

dispÕe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de

substâncias quÍmicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas

contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antropica t'--,P

á/-v



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAT DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE UCITAçÃO - Cpt

CONCORRÊNCIA PÚBUCA N g. 006/2020 - CPL

ANEXO !I

CARTA CREDENCIAL

À

coMrssÃo eERMANENTE DE LrcrrAçÃo - cpl

REF: CONCORRÊNCIA N 9 006/2020 - CPL

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da Empresa vem, pela

presente,informaraVossaSenhoriaqueoSr.,Carteirade
ldentidade Ns é pessoa designada pela empresa para representá-la perante essa Comissão,

inclusive com poderes para renunciar ao direito de interposição de recursos em qualquer fase da licitação em

epígrafe.

Atenciosamente,

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

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

lq
CPL

4l

Rua Urbano Santos, ns 1657 - Bairro Juçara, lnrperatriz/MA - CEp 65.900-505

r.S 
"f.t\ t

-c*"{
. ;;áÀ{re



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNIC!PAL DE IMPERATRIZ
coMtssÃo PERMANENTE DE LtCrrAçÃO - CPr

CONCORRÊNCIA PÚBUCA N 9 006/2020. CPL

ANEXO III

MODETO DE DECLARAçÃO DE VTSTTA OU DECTARAçÃO DE NÃO USITA

DECLARAÇÃO DE VTSTTA

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 VISITA

A (a empresa licitante), por seu(s) Sócio (s) Diretor (es) ou equivalente, DECLARA que NÃO VISITOU O LOCAL

DA OBRA, mas, mesmo assim tem conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa

execução dos serviços, como mão-de-obra, materiais de construção, equipamentos, localização, 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 utilizaresta 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

,í

Rua Urbano §anros, ne 1657 - Bairro Juçara, lmperatrizlu[ - CEp 65.900-505



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAT DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE UCITAçÃO - Cpr

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N9 006/2020 - CPL

ANEXO IV

DECLARAçÃO DE CONCORDÂNCIA

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 9. 006/2020 - CPL

Autorizo a empresa CNPJ N9 a incluir

meu nome na PROPOSTA referente à CONCORRÊNCIA PÚBLICA Ne. 006/2020 - CPL, cujo objeto é
a ser realizada pela Secretaria Municipal

de Educação - SEMED, bem como me comprometo a participar da equipe permanente da obra como

responsável técnico, caso esta venha a ser contratada.

Local e data

Nome e assinatura

q
Rua Urbano Santos, ng 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz/MA - CEp 5S.9OO-S05

d&.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAT DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE UCITAçÃO - CPt

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 9. 006/2020 - CPL

ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.9 /2020. SEMED

coNTRATAçÃo or EMeRESA EspEctALtzADA EM sERVtços DE

ENGENHARTA IARA nnesmçÃo DE sERvtços DE REFoRMA E

erunuaçÃo DE EscotA MUNtclpAt pARsoNDAs DE cARVA[Ho,
SITO NA RUA GUMERCINDO MIIHOMEM S/N - BAIRRO OURO

vERDE, quE ENTRE sTcELEBRAM o ruuucípto DE IMPERATRTZ

E A EMPRESA NA FORMA ABAIXO.

Ao(s)_ dias do mês de _ do ano de 2020, de um lado, o MUNICíPIO DE IMPERATRIZ, CNPJ/MF n.s

06.158.455/0001.-16, localizada na Rua Rui Barbosa, n.e 201 - Centro, através do Secretário de Educação,

Sr brasileiro, agente político, portador do RG n.e 

- 

SSP/MA e do CPF/MF n.e

doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa

CNPJ/Mr n.s estabelecida na neste

ato, representada pelo, Sr portador do RG n.e _ e do CPF/MF 1.e ,

doravante denominada simplesmente de CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Processo n.9

02.08.00.92912O2O - SEMED e proposta apresentada, guê 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 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e

condições seguintes:

CúUSUIÁ PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para prestação de serviços de

reforma e ampliação de Escola Municipal Parsondas de Carvalho, sito na rua Gumercindo Milhomem s/n

- Bairro Ouro Verde;

1.2. Conforme projeto e em conformidade com a CONCORRÊNCIA PÚBtlCA Ne 006/2O2FCPL 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.e 8.666, de 21 de junho

de 1993 e suas alterações.

cúusurA SEGUNDA - DAs oBRTGAçõEs DA coNTRATADA

2.L. No fornecimento do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar todo o empenho e a

dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, obrigando-se

ainda a:

2.1.1. A Contratada fica obrigada a iniciar os serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o recebimento

da "Ordem de Serviços" emitida pela Contratante.

Á
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2.L.2. Respeitar o prazo estipulado Cronograma Físico Financeiro.

2.1.3. Comunicar à fiscalização da Contratante, por e.scrito, 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 obrigaçôes por ela assumidas,

todas as condiçôes 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." SL na Lei 8.666193.

2.1.7.1,. 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 penalidades legalmente estabelecidas.

2.1,.8. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado

para a execução do contrato, nos termos do § 1s; do art. 65 da Lei 8.666193.

2.1.9. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas cja Lei 8.666/93,

respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

z.L.tO. lndicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato,0t (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.t.7L. 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.L.LL.L. 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, erros, falhas e inrperfeições, 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 excluíndo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
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2.1.12.1,. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados, ou

representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, ínclusive os decorrentes de aquisições

com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado o prazo.

2.1.13. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da

execução do contrato.

2.1.L3.1. A inadimplência da Contratada, com referênciã aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não

transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento.

2.1.t4. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, previdenciárias e

de segurança do trabalho de seus funcionários

2.1.15. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações

pactuadas entre as partes.

2.1.t6. Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão-de-obra, garantia e

todas as despesas decorrentes da contratação.

2.1,.L7. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscaiização do setor competente, não eximirá a

Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.

2.1.18. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar

prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.

2.L.L9. 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.t.20. 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.L.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 Traoalho - SSMT do MTE, bem como cumprir todas as normas sobre

medicina e segurança do trabalhc.

2.1.23. 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. L deste contrato.

2.1.28. Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta finalajustada ao último

lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de'recusa da assinatura do contrato.

2.1.29. Manter inalterados os preços e condições da proposta

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

2.t.37. 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.L.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);

2.1.35. 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;

2.1-.37. Efetuar a matrícula da obra junto ao INSS;

2.L.38. Apresentar Declaração de Localização e Funcionamento (Anexo Vtlt do Edital);

2.L.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 tmperatriz/MA; (Anexo X do Edital);

2.t.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);

2.1,42 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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cúusuLA TERcETRA - DAs oBRTGAçôES 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 obrigaçôes legais, fiscais, previdenciárias, trabalhistas.

3.2. Designar um profissional para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato,

conforme previsto na cláusula quarta deste contrato.

3.3. Promover o acompanhamento e'a fiscaiização do Contrato, sob o aspecto quantitativo e qualitativo,

anotando em registro propr:io 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 meciidas 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 recebimento do material, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas,

informando as ocorrências ao Orgão 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 direito à contratação, sem

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666i93 e suas alterações.

3.10. Verificar a regularidade fiscale 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.

3.11. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel execução

do contrato;

3.t2. Permitir o livre acesso clos 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.L4. 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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3.17. Aplicar à(s) licitante(s) vencedora (s) as sanções administrativas previstas na legislação.

3.L8. As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma físico financeiro

apresentado pela licitante e realízado 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 FrscAuzAçÃo, 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 ne 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 err1 tempo hábil para a adoção das medidas convenientes a

Administração.

4.3. A fiscalização de gue 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.

CúUSUIA QUINTA - Do cR[ÉRto DE REAJUSTE

5.1. 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.

5.2. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a

retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a manutenção do equilíbrio

econômico-financeiro 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.

cúusurA sÉTrMA- Do pRAzo E coNDtçôEs DE ExEcuçÃo

7.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;
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7.2.Os 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 servíços em desacordo com as especificações e

condições estabelecidas.

cúusulÁ orrAVA- Do REcEBTMENTo, coNDtçÕEs 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 provisórío, 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. L8 da Lei n.s 8.078/90.

cúUsUtA NoNA -VIGÊNCIA

9.1. 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 ns 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 ne 8.666/93.

CúUSUIA DÉCIMA . PENALIDADES

10.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar

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

10.1.1 Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso descumprimento

das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato orr, ainda, no caso de outras ocorrências que

possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplícação de sanção mais grave.

L0.1..2 Multas:

t0.t.2.7 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.

10.1.2.2 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, para ocorrências de
atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas.
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10.1.2.3 5% (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não cumprimento de quaisquer

condições de garantia estabelecido no contrato.

10.t.2.4 5% (cinco por cento) sobre o vaior global atualizado do contrato, pela não manutenção das condições

de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.

L0.1.2.5 70% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual por inexecução

parcial do contrato.

10.1.3 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.

10.L.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 resulta'ntes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base

no inciso anterior.

cúUsULA DÉOMA PRIMETRA - DA RESCISÃO OO CONTRATO

11.1" Segue abaixo os tipos de rescisão contratual:

LL.LJ Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do artigo 78 da Lei ns

8.666/93.

It.L.zRescisão 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 legislação.

tL.7.4 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 sarrção, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a

Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso

anterior,

11.1.6 lnclusão pelo município no Sistenra 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 12.81612013 (Lei Anticorrupção). O acesso ao Sistema é permitido aos

entes públicos, de todas as esferas federativas (municipais, estaduais e federais), de todos os poderes".
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cúusurA DÉcrMA SEGUNDA - coNDtçÕEs DE eAGAMENTo

12.1.. A CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos serviços, para conferência por

parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento.

12.2. Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a CONTRATADA deve emitir a nota

fiscal/fatura relativa aos serviços em 02 (duosl vias, que deverão ser entregues na Secretaria Municipal

Educação, situada na Rua Urbano Santos, àe 1OSZ - Juçara, lmperatriz - MA, para fins de liquidação e

pagamento.

t2.3.O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria da Fazenda e Gestão Orçamentária, por meio

de transferência eletrônlca 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 PARCETAS PROPORCTONAIS 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 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.

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

autorizados e certificados pelos gestores do contrato, medíante 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.t. 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.

12.10. A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a atestação de
que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do contrato.
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L2.tt. 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.

1.2.t2. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma

para tanto, serão devídos pela Contratante, encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a (seis por cento

ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

L2.L3.Ovalordosencargosserácalculadopelafórmula: EM=lxNxVP,onde:EM=Encargosmoratórios
devidos;N=Númerosdediasentreadataprevistaparaopagamentoeadoefetivopagamento;l=índice
de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

72.14. 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;

cúusurÁ DÉcrMA TERcETRA - DA cLAssrFrcAçÃo oRçAMENTÁRIA E EMpENHo

L3.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:

02.08.00.12.361.0043.1063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPUAÇÃO E EQUTPAMENTOS DE ESCOLAS -

ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e lnstalaçôes.

Fonte dos Recursos: 0.1.15-OO1 OO1 - RECURSOS DO PRECATORIO FUNDEF CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA

0644-0 OPERAÇÃO - 006 I CONTA CORRENTE: 71084-0.

CLAUSUTA DÉCIMA QUARTA-DO VATOR DO CONTRATO

O valor global do presente contrato é de RS

CIÂUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PIACA

L5.1. 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.

CúUSULA DÉctMA sExTA - DA REsPoNsABIL!DADE 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.

CúUSUtA DÉcIMA sÉTIMA- Do FoRo

17.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.
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17.2.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 2020.

Secretário Municipal de Educação

CONTRATANTE

Representante Legal

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

cPFlM

'B'
r*a-i
. t,. i

qqrWã

NOM

F

F CPF/M F

Rua Urbano Santos, ns 1657 - Bairro Juçara, lmperatríz/MA - CEp O5.9OO-5O5

4



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAT DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE UCrrAçÃO - CPL

coNcoRRÊNcrA pÚBUCA N e. 006/2020 - cpr

ANEXO VI

DECLARAçÃO CONFORME ARTTGO 27, tNCISO V, DA LEt Ne.8.666/1993

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 9. 006/2020 _ CPL

inscrito no CNPJ Ne por

intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) portador(a) da

Carteira de ldentidade Ne e do CPF Ns DECLARA, para fins do disposto

no incÍso V do art, 27 daLei 8666, de 21de junho de 1993, 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:u
Local e data

Nome e assinatura do representante legal

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acíma).

I
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N g. 006/2020 - CPL

ANEXO VII

DEcTARAçÃo DE rNExrsrÊrucrn DE FATo SUIERVENTENTE rMpEDrrrvo DA nnerlrnçÃo

n covrrssÃo nERMANENTE DE LrcrrAÇÃo - cpt-

REF: CONCORRÊNCIA PÚELICN N S. 006/2020 - CPL

.v , na qualidade de representante legal da Empresa

DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do § 2s do art

32, da Lei ns 8.666/L993, que até a data de entrega dos envelopes, nenhum fato ocorreu que inabilite a citada

empresa a participar da licítação em referência.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal
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CONCORRÊNCIA PÚBUCA N 9. 006/2020 - CPL

ANEXO VII!

DECTARAçÃO DE LOCAUZAçÃO E FUNCTONAMENTO

llmo. Sr.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de lmperatriz

lmperatriz -MA

Prezados senhores,

Eu, , portador( a) da cédula de identidade ne

do CPF ne resldente e domiciliado na , declaro sob as

penalidades da lei, que a empresa , CNPJ ns

estálocalizadaeemplenofuncionamentonocidadede
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 automatícamente 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 cíência 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

4
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ANEXO IX

TERMo DE coMpRoMtsso DE coMBATE À coRRupçao e Ao coNturo ENTRE ttctrANTEs E DE

RESpoNSABILIDADE sócro-erú gtENTAt

CNPJ ne sediada em

por intermédio de seu representante legal Sr (a)

1e e do CPF ns

portador(a) da cédula de identidade

declara para fins dos

dispostos do edital da licitação acima identificada:

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a

princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva

prática de tais princípios;

- Desejosa de 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 envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas

e organizações civis;

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art.90 da Lei 8.666/93 e alterações

posteriores, se compromete a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas

estruturas conheçam as leis a que estão vinculacias, 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 cie I mperatriz-MA;

2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu

benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem

patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário Prefeitura Municipal de lmperatriz-

MA, nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios;

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como
representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético
nos relacionamentos com funcionários prefeítura Municipai de 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 pública;
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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 documento e que detém plenos poderes e informaçôes

para firmá-lo. Declara ainda, ter ciência que "a falsídade 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
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ANEXO X

DECTARAçÃO QUE O(S) EMPRESÁR|O tSÓCrO(S) r DTRTGENTE(S) E RESPONSÁVEL(ÉrS) TÉCNTCO(S) NÃO

É(sÃo) SERVTDoR(Es) púBLrco(s) Do MUNrcípro DE TMpERATRIZ-MA

CNpJ ne , sediada em

por intermédio de seu representante legal Sr.(a)

portador( a) da cédula de identidade 1e

e do CpF ne _, declara sob as penas

da Lei, em observância a vedação prevista no art.20, inciso Xll, da Lei ns 12.465L207'J,, 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, rrão 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 previstas na Lei ne 8.666193 e alterações posteriores, bem

como demais normas pertinentes à espécie".

Local e data

Norne e assinatura do representante legal

4
Rua Urbano Santos, ns 1657 - Eairro Juçara, lmperatÁz/MA - CEp 65.900-505

.§"§i
.s,
dN



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE rrCrTAçÃO - CPL
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ANEXO XI

DECTARAçÃO DE AUSÊNC|A DE PROCESSO JUDtCtAL COM SENTENçA DEFTNTTTVA

CNPJ ne sediada em

por intermédio de seu representante legal Sr. (a)

portador(a) da cédula de identidade ns e do CPF

p9 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

denominaçãol não estão respondendo processo judicialmente com sentença definitiva, em quaisquer esferas

governamentais, relativamente a fraudes em licitaçôes 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 adminístrativas preyistas 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

{
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 9. 006/2020 - CPL

ANEXO Xil

DECIÁRAçÃO DE TNFORMAçÃO DA ATTVTDADE DE MAIOR RECETTA

por intermédio de seu representante legal Sr(a)

portador( a) da cédula de identidade 6e

e do CPF ne declara sob as penas da

Lei, que a atividade descrita abaixo, devidamente 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

ímpostos é sob a forma abaixo (assinalacla com "x").

[ ] Lucro Real;

[ ] Lucro Presumido;

[ ] Simples Nacional (opção exclusiva para empresas enquadradas 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 ns 8.666/93 e alterações posteriores, bem como
demais normas pertinentes à espécie".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

ri: IF11r

*t

r i;i. àiffir
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ANEXO XIII

DECTARAçÃO DE ENQUADRAM ENTO

CNPJ ne sediada em

por intermédio de seu representante legal Sr (a)

portador (a) da cedula de identidade ne e

do CPF ;1e declara sob as penas da Lei, nos termos do art. 3e, da Lei

Complementar ns 123/06 e alteraçóes posteriores, que se enquadra na situação abaixo (assinalada com "x") e

que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3s 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 administrativâs 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

d
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 9. 006/2020 - CPL

ANEXO XIV

DAs MEDTDAS eREVENTTvAS Ao coMBATE DA covrD-lg NA REAUZAçÃo oas sessÕes

CONSIDERANDO a existência de pandemia do COVID-19, nos termos declarados pela Organização Mundial da

Saúde - OMS, e, assim, tendo sido reconhecida Emergência em Saúde Pública de lmportância Nacional, pela

Portaria ns 188/2020, expedida pelo Ministério da Saúde;

CONSIDERANDO a Lei Federal ns L3.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento decorrente
do Corona Vírus responsável pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO o Decreto ne 60, de 26 de maio de 2020, do Gabinete Do Prefeito de lmperatrizlM\, dispondo
acerca das medidas adotadas pelo Município para o enfrentamento da pandemia do Covid-19;

CONSIDERANDO a RECOMENDAÇÃO por meio do Ofício Circular ne 83/2020, da Controladoria Regional da

União no Estado do Maranhão, bem como pela RECOMENDAÇÃO no 00612020,do Ministério Público do Estado
Do Maranhão por meio da 1e Promotoria De Justíça 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 realização de licitações durante a pandemia de COVID-19;

INFORMAR, que:

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
J uça ra, lmperatriz-MA;

L

2 Serão 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 (7Oe lNpM) 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 sessôes
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 reavalíadas a qualquer momento de acordo
com a evolução da pandemia da Covid-19, conforme orientação dos órgãos fiscalizadores.

3
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