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ESTADO OO UERRruNÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Ê SERVIÇOS PUBLICOS

rL.

coNcoRRÊNctn púeLlcl No 009/2022-cpL

EDITAL

r. pReÂnaguLo

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA, ATTAVéS dA COTVIISSÃO PERÍUANENTE DE

uctrnçÃo Do MUNIcípto oE IMPERATRIZ (cPL) instituída pelo Decreto no 44, de 31 de julho

de 1997, e Portaria no 3.259 de 20 de janeiro de 2022, torna público para conhecimento dos

interessados que às 09:00h do dia 16 de Agosto de 2O22, serão recebidas as documentações e

propostas e iniciada a abertura dos envelopes relativos à licitação em epÍgrafe, na modalidade

CONCORRÊruCh PÚBLICA, na forma presencial, do tipo MENOR PREçO GLOBAL, Regime:

Empreitada por Preço Global, de interesse da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E

SERVIçOS PUBLICOS - SINFRA, nos termos da Lei no. 8.666/1993 e suas alteraçÕes posteriores;

pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n' '147,

cle 07 de agosto de2014, pelo Decreto no 8.538, de 06 de outubro de2015, bem como pelas demais

normas pertinentes à espécie, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo no

02.10.00.13512022. SINFRA, de 14 de junho de 2022, conforme descrito no Projeto Básico, Edital

e em seus anexos. As sessóes ocorrerão na sede da Comissão Permanente de Licitação - CPL,

situada na Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatriz - MA. Caso ocorra ponto

facultativo ou outro impedimento lega!, a presente licitação será realizada no primeiro dia úti!

subsequente.

1. OBJETO

l.lConstitui objeto deste Edital a coNTRATAÇÃo DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA

REFORMA DE PRAçAS PÚBUCAS NO MUNICíP|O DE IMPERATRIZ - MA.

1.2. Valor estimado para execução das obras e de R$: 600.000,00 (Seiscentos mil reais).

2. PRAZO DE UGÊNC|A E EXECUÇÃO DO CONTRATO

2.1. O futuro contrato, que advir deste Edital, vigorará por 12 meses a título de prestação de

contas, tencjo o seu prazo de execução de 4 meses, podendo ser prorrogado por iguais e

sucessivos períodos de acordo com a permissão legal.

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:

15 452 0056 EQUIPAMENTOS URBANOS
15 452 0056 í084 0000IMPLANTAçÃO DE UNTDADES ADMTNTSTRATTVAS MUNtCtpAtS
E MELHORIAS DA ESTRUTURA EXISTENTE
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros . Pessoa Jurídica

§ECRgrARn D€ |HFRÂESTRUTURÂ E SERVIÇO§ PúBLICOS

Rua Y, #no , Nova lmp*ratrlr " cEp; ô5.907-190
lmperatrlz - LtÂ CNPJ; 06.15E.rtr5/000í-tú
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARTA DE INFRAESTRUTURA E SERVTÇOS PÚBLICOS

Ficha:2210
Fonte: í700 - Convênio

4. DO LOCAL DE RETTRADA DO EDTTAL E APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS

DE ESCLARECIMENTOS

4.1. A Comissão Permanente de Licitação juntamente com o Setor Técnico da SINFRA,

prestarão todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta licitação sobre este

Edital, Termo de Referência, Projeto Básico e seus anexos.

4.2. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos da seguinte forma:

a) consultados GRATUITAMENTE no sítio eletrônico da Prefeitura, através do endereço

eletrônico www.imperatriz.ma.qov.br/licitacoes disponível para download, para vista na

sede da CPL, na Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatri/MA, CEP 65.900-

505, no horário comercial, de segunda a sexta-feira, de 08:00 às 14:00 horas; ou

b) obtidos MEDIANTE PAGAMENTO no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser recolhido

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

Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária - SEFAZGO;

4.3. Os pedidos de esclarecimentos, providência ou impugnação sobre o Edital desta

Concorrência Pública deverão ser protocolizados, no horário comercial, de segunda a sexta-feira,

de 8:00 às '14:00 horas, no Protocolo Geral da Comissão Permanente de Licitação ou mediante

via postal com Aviso de Recebimento (AR) enviado ao endereço indicado no item 4.2, "a".

4.3.1. Os pedidos de esclarecimentos bem como lmpugnações, serão aceitos e recebidos

em FORMATO PDF E IDENTIFICADOS PELO SOLICITANTE, através do endereço

eletrônico : atendimento@imperatriz.ma.gov.br.

4.4. A impugnação dos termos do Edital se efetivará em conformidade com o Art.41 da Lei

8.666/93. Deverá ser protocolizada, nos seguintes prazos:

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

envelopes de habilitação;

b) Pela licitante, ate 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes

de habilitação.

4.5. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolizados até 03 (três) dias úteis
antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação;

4.6. As repostas aos possíveis pedidos de esclarecimentos ou impugnações a este Editalestarão

disponíveis no site da prefeitura, qual seja, www.imperatriz.ma.qov.br/licitacoes, bem como

no Portal da Transparência.

§ECR§rARH §r |NFRÂESTRUTURÂ E S§RVIçOS FÚ81lcOS

Rua Y' s/no - Nova lmperatrlz - CEP: ô5.907-180
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ESTADo oo ueReNnÃo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SEcRETARTA DE TNFRAESTRUTURA E sERVIços púeltcos

5. DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL

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

a) Anexo t - Termo de Referência, Planilha Orçamentária, Composição de Preços Unitários,

Encargos Sociais e Composição de BD!;

b) Anexo ll- Carta Credencial;

c) Anexo lll- Declaraçáo de Concordância;

d) Anexo lV - Modelo de Carta Fiança Bancária;

e) Anexo V - Declaração conforme Artigo 27, lnciso V, da Lei no. 8.666/1993;

f) Anexo Vl-Termo de compromisso de combate à corrupção e ao conluio entre licitantes e de

responsabil idade socioambiental;

g) Anexo Vll - Declaração que o(s) empresário (s), socio (s), dirigente (s), responsável (eis)

técnico (s) não e (são) servidor (es) publico (s) do Município de lmperatriz - MA;

h) Anexo Vlll- Declaração de enquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte,

conforme previsto no Art.3o da Lei Complementar n.o 12312006 e alterações

posteriores;

i) Anexo lX - Modelo de Declaração de Visita Ou Declaraçáo de não Visita;
j) Anexo X - Minuta do Contrato.

6. DA PARTTCIPAçÃO NA LrCrrAçÃO

6.1. 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.

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

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

SINFRA, ressalvado o disposto no Parágrafo 30, do Artigo 41, da Lei no. 8.666/1993 e suas

alterações posteriores.

6.3. Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação:

6.3.1.Pessoa física ou jurídica que esteja cumprindo sanção de suspensão de licitar com a

Administração Pública;

6.3.2.Empresas declaradas inidoneas ou SUSPENSAS para licitar eiou contratar com a

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação;

6.3.3.Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação;
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

sEcRETARtA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS

6.3.4.Empresas que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável técnico, que seja servidor ou

dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal.

6.4. É vedada a participação de consórcios nesta licitação, conforme, subitem 2.4, do Projeto

Básico/Termo de Referência ;

6.5. Não poderão participar desta licitação pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com

poder de direção detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área

responsável pela demanda ou contrataçáo; ou que exerça função de autoridade hierarquicamente

superior no âmbito do poder executivo municipal.

6.6. Empresas cujos proprietários e/ou sócios exerçam mandato eletivo capaz de ensejar os

impedimentos previstos nos arts. 29, inciso lX com 54, l, "a" e li, "a", da Constituição Federal.

Servidor público municipal de lmperatriz.

7. CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO

7.1. 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:

7.1.1.SÓC!O(A), EMPRESÁilO(A) OU ASSEMELHADO(A):

7.'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 sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de

registro ou autorizaçáo para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a

atividade assim o exigir, que comprovem sua capacidade de representante legal, com

expressa previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em

caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada ata de reunião ou

assembleia em que se deu a eleição.

7.1.2. PROCURADOR(A) OU ASSEMELHADO(A) :

7.1.2.1. 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
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SEcRETARIA DE !NFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚSI-ICOS

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 - ElREL|, 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

7.1.2.2. 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 declaraçôes, receber intimação/convocação, assinar contrato,

assim como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da

outorgante. Deverá apresentar juntamente com o referido instrumento ou carta

credencial, cédula de identidade ou documento equivalente que possua foto do(a)

outorgado(a), requerimento de empresário, no caso de empresa individual, ou empresa

individual de responsabilidade limitada ElRELl, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato

social em vigor, devidamente registrado, e 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 autorizaçáo para funcionamento expedido pelo orgão 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.

7.1.3.Se tratando de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, estas deverão

apresentar declaração de enquadramento da licitante como Microempresa - ME, Empresa de

Pequeno Porte - EPP ou Cooperativa equiparada - COOP, apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos Arts. 42a49 da Lei Complemenlar n.123, de 2006.

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

§ECR§rAfllA Dg |NFR.ÀESTRUTURÂ Ê SERVIçO5 PüSL|COS
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SEcRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚATICOS

horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá

ser endereçada com Aviso de Recebimento (AR) para a Comissão de Licitação no endereço

indicado no ltem 4.2 "a", deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além das

declarações complementarês, com antecedência mínima de 1(uma) hora do momento marcado

para abertura da sessão pública.

7.2. Os documentos enumerados neste Edital, deverão ser apresentados, obrigatoriamente, da

seguinte forma:

7.2.1. Documento(s)original(is); ou

7.2.2. Por qualquer processo de copia autenticada por cartório competente,

7.2.3. Por servidor membro da CPL, ou publicação em órgão da imprensa oficial;

7.3. A não apresentação ou incorreção nos documentos de credenciamento a que se refere ao item

deste edital, 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.

7.4. A empresa licitante apenas poderá substituir o representante legal, caso o mesmo esteja

devidamente credenciado na sessão pública anterior.

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

licitante.

8. SESSÃO PUBLTCA PARA RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILTTAÇÃOE

PROPOSTA DE PREçOS

8.1. Documentação Exigida: A documentação deverá ser entregue pelo representante legal da

empresa licitante à coMlssÃo PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, em 02 (dois) envelopes

opacos, devidamente lacrados e invioláveis, o primeiro, identificado como "ENVELOPE No 01 -
DOCUMENTAçÃO DE HABILITAçÃO", o segundo, como "ENVELOPE No 02 - PROPOSTA DE

PREçOS", em cujas partes externas, além da razão ou denominação social da empresa licitante,

deverão conter:

,,ENVELOPE N" 01'' - DOCUMENTACÃO DE HABILITACÃO

À
PREFEITURA MUNIClPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE L|C]TAÇÂO - CpL
Rua Urbano Santos, no 1657 - Bairro Juçara - lmperatriz - MA
GONCORRÊNCh PÚBUCA N'009/2022-CPL - Data: 16t08t2022 às 09:00 horas.
(Razão socialou nome comercialdo licitante e endereço).
(A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DEVERA ESTAR PREFERENCIALMENTE ENCADERNADA
E NUMERADA);

SECR§TARIA D[ IHTRAESTRUTURA E sER\ÍIçO§ PÚBLICOS

Rua Y, íno - Nova lmperatrlz - CEp: ô5.907-ig0
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8.1.1. Os Documentos de Habilitação poderão ser acondicionados em caderno único, ter todas

as suas páginas numeradas e rubricadas por representante legal da licitante e deverão ser

apresentados, alternativamente, em original, por qualquer processo de cópia autenticada por

cartório competente, por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

(Redação dada pela Lei no 8.883, de 1994 Art. 32), para permitir que a Comissão Permanente de

Licitação - CPL, ateste sua autenticidade. Só serão aceitas cópias legíveis, que ofereçam

condiçôes de análise por parte da Comissão Permanente de Licitação - CPL.

..ENVELOPE NO O2'' - DE PRECOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

coMlssÃo PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Rua Urbano Santos, no 1657 - Bairro Juçara - lmperatriz - tVlA

coNcoRRÊucta puBLIcA No oo9/2022-cPL - Data: 1610812022 às 09:00 horas.
(Razão social ou nome comercial do licitante e endereço).
(A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DEVERA ESTAR PREFERENCIALMENTE

ENCADERNADA E NUMERADA)

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

licitantes deverão apresentar:

S.I.3.CREDENCIAMENTO (somente para as empresas que se fizerem presentes, devendo

cumprir o disposto no item 7 deste Edital), separadamente dos envelopes.

8.1.4.Envelope "DOGUMENTAçÃO Og HABILITAçÃO", contendo os documentos para

habilitação, observando o disposto no item 9.2 deste Edital.

8.1.5.Envelope "PROPOSTA DE PREçOS", contendo o(s) preço(s) do objeto ora licitado,

observado o disposto no item 10 deste Edital.

8.1,6. 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.

e. DA HABTLTTAÇÃO

9.1. VERIFICACÃO PRÉV|A PELA COMTSSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO: Como condição
prévia ao exame da documentação de habilitaçáo do licitante poderá ser verificado o eventual

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que

intpeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

9.1.1.SlCAF;

9.1.1.í. Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da U n ião (www. oortaldatransoa rencia. qov. br/ceis );

sEcRrrÀRtA DE |I{FRÂESTRUTURÂ E SERViçO§ PúBLiCOS

Rua Y, clno - Nova lmperatrtz - CE& 65.907-ig0
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9.1.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de lmprobidade Administrativa,

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça

(www.cni.ius.br/improbidade adm/consultar requerido.oho).

9.1.1.3. Lista de lnidôneos e o Cadastro lntegrado de Condenações por llícitos Administrativos

- CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

9.1.2.A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu

sócio majoritário, porforça do artigo 12da Lei n' 8.429, de't992, que prevê, dentre as sançóes

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio

majoritário.

9.í.3.Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências

lmpeditivas lndiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas

apontadas no Relatório de Ocorrências lmpeditivas lndiretas.

9.1.4.A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento

similares, dentre outros.

9.í.5.O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.l.6.Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por falta de

condição de participação.

9.1.7.As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.

43, §1" da LC no 123, de 2006.

9.2. DOCUMENTOS DE HABILITACÃO - "ENVELOPE NO 01''

9.2.1. HABILITACÃO JURíUCA: A documentação referente à habilitação jurídica compreende os

documentos abaixo relacionados:

9.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI;

9.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor acompanhando de todas as suas
alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciaisiempresariais e, no

caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleiçáo de seus administradores;

a) Os documentos mencionados no item 9.2.1.2 deverão estar acompanhados de suas
alterações ou da respectiva consolidação e deles deverá constar, entre os objetivos sociais, a

execução de atividades da mesma natureza ou compatível com o objeto desta Concorrência;

9.2.1.3. lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
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9.2.1.4. 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.

9.2.2. REGULARTDADE FISCAL. SOCIAL E TRABALHISTA: A documentação referente à

habilitação fiscal, social e trabalhista compreende os documentos abaixo relacionados:

9.2.2.'l.Cópia de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF), nos termos do Art. 29

incisos l, da Lei no 8.666/93) do empresário (no caso de microempreendedor individual, ou

empresário, ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI), ou do presidente (no

caso de sociedade anônima), comprovando a inscriçâo para com a Fazenda Federal.

9.2.2.2. 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.

9.2.2.3. Cópia de lnscrição no Cadastro de Contribuintes lr/unicipal, relativo à sede da licitante,

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

9.2.2.4. 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 no. 358/2014, e Portaria

PGFN/RFB no 175112014.

9.2.2.5. Prova de Regularidade com aFazenda 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 ptazo de validade, mediante apresentação de:

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

b) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Estaduais.

9.2.2.5.1. Quando a prova de regularidade de que trata o item 9.2.2.5, 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.

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

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.
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9.2.2.6.1. Quando a prova de regularidade de que trata o item 9.2.2.6, 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.

9.2.2.7. 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) CertiÍicado de Regularidade de Situação perante o FGTS, emitido pela Caixa Econômica

Federal- CEF.

9.2.2.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação da:

a) CNDT - Certidâo Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo Tribunal Superior do

Trabalho.

9.2.2.9. 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 V deste Edital;

9.2.2.10. Declaração de que atenderá o disposto no art. 1o da Lei Estadual no 10.789, publicada

no Diário Oficial do Estado do lvlaranhão no dia 26 dejaneiro de 2018.

9.2.3.QUAL|F|CACÃO ECONÔMIGA E FINANCEIRA: Será comprovada mediante a apresentação

dos seguintes documentos:

9.2.3.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social: Balanço

Patrimonial e demonstraçôes 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.

9.2.3.2. O balanço patrimonial e as demonstraçôes contábeis deverão estar assinados por

contador ou outro profissional equivalente, devidarnente registrado no Conselho Regional de

Contabilidade, comprovado mediante a apresentação do Certiíicado de Regularidade Profissional
(CRP), devendo ainda ser demonstrado através de cálculos à obtenção dos índices de Liquidez
Geral (LG), Liquidez Conente (LC) e Solvência Geral (SG) igual ou maior que 1 (um), resultantes
da aplicação das seguintes fórmulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALzÁVEL A LoNGo PRAzo
LG= pASStvo ctRcULANTE + extcívet A LoNGo pRAzo

ATIVO TOTALSG=
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PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO GIRCULANTE
LC=

9.2.3.3. As licitantes deverão comprovar, até a data de apresentação das propostas, o capital

social ou patrimônio líquido mínimo de 10% do valor orçado da contratação:

9.2.3.4Acomprovação será feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da

lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais.

9.2.3.5 No caso de empresa constituída no exercício socialvigente, admite-se a apresentação de

balanço de abertura.

9.2.3.6. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrirnonial 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. Por copia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio

da licitante, na forma da lN n" 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC,

de 1o de agosto de 1997, art. 6o, acompanhada obrigatoriamente dos TERMOS DE ABERTURA

e de ENCERRAMENTO.

e. As empresas sujeitas à Escrituração Contábil Digital (ECD), deverão apresentar o Balanço

Patrimonial transmitido através do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).

9.2.3.7. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realizaçâo do Balanço Patrimonial, a

licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, deviclamente registrada

na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado.

9.2.3.8. 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 2010111995, deverá apresentar,
juntamente com o Balanço Patrimonial, cópias dos TERMOS DE ABERTURA e
ENCERRAMENTO.

9.2.3.9. Certidão negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,

dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida pelo
menos a 60 (sessenta) dias, contados da data da sua emissão.

9.2.3.í0. Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do [Vlaranhão - JUCEMA, de
acordo com o art. 1o do Decreto n" 21.04012005, para empresários e sociedades empresariais do
Estado do Maranhão, referente a este ano. No caso de que a sede da Licitante seja em outra
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Unidade da Federação, terá que apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado,

sede da empresa.

9.2.3.11. Os Licitantes que deixarem de apresentar qualquer dos documentos exigidos para a

habilitação serão julgados inabilitados e terão suas propostas devolvidas devidamente lacradas.

9.2.4 GARANTIA DA PROPOSTA: TERMO DE RECEBIME DE GARANTIA DA
PROPOSTA: emitido pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de lmperatriz - A licitante deverá
prestar garantia no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação,

optando por uma das modalidades previstas no aft.31, inciso lll, da Lei Federal n.o 8.666/93,

conforme descritas abaixo:

9.2.4.1 Se a opção da garantia for Título da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob

a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores economicos, conforme

definido pelo t\íinistério da Fazenda.

9.2.4.2 Se a opção da garantia for Caução em dinheiro, o licitante deverá recolher o valor

exigido como garantia mediante Depósito em qualquer uma das seguintes contas: Banco do Brasil:

Ag: 0554-1, c/c: 50.735-0 em nome da Prefeitura Municipal de lmperatrizll\Â{.

9.2.4.3 Seguro garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por

entidade em funcionamento no País, em nome da PreÍeitura Í\rlunicipal de lmperatriz, Estado do

Jt/aranhão, cobrindo o risco de quebra dos termos de aceitação da proposta (caso a licitante

desista de cumprir com o valor proposta), com o ptazo de validade de no mínimo 120 (cento e

vinte) dias a contar da data de recebimento dos envelopes de habilitação e propostas.

9.2.4.4 Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no

original, emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Ír/unicipal de
lmperatriz, estado do [vlaranhão, com o prazo de validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias
a contar da data de recebimento dos envelopes de habílitação e propostas.

9.2.4.5 Em todas as modalidades de garantia, o licitante deverá apresentar o comprovante
de recolhimento da garantia de manutenção de proposta à Tesouraria, localizada na Secretaria da
Sede da Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, situada à Rua Godofredo
Viana, no 750, centro, lmperatriz - MA, das 08h00min (oito horas) as 14h00min (quatorze horas)
do dia útil anterior à data da sessão pública da licitação, para obtenção do TERMO DE
RECEBIMENTO DA GARANTIA.

9.2.4.6 A garantia prestada, só será liberada após a decisão que inabilitar ou desclassificar
a licitante, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação, e no caso de habilitadas
e classificadas, após a adjudicação e homologação do seu objeto. Exceto a do vencedor, cuja, a
devolução ocorrerá após a assinatura do contrato, podendo ser retida e reforçada como garantia
do contrato.

9.2.5 QUALTFICACÃO TÉCNICA: A qualificação técnica, requisito necessário para participar na
licitação, dar-se-á por:

,s.Êc
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9.2.5.í Apresentação da Certidão de registro da empresa licitante e do(s)responsável (eis)técnico

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

licitação, emitida pelo CREA, com validade posterior à data da sessão de habilitação,

devidamente atualizada em todos os seus dados, acompanhada da Declaracão de

Concordância, apenas dos Responsáveis Técnicos indicados para a referida obra. Anexo lll
deste Edital:

9.2.5.2Comprovação de capacidade técnica-profissional do(s) Responsável(is)Técnico(s) da

licitante, comprovada através de Atestado (s) e Certidão (ões) de Acervo Técnico (CAT),

fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA

ou CAU, devendo conter informações relativas às características técnicas e complexidades

tecnológicas similares ou superiores ao objeto licitado, nome do (s) profissional(is),

responsável(is) pela execução dos serviços, local e período de execução, ou seja,

informações suficientes e claras para a devida cornprovação pelos membros da COMISSÃO

PERMANENTE DE LlCITAÇÃO.

9.2.5.3 Para efeitos da QUALIFICAçÃO TÉCNICA PROFISSIONAL, a Administração poderá

exigir dos licitantes a apresentação de atestados de desempenho anterior que demonstrem

sua capacidade técnica. Visando preservar a competitividade do certame, todavia, tal

exigência deve contemplar às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, nos

termos do art. 30, inc. l, § 1o da Lei no 8.666/93. Restaráo caraclerizados como sendo parcelas

de maior relevância os serviços identificados conro sendo de maior complexidade técnica e

vulto econômico, cuja inexecução impode em risco mais elevado para a Administração. Desta

forma, utilizando a curva ABC.

9.2.5.4A licitante deverá comprovar o vínculo do (s) profissional (is)detentor (es) da (s)

certidão(ões) de acervo técnico (CAT) e do (s) atestado (s) através da apresentação de cópia

autenticada de 01 (um)dos seguintes docurnentos:

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;

9.2.6 HABILITACÃO TÉCNICA - OPERACIONAL, a documentação referente a qualificação

técnica compreende os documentos abaixo relacionados:

9.2.6.1 Será (ão) exigido(s) atestado(s) (ou declaração(óes) de capacidade técnica, que

comprove(m)que o licitante tenha executado para órgão ou entidade da administração pública

Direta ou lndireta, Federal, Estadual, Municipal, ou Distrito Federal, ou ainda, para empresas
privadas, os serviços compatíveis com o objeto da licitação, comprovando a execução de
quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes.
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9.2.6.2 DECLARAçÃO FORMAL E RELAçÃO eXellClTA informando a disponibilidade de

máquinas/ferramentas e equipamentos, bem como relação de pessoaltécnico especializado,

considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, em consonância ao Art.

30 § 6" da Lei 8666/93.

9.2.6.3 DECLARAçÃO DE CONTRATOS FTRMADOS;

9.2.6.4 Os atestados e/ou certidões referentes a projeto, fiscalização, supervisão,

gerenciamento, controle tecnológico ou assessoria técnica de obras, não serão consideradas

válidas para atendimento à qualificação técnica;

9.2.6.5 Em casos de dúvidas, a administração poderá solicitar à licitante cópia do Contrato,

cópia da ART/RRT, e/ou originais, para fins de esclarecimentos.

9.2.6.6Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar a Prefeitura

Municipal de lmperatriz com a participação de empresas que detenham infraestrutura

adequada em razáo das características dos trabalhos.

9.2.6.7 Para fins de análise dos atestados e certidôes serão observadas as datas de aberturas

da ART, nos termos da Lei no 6.496177, data de emissão da CAT, local de execução, nome

do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s),

seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA, descrição técnica

(planilha) indicando os serviços e quantitativos executados, prazos de execução, entre outros.

Os atestados deverão ser acompanhados pela planilha de serviços, devidamente averbada

no CREA, fazendo parte integrante do Acervo, pois através da planilha será possível observar

os serviços que foram executados pela licitante.

9.2.6.8 Fica proibida a indicação, por duas ou mais licitantes, do mesmo Responsável Técnico,

hipótese na qual todas serão inabilitadas.

9.2.6.9 Em casos de dúvidas, a administração poderá solicitar à licitante cópia do Contrato,

cópia da ART/RRT, e/ou originais, para fins de esclarecimentos.

9.2.6.10 Declaração formal e expressa da empresa licitante sobre a equipe técnica

especializada indicando os Engenheiros e/ou Arquitetos que atuarão como responsáveis

técnicos e que se responsabilizarão pela execução da obra.

9.2.6.11 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.

9.2.6.12 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, qrifando com
marca texto os itens que comprovem as exigências para melhor visualização quando da
análise por parte dos membros da EQUIpE TECNICA DA SINFRA.

9.2.7. Termo de compromisso de combate à corrupção e ao conluio entre licitantes e de
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responsabilidade sócio ambiental. (Anexo V! deste Edital).

9.2.8. Declaração de enquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme

previsto no Art. 30 da Lei Complementar no 12312006 e alterações posteriores. (Anexo Vlll deste

Edital).

9.2.9. 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.

9.2.9.í. A empresa licitante que enquadrar-se na hipotese do item 9.2.8 deste Edital e não

apresentar a referida declaração ou descumprir a forma da apresentação da mesma, não usufruirá

o direito de preferência como critério de desempate.

9.2.9.2. 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.

9.2.10. Todos os documentos necessários para habilitação deverão obedecer rigorosamente a

sequência a partir do subitem 9.2, enumerados em ordem crescente e rubricados pela empresa

licitante.

9.2.11. Os documentos expedidos pela participante deverão, obrigatoriamente, ser emitidos, em

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

telefone e endereço eletrônico e e-mail. Os referidos documentos deverão ainda estar assinados

ou rubricados pelo representante legal, contendo o nome completo do mesmo.

9.2.12. Não será concedida prorrogação de prazo para apresentação dos documentos exigidos para

a habilitação, com exceção ao disposto no Art. 43 da Lei Complementar no 12312006 e alterações

posteriores, conforme segue:

9.2.12.1. 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.

9.2.12.2. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal será assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente
for declarado vencedor do certame.

9.2.13, Se a documentação de habilitação estiver expirada, incompleta, incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste edital e seus anexos, a Comissão Permanente de Licitação inabilitará a
licitante.

9.2.14. A falsidade das declarações prestadas pela empresa licitante caracteriza crime previsto no
artígo 299 do Codigo Penal, sujeitando-se ainda às sançÕes administrativas previstas no Edital, bem
como demais legislações vigentes.
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9.2.15 No julgamento da DOCUIMENTAÇÃO a Comissão poderá sanar erros ou falhas que não

alterem a substância dos documentos, mediante justificativa fundamentada, atribuindo-lhes

validade e eficácia para fins de habilitação;

9.2.16 Quando todos os licitantes forem inabilitados, a Comissão de Licitações poderá conceder o

ptazo de até 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos docunrentos, conforme § 3o, do Art.

48 da Lei no 8.666/93;

9.2.17 Os envelopes de Habilitação que não foram abertos na sessão pública, náo reclamados no

pÍazo de 30 (trinta)dias a contar da data da Adjudicação do objeto desta Licitação, ao vencedor do

certame, serão destruídos pela Comissão, independentemente de notificação ao interessado.

9.2.í8 A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo e

não será devolvida à proponente;

9.2.19 Conforme Art. 3o da Portaria GP - 325912022 a Comissão requisitará auxílio de engenheiro

ou arquiteto da Secretaria de lnfraestrutura e Serviços Públicos para emissão de Parecer Técnico

acerca dos Julgamentos dos documentos Técnicos (Atestados, ART, Certidões etc.) apresentados

no Certame.

9.2.20 Não será admitida, em qualquer hipótese, a retirada da documentação apresentada
pela licitante em sua versão original nos autos do processo.

9.2.21 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.

9.2.22 Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do ENVELOPE No 01, poderão

ser entregues, preferencialmente encadernados e numerados sequencialmente e na ordem

indicada neste Edital, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame

correspondentes.

10 DA PROPOSTA DE PREçOS - "ENVELOPE No 02"

10.1. Proposta de Preços, (Anexo !) 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, necessariarnente, os
preços, em moeda corrente nacional, em valores unitários e totais, absolutamente líquidos já

incluídos todos os encargos inerentes ao objeto, contendo:

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

partir da data de abertura da licitação;

b) PRAZO DE EXECUÇÃO
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b.1. O ptazo paru a execução dos serviços aqui pretendidos será de 04 (quatro) meses contados

a partir da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período, através de

termo aditivo, conforme inciso ll, do art. 57 , da Lei No 8.666/93 e suas atualizações.

c) O preço total da proposta em algarismo e por extenso;

10.2. CARTA PROPOSTA, assinada portitularda empresa ou pessoa legalmente habilitada, em

papel timbrado, identificando os serviços, o número do Edital, o praza de execução, o preço total

dos serviços, já incluído todos os custos seja qualfor o seu título ou natureza (frete, encargos fiscais,

comerciais, sociais e trabalhistas etc.), em algarismos e por extenso, em real, esclarecendo que o

mesmo se refere ao mês de apresentação da Proposta.

10.3 Planilha Orcamentária, assinada na última folha e rubricada nas demais, de acordo corn

os quantitativos da Planilha Orçamentária constante deste Projeto Básico, com preços unitários e
totais dos itens, em algarismos, e o valor total da proposta em algarismos e por extenso, na moeda
nacional. Nenhum, preço unitário poderá exceder aos preços unitários da Planilha Base.

'10.4 Planilha de Gomposicão de Preços Unitários, por item, em conformidade com a Planilha

Orçamentária, constando unidades e insumos com respectivos consumos, discriminando os
percentuais de BDI e Encargos Sociais aplicados constantes do anexo deste Projeto Básico.

10.5 A Planilha de Composição do BDl, detalhando todos os seus componentes, em valores
nominais como também sob a forma percentual, conforme estabelecido no Projeto Básico.

10.6 As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas pelo período

de 60 (sessenta)dias corridos.

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

XLS "Excel" e em conformidade com a proposta impressa. A ausência da proposta em mídia, bem

como as divergências entre as propostas em mídia e escrita, não implicará na desclassificação da

empresa, devendo o pregoeiro solicitar que o licitante promova as devidas correções durante a

sessáo.

10.8 As propostas deverão apresentar preços correntes de nrercado, conforme estabelece o art.

43, lV da Lei no 8.666/93.

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

apresentada;

10.í0 Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bern como aquelas que
contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, de modo a ensejar dubiedade, principalmente
em relação a valores;

10.í 1 As propostas de preços serão abertas em ato público, em data a ser definida pela Comissão
Permanente de Licitação e comunicada previamente às licitantes.

10.12 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
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global superiores ao limite estabelecido, tendo-se como limite estabelecido o orçamento estimado

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

aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que

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

produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, bem como aqueles que não

atenderem ao Artigo 44, §3o, da Lei no. 8.666/1993, serão desclassificadas. Deverá ser observado

o disposto no Artigo 48 da Lei no. 8.666/1993, em especial o seu §10 para apuração de preços

unitário ou global inexequíveis.

10.13 Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope no 02, deverão ser

entregues, encadernados e numerados sequencialmente e na ordem indicada neste edital, a fim

de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondentes.

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

Permanente de Licitação e comunicada previamente às licitantes.

10.15 Em nenhuma hipótese, o conleúdo 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.

10.í6 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.

10.17 A falta do CNPJ eiou endereço completo poderá, também, ser suprida com aqueles

constantes dos documentos apresentados dentro do Envetope no 01 - "DOCUMENTAÇÃO DE

HAB!LtTAÇÃO".

10.18 Será considerado inabilitado o licitante que:

a) Não apresentar os documentos exigidos por este lnstrumento Convocatório no prazo de

validade elou devidarnente atualizados, ou não comprovar sua habilitação, ressalvado o

disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de

pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n' 1 1.488, de 2007.

b) lncluir a proposta de preços no Envelope no 01.

11 . DOS CRITERTOS DE JULGAMENTO

11.1 No julgamento levar-se-ão em conta, no interesse do serviço público as condições de Menor Preço

GIobal, como disposto no art. 45, §1o, inciso l, da Lei n.o 8.666/93.
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c

11.2 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital inclusive

financiamerrto subsidiado ou a fundo perdido nem preÇo ou vantagem baseada na oferta dos demais

licitantes.

11.3 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.

11.4 As propostas serão verificadas quanto à exatidáo das operaçóes aritméticas que conduziram

ao valor total orçado, procedendo-se às correções correspondentes, nos casos de eventuais erros

encontrados, tomando-se como corretos os preÇos unitários. A licitante que não aceitar as correções

efetuadas terá sua proposta desclassificada.

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

Comissão Permanente de Licitação.

11.6 Obedecidas às disposições da Lei n.o 8.666/93, fíca 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 condiçoes 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.o 8.666/93);

d) Art. 48, Lei n.o 8.666/93 § 3" Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as
propostas forem desclassificadas, a Administração poderá frxar aos licitantes o pnzo de I (oito)

dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das

causas referidas neste artigo.

12 - DO CRITERIO DE DESEMPATE

12.1 Em caso de empate entre duas ou mais concorrentes, como critérios de desempate aplicar-
se-ão aqueles previstos no §2o do art. 3o da Lei no 8.666193.

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

13.í 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.

14 - DO PRAZO RECURSAL

14.1 Dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, decorrentes da

aplicação dos termos desta licitação, caberão recursos, conforme previstos na Lei 8.666/93.

14.2 Eventuais recursos referentes à presente Concorrência deverão ser interpostos no prazo

máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, em petição

escrita dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, protocolado no horário

comercial, de segunda a sexta-feira, das 08h às 14h no Protocolo Geral da Comissão Permanente

de Licitação, Rua Urbano Santos, no 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz-MA, CEP: 65.900-505 ou

mediante via postal com Aviso de Recebimento (AR) no endereço mencionado, ou temporariamente

no período da pandemia pelo endereço eletrônico atendimento@imoeratriz.ma.qov.br;

14.3 lnterposto o recurso, o fato será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo

no ptazo máximo de 5 (cinco) dias úteis;

14.4 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 pruzo, submeter o recurso/esclarecimento, devidamente

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

lnfraestrutura e Serviço Público, que decidirá em 5 (cinco)dias úteis contados de seu recebimento;

14.5 A Comissão Permanente de Licitação juntamente com a autoridade superior, na qualidade

de órgão julgador do certame licitatorio e no exercício de sua função decisória, deliberará a respeito;

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

licitação até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente;

14.7 Os recursos e contrarrazões a este Edital, bem como as respostas a estes, estarão

disponíveis no site da prefeitura, qual seja, www.imperatriz.ma.gov.bílicitacoes, bem como no

Portal da Transparência;

14.8 Não será conhecido o recurso interposto fora do prazo legal ou subscrito por representante

não habilitado legalmente ou não identificado no processo como representante da licitante;

14.9 Será franqueada aos interessados, desde a data do início do prazo para interposição de

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

pela Comissão Permanente de Licitação - CPL;

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

de Propostas terão efeito suspensivo, podendo a Comissão Permanente de Licitação - CPL,
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motivadamente e se houver interesse para do Secretário tvlunicipal de lnfraestrutura e Serviços

Públicos, atribuir efeito suspensivo aos recursos interpostos contra outras decisoes.

15 DOS ENCARGOS LEGAIS

15.1 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.

16 DO REAJUSTE

16.1 Visando à adequação aos novos preços praticados no nrercado, desde que solicitado pela

CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no

subitem que se seguirá, o valor consignado neste Edital poderá ser repactuado, competindo à

CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e
planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE.

16.2 Arepactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito

ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em

momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em

datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos

insumos necessários à execução do serviço.

16.3 O interregno mínimo de 1(um) ano para a primeira repactuação será contado:

16.4 Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a
partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época

da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

16.5 Para os insumos discriminados na planilha de cuslos e formação de preços que estejam

diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste aprovado por autoridade
governamental ou realizado por determinação legal ou normativa;

16.6 Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data limite para

apresentação das propostas constante neste Edital.

16.7 Nas repactuações subsequentes à primeira, c interregno de um ano será computado da última
repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como última
repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que
celebrada ou apostilada.

16.8 O Wazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação
contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos
de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da
vigência do contrato, caso não haja prorrogação.
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16.9 Caso a CONTRATADA nãc solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima

Íixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.

16.10Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só

poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um)ano, contado:

16.1íDa vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos

decorrentes de máo de obra;

16.12Do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação

legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que

estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa);

16.13Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos

custos sujeitos à variação de preços do mercado;

16.14Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo,

dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenl'ra sido possível à CONTRATANTE

ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, de,rerá ser inserida cláusula no termo aditivo

de prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha

dos valores reajustados, sob pena de preclusão.

16.15Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base

diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos,

dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.

16.16E vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta

inicial, exceto quando se tornarem obrigatorios por força de instrumento legal, sentença normativa,

acordo coletivo ou convenção coletiva.

16.17A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e convenções

coletivas que não tratem de matéria trabalhista.

16.18Quando a repactuação se referir aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a

comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de

Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da

categoria profissional abrangida pelo contrato.

16.19Quando a repactuação se referir aos demais custos, a CONTRATADA demonstraráavariaçáo
por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o aumento dos preços de

mercado dos itens abrangidos, considerando-se:

16.20Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;

16.21As particularidades do contrato em vigência;

'16.22Á. nova planilha com variação dos custos apresentados:

sEcR§TÂRrÂ DI TNFRAESTRUTURA I SERVTçO§ PÚSLICO5
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16.23lndicadores setoriais, tabelas de fabricantes, r,alores oficiais de referência, tarifas públicas ou

outros equivalentes;

16.24indice especÍfico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços relativos a alguma

parcela dos custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na Planilha de Custos e

Formação de Preços da Contratada.

16.25A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conÍerir a variação de custos alegada pela

CONTRATADA.

16.26Os novos valores contratuais decorrentes das repacturações terão suas vigências iniciadas

observando-se o seguinte:

16.27 A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

16.28Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de

periodicidade para concessão das próximas repgctuaçÕes futuras; ou

16.29Em data anterior à ocorrência do fato gerado,r, exclusivamente quando a repactuação envolver

revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou

convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta

ser considerada para efeito de compensaçáo do pagamento devido, assim como para a contagem

da anualidade em repactuações futuras.

16.30Os efeitos Íinanceiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a

motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

16.3íA decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias,

contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos;

16.32O prazo referido no subitem anteriorficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir

os atos ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da

variação dos custos.

16.33As repactuaçôes serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincldirem

com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.

17 DA VISTORTA TÉGNICA

'17.1 Comprovação emitida pela Secretaria Munícipal de lnfraestrutura e Serviços Públicos de que

a empresa licitante visitou os locais dos serviços, ou declaração Íormal assinada pelo responsável

técnico, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades

rnerentes à natureza dos trabalhos a serem realizados, assumindo total responsabilidade por esse

fato e informando que não utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças

técnicas ou financeiras.=

17.2 As despesas incorridas pelo licitante com a visita técnica tais como locomoção, hospedagem

e alimentação, serão da exclusiva responsabilidade do mesmo.
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',7.3 A licitante não poderá, em hipótese alguma, pleiteara nrodificação 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.

17.4 A Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Serviços Públicos, fornecerá atestado de visita

técnica, conforme o modelo constante Anexo lX deste Edital, o qual deverá ser apresentado
juntamente com os documentos de habilitação, documentos de qualificação técnica,

referidos no Edital.

17.5 A Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Serviços Públicos não oferecerá apoio logístico

aos lrcitantes no decorrer das referidas visitas aos locais das obras e serviços.

17.6 O licitante deveráformalizarsolicitação neste sentido, ate 03 (três)dias úteis antes da data

fixada paru a entrega das propostas;

17.7 A Secretaria Municipal de lrrfraestrutura e serviços Públicos, poderá marcar paru o mesmo

dia a visita de vários licitantes.

17.8 A Secretaria de lnfraestrutura e Serviços Públicos coloca-se à disposição, para

agendamento de visitas ao local da obra, que deverá ser previamente solicitada e agendada na

própria Secretaria localizada na Rua Y, s/n - Nova lmperatriz, de 2^ a 6o feira, no horário de th às

1th.

18 DAS OBRTGAçÕES DA CONTRATADA

18.í As obrigações da Contratada são as estabelecidas no item 12 do Termo de Referência anexo

a este Edital.

19 DAS OBRTGAçOES DA STNFRA

19.1 As obrrigações da SINFRA são as estabelecidas no item 13 do Termo de Referência anexo a

este Edital.

20 DA F|SCAL|ZAÇÃO

20 .1 A descrição da fiscalização são as estabelecidas no item 1B do Termo de Referência, anexo

a este Edital.

21 DO PREçO E DAS COND|çOES DE PAGAMENTO

21.1 Aforma e condições de PAGAMENTO são as estabelecidas no item 15 do Termo de
Referência, anexo a este Edital.

22 DAS SANÇÕES AOTU|N|STRATIVAS

22.1 As condições das Sanções Administrativas são as estabelecidas no item 19 do Termo de
Referência, anexo a este Edital.
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23 DA LEr ANTTCORRUPçÃO

23.1 Na execução do futuro Contrato é vedado à SECRETARIA MUNICIPAL DE

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - SINFRA e à Contratada e/ou a empregado

seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu:

23.2 Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente pÚblico ou a

quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

23.3 Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações

do presente Contrato, sem autorização em lei, no ato convocatorio da licitação pública ou nos

respectivos instrumentos contratuais;

23.4Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente Contrato;

23.5 Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato; ou

23.6 De qualquer maneira fraudar o presente Contrato; assim como realizar quaisquer ações ou

omissões que corrstituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei no 12.84612013

(conforme alterada), do Decreto no , ,8:42012015 (conforme alterado), do U.S.

ForeignCorruptPracticesAct de.:1977 {conforme alterado) ou de quaisquer outras leis ou

regulamentos aplicáveis ("Leis Anticonupçáô'';, ainda que não relacionadas com o presente

Contrato.

24 DAS DTSPOSIÇÔES GERAIS

24.1 Fica assegurado à Autoridade Superior o direito de, no interesse da Administraçáo, sem que caiba

aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização, adiar a data de abertura das propostas

da presente Licitação, dando conhecimento aos interessados através de e-mail 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 Íixe novo prazo para apresentação das propostas, ou ainda revogar o processo

licitatorio por razôes 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.

24.2 Nos termos do art.48 e sem prejuízo do estabelecido no art. 109, ambos da Lei n.o 8.666/93,

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

poderá ensejar a inabilitaçãc ou desclassificação, respectivamente.

24.3 As decisôes da Autoridade Superior e da Comissão Permanente de Licitações, bem como os

demais atos de interesse dos licitantes, serão publicadas nos Diários Oficiais, caso não possam ser

feitas diretamente aos seus representantes.

24.4 Na hipótese de o processo licitatorio vir a ser interrompido, o prazo de validade das propostas

fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que estiver suspenso o feito.
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24.5 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.

24.6 O Contratado é responsávei 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

IMunicipal ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados, respondendo por

si e seus sucessores.

24.7 A Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Serviços Públicos foi'necerá ao licitante vencedor, todos

os elementos técnicos necessários à execução dos serviços objeto desta licitação.

24.8 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 sessáo de abertura da documentação de

habilitação.

24.9 Quaisquer outras informaçÕes de caráter técnicc serão prestadas aos interessados, junto à
Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Serviços Públicos - SINFRA.

24iA Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-

á o dia do vencimento.

24.11 A Comissão Permanente de Licitação juntamente com o Setor Técnico da SINFRA, prestarão

todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta licitação, sobre o Edítal 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 no Protocolo Geral da

Comissão Permanente de Licitação, Rua Urbano Santos, no 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz-MA,

ou via postal com Aviso de Recebimento (AR) no endereço mencionado, ou temporariamente no

período da Pandemia pelo endereço eletrônico atendimento@imperatriz.ma.qov.br.

24.12 O Edital e seus anexos estarão disponíveis mediante pagamento no valor de R$ 50,00
(cinquenta reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, emitido
pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, podendo, ainda, ser consultado
gratuitamente na sede da CPL, na Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatriz/ÍríA -
CEP 65.900-505, estando disponível para atendimento em dias úteis, 08h às 14horas.

lmperatriz (MA) 19 de julho de 2A22.

F EIRA SOUSA
unicipal de tura e Serviços Públicos
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PROJETO BASICO
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1. DO OBJETO E FORTUTA DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO

1 .1. Descriçáo
1.1.1. Constitui objeto deste Projeto Básico a CONTRATAçÃO DE EMPRESA

ESPECIAL|ZADA NA REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS NO MUNICíp|O Oe

IIIIPERATRIZ - MA, conforme especificaçÕes técnicas, planilhas e projetos em

anêxo.

1.1.2. .

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1.Da Necessidade dos Serviços: lmperatriz, localizada no sul do Estado do

Maranhão, possuí características, que a consolidam como uma cidade polo,

entre elas o seu poder de atração, movido fortemente por uma grande economia

de escala perante os demais municípios da região.Caracteriza-se, portanto,

como o centro de maior potencial polarizador do sul do Maranhão. É o segundo

maior município do estado, com 253.873 habitantes (estimativa do IBGE de

2016 - e área de 1.368,987 km2, abriga a sede da Região Metropolitana do

Sudoeste Maranhense.

2.2.Nesse contexto, o município de lmperatriz como a maioria das cidades

brasileiras, necessita de equipamentos comunitários, voltados principalmente

para prática desportiva e de )azer para os seus munícipes. A cidade de

lmperatriz já formou vários atletas que se destacaram em níveis regionais e até

nacionais, mas a falta de políticas públicas e o abandono do poder público

municipalfizeram com que este patrimônio foi degradado.
2.3. Diante do exposto, a atual administraçâo municipal vem através desta

concorrência buscar a reÍorma das praças conforme projetos estabelecidos

neste projeto básico. A área de intervenção situa-se no perímetro Urbano da

cidade e na zona rural.

2.4.Oa Vedação a Reunião em Consórcio: A admissibilidade ou não do consorcio
é uma discricionariedade da Administração, signiÍica dizer que sua vedaçáo
depende de critérios de conveníência e oportunidade, a serem avaliados pelo
gestor em cada caso. O processo administrativo em tela, trata da contratação
de empresa de engenharia para a Reforma de Praças públicas, objeto que náo
possui grau de complexidade suficiente para demandar a admissão de
consorcios. Considerando que, o consorcio, so se justifica, no caso de objetos
que contemplem a execução de atividades usualmente desempenhadas por
empresas distintas, com díferentes capacidades técnicas. O que não é o caso,
como já demonstrado pela realizaçâo de outros processos licitatórios nesta

RUÀ Y, S/NO, NOVA IMPERATRIZ
CEP. 65907.180 IMPERÂTRIZ. MA
CHPJ: 06.1 58.4§§1000í-16
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mesma PreÍeitura, em que as empresas vencedoras executaram a totalidadê de

objeto semelhante, sem a necessidade do somatÓrio de capacitação, quer

técnica, quer operacional. Por óbvio essa soluçâo não se mostra positiva do

ponto de vista do interesse público. É dever do administrador promover o

interesse público que, na elaboração do edital licitatório, consiste na promoção

da maior concorrência possivel entre as empresas do ramo. Por isso,a previsão

legal do artigo 33 da Lei n" 8.666/93 claramente deÍine essa opção como uma

discricionariedade da Administração. Segundo jurisprudência do TCU
"A formacâo de consÓrcios é admitida auando o obieto a ser

licitado envolve questôes de alta complexidade au de relevante

vulto. em que empresas. isoladamenta. não teriglr'l condiçÕea de

supir as reouisitos de habilitacão do edital. Na preslaçáo de

serviços comuns. é da discicionanedade do oestor a
possibitidade de padicioação ou não de consÓrcios"- $cÓrdão
963/2011 - Sequnda Câmara 15n2nü 1.

3. DO FUNDAMENTO LEGAL E NATUREZA DO SERVIÇO/PRODUTO

3.1. Embora o conceito de obra não tenha contornos bem deÍinidos no direito e seja

definido por lei de forma exemplificativa (art 6o, l), pode-se dízer que obra é toda

e qualquer criação material nova ou incorporaçâo de coisa nova à estrutura já

existente. A ideia de novidade deve dirigir o conteúdo do conceito, a fim de

adaptar-se à exemplificação legal de que obra e toda construçâo, reforma,

fabricaçâo, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta.

Marçal Justen Filho defende que nos serviços há a preponderância de obrigação

de meio, enquanto que nas obras há obrigação de resultado e adota conclusâo

semelhante eo aÍirmar que na "contratação de uma obra, prepondera o

resultado, consistente na criação ou modificação de um bem corporeo"

(Comentários à Lei de LicitaçÕes e Contratos Administrativos, Dialética, 114

Ediçâo, pá9. 95). Desta feita, é nêcêssário frisar que o presente procedimento

licitatorio trata-se de uma empreita, uma vez em que o que se busca é o objeto

final do termo, de acordo com suas planilhas e projetos.

4. DO CR|TER|O DE JULGAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO
4.1.4 fixação dos critérios de aceitabilidade não apenas do preço global, mas

também dos preços unitários e obrigação do gestor, nos termos do art, 40, X da

Lei n.8.666/93.
"Na contrataçáo de obra ou serviço de engenharia, o instrumento convocatório
dêve estabelecer critérios de aceitabilidade dos preços unitários e gtobal".
Orientaçâo Normativa/AGU no 5 (DOU de 07.04.2009, S" 1, p. 13) Na
empreitada por preço global como tambêm na empreitada integral, os critérios
de aceitabilidade dos preços deverâo se limitar â verificaçâo da compatibilidade
do preço global proposto e o valor Íinal de cada uma das etapas previstas no
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cronograma fisico-financeiro fixado pela Administraçâo. Nessas hipótesàs- as l

variaçóes de preço dos custos unitários náo poderáo desclassificar a proposta

do licitante, câso o valor total da remuneraçáo a ser paga pela administraçâo
pública ao contratado pelo adimplemento de cada fase do cronograma fÍsico-

financeiro e o valor global do contrato sejam inferiores aos respectivos custos

de referência estimados pela Administração no Proieto Básico (Decreto n.

7.983t2013, aü. 13). A política de permitir a variaçâo dos custos unitários além

daqueles reÍerenciados pêla Administração advém do rlsco assumido pelo

licitante quando se compromete a entregar objeto certo e determinado e da

aceitaçâo do projeto que integra o edital de licitaçâo, que é condiçáo de
participaÇáo no cerlame, como também cláusula imprescindível do contrato.
Além disso, seria indevida a desclassificaçà0, fundada em interpretâçào

extremamente restritiva do edital, de proposta mais vantajosa para a

AdministraÇáo, que contém um único item, correspondente a uma pequena

parcela do objeto licitado, com valor acima do limite estabelecido pela entidade

em licitação do tipo menor preço global ( Tcu, Ac n.276712011-Plenário)

5. DA MODALIDADE E TIPO DE LlClrAÇÃO
S.l.Considerando o objêto e seu valor estimado, será empregada a modalidade de

ticitação denominada CONCORRÊNCn pUBLICA (ART. 22, inciso l, § 1o da Lei

8.666/1993), por empreitada global, menor preço. §erão observados também, os

preceitos de direito público e, em especial as disposiçÕes da na Lei Federal n"

8.666, de 21 de julho de '1993, através do Edital e seus anexos, bem como as

demais disposiçÕes legais aplicáveis, que ficam são considerados parte

integrante do mesmo, independente de transcrição.

6. DA HABTLITAÇÃo
6.1.Habilitrção Juridica: A documentação referente à habilitação juridica

compreende os documentos abaixo relacionados:

6.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; ou

6.1.2Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente

registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, nCI caso de

sociedades por açÕes, acompanhado de documentos de eleição de seus

administradores, ou

6.1-3lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada

de prova da diretoria em exercício; ou

6.1.4pecreto de âutorizaçâo, em se tratando de empresa ou sociedade

estrangeira em funcionamento no paí§, e ato de registro ou autorização

para funcionamento expedido pelo orgão competente, quando a atividade

assim o exigir.

6.1.5Observacão: O contrato social poderá ser apresentado na sua forma

consolidada.
6.1,6Do cumprimento ao disposto no inciso XXXIll, do art. Toda Constituição

Federal e da Declaração de inexistência de fatos supervenientes

impeditivos de habilitação;
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6.2 Habilitação Fiscat e Trabalhiste: A documentação referente â habilitaçáo fiscal

e trabalhista compreende os documento§ âbaixo relacionados:

6.2,1 Prova de lnscrição no Cadâstro Nacionalde Pessoas Jurídicas - CNPJ;

6.2.2Prova de inscriçãCI no cadâstro de oontribuintes da Fazenda Municipal,

relativo ao domicílio ou sede dâ licitante, peúinente e compatível ao seu

ramo de atividade e compatível com o objeto a ser contratado;

6.2.3 Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do

domicilio ou da sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

6.2.4 Prova de regularidade relativo ao fundo de garantia por tempo de serviço

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos

sociais instituidos Por lei;

6.2.5 Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho, demon§trando a

inexistência de debitos inadimplidos, ou seja, a certidâo negativa de débitos

trabalhistas (CNDT), fornecida pelo Tribunal Superíor do Trabalho.

6.2.6 Declaraçâo da licitante de que não emprega menor de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não êmprega menor de 16

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condiçâo de âprendiz, a

partir de 14 anos, para fins ainda do disposto no incíso V, do aü. 27, da

Lei Federal n.o 8.66ô/93, acrescida pela Lei No 9.854, de 27 de outubro de

19§9;

6.3 Habilitaçâo Econômico-Financeira: À documentação referente à habilitação

econôm ico-financei ra com preende os documentos aba ixo relacionad os :

6.3.1 Termo de Recebimento de Garantia da Proposta emitido pela

Tesouraria da Prefeitura Municipal de lrnperatriz - A licitante deverá

prestar garantia no valor correspondente a 1olo (um por cento) do

valor estimado para a contratação, optando por urna das

modalidades previstas no art,31, ínciso lll, da Lei Federal n.o

8.666193, conforme descritas abaixo:

6.3.1.1 Se a opção da garantia for Título da Divida Pública, estes

deverão ser emitidos sob a forma escritural, mediante

registro em sistema centralizado de liquidaçâo e de

custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econÔmicos, conforme

definido pelo Ministério da Fazenda.

6.3.1,2 se a opção da garantia for Caução em dinheiro, o licitante

deverá recolher o valor exígido como garantia mediante

Depósito em qualquer uma das seguintes contas: Banco do
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Brasíl: Ag: 0554-1, c/c: 50.735-0 em nome da Prefbüurii;
Municipal de lmperatriz/MA.

6.3.1.3 Seguro garantia, mediante entrega da competente apÓlice,

no original, emitida por entidade em funcionamento no

País, em nome da Prefeitura Municipal de lmperatriz,

Estado do Maranhão, cobrindo o risco de quebra dos

termos de aceitação da proposta (caso a licitante desista

de cumprir com o valor proposta), com o prazo de validade

de no minimo 120 (cento e vinte) dias a contar da data de

recebimento dos envelopes de habilitação e propostas.

6.3.1.4 Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta

de fiança bancária, no original, emitida por entidade em

funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal

de lmperatriz, estado do Maranhão, com o prazo de

validade de no minimo 120 (cento e vinte) dias a contar da

data de recebimento dos envelopes de habilitação e

propostas.

6.3.1.5 Em todas as modalidades de garantia, o licitante deverá

apresentar o comprovante de recolhimento da garantia de

manutençâo de proposta à Tesouraria, localizada na

Secretaria da Sede da Secretaria de Planejamento,

Fazenda e Gestão Orçamentária, situada à Rua Godofredo

Viana, no 750, centro, lmperatriz - MA, das 08h00min (oito

horas) as 14h00min (quatorze horas) do dia útil anterior à

data da sessáo pública da licitação, para obtenção do

TERMO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA exigido no

item 4,3.1, para apresentá-lo junto aos demais documentos

de habilitação.

6.3.1.6 A garantia prestada, so será liberada apos a decisão que

inabititar ou desclassificar a lícitante, desde que não tenha

havido recurso ou apos sua denegação, e no caso de

habilitadas e classiÍicadas, apÓs a adjudicação e

homologação do seu objeto' Exceto a do vencedor, cuja, a

devolução ocorrerá apo§ a assinatura do contrato, podendo

ser retida e reforçada como garantia do contrato'

6.3.2 Balanco Patrimonial e Demonstraçõee Contábeis do último exercicio

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituição por

balancetes ou balanços provisorios. No caso de empresa constituida no

exercicio social vigente, admite-se a apresentaçáo de balanço de abertura.
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6.3.3 A comproveção exigida no item anterior deverá ser feita da seguintç -

forma:
6.3.3.1 No caso de sociedades anônimas, documentos originais

ou por qualquer proces§o de cópia autenticada ou

ainda por publicação comprovada na imprensa oficial,
do balanço patrimonial e demonstraçÕes contábeis;

6.i.3.2 No caso de empresas de responsabilidade limitada, EIRELI

ou empresas individuais, deveráo ser apresentados

documentos originais ou por qualquer processo de

cópia autenticada ou ainda por publicação comprovada
na imprensa oficial, das páginas do Livro Diário, contendo

Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações

Contábeis e Termo de Encerramento, com o respectivo

registro na Junta Comercial e, no caso de sociedades civis,

no cartorio comPetente.

6.3.3.3 O balanço patrimonial e as demonstraçÕes contábeis

deverão estar assinados por contador ou outro profissional

equivalente, devidamente registrado no conselho Regional

de Contabilidade, comprovado mediante a apresentaçáo do

certificado de Regularidade Profissional (cRP), devendo

ainda ser demonstrado através de cálculos a obtenção dos

indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente {LC} e

Solvência Geral (SG) igual ou maior que 1 (um),

resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

ATIVO CIRCULANTE +

REALEAVEL A LONGO

PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE +

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ATIVO TOTAL

PASSIVO CI RCULANTE +

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ATIVO CIRCULANTE
LC=

PASSIVO CIRCULANTE

LG

SG

6.3.4

6.3.5

certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo

distribuidor da sede da pessoa iurídica, dentro do prazo de validade

previsto na propria certidáo, ou, na omissão desta expedida pelo

menos a 60 (sessenta) dias contados da data da sua emissão.

Disponibilidade Financeira liquida da Empresa - DFL' devendo a

Licitante compor todas as informaçÕes do DFL, sendo de inteira
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responsabilidade da empresa as informaçÕes pre§tadas, a omissão

de qualquer informação ensejará na lnabilitação da concorrente.

//\,

c;Â = CIPICIOâD! fiHÂr{lcEtf;Â À?Ulr+rrídtx,o d.

rpliç.do d.foÍmuL

lC * âTlVOCltêlUxtt * iífc*neçioco.üttrÍtt nobdxço

RtP: PfÂ,LEl\tEL I t-OfrEO o§Â,& +lÍfor$:çào corsuntr no

brlarço

ÍT = ltrtOBlUOÂD€Í(IfÀ-{$rlO§rUlÂ§OOOIIÂC&ONÀL+

|ri.;roEurEÀOo NâO Op$§C§0HÂL

-oEPl[cugôo) â inrorruçiio conrur*e no bSilrço

ll : lrr§lrLEAoo nilANcElRo + ifilormrçfo ç'otutx*r no brlmço

PC = PASS|\,o CIFCULÀIITE + kúorrqib ao*XeíÍtÊ m br{.,lço

Et.P = EOGnr/ÉL Â LOIfGO peÂrc + iafo,rnraçiocon*rfite no balanço

DFL = OlSPONlSlLtDÂOf RHÀl{€ElnÀ UqUlDA , Íter|radô da

rplkrçih defornula

t{ = PRÀaO Dt trCUçÂO DoS tEnuços EM r.rcn4ÂO (nrucr)

Va : VÂLORÂIUAUZADOOO6C§IíIâÀTO&

6.3.6

6.3.7

ô.3.8

6.3.9

6.3.10

RUA Y, §/NO, NOVA ITIPERATRIZ
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A comprovação das informaçÕes deverá constar n0 Balanço

Patrimonial e DemonstraçÔes Contábeis do último exercício social, e

SPEED contábil, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada

Sua substituição por balancetes ou balanços provisÓrios, que

comprovem as informaçÕes para composição da DFL.

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

se a apresentaçâo de balanço de abertura.

A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte

forma:

a) no caso de sociedades anÔnimas, documento§ originais Ou por

qualquer processo de copia autenticâda ou ainda por publicação

comprovada na imprensa oÍicial, do balanço patrimonial e

demonstraçÕes contábeis;

b) no caso de empresas de responsabilidade limitada, EIRELI ou

empresas individuais, deverão ser apresentados documentos

originais ou por qualquer processo de copia autenticada ou ainda por

T,1§:,imü*:i::rI;
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publicaçâo comprovada na imprensa oficial, das páginas do

Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial,

DemonstraçÕes Contábeis e Termo de Encerramento, com o
rêspectivo registro na Junta Comercial e, no caso de sociedades

civis, no cartÓrio comPetente.

6.4 Habilitação Técnica - PROFISSIONAL: A documentação referente à

qualificação técnica compreende os documentos abaixo relacionados:

6.4.1 Certidáo de registro da empresa licitante e do (s) responsável

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

técnico (CAT) utilizados para esta licitação, emitida pelo CREA ou

CAU, com validade posterior à data da sessão de habílitação,

devidamente atualizada em todos os seus dados:

6.4.2 Comprovação de capacidade técnica-profissional do(s)

Responsável(is) Tecnico(s) da licitante, comprovada através de

â::"il:i?;,f;lIil'",:3,:"âffi ::';il,i'l'I;l?lll'"1i1
registrado no CREA ou CAU, devendo conter informaçôes relativas

às características técnicas e complexidades tecnológicas similares

ou superiores ao objeto licitado, nome do (s) profissional(is),

responsável(is) pela execução dos serviços, local e período de

execuçâo, ou seja, informaçÕes suficientes e claras para a devida

comprovação pelos membros da COMISSÃO PERMANENTE DE

LrcrrAÇÃo.
ô.4.3 para efeiros da QUALIF|CAÇÃO rÉCNtCl PROFI§SIONAL, a

Administração poderá exigir dos licitantes a apresentação de

atestados de desempenho anterior que demonstrem Sua capacidade

técnica. Visando preservar a competitividade do certame, todavia, tal

exígência deve contemplar às parcelas de maior relevância e valor

significativo do objeto, nos termos do art. 30, inc. l, § 1o da Lei no

8.666/93. Restarão caracterizados como sendo parcelas de maior

relevância os serviços identificados como sendo de maior

complexidade técnica e vulto econômico, cuja inexecuçâo importe

em risco mais elevado para a Administraçáo. Desta forma, utilizando

a curva ABC.
6.4.4 A licitante deverá comprovar o vinculo 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 0'l
(um) dos seguintes documentos:
6.4.4.1 Da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante

como contratante;
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6.4.4.2 Do contrato social da licitante em que conste o

profissional (is) como socio (s);

6.4.4.3 Do contrato de trabalho (modelo CREA) entre a licitante e

o responsável técnico, em que se crie vinculo de

responsabilidade técnica ou outro equivalente; ou

Os atestados e/ou certidÕes referentes a proieto, fiscalizaçáo,

supervisão, gerenciamento, controle tecnolÔgico ou assessoria

técnica de obras, não serão consideradas válidas para atendimento

à qualificação técnica.
O (s) licitante (s) deverá (áo) apresentar, preferencialmente,

somente o (s) atestado (s) e/ou certidão (Ões) necessário (s) e
suficiente (s) para a comprovação do exigido, grifando com marca

texto os itens que comprovem as exigências para melhor

visualização quando da análise por parte dos membros da

coMrs§Ão PERMANENTE DE LlClrAÇÃO

6.5 Habilitação Técnica - OPERACIONAL: A documentação referente à qualiflcação

técnica compreende os documentos abaixo relacionados

6.5.'l Será {ão} exigido(s} atestado(s} (ou declaração(ões) de

capacidade tácnica, que comprove(rn) que o licitante tenha

executado para orgão ou entidade da administração pública Direta

ou lndireta, Federal, Estadual, Municipal, ou Distrito Federal, ou

aínda, para empresas privadas, os serviços compatíveis com o

objeto da licitação, comprovando a execução de quantitativos

mínimos em obras ou serviços com características semelhantes.

6.5.2 DECLARAçÃO FORMAL E RELAÇÃO EXPLICITA informando a

disponibilidade de máquinas/ferramentas e equipamentos, bem

como relação de pessoal têcnico especializado, considerados

essenciais para o cumprimento do objeto da licitaçâo, em

consonância ao Art. 30 § 60 da Lei 8666/93.
6.5.3 DECLARAçÃO DE CONTRATOS FIRMADOS, conforme modelo no

ANEXO no Edital.
6.5.4 DO§ OUTROS DOCUMENTOS: (Deverão ser aprêsentados);

a) Em se tratando de licitante que comprCIve a sua condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte e cujos
documentos apresentados para efeito de comprovação de
regularidade Íiscal,tenham alguma restrição, conforme
estabelecido no § 1o, art. 43 da Lei Complementar no

1232AA6,fica assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar do momento da inabilitação, prorrogável por igual

?
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período, a critério da Comissão, para reapresentação

documentação de regularidade fiscal devidamente

regularizada. A não reapresentação da documentação

devidamente regularizada no píaza previsto neste item

implicará na inabilitação, sem p§uízo das sançÕes previstas

na Lei no 8.666/93.

b) A Gomissão poderá em qualquer fase da habilitação

promover diligências ou requisitar inÍormaçÔes, incluindo

esclarecimentos e detalhamentos sobre os documentos de

HABILITAÇÂO apresentados, sem implicar a modificaçâo de

seu teor ou a inclusão de documento ou informaçâo que

deveria constar originalmente nos documentos.

c) No julgamento da DOCUMENTAÇÃO a Comissão poderá

sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos

documentos, mediante justiÍicativa fundamentada, atribuindo-

lhes validade e eficácia para fins de habilitação;

d) Quando todos os licitantes forem inabilitados, a comissão de

Licitações poderá conceder o prazo de até 08 (oito) dias úteis

parc a apresentação de novos documentos, conforme § 3o,

do Art. 48 da Lei no 8.666/93;

e) Os envelopes de Habilitação que não foram abertos na

sessão públíca, não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a

contar da data da Adjudicação do objeto desta Licitação, ao

vencedor do certame, serão destruídos pela Comissão,

independentemente de notificação ao interessado.

0 A documentação apresentada para fins de habilitação fará

parte dos autos do processo e não será devolvida à

proponente;

g) ConÍorme Art. 30 da Portaria GP - 325912022 a Comissáo

requisitará auxilio de engenheiro ou arquiteto da Secretaria

de lnfraestrutura e Serviços Públicos para emissão de

Parecer Técnico a cerca dos Julgamentos dos documentos

Técnicos (Atestados, ART, Certidões etc.) apresentados no

Certame.

ô.5.5 DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO Sendo realizado o

credenciamento a Comissâo precederá na abertura do envelope no

01, contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver

formulado proedendo-se ao respectivo exame. O exame da

documentação se dará em reunião reservada - a Comissão

suspenderá a sessão, a ser retomada em data e horário informados
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aos licltantes ou mediante notificação, com antecedência

menos 24 (vinte e quatro) horas, para a continuação dos trabalhos,

quando divulgará o resultado da fase de habilitação.

7. DO VALOR ESTIMADO
7.1.O valor global estimado do contrato é de RS 600.000,00 {seiscentos mil reais)

conforme planilhas e projeto em anexo, os preços incluem todas as despesas:

impostos, seguros, fretes, taxas de administração e outros encargos eventuais.

8. DA DOTAçÃO ORÇAÍIIENTÁRIA
As despesas oriundas do procedimento de contratação correrão pela dotação

orçamentária que segue:
15 452 0056 EQUIPAMENTOS URBANOS

15 452 0056 1084 0000 IMPLANTAÇAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

MUNICIPAIS E MELHORIAS DA ESTRUTURA EXISTENTE

3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 2210
Fonte: 1700 - Convênio

9. DA PART|CIPAçÃO
9.1.Poderão participar desta Concorrência os interessados estabelecidos no

País, que satisfaçam as condiçÕes e disposições contidas neste Edital e nos
seus Anexos, inclusive quanto à documentação, que desempenhem
atividade pertinente e compatível com o objeto deste.

í0. DA PARTTCTPAçÃO DE MTCROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO

PORTE
10.1. O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como

Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), consoante art. 30 da

Lei Complementar na. 123DA06, e gue náo estiver sujeito a quaisquer dos
impedimentos do § 40 deste artigo, caso tenha interesse em usufruir do
tratamento previsto nos arts. 42 a 49 da lei citada deverá comprovar tal atributo
mediante apresentação de documentação comprobatoria.

10.2. A comprovaçâo de regularidade fiscal das microempresas e empresa de
pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como
condição para participação na licitação. Na hipotese de haver alguma restrição
relativa à regularidade fiscal, será assegurado Wazo de 05 lcinco) dias úteis,
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação.

10.3' Na licitação, será assegurada, como critério de desempate, preferência
de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
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Leí no 123/200ô, que estabelece exclusiva participação das microempresa§ e

empresas de pequeno porte nos itens de contrataçâo cujo valor seja até RS

80.000,00 (orÍenfa mil reais).

10.5. Será concedida prioridade de contrataçâo de microempresa§ e empresas

de pequeno porte sediadas no ÂUBITO LOCAL, nos termos do art. 90 do

Decreto no 8.538/2015 para promover o desenvolvimenlo econÔmico e social no

âmbito local.

'r 1. DA PROPOSTA DE PREçO§
1 1 .1. §erá adotado o critério de MENOR PREÇO.

11.2. O Envelope com as propostas de preços, devidamente fechado e rubricado

no fecho, identificado, deverá ser apresentado, em 0't (uma) via, impressa em

papel timbrado da licitante, em língua portuguesa, numerada sequencialmente,

sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada, assinada na última folha e

rubricada nas demais pelo representante da empresa, em papel timbrado da

licitante, devendo conter obrigatoriamente:

11.2.1. CARTA PROPO§TA, assinada por titular da empresa ou pe§§oa

legalmente habilitada, em papel timbrado, identificando os serviços, o

número do Edital, o prazCI de execução, o preço total dos serviços, já

incluido todos os custos seja qual for o seu título ou natureza (frete,

encargos Íiscais, comerçiais, sociais e trabalhistas etc.), em algarismo§ e

por extenso, em Real, esclarecendo que o mesmo se reÍere ao mês de

apresentação da ProPosta.

11.2.2. Planilha Orcamentária, assinada na última folha e rubricada na§

demais, de acordo com os quantitativos da Planilha Orçamentária constante

deste Projeto Básico, com preços unitários e totais dos itens, em

algarismos, e o valor total da proposta em algarismos e por exten§o, na

moeda nacional. Nenhum, pr€çCI unitário poderá exceder aos preços

unitários da Planilha Base.

11.2.3. Planilha de Composicâo de Precos Unitários, por item, em

conformidade com a Planílha Orçamentária, constando unidades e insumos

com respectivos consumo§, discriminando os percentuais de BDI e

Êncargos §ociais aplicados constantes do anexo deste P§eto Básico.

11.2.4. A Planilha de Composicâo do BDl, detalhando todos os seus
componentes, em valores nominais como também sob a Íorma percentual,
conforme estabelecido no P§eto Básico.

11.2.5. Prazo de validade da Propopta não podendo ser inferior a 60
(sessenta) dias contados da data da abertura da sessão do processo
licitatorio.
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11.2.6. As propostas que omitirem o prazo de validade serão entend

como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias corridos.

11.3. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO Sendo realizado o credenciamento a

Comissão precederá na abertura do envelope no 01, contendo a documentação

de habilitaçâo do licitante que a tiver formulado procedendo-se ao respectivo

exame. O exame da documentação se dará em reunião reservada - a Comissão

suspenderá a sessão, a ser retomada em data e horário informados aos

licitantes ou mediante notificação, com antecedência de pelo menos 24 (vinte e

quatro) horas, para a continuação dos trabalhos, quando divulgará o resultado

da fase de habilitaçáo.
11.3.1. Em se tratando de licitante gue comprove a sua condição de

microempresa ou empresa de pequeno porte e cujos documentos

apresentados para efeito de comprovação de regularidade Íiscal,tenham

alguma restrição, conforme estabelecido no § 1o, art' 43 da Lei

Complementar no 123/2006,fica assegurado o prazo de 05 (cinco) dias

úteis, a contar do momento da inabilitação, prorrogável por igual periodo, a

critério da Comissão, para reapresentaçâo da documentação de

regularidade fiscal devidamente regularizada. A não reapresentação da

documentação devidamente regularizada no prazo previsto neste item

implicará na inabilitação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei no

8.666/93.
11.3.2. A Comissão poderá em qualquer fase da habilitação promover

diligências ou requisitar informaçÕes, incluindo esclarecimentos e

detalhamentos sobre os documentos de HABILITAÇÂO apresentados, sem

implicar a modificação de seu teor ou a inclusão de documento ou

informação que deveria constar originalmente nos documentos.

11.3.3. No julgamento da DOCUMENTAÇÂO a Comissão poderá sanar erros ou

falhas que não alterem a substância dos documentos, mediante justiíicativa

fundamentada, atribuindo-lhes validade e eÍicácia para fins de habilitação;

11.3.4. Quando todos os licitantes forem inabilitados, a Comissão de LicitaçÕes

poderá conceder o prazo de até 08 (oito) dias úteis para a apresentaçáo de

novos documentos, conforme § 3o, do Art. 48 da Lei no 8.666/93;
11.3.5. Os envelopes de Habilitação que não foram abertos na sessáo pública,

não reclamados no prczo de 30 (trinta) dias a contar da data da

Adjudicaçao do objeto desta Licitação, ao vencedor do certame, serão
destruídos pela Comissão, independentemente de notificação ao
interessado.

11.3.6. A documentação apresentada paru fins de habilitação fará parte dos
autos do processo e não será devolvida à proponente;

?
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11.3.7. Conforme Art. 30 da Portaria GP - 325912022 a Comissão req

auxÍlio de engenheiro ou arquiteto da SINFRA para emissão de Parecer

Técnico a cerca dos Julgamentos dos documentos Técnicos (Atestados,

ART, CertidÕes etc.) apresentados no Certame.

11.4. JULGAMENTO DA PROPOSTA: Superada a fase de habilitação, em Sessâo

Pública, à vista dos licitantes presentes serão abertos os Envelopes n" 02 -

Proposta de Preços, dos licitantes habilitados, divulgando a Comissâo, aos

presentes, as condiçÕes oferecidas pelos participantes, sendo as propostas

rubricadas pelos representantes credenciados e pelos membros da Comissão.

Na apreciação e julgamento das propostas, a Comissão de Licitaçoes levará em

consideração, exclusivamente, o critério de Menor Preço, para fins de

classiÍicação, devendo arquiteto ou engenheiro da SINFRA, analisá-las e emitir

parecer quantos as planilhas orçamentárias, composiçÕes de custos, encargos

sociais e BDl.

11.4.L Será desclassificada a proposta que ultrapassar o valor global estimado

do presente neste Projeto Básico

11.4,2. No tocante aos custos unitários, como tentativa de coibir o chamado

"jogo de planilhas", e ao mesmo tempo evitar a desclassificação de uma

proposta com o menor preço global, estabeleceu'se o seguinte critério de

limitação daqueles: estará desclassificada a proposta que ultrapassar, o

custo unitário da Administração.

11.4.3, Propostas de microempresa§ e de empresas de pequeno porte que

forem iguais ou até 10o/o (dez por cento) superiores à proposta mais bem

classificada, serão consideradas empatadas com a prímeira colocada,

devendo estas proponentes serem convocadas na ordem de classificação,

uma na falta da outra, para apresentar proposta de preço inferior àquela

com menor preço do certame, se for do seu interesse, situação em que

apos análise desta e da documentação de habilitação, poderá ser

adjudicado em seu favor o objeto licitado.

11.4.4. Aplica-se o disposto neste ítem somente no caso da proposta com

menor preço não ter sido apresentada por microempresa e empresa de

pequeno porte.

11.4.5. A proposta será analisada e comparada com os critérios e
especiÍicaçoes aquí preestabelecidas, podendo a Comissão convocar os

licitantes para esclarecimentos de qualquer natureza, que venham Íacilitar o

seu entendimento na fase do julgamento.

11.4.6. Verificando-se discordância entre os preços unitários e o total
prevaleceráo os primeiros, sendo corrigido o preço total. Ocorrendo

divergência entre os valores numéricos e os por extenso, predominarão os
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últimos. Se o licitante não aceitar a correção de tais erros, sua pro

será §eitada.
11.4.7, A Presidente da Comissão poderá, a qualquer tempo, em sessão

pública, negociar oS preços visando aumentar as vantagens em favor da

Administração, náo podendo, porém, alterar o objeto ou condiçÔes de

classiÍicação e habilitação, nos termos da Lei no 8.666/93.

11.4.8. A Comissão de Licitações poderá formular contraproposta diretamente

ao licitante que tenha apresentado a proposta mais vantajosa, observado o

critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.

11.4.9. Em caso de empate entre duas ou mais propostas de preços, a

classificação será feita conforme o disposto na Lei no 8.66ô/93'

11.4.10. Serão desclassificadas também as Propostas que não atenderem às

exigências do Edital, bem como as que apresentarem preços unitários e/ou

globais superiores ao limite estabelecido, tendo-se como limite estabelecido

os valores constantes da Planilha Orçamentária, ou ainda com preços

unitários ou global manifestamente inexequíveis.

11.4.11. No caso de preços manifestamente inexequÍveis: Antes de

desclassificar a oferta, a Comissão de Licitação deverá estabelecer prazo

para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço, admitindo-se,

para tanto: Planilha de custos elaborada pelo proprio licitante sujeita a

exame pela Administração; Contrato, ainda que em execuçâo, com preços

semelhantes;
11.4.12. O licitante que ofertar preço considerado inexequivel pela Comissão de

Licitações, e que não demonstre posteriormente a sua exequibilidade,

sujeita-se às penalidades administrativas pela náo manutenção da

proposta.

11.4.13. A Comissão poderá realizar diligências ou requisitar informaçÕes,

incluindo esclarecimentos e detalhamentos sobre a PROPOSTA sem

implicar a modificação de seu teor ou a inclusão de documento ou

informaçáo que deveria constar originalmente na Proposta.

11.4.14- Não serão consideradas Propostas que contiverem rasuras, emendas,

borrÕes ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar
dubiedade, principalmente em relação a valores como também não serão
admitidas propostas com preço total ou unitário simbolicos, irrisorios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos exceto quando se referirem
a materiais e instalaçôes de propriedade do prôprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

11.4.15. Quando todas as Propostas forem desclassificadas a Comissão poderá
Íixar-lhes prazo de até 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas
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propostas, nos termos do conforme § 3o, do Art. 48 da Lei no 8.666/93.
sendo apresentadas novas propostas nCI prazo indicado pela Comissão,

observado o disposto no item anterior, a licitação será declarada
fracassada.

11.4.16. Apos deslarada aceita a proposta, havendo interesse de recorrer da

decisão, por parte de qualquêr representante, este deverá aguardar o

momento próprio para registrar sua intençâo de recorrer, conforme dispõe a

Lei no 8.66ô/93.
11.4.17 . A Comissão requisitará auxílio de Arquiteto ou Engenheiro da SINFRA

para emissão de Parecer Técnico a üerca dos Julgamentos da Propostas

de Preço apresentadas no Certame.

12. DÀ§ OBRIGAçÔES On CONTRATADA
No fôrnecimento 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 obrigaçoes

descritas nas especificaçÕes técnicas contidas nos Anexos deste Projeto Básico, a:

12.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato,

em compatibilidade som as obrigaçôes por ela assumidas, todas as condiçÕes

de habilítação e qualificação exigidas na licitaçâo, bem como:

12.1.1. Executar o objeto da licitaçao de acordo com as especificaçÕes técnicas

citadas no Projeto Básico, não se admitindo quaisquer modificaçÕes sem ã
prôvia autorização da SINFRA"

12.1.2. Fornecer todos os materiais, máquinas, equipamentos, veículos e
combustível necessários a perfeita execução dos serviços.

12.1.3. Fornecer mão de obra adequada e capacitada a execuçâo dos serviços.

12.1.4, Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas,

custos e despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de

quaisquer de seus empregados elou prepostos, obrigando-se por quaisquer

responsabilidades decorrentes de açÕes judiciais movidas por terceiros, que

venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do edital

deconente;
12.1.5. Responder por danos materiais ou fisicos, causados por seus

empregados diretamente à SINFRA ou a terceiros, decorrentes de sua

culpa ou dolo;
12.1.6. Prestar esclarecimentos à SINFRA sobre eventuais atos ou fatos

desabonadores noticiados que a envolvam, independentemente de
solicitaçáo,
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12.1.7 . Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescriçÕes referentes às

trabalhistas, previdência social e de segurança do trabalho, em relação a

§eus empregados;
12.1.8. Manter, durante todo o periodo de execução do objeto, as condiçÕes de

habilitação exigidas na licitaçâo;

12.1,9. lndicar em até 05 (cinco) dias apos 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 eletrônicaltelefone, para

acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto'

12.1.10. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas,

no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios,

deÍeitos ou incorreçÕes resultantes da execução ou de materiais

empregados;
12.1.11. 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 solicitaçáo da Contratante,

quaisquer vicios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeiçÕes,

decorrente de culpa da Contratada no ato da execução do obieto.

12.1.12. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,

nâo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização CIu o

acompanhamento pelo orgáo interessado'

12,1.13. 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 praza.

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

e comerciais resultantes da execução do contrato.

12.1.15. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos

trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros

a rêsponsabilidade por seu pagamento.

1?.1,16. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescriçÕes referentes às

leis trabalhistas, previdenciárias e de segurança do trabalho de seus

funcionários.
12.1.17. Nâo transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto sem a

prévia e expressa anuência da Contratante.

12.1.18. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do

cumprimento das obrigaçÕes pactuadas entre as partes.
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12.1.19. Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos,

Seguros, mão-de-obra, garantia e todas a§ despesas decorrentes da

contrataçâo.
Pi.2A. Garantir que a açã0 ou omissáo, total ou parcial, da fiscalização do

setor competente, nâo eximirá a Contratada de total responsabilidade

quanto ao cumprimento das obrigaçÕes pactuadas entre as partes.

12.1.21. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em

virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos

que forem solicitados.
12.1.22. Responsabilizar-se por todas a§ providências e obrigaçôes

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.

12.1.29. Responsabilizar-se ainda por todas as despesa§ 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.

12.1.24. Responsabilizar-se por quaisquer açÕes judiciais movidas por terceiros,

que lhe venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do

contrato.
12.1.25. 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.

12.1.26. Arcar com todos os Ônus de transportes e fretes necessários.

12,1.27. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas

dependências da Contratante;
12.1.28. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega

inclusive o descarregamento dos materiais.
12.1.29. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita Íiscalização por parte da

Administração Municipal.

12.1.30. Entregar o objeto na Secretaria Municipal de Administração e

Modernização ou outro local designado por esta.

12.1.31. 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,

12.1.32. Manter inalterados os preços e condiçÕes da proposta.
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13.1

SECRETARIA DE INFRABSTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS 5q
12.1.33. Lançar na nota fiscal as especificaçÕes dos produtos, de modo

aqueles constantes do anexo ll - deste Termo de Referência.
12.1.34. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da

execução do contrato.
12.1.35. 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.

12.1.36. Atender as demais condições descritas neste Termo de Referência.
12.1.37. 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.

DAS OBRIGAçOES DA CONTRATANTE
Efetuar o pagamento mensal dos Serviços após o recebimento definitivo ou
parcial das mediçÕes junto do cumprimento de todas as obrigações legais,
fiscais, previdenciárias, trabalhistas e as demais disposiçÕes deste Projeto
Básico.
Designar um profissional para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a

execução do Contrato, conforme previsto no item 17 deste Termo de Referência.
Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto

quantitativo e qualitativo, anotando em registro proprio as falhas detectadas.
Rejeitar os serviços cujas especificaçÕes não atendam os requisitos mínimos

constantes desse Projeto Básico e seus anexos.
Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades

constantes da execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias.
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 Termo de Referência,
informando as ocorrências ao Orgão Gerenciador.
Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposiçÕes
pertinentes neste Termo de Referência, implicando em caso negativo no
cancelamento do pagamento dos materiais fornecidos.
Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos,

,
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7

13.8
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sob pena de decair o direito à contratação, sem p§uízo das sançÕes prev

no art. 81 da Lei 8.6ô6/93 e suas alteraçÕes.

13.9. Verificar a regularidade Íiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos

relativCIs à Íirmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser

impresso, sob a Íorma de extrato, e juntado aos autos, com a instruçáo

proce§sual necessária.

13.10. Expedir as Ordens de Serviços.

13.11.Prestar as informaçÕes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA

para a fiel execução do contrato;
13.1z.Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam

devidamente trajados com uniformes em nCIme da empresa e/ou crachá de

identiftcação, para a entrega de documentos.

13.'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 Projeto Básico;
13.14.Exigir o cumprimento de todas as obrigaçÕes assumidas pela Contratada, de

acordo com aS cláusulas contratuaís e os termos de sua proposta;

13.15. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.

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

13.17.Aplicar à(s) licitante(s) vencedora (s) as sançÕes administrativas previstas na

legislação.

14 DCI PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO
14.1. O futuro contrato, que advir deste Termo de Referência, vigorará por 12 meses a

título de prestaÇão de contas, tendo o seu prazo de execuÇão de 4 meses, podendo ser

prorrogado por iguais e sucessivos períodos de acordo com a permissão legal.

15. DO PREÇO E DAS CONDIçOES DE PAGAi'IENTO
15.1. O valor global estimado do contrato apresenta-se previsto conforme Planilha

de Composição de Preços - Anexo a este Projeto Básico.

15.2. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou

outros encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, náo podendo

sofrer reajuste de qualquer natureza, exceto nas hipoteses, conforme o item 15

deste Termo;
15.3. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria de Planejamento

Fazenda e Gestão Orçamentária, por meio de transferência eletrônica ou ordem
bancária, em até 30 (trinta) dias apos a aceitação definitiva dos serviços, com
apresentação das notas fiscais da Execução dos Serviços devidamente
certificadas pelo Agente Público:

15.4. O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS

)
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MEDIANTE A PRESTACÃO DOS §ERVICOS, à medida que forem

os mesmos, não devendo estar vinculado a liquidação totaldo empenho;

15.5. Para fazer jus aCI 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 produtos contratados,

inclusive guanto o lmposto sobre §erviços de Qualquer Natureza * ISSQN;

15.6. A periodicidade dos pagamentos será mensal;

15.7. 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 finalde cada serviço ou periodo não

inferior a um mês, pela Contratada, dos formulários de cCIntrole dos serviços;

15.8. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao Íiscal

do contrato ou outro servidor designado para esse fim,

1§.9. Caso sejam verificadas divergências na Nota FiscaliFatura, a Contratante

devolverá o documento fiscal à Contratada, interrompendo-se o prazo de

pagamento até que esta providencie as medidas saneadoras ou comprove a

correçâo dos dados contestados pela Contratante;

15.10. No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo $azo iniciar-se-á

a partir da data de recebimento do documento conigido;

15.11. A CONTRATANTE reserya-se, ainda, o direito de somente efetuar o
pagamento apos a atestação de que o serviço foi executado em conformidade

com as especificaçóes do contrato;
15.12. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos

termos do termo;

15.13. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha

concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante

encargos moratóríos à taxa nominal de 6% a.a (seis por cento ao ano),

capitalizados diariamente em regime de juros simples;
15.14.O valor dos encargos será calculado pela Íórmula: EM = I x N x VP, onde: EM

= Encargos moratorios 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

16. DO CRITÉRIO DE REAJUSTE
16.1. Visando à adequaçáo aos novos preços praticados no mercado, desde que

solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano

N

o
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contado na forma apresentada no Subitem que Se seguirá, o valor cons

neste Termo de Contrato poderá ser repactuado, competindo à CONTRATADA
justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e

planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE.

16.2. A repactuaçáo poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem

necessárias, em respeito ao principio da anualidade do reajustamento dos

preços da contrataçâo, podendo ser realizada em momentos distintos para

discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas

diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos

decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.

16.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:

16.3.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da

categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou

convenção coletiva de trabalho, vigente à epoca da apresentação da

proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

16.3.2. Para os ínsumos discriminados na planilha de custos e formação de

preços que estejam diretámente vinculados ao valor de preço público

(tarifa): do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou

realizado por determinação legal ou normativa

16.3.3. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a

partir da data limite para apresentação das propostas constante do Edital,

16.4. Nas repactuaçÕes subsequentes à primeira, o interregno de um ano será

computado da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de

nova solicitaçâo. Entende-se como última repactuação, a data em que iniciados

seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou

apostilada.
16.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da

prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissidio ou convenção
coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da categoria profissional
abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência do contrato,
caso não haja prorrogação.

16.6. Caso a CONTRATADA náo solicite a repactuação tempestivamente, dentro
do prazo acima Íixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.

16.7. Nessas condiçôes, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova
repactuação so poderá ser pleiteada apos o decurso de novo interregno minimo
de 1 (um) ano, contado:
16.7-1' Da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em

relaçáo aos custos decorrentes de mão de obra;
16.7 '2. Do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado

por determinação legal ou normativa, para os insumos discriminados na

4
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pÍanilha de custos ê formação de preços que e§tejam direta

vinculados ao valor de preço público (tarifa);

16.7.3. Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentaçâo da

propostâ, em relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado;

16.8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o

novo acordo, dissídio ou Çonvençâo coletiva da categoria, ou ainda não tenha

sido possível à CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder aos cálculos

devidos, deverá ser insêrida cláusula no termo aditivo de prorrogação para

resguardar o direito futuro à repactuaçâo, a ser exercido tão logo se disponha

dos valores reajustados, sob pena de preclusão.

16.9. Quando a contrataçáo envolver mais de uma categoria proÍissional, com

datas base diÍerenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas

quantos forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias

envolvidas na contrataçâo.
16.10. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de beneficios não

previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatorios por força

de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção

coletiva.
16.11, A CONTRATANTE nâo se vincula às disposiçÕes contidas em acordos e

convençÕes coletivas que não tratem de matéria trabalhista.

16.12. Quando a repactuação se referir aos custos da mão de obra, a

CONTRATADA efetuarià a comprovação da variaçâo dos custos dos serviços
por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompânhada da

apresentaçâo do novo âcordo, dissídio ou convençâo coletiva da categoria
profissional abrangida pelo contrato.

16.13. Quando a repactuação se referir aos demais custos, a CONTRATADA
demonstrará a variação por meio de Planilha de Custos e Formaçâo de Preços e

comprovará o aumento dos prêÇos de mercado dos itens abrangidos,

considerando-se:
16.13.1. Os preços praticados no mercado ou êm outros contratos da

Administração;
18.13.2. As particularidades do contrato em vigência;
16-13.3. A nova planilha com variaçáo dos custos apresentados;
16.13.4. lndiçadores setoriais, tabelas de fabricantes, valorês oficiais de

referêncía, tarifas publicas ou outros equivalentes;
16.13.5. Índíce especílico, setorial ou geral, que retrate a variaçâo dos preços

relativos a alguma parcela dos custos dos serviços, desde que devidamente
individualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços da Contratada.

16'13.6. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação
de custos alegada pela CONTRATADA.

(
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16.13.7.1. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à

repactuação;
16,13.7.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo

da contagem de periodicidade para concessão das proximas

repactuações futuras; ou

16.13.7.3. Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente

quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em

que o proprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção

coletiva, ou sentença norrnativa, contemplar data de vigência

retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação

do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em

repactuaçÕes futuras.

16,13.8. Os efeitos financeiros da repactuação Íicarâo restritos exclusivamente

aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura

existente.
16.13.9. A decisâo sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo

máximo de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos

comprovantes de variaçâo dos custos;
16.13.10. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a

CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação

solicitada pela CONTRATANTE pa'a a comprovação da variação dos

custos.
16.13.11. As repactuaçÕes serão formalizadas por meio de apostilamento,

exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que

deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.

17. DA SUBCONTRATAçÃO
17.1. As licitantes poderâo apresentar Microempresa ou Empresa de Pequeno

Porte para subcontratação de parte da obra, admitido o percentual mínimo de
10o/o (dez por cento) e máximo de 30% (trinta por cento). Vedada, assim, a

subcontratação completa, da parcela principal ou ainda os itens de maior
relevância estabelecidos neste P§eto Básico.

17.2. As microempresas e empresas de pequeno porte a serem subcontratadas
deverão estar indicadas e qualificadas pelos licitantes com a devida identiÍicação
dos bens e/ou serviços a serem fornecidos e respectivos valores.

17.3. No momento da análise das propostas, deverá ser apresentada a

Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte devendo ser mantida a regularidade ao longo da vigência contratual, sob

o
(
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pena de rescisâo, aplicando-se o prazo para regularização previsto

Com pleme ntar 1 47 l2A1 4 e a lteraçáo posteriores.

17.4, A responsabilidade na escolha da empresa a ser subcontratada é de inteira

responsabilidade da CONTRATADA, uma vez em que a exigência de prévia

aprovação, pelo orgão contratante, das empresas a serem subcontratadas pela

vencedora da licitação é ilegal e indevida, visto que não encontra amparo na

legislaçâo e transfere ao contratante, em parte, a responsabilídade pela escolha

de empresas subcontratadas.

18. DA F|SCALIZAçÃO, CONTROLE E ATESTOS

18.1. A Íiscalização e acompanhamento da execuçâo do contrato, na Íorma integral,

seráo feitos por servidores devidamente nomeados através de portaria e CIutros

representantes, especialmente designados, os fiscais anotarão em registros
proprios todas as ocorrências, d.eterminando o que for necessário à

regularizaçâo 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 últrapassarem a competência do servidor ou

comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo

hábil para a adoçáo das medidas convenientes a Administração.
18.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a

responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE
ou a terceiros, resultantes de ação ou omissâo culposa ou dolosa de quaisquer

de seus empregados ou prepostos.

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

esse Íim.

19. DA§ PENALIDADES
19.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, resultante deste processo

licitatorio, ou pelo descumprirnento dos prazos e demais obrigaçoes assumidas,
A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E §ERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as sançÕes a seguir
relacionadas:
19.1.'1. Advertência, por escrito;
19.1.2. Multa;
19.1.3. Suspensão temporária do díreito de participar de licitaçÕes e

impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNlclpAL DE
IMPERATRIZ, por prazo não superiar a A2 (dois) anos;

19.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração pública.

RUA Y, S/NO, NOVA IMPERATRIZ
CEP. 65907.í80 IMPERATRIZ. MA
CNPJ; 06.1 58.45510001 -16
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19.1.5. As sançÕes de advertência e de impedimento de licitar e contratar

PREFETTURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ poderâo ser aplicadas à

contratada, juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a

serem efetuados.
19.2. A aplicação de multa ocorrerá da seguinte maneira;

19.2.1. Multa de 100/o (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, nas

hipoteses de rescisáo contratual por ínexecuçâo total do contrato,

caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigaçÕes

contratuais, quando a entrega dos serviços for inferior a 50Yo (cinquenta por

cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta

dias.

19.2.2, Será aplicada multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de

atraso na execução dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que

se referir a infração, aplicada em dobro a partir do 10o (dêcimo) dia de

atraso até CI 30o (trigésimo) dia, quando a SEÇRETARIA DE

TNFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA poderá decidir

pela continuidade da multa oü rescisáo contratual, aplicando-se na hipotese

de rescisão as penalidades previstas nos referidos subitens ll e lll, sem

prejuízo da aplicação das demais cominaçÕes legais.

19.2.3. §erá aplicada multa de 5% {cinco por cento) sobre o valor do contrato

quando não for apresentado pela contratada no momento das mediçÕes, os

comprovantes de pagamento da folha de funcionários referentes à
execução dos serviços, bem como da não apresentação dos comprovantes

de recolhimento do INSS e FGTS no ato da apresentação das notas fiscais,

sem prejuízo das demais penaíidades previstas no contrato

19.2.4. As multas previstas nos subitens 18.2.1,18.2.2 e 18.2.3 deste Projeto

Básico deverão ser recolhidas pela contratada no prazo máximo de '10 (dez)

dias úteis, em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DEIMPERATRIZ,
contado a partir da notificação recebida, ficando a contratada obrigada a

comprovar o pagamento, mediante a apresentação da copia do recibo do
recolhimento efetuado.

19.2.4.1. Deconido o prazo previsto para recolhimento da multa, o débito
será acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mêsffração,
inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado
o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias apos a data da
notificação, apÓs o qual, o débito poderá ser cobrado judicialmente.

19'2.4.2. No caso de a contratada ser credora de valor suficiente ao
abatimento da divida, a SECRETARTA DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA poderá proceder ao desconto da
multa devida na proporção do crédito.

RUA Y, S/NO, NOVA IMPERATRIZ
cEP. 65907-í80 IMPERÂTRtZ -túA
CNPJ : 06. 1 58.455/0001 -1 6
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19.2.4.3. Se a multa aplicada for superior ao total dos pag

eventualmente devidos, a contratada responderá pela sua diferença,
podendo esta ser cobrada judicialmente.

19.2.4.4. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não

eximirá a contratada ser acionada judicialmente pela responsabilidade

civil derivada de perdas e danos junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE

I M P E RATRIZ, decorrentes das inÍraçÕes cometidas.

19.3. Alem das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, ainda, ao

cancelamento de sua inscrição no cadastro de fornecedores da PREFEITURA

MUNICIPAL DE IMPERATRIZ e, no que couber, às demais penalidades

referidas no Capitulo lV da Lei no 8.666/93.
19.4. As penalidades referidas no Capítulo lV, da Lei Federal no 8.666/93

estendem-se às licitantes participantes deste processo licitatorío.

19.5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente
justificados e aceitos pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

PUBLICOS - SINFRA, êffi relação a um dos eventos aqui arrolados, a

contratiada ou participante deste processo licitatorio ficará isentas das

penalidades mencionadas.

DÀ§ RECISÃO DO CONTRATO

zli.1. Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos la Xll

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

2A.1.2. Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no

processo da licitaçáo, desde que haja conveniência para a Administração

Pública.

20.1.3. Rescisão Judicial, nos termos da legislação.
20.1.4. Suspensão temporária de participar em licitagão e impedimento de

contratar com a Administraçã0, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.

20.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administraçâo Pública, enquanto perdurarem os motivos que determlnaram
sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a propria
autoridade que aplicou a sanção, que será concedida semprê que a
Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois
de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

20.1.6. lnclusão pelo município no sistema lntegrado de Registro do
CEIS/CNEP.
"O Sistema lntegrado de Registro do CEIS/CNEP foi desenvolvido para
publicar, no Portal da Transparência, os darjos do Cadastro Nacional de
Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS) e do Cadastro Nacional das
Empresas Punidas (cNEP), atendendo as determinaçÕes da Lei
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12.8r',612013 (Lei Anticorrupção). O acesso ao Sistema é perm

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

federais), de todos os poderes".

21. DAS D|SPOSTÇÕES GERATS E FINAIS
21.1. Quaisquer esclarecimentos que se façam necessário poderão ser prestados

pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, no endereço: Urbano Santos,

no 1657 - Juçara, CEP.: 65.900-505 - Imperatriz - MA.

lmperatriz - MA, 14 de Junho de 2022.

ES FERREIRA
Assessor de Proj Especiais
MAT.50.818-7

RUA Y, S/NO, NOVA IMPERATRIZ
CEP. 65907-1EO IMPERATRIZ. MÂ
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Anexo I - Memorial Descritivo, Planilhas e Projeto.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
§ECRETARTA MUNI€IPAL DE INFRÂESTRUTURA E SmvIçO§ PUBLICOS

OBRA

REFORMA DE PRAÇAS: PRAÇA EMILIANO MELO DE AZEVEDO

LOCAL

RUA lOÃO LISBOA COM A BR 010 - TMPERATRIZ, MA.

RELATÓRrO DE PROIETO

MEMORTAL DESCRITTVO

PLAN II.HA ORÇAIúENTARIA

PLANILHA SINIENCA

CRONOGRAM A FISICO.FTN ANCEIRO

QUADRO DE COMPOSTÇÃO DO BDr

QUADRO DE COMr§§rcÃO DO§ ENCARGOs SOCIATS

COMTJO§IÇÕF§ DE CUSI'O§ UNTTARIO§ DE SERVIÇO§

MEMÓRIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

PROIETOS

Imperakiz / MÂ
ILTNHO/ 2022
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRÂ

REFORMA DE PRAÇAS: PRAÇA ET{ILTANO MELO DE AZEV§DO

LOCAL

RUA JOÃO LTSBOA COM A BR 010 - IMPERATRTZ, MA.
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]unho / 2A?2

,INFRA

Y.L

§ffRrrÁnn,[nr*rs§T§u?uf, [srrucuspusucori ;

Ruay,c76e 'tr1s*rnocret'lr-cEp:esror.iao- ------i wwwimperatriz.mg.gov.br,Ímperarh - tfrmnhih . exrJ' oe-tú.rliroúi.re I au tú'úq'6uvrv. fnÀxxlil ultÀ DÀ [ocilr
DfG (IYIL CtEl ú uooútart:

$rtl}t rnoEÍr}Í [ or(^t E§To§

1

frü*ia'lp ÍtlG;-,/.#l#



No
k

562
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUMCTPAL DE ÍMPERATSIZ

r'

SECRETARTÂMI,NICIPÂL DE INrRÂESTRUTURA E §ERVIçOS PUBLICOq h'.'rrvsLrLvs tfe{

MEMORIAL DESCRITIVO

§ERV!çOS rilrClArS

- Cabe ao CON§TRUT0R a responsabilidade de inslalar no canleiro as placas dos ôrgãos res-

ponsâveis pela obra, conÍorme detalhamento a ser Íomecido pela FISCALIZAÇÃ0. Rs placas d+
verão ser instaladas em posição de deslaque no canleino de obras, devendo a sua localizaçâo ser

previamenle apruvada pela Fl§CALIZAÇÃ0.

- É responsabilidade do CONSTRUTOR obter junto à Preíeitura Municipal a marcaçâo dos alinha-

mentos a serern ob«lecidos quando da locaçáo e marcaçár da obra.

- É de responsabilidade do C0N§TRUTffi conÍeccionar o tapume, para a segurança da constru-

ção da obra.

- É de responsabilidade do CONSTRUTCIR a locação dos containeres para o escritório, sanilários

e para o almoxarifado.

- A locação deverà utilizar instrumentos como teodolito, nivel, trena de aço e prumo de centro, 0u

outiros, de modo a que permitam obter a precisão desejada.

- A confecçâo da banqueta do gabarito deverá observar o total nivelamento do mesmo, empre-

gando tábuas de 1" x 4' e pontaletes com 1,20 m de comprimento.

- Apos proceder a locação plani-altimétrica da obra, marcação dos diÍerentes alinhamentos e pon-

tos de nivel, o C0NSTRUTOR Íará a comptenle comunicação à FISCALÍZAÇÃO, que procederá

as verificaçoes e aferiçÕes que julgar oportunas.

- A ocorrência de eno na locação da obra projetada implicarâ para o CONSTRUTOR na obrigação

de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificaçôes, demolições e repsiçoes
que se tomarem necessárias, aiuizoda FISCALIZAÇÃO, ficando, além disso, suieito às sançÕes,

multas e penalidades aplicáveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato.

- A equipe de administração da obra deve garanlirque a construção seja realizada dentro do prazo

e cuslos financeiros estipulados no cronograma e oçamento;

- Responsável por contrat4ão de materiais, serviços e mão de obra do inicio ao fim da obra.

MOVrirEttTAçÂO Or TERRA

- lniciase, quando necessário, completar com matérias provenientes de emprêstimo para atingir
cota de prcjeto com a umidificação do solo afim de atingir o leor umidade ótima de compactaçã0,

- lnicia-se, quando necessário, com a umidificaçâo do solo afim de atingir o leor umidade ótima de
compactaçâo prevista em pojeto,

sEcRsrA[,^DEtrFR Esr*Unn^s$ffrrcospusucosl I
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MEMORIAL DESCRITIVO

- Escavação da vala de acordo com o projeto de engenharia

- A escavaçâo deve alender às exrgâncias da NR 18.

ALVENARIA - MEIO FIO

- As alvenarias serâo executadas com tijolos furados e obedecerão às dimensôes e alinhamentos
indicados no Prqeto de Execução.

- 0s tijolos serâo do tipo cerâmico, de dimensôes 't0 x 20 x 20 cm, devendo apresentar arestas
vivas e faces rEulares. Deverão ser bem queimados, sonoros à percussâ0, apresentar boa resis-
têncía quanto à quebra, e sem variação de suas dimensoes.

- No assentamento de cada fiada os trjolos ou blocos devem ser colocados altemadamente, de
modo que as juntas fiquem colocadas em linhas horizontais contínuas e verticais descontinuas
(aman4âo).

- As juntas terão espessura de atê 10 mm e serâo rebaixadas a ponto de colher para que o emboço
tenha boa aderência.

PISO

- O solo deverá ser previamenle drenado, regularizado e bem apiloado de modo a constiluir uma
inÍrrestrutu ra de resistência uniforme,

- 0 lastro de concreto deverá ser executado em 
*concreto 

magro' n0 traço volumêtnco 1:3:5 (Ci-
mento, arcia grossa e seixo), na espessura minima de 5 cm sobre substrato molhado e perfeita-
mente nivelado,

- Ap0s executado o lastro o piso deverá ser regularizado de Íorma adequada para receber o piso
de blocos intertriavado retangular 20x10 cm, esp. I cm.

- Será executado rodapê cerâmico, em todos os ambientes, exceto nos ambientes que terá reves-
timento até o fono.

PINTURA

- Será feita a caiaçâo com cal no meio fio existente e no proietado.

rr{sTArÂçÔES ELÉTRrcA§ - tLuil[lilAçÀO PúBLEA

- A execução dos serviços de lnstalaçoes Elétricas e Eletrônicas deve atender todas as necessi-
dades do, qrelio, garantindo confiabilídade, seletividade e sêgurança, Deve satisÍazer às púscri-
çÔes da ABNT, particularmente a N8- 5410, aos regulamentoi dasioncessionárias locais.

INFHA

31,{-
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MEMORTAL DESCRITIVO

- O emprego de eletrodutos rígidos será obrigatôrio para toda as instalaçÕes embutidas, salvo

expressa indicação em conlrário nas especificaçôes ou no Pnojeto, sendo de PVC roscável, de

acordo com a NBR- 6150. Poderá ainda ser utilizado o eletrodulo tipo garganta, nos locais dater-

minados pela fiscalização.

- ft eletrodutos poderâo ser cortados à sena, porÉm, deverâo ser escareados à lima para remo-

çâo de rebarbas.

- A fim de facilitar a enfiaçâo dos condutores, poderão ser usados produtos como lubrificanles,

talco, pedra sabão ou vaselina em pasta,

- O desencapamento dos condutores para efetuar emendas deverá ser cauteloso, e so será per-

milido em pontos localizados nas caixas de passagem.

- 0s fios deverão ser limpos e revestidos com fita isolante de borracha.

- 0s pontos de luz nos tetos serão perÍeitamente centralizados, ou alinhados nos respectivos am-

bienles, perfeitamente de acordo com a disposiçâo constante do Projeto de lnstala@es Elêtricas.

- Será feita a instalação dos postes e das luminárias de LED.

REFORIIA OO PONTO DE TAXI

- Será feita a reÍorma do ponto de taxi, com a remoção da pinlura, demolição do piso.

- Será colocado um lastro de concreto para piso cerâmico.

- Será colocado o revestimento cerâmico no conlomo das paredes exlemas,

- SeÉ bito o emassamento e pintura nas paredes intemas e extemas;

- Será feita uma nova instalação elêtrica no ponto de táxi;

- Será instalado o lavatôrio de coluna.

§ERV|çOS EXTERN0S E COLPLEHEilTARE§

- Será Íeita a instalaçfo de bancos de madeira envemizado com pÉs de Íeno.

- Para a aplicaçâo da grama batatais é necessáno fazer inicialmente a aplicaÇáo de adubo no solo
para que a grama possa aderir.

- Será Íeita a instalação de lixeiras na praça.

znr
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MEMORIAL DESCRITTVO

- Será feita a instal4ão da placa de inauguraçã0.

- Na execuçâo dos serviços de limpeza deverâo ser tomadas todas as precauçÕes no sentido de

se evilar danos aos materiais de mabamento.

- A CONSTRUTORA deverâ ao longo da obra procurar manter o canteiro e os locais em obra

organizdos e, na medida do possivel, limpos,

- Antes da enlrega da obra deverá ser elaborada a limpeza geral dos pisos, parede, vidros, equi-

pamentos e árcas exlemas.

- As pEas em granilo deverão ser protegidas no Íomecimento e assim que instalados deverão

receber no mínimo uma demâo de cera.

- Para a limpeza, deverá ser usado de um mdo geral água e sabão neutro. 0 uso de delergentes,

solventes e removedores quimicos, deverá ser restrito e feito de modo a não causar danos as

superficim e peças, Deverão ser utilizados apenas os produtos especificados pelos fabricantes

dos materiais e componenles emprEados na obra.

- Antes de ser ulilizado material de limpeza específic0, as superÍícies deverão ser limpas de rcs-
pingos de tinta, manchas ou argamassa.

- Concluídos os serviços em cada área, estas deverão ser limpas para Íacilitar a verificação por
partê da fiscalizaçâo e, sempre que possivel vedado o acesso.

- 0 desentulho da obra deverá ser feito periodicamente e de acordo com as recomendaçoes da
FrscALrzAÇÃ0.

- Ao tármino dos servíços, seÉ removido todo o entulho do teneno, sendo cuidadosamente limpos
e vanidos os acessos.

- A limpeza de todas as superÍícies revestidas ou pavimentadas com material cerâmico, deverá
ser feila com {;ua e sabão ou com o emprego de outros materiais recomendados pela FISCALI-
ZAÇÃO

C"r
I

ra t.xuxlltaro^tof,lt^
ENG.CI.IcnE !, I100úlasrt

§tTot Pf,olÊrod [ 0t(rr,[YÍos
q

sEtRÊt'ÂgtA Dt trpff^tsrnuTun,l g srrvtcos púnucos:
Rue Y. Í/nr'Nora rmo.ret"lr. c5p: o-s.çoz.íao i www.imperatriz.ma.gov.br
lmperarrlz . xffrnháo . clípr: 06J Sa.{ss/oao-t.te i --

ffi&,,Êflrrw



I
No

L(

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPE
:-{1*Ê

OBRA: REFORMA DE PRAÇAS:
PRAÇA MAI§OEL CECILIO - FERRO DE

ENGOMAR
LOCAL: RUA E ucLI 

:ffi 3â:Yffi tr^'IL 
A NovA

SECRE'I'ARIA DE INFRAESTRUTURA
B sERVrÇos púnr.rcos

?422

't

t

\



N
k

+
-r,\l- A

§S}TÀDO DO MARÂ}\[HÃO
PRET$TÜRA MI,'NICIPÀL DE IMPERATRIZ

P

SECRETARIA MUMCIPAL D§ INTIRAE§TRUTURA E SERVIÇO§ PUBLrcos. tl
I
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IdL

i

OBRA

REFORMA DE PRAÇAS: PRAÇA MANOHL CHCII-IO - FERRO DE §NGOMAR

LOCAL

RUA EUCUDES DA CUNHA - VILA NOVA.IMPERA'TRIZ, MA.

RELATÓRrO DE PROIETO

MEMORIAT, DESCRITTVO

PL.ANII,HA ORÇAMENTARIA

PLANIL}IA STN"ÍEI'ICA

CRONOGRAM A FISICO.FINANCEIRO

QUADRO DE COMT0SçÃO DO BDI

QUADRO DE CCIMrcüÇÃO DOS ENCARGOSSOCIÂ§

coMPosrÇoÊS DE CUflO§ UNITARTO§ DE S§RVIÇOS

MEMÓRIA DE CALCULO DE QUANTITATIVO§

PROIETOS

Imperatriz / MA
IT NHO / 2022
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFETTUBÂ MUNICTPAL DE IMPERATAJZ
SECRETARTA MUNICIPÂL DE TNFRÂESTRUTURA E SERVíÇOS PUBLICOS

MEMORIÂL DESCRITIVO

OBRA

REFORMÂ DE PRAÇAS: PRAÇA MANOEL CECÍUO - TERRO DE

§NGOMAR

LOCAL

RUA EUCI,IDES DA CUNHA - VILA NOVA - IMPERATRIZ, MA

Imperatriz / MA
Junho I 2022
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EsrADo oo uaRaNxÃo CP
PRETÊITURA MUNICIPAL DE

SECRETARIA MUNICIPAL D§ INFRAESTRUTURA E SEBVTÇO§ PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

SERVçOS rN§n§

- Cabe ao CONSTRUTOR a responsatilidade de instalar no canteiro as ds{ dos órg&s
responsáveis pela obra, conbrme detalhamento a ser bmeírJo pela FISCALIZAÇAO. As placas

deverão ser instaladas em posiçâo de destaque no canteiro de obras, devendo a sua localizaçfo

ser peviarnente aprovada pela FISCALIZAÇÃO,

- E responsabilidade do CON§TRUTOR obter junto à Prefeitura Municipal a marcação dos

alinhamentos a serem obedecidos quardo da toc4ão e marcação da obra.

- Ê Oe responsabilidade do CONSTRUTOR confeccionar o tapume, paa a segurança da

construção da obra.

- É de responsabilidade do CONSTRUTOR a locação dos conlaineres para o escritório, sanitários

e para o almoxariÍado.

- A locaçâo deverá utilizar instrumentos como teodolito, nível, trcna de aÇ0 e prumo de cenlro, ou

outros, de modo a que pennitam obter a precisão desejada,

- A confecçâo da banquela do gabarito deverá observar o total nivelamento do mesmo,

empregando tábuas de 1" x 4'e ponlaletes com 1,20 m de comprimento.

- Apos proceder a locação plani,altimêtrica da obra, marcação dos diferentes alinhamentos e
pontos de nível, o CONSTRUTOR Íará a competente comunicação â FíSCALIZAÇÃO, que

procederá as verificações e aÍeriçôes que julgar oportunas.

- A oconência de eno na locaçâo da ob,ra prqetada implicará parâ 0 C0NSTRUTOR na obrigaçâo

de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modiÍica@s, demoliçÕes e reposiçoes

que se tornarem necessárias, a juizo da FISCALIZAÇÃO. ficando, além disso, suleito às sançoes,

multas e penalidades aplicáveis em cada caso particular, de acordo com o Contnato.

- A equipe de administração da obra deve garantir que a construçfu seja realizada dentro do prazo

e custos financeiros estipulados no cronograma e oçamenlo;

- Responsável por contratação de materiais, serviçm e mâo de obra do inicio ao fim da obra

rrovrlrEilTAçÃo DE TERRA

- lnicia-se, quando neçessário, completar com matérias provenientes de emprêstimo para atingir

cota de projeto com a umidificaçã: do solo afim de atingir o teor umidade otima de compactaçã0.

- lnicia-se, quando necessário, com a umidificaçâo do solo afim de atingir o teor umidade ôtima de

compaclaçáo prevista em projeto.

.'lrli I r\
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EsrADo po *rlREwxÃo
PRETETTURA MI,.INICTTÁL D§ IMPERA

SECRE.TARIA MUNICTPAL DE INTRÂESTRUTURÂ E SERVIÇOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

- Escavação da vala de acordo com o projeto de engenharia.

- A escavaçâo deve atender às exigências da NR 18.

ALVEilARIA. MEIO FIO

- As alvenarias serão executadas com tijolos furados e obedecerão às dimensôes e alinhamentos

indicados no Projeto de Execuçao.

- Os tijolos serão do tipo cerâmico, de dimensÕes 10 x 20 x 20 cm, devendo apresentar arestas

vivas e Íaces rEulares. Deverâr ser bem queimados, sonoros à percussâ0, apresentar boa

resistência quanto à quebra, e sem variação de suas dimensoes.

- No assenlamento de cada fiada os ti§os ou blocos dewm sêr colocados altemadamêntê, de

modo que as juntas fiquem colocada ern linhas horizontais contínuas ê vêíticâis descontínuas

(amarração).

- As juntas terão espessuna de até 10 mm e serâo rebaixadas a ponto dê colher para que o emboço

tenha boa aderência,

Ptso

- 0 solo deverá ser previamente drenado, regularizado e bem apiloado de modo a constituir uma

infraestrutura de resistência unifurne.

- 0 lastro de concrcto deverá ser executado em .concreto magro' no traço volumétrico 1:3:5

(Cimento, areia grossa e seixo), na espessura minima de 5 cm sobre substrato molhado e
perbitamente nivelado.

- Apos executado o laslro o piso deverá ser regularizado de Íorma adeguada para receber o piso

de blocos intertravado retangular 20x10 cm, esp. I cm.

- Será execulado mdape cerâmico, em todos os ambientes, exceto nos ambientes que terá
revestimento ató o fono.

PINTURA

- §erá feita a caiaçáo com cal no meio lio existente e no projetado.

rNsTAt-AçÕES ELÉTREA§ - tluifir{AçÃo puBLtcA

- A execução dos serviços dê lnstalaçôes Eletricas e Eletronicas deve atender todas as
necessidades do prádio, garantindo confiabilidade, seletividade e segurança. Deve satisfazer às
prescilçôes da ABNT, particularmente a NB- 5410, aos regulamentos das locais.

I

sEcRcTAnt^ DE trFRÂEsTRUTrrn^ e srnucos úauctsi :
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E§TADO DO MARANHÃO CP L

PRETEITURA MUNICIPAL DE TMPERATRIZ
sEcnETÀruA MLJNICIT^L DE INTRAESTRUTLJRÂ E SEnVIÇO§ PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

- 0 emprego de eletrodutos rigidos será obrigatório para toda as instalaçÕes embutidas, salvo

expressa indicação em contrário nas especificaçoes ou no Projeto, sendo de PVC roscável, de

acordo com â NBR- 6150. Poderá ainda ser utilizado o eletroduto tipo garganta, nos locais

determinados pela fi scalizaçâ0.

- 0s eletrodulos pderão ser cortados à sena, porêm, deverão ser escareados à lima para

remoção de rebarbas.

- A fim de facilitar a enfiação dos cordutores, poderão ser usados ptodutos como lubrificanles,

talco, pedra sabão ou vaselina em pasta.

- 0 desencapamento dos condutores para efetuar emendas deverá ser cauteloso, e so será

permitido em pontos localizados nas caixas de passagem.

- 0s fios deverão ser limpos e revestidm csn fita isolante de bonacha.

- 0s pontos de luz nos letos serfo perÍeitamente centralizados, ou alinhados nos respectivos

ambientes, peíeitamente de acordo com a disposiçâo constante do Pqeto de lnstalaçÔes

Elêtricas.

- Será feita a instalaçâo dos posts e das luminárias de LED.

§ERV|çO§ EXTERNOS E COHPLETEilTARES

- Serà feita a instalação de bancos de madeira envemizado com pés de Íeno.

- Para a aplicação da grama batatais ê necessário fazer inicialmente a aplic4âo de adubo no solo

para que a grama possa aderir.

- Sena feita a instalação de lixeiras na praça.

- Será Íeita a instal4âo da placa de inaugur4ã0.

- Na execução dos serviços de limpeza deverão ser tomadas todas as precauçôes no sentido de

se evitar danos aos maleriais de acabamento.

- A CONSTRUT0RA deverá ao longo da obra prccuraÍ manter o canteiro e os locais em obra

organizados e, na medida do possível, limpos.

- Antes da entrega da obra deverá ser elaborada a limpeza geral dos pisos, parede, vidros,

eguipamentos e áreas extemas.

- As peças em granito deverão ser protegidas no Íomecimento e assim que instalados deverão
receber no mínimo uma demão de cera

qú$.
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§§TADO DO MARÀNHÂO

GPPREFEITURÁ MUNICIPAL DE
sEcn§'rÀRrA MUNICITAL DE INrRÂESTRUTURA E SERVIÇOS

MEMORIAL DESCRITTVO

- Para a limpeza, deverá ser usado de um modo geral água e sabâo neulro. O uso de detergentes,

solventes e removedores químicos, deverá ser restrito e Íeito de modo a não causar danos as

supefficies ê pqas. Osverão ser uülizdos arenas os produtos especiÍicados pelos fabricantes

dos materiais e componentes empregados na obra.

- Antes de ser utilizado mateÍial de limpeza especíÍico, as superfícies deverâo ser limpas de

respingos de tinta, manchas ou argamassa,

- Concluidos os serviços em cada área, mlas deverâo ser limpas para facilitar a verificação por

parte da fiscalizaçâo ê, §empÍe que possivel vedado 0 acêsso.

- O desentulho da obra deverà ser feito periodicamente e de *ordo com as recomendaÉes da

FrscAlrzAÇÃo.

- Ao término dos seMços, será removido lodo o entulho do teneno, sendo cuidadosamente limpos

e vanidos os acessos.

- A limpeza de todas as superficies revestidas ou pavimentdas com material cerâmico, deverá

ser Íeila com {;ua e sabão ou com o emprego de oulros materiais recomendados pela

FrscALrzAÇAo.
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f,§.I'ADO DO MARÂNHÀO

PREFI I'TURÁ MT"JNICTPAL Df, IMPf, RATRIZ
SECRETARIA DE INFRAE§TRI"JTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

ANEXO III

PLANILHAS E PROJETOS
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E§TADO DO T.IARANHÃO
PREFEITURA I,IUNICIPAL DE

SECRETARIA DE IXFRÂESTRUTURA E §ERVIçOS

OBJETO: REFORMA DE PRAÇA-PRAÇA EMILIANO MELO 0E AZEVEDO

LOCALII}ADE: RUA JOÂO LISBOA E BR{10. ENTROCAMENTO

RESUMO

' PLANILHA ORÇÂMENTÂÊN

' PLANTLHA 0RÇAMENTÂRn S|NTETTCA

- 
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

' QUADRo DE COMPoSçÂo DO BDr - §ERV|Ç0§

' QUADRo DE C0MP0SçÃ0 DoS ENCARGoS SoCtAtS

'coMPostÇÕrs oe cusTos uNlTARtos DE sERVtÇos

. MEMÔRh DE CALCULO DE OUANTITATIVO

PREFETTURÀ MU},IICIPAL DE ITPERÂTRIZ

JUilHO.2022

/ãa
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51t{
P rolhn n-

ryrGRAU DE SGILO

#PUBLICO

FRÁltllUl* Ll^{A 0^ ROCHA
tl6.ClVlL CRtl n" I tm6145tz

srÍDR PROJrÍOS E Oftç.âffiNÍü§

SECRTTARIA DE INFRÂESTRUTURA E SERYICOS PÚBLICOS
Rua I s/no - Nova lmperatriz - CEp: 65.9d7.1g0
lmperatrlz - Àlaranhào - CNPJ: 0ó.'l58.455/0m1-16
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ESTADO DO I{ARÀNHÃO
"_nbp

PREFETTURÂ MUHICIPAL DE IMPERÀTRIZ
SECRETARTÂ DE ilTFRAE§TRUTUR E §ERVIçOS pÚBtrCOS

CRONOGRAMA FI§ICO FINAI{CEIRO
GFÀU DE §GILO

NO

1l

K
PROPOT{ENIE 

I

PRETEITURA MUNICIPAL

OE IMPERATRIZ

IIEi/l

OBJETO:

REFORMA DE PRAÇA. PRAÇA EMILIANO MELO DE AZEVEDO

tNtclAts

ó +q
CP

. 28,3t% {4.3t6,19 " 5Q,Q0Ye 50,000Á

22.í58,10 22.í58,10

100,000/o

7:033_,í ,

1.0

2.0 E RETIRADÂS .033,51

7.0 rr{§TALAçÔES ELÉTRCA§. rLUMrlrAçÃo

REFORMA DO POSTO DE IÂXI

9.0 sERVrço§ ErERiloS E CoMPLEiIEilTARES

PREÇo PARCTAL

PERCEI{TUÂI§ PÀRCIAIS

PREç0 ACUMUI-ADoS

PERCE NTUAIS ACU TIU I.ÂDOS

o,fl% . 169,5{' " 100,9_00Á

169,50

,l,0/í% 1.68,98 100,00%

1.629,98

21,37%' 33.367,41, 8O,OOX

. 0,04% 56,39

-17,23§/o.{2.509,1E 50,00%_

21.254,59

I 
,,r* E.066,45 

. jSfS:

12,160/0. 1t.98i0,54 50,000/o

9.492,27

ÂLVEI{ARIA

20,000/o

6.673,48

100,00%

56,39

50,00%

21,254,59

100,00% 156.133,15

50,00%

4.033,23

50.00%

9.492,27

92.{65,10 63.6ô8,05

59,220/0 rí0,780/o

92.465,10 í56.133,Í5

59,72Y0 100,000/o

FR^il(Lfl [JxÁo^Ro${
Et{o ct/LcRE il 11m61{§t2
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IÊ1 EsrADo Í)o HARAilHÃo -/^t,rÇl pnEFErruRA rrruxrcrpll DE tltpERATRtz ;: -ll.
Xg sEcRETAR.H DE rrFRAEsrRUruRÂ E sERvrços púsucós i

- !"ll*.

PREFEITURA

MUNICIPAL DE

IMPERATRIZ

ITEM

1.0

2.4

30

. {,0-
5.0

ALVENARIA

MOVIMENTAÇAO DE TERRA

PISO

1,A40lo

GRÂU OE SIGILO

P
0

ENTROCAMENTO

PESO VALOR

7.013,51

169,50

1.629,98

33.367,41

A\flo

56,39

27,234/0 42.§09,19

PLANILHA ORÇAMEIITÂRH §I NTETICA

REFORMA DE PRAÇA " PRAÇA EMILIANO MELO DE AZEVEDO

DE§CRçÃ0

ó

LIJOÃORUA

44.316,19

I
6.0 PINTURA

7.4

8.0 REFORMA DO POSTO DE T

EXTERNOS E COMPLEMENIARES

TOTAL GERAL COM BDI

90
5,170/o

12,16Yo

8,066,45

18,984,54

t,

,00,00% 156.133,15

À quantia ê: RS 156.133,15 (cento 0 cinquêfita ê sois mil, cêfito e trinta e três reais s quilue cêntav6).
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tf
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5lN f'fiÂ
E§TAD9 l}CI lilÂRAilHÃO

PITEFEITURÃ ilUT'ICIPÀL OE THPERÂTRIU
SECRrTA*!Â DE rNFRÂ§§TEUTUnÀ E §ERWÇO§ pÚtLIüO§

QUADRO DE Cotr,tpo§tçÃO §O BDt . §ERV|çO§

OtsJETO: LOÇÀLIOÂDE:

PREFEITURA MUNIÜIPAL

GRÀU OE

PNOPONEHTE

RETORMÂ DE PRÀÇÂ. PRAÇA EMiLIÂNO MELO DE
DE IMPERÁIRIZ

Tlpo de Obra (Gonforme ao Amrrdào 2ü22Ê013 - TCU):

Conetruçâr de Rodovias e Fenovias (Iambárn paa Rec4eamenlo, Pavimenlafio e Praças)

Conforma legislryào lrbutárb muni*pal, o percentual da bse de câkulo para o l§S:

§obte a base d€ câü.*o, definh a respedira drquota o lS§ {enlÍõ 2,00% e 5,00%)

RUA JOÃO LISBOA E 8R-010.
ÊI'ITROüÀMENTO

4,00

60,00 ola

FORMULA UTILIZAOA: 601;(Í +ÀCr §+ R +Gl{l +0F Il I L]]

{1-tl

Dadao para os davkÍos §ns que, mnforme @idaâo fbltàda Ínunhipd, a base de oárxlo do l§§ para Corutruçâo de Rodovias e Fefioyias

(Iambem para Recryeamento, Pavimentaçáo e Praçao) ê de §0,0§% com a respediva al§uota de 4,00i6. 0edaramos ainda qua arJotarno§ o

orçamento Desonerado e que e§a é a dternativa mab adequada para a Àdminisraçâo Püblkx.

Para o tipo de úra'Üonskução de Rodovias e Ferrovias' arquadram-se: a conslnrçâo e reopar:a@ de: auto€§rada§, rodoyias e oulrâs vias

ntu-uÉ,anas para passagêm de veirxilos, viasftnee$ d6 §upêrficiê o{ rubtenâneas (irdusiw para nrshspditsnos). pislas de aeropoltos. Esta

dasse compreerdc tsmbêm: a pariment@ de aüto€skáda, íadoyiãe I outras viag nào-uüenas; construçào & ponlee. viadutos e túneis; a

instal@ de baneiras aorsl,câs; a oonslruçào de praçm & pedagio; a sinalíraçáo mm pinlura em rodoviar e âer0poítosi a insldaçào de $acas
de sinalizaçâo de káfugo e oornolhantê§, conforÍnê dsssiífuã@ 4?11-1 d0 CNÀE 2.0. TamtÉm enquâdrãm-$ a oonstrução, pavimênt{áo ê

sinali:ryâo da vias uüanas, ruas e locais para astxionamsntü dc wicx^rb§; a wastruç*o de prâçag ê cdÇadâs para pedestree; eleyados,

passarelas e cidovias: netrô e VLT

-1

§ÊcRFrANÁ 0E INFRÂESTRUTURÂ E §tRylçOS pÚ8[rc06

fiua Y, r/no . llovr lmp*ratriu. CEP: 65,907-t80

lmperatrtr - tdÂ CNPJ: 0ó. 1 Í8.455 lmfi . tü

,rilr.r íl

www i mperôtriz. ma. gov. br
ítffiLfr tM âl tôtlr

§rç (Áilt cratd rrübidl!,
$Íue H{r.EÍo} Í m$rl[$ô*

ffi

rTEilS §§LA§ (lôQurrtil) tilÊDlÂ {f0urrril} 
Trxr!AdEkdil'

3,80% 3,$0%

0,32% 0,7{96

r,0?% : '1111%

6,0{16 _ 7,30!Á

'f
I

Taxa de Rateio oa Àominsrraçao Ceniiaf AC

Ta;a dê Rism , R

J de"trsdôÉüânoeiras _ ür-
; .0,979à i

,. .8.§t -_,^.

0,321ü

0,3ffi
1,02%

I,07%

20,4,{%

2ô,50%

0,6§tà

3,0016

e40%
{,50q6

P!§ {Ce-r{menfe0,6§s}
COFINS (Geralmente 3,00%) 

|

ISS (LeglslarÉo Munrcrd) ITaxa de Tributos

" 
cPÊB (tr'l§§l 

:

BDI çpniorne ao Àoôútu 2§zzaoti iCú
BDI RESULTAIITE



T,§TÂDO I}O }I*RÀXHÃO
PTEFEtrruRA HI'Í{ICIPÀL DÊ ti{PãNÀTAIl

§EcRETAarÂ DE rxFnÂEsrnuruÊ,r E sEnvrços púrucos

QUADR0 DE COilPO§tçAO DOS EilCARGO§ §OClAl§

LOCALIOÂOE:

GRAU DE

PROp0il§flTr

No
K

ôLp.
PftÊÊ§IÍIJRA MUN}CIPÀI DE

IMPÉRÀTRIZ

REFOR$A DE PRÀÇÂ - PR ÇA E[*rLrÀNO U€LO DE

ÂZEVEOO
ÊUA JOÀO U§BOA E 8R.O1O .

ÍdÀRA§HÂO

À6

U*ilCIA A PÀRTIR DE: 10 IO21

{-Â}

Êftupo A
tNs§

§E§IÂ2

À3

À4

§EilÂl r,ü0

0,m

A7 ÇOT{TRA O§ TAABÂL}Ú

0,s0

2S

1,00

1?,80 l7,s

rnude

A§

À DO§ EHCÂRÇ0§ §0ClAl§ BA§ICO§

GRUPO B
l*
!

-Bi a7 a7

?o( Nfu rnode

8{ 13í

0,85

r0,8d

0,01n§

86

87

88

PÂTERNIOADÊ 0,0§

01§§

Nào incide
JU§TIFICAOAS

CIE ÜHWA§

v,t I

ACIDENÍE OE TRÂBALHO

1.48

0,10 q,0s

Í,02
0,02

I,l3
I

BS GOZÁDÀ§

MATERNIDÂOE

OUÊ

§ffiJPo C

INDENZÀ$

rÊRns ruoEurzlóRs
iüsÍÀcÀu§À

TOTÀL 0E EI{CÂR§S §OCrÀ'§ qJr
A

.t"

NCrÂ§ A 18,I3

0,08
c1
.,)
ci

4,49

0,?90,38

3,46

3.4§

ôÃ

t

'11

§,38

r2,63

2,3S

UIY

9'r1
R§çEBEId OE

OE GRUPO A §OBRE ÂVI§O PREVIÜ TRAEALHA§Õ Ê

DO FGI§ §O8RE AVI§O PRÉV}O INDENIZÀDO

UIT GRUFO §O8RE O OUTRO

8,02 2.98

3,27

n,

D OE

TQIÂL{A+§c+o}

s,EcnErÂRlA D€ rNFRÂrsÍiuTUeq I sÊf,vlços puzucos

frua Y, s/n'- *orô lr4cíâtriz - CEP: ô5,907-tt§

lmperatÍu - xâ clsJr 0ó-r5t,4551mr -1ô

{7,5r

umnrv. i mperatriz,mê. gov. br
ftr}{un u&À §t lú(HÀ

nic. {ÍY{ fxl " 
Í lütrlil}?

rflDÂ Í,tôJtÍ06 t d{iâ(xíllli

A1

I{oR!§TA {r.Á}

0,00-- **-isCI

t,00

82

01

.,ie
8,0ú

"ÊeÍs ""

'-1

Â

I

f'-
I

I

I

,Fontc: tniomrçií oirgr"ctrgji - ifi[§t

6,40

;'
83,E7



f,sTlOO DO r,r^R ilflÃO
PNETETTUNA HUrIclPAL OT I}IPERATNN

§ECRETARIA DE IIIFRAESTRU?URA E SERVIçOS PÚBLICOS

PosrE HrÍÀUCO ofcoRÀnv0 **4.0x, r§cl-uf'aDo pÊTÂ!{s PÂRÁ 0?

GJ - tÂ8 TROPTCo

zt-157 0u §[ÀtÂR
COM Ef{CÁR6O§

TLEXIIET FúC 750 v, 2 CoHl.nofiÊ§ 0E ?,5lm?

10 ctj coil cAB0
cou ENCÀRGO$ COHPTEMEHTARES

rG'rfi
§s

coMPostçÕEs DE cu§To§ UNÍTÁRlo§ DE §ERVIÇoS

REFoRI-IA 0€ PRÂÇA . PRÁÇÀ EHtLIÂlp MELO DE AZEVEoo

coo. DEscRrÇÀo m sÊRvrço, lx$.rc

ÂREn MÉoilú

GFÁU D€ SIGILO

LOCA!IDN)E:
(

PREFEITURÂ MI.,NICIPAI

OE TMPEMTRIZ

RUA JoÀo LIEBoÀ E

ENÍROCAIIENTO F

nneço . rorr

3?8,87 49.33

979.36

3.d8

5.80

7,9S

FOIITE

§tMPr 94069
COI{CRÊIO = ts[rPA, TMço 13.{ 3.3 (Eu MA§§A §ECÂ DE CIIIENICV

BRITA r) - PRE ÂRO MECÂrüC{ CS,l BEÍo''rErM 600 L ÀF.-0í202r
1§000,

i

I

s[,lApt

coilPoR.00§

r6703

88247

uN

H

: §!|llPl
.cor&Ào
.

cotPoR.0l?
'ELEÍRoCIUTO 

FLÉxilrEr- pao. pvc.0* íl x:t {t t,t') . Fonxccrra*ro E 1x51euçÂo
§lr{APr.t . s!92 "ç!.§TRoruÍo 

FLEXML Pr-Alp Fhr PEÂD, CoR PffiA E LÁRAluÂ, ohilETRo10 MM

. srt'lAPr - 88?17 .AUI|!!Ê.RDEFlqrBclsTÂc9l{É3p4EGo§"-qgMe!§MENrÂREs
SltlAPl EE?61 ELETRICISÍA COM E|,ICÂRGSS COTPLEMÊfIfiÂFES

coxPoR.013
§lMf!. -" " 883!ô sERvEItÍlECot EI,ICÂRGOSCoMPIEHÉI,ITÁRES

§rMPl 88$9 .PEqSEBO_çOI,I E',|CÀRGOSCqqIEUEMTÁFIS

tt
H

H

{.&1
.39

.76

5,2E

..13,56.. l,ô,?
t7.4tl 3.6ôH

0,1?0.0"

0.2100

H

H

1A§

r0.í I
2.0ô

6.e6

1.2000 34,S3

r13,97

r" . 618,38

. {r3r
313

1,?0

§rupu
§INAPI 88316

stcRErARH D€ INFRÂESTRUTURÂ E SERyIçOS pUAL|COS

Rua Y, s/no - Nova lmperatrtz - CEP: 65.907-180

lmper.trlz - ,lA CNPJ: 06.1t8.455/0mt.lú

H 0.1500 13,56 2,03

ftrr&,I t §t0 üre
Ítú" (fr'l- (Êr n r tcf,r.,ll
srror rs,trIorf wrlltxÍo1

384{n
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t$l
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H

H

tJN

M
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ÉSTADO OO }IARAHHÂO
PREFGÍTURA }IUT{ICIPAL DÊ IIIPERAÍruZ

SECRETARTA DÉ r?{rRAEsrnUTUR f, SrnvIçOS PÚBLTCO§

REFORMA 0E PRÂÇÂ. PRÀçÂ EM|LIÁô|O MELO D€ AZEVEoO

00

Gl/{à
{8

ffi&- í'
S

*

coilPosrÇÔEs rlE cusTos uHrÂRo§ 0E §ERvrço§
GRÂU OE o

Lt

.LOCIÚIDIIE: 5B
RtA JOÁO USBOA E

ENTROCAMENTO CP
PREFEITURA MUNICIPÂI

DE IMPERATRIZ

i

FOI{IE

. srilÂlr
§IMPI

cot PoR.001

co0.

ry

. r$r rr{}cE PREço ToTÂr

" rÊs'LOCAL OÊ OERA

907n OSRA .I'{IOR COM EI§ARGOS COMPI.EMENTAÊÊ§
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IilEMÔRN DE CALCULO DE QUANTITATIVO

ESTADO DO HÀRÂ'{HÃO
PREFEITURÂ ITIUNICIPÂL DE ltsl PERÂTRIZ

§ECRETÀRrA DE THFR ESTRUTURÀ E §ERVIçO§ pÚSLrCOS

GRAU OE o
rc

PROPO}tENTE OBJETO:

PREFEITURÀ MUNICIPAL

DE IMPERÀÍRIZ
REFORMÀ D€ PRÂÇÂ . PRAÇÂ EMILIANO MELO DE

AZEVEOO

LOCAUDADE:

RUA JOÀO LISBOA E BR{10.
ENTROCAMENTO

595
P

1.1

1.2

1.3

1{

2.0

2.1

23

3.0

IfllcN§

2,oo MÊs(Es)

PLÀCA 0€ O8RÂ EM CHAPA E AÇO GÀLVÂMZÀoO

COMP, ÂLT. QUANT^ M2

3,00 2,00 1,00 6,00

0,00 §2

LOCAÇÃO DE PRÁÇÂS

ÁREÂ

36E,21 t{2

IAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COI,IPENSADA, E= 'l0MM, COM PINTUM A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

COMP. ALT. M2

1 r Í,80 2,n 245,96 PRAÇA EMILIANo MELO DE AZEVEDo

2a5.90 )t2

DE FERRO§ DO§ üÂ

COiJlP.

113.7E H

DEMOLTÇÃo 0E BANCO D€ CONCRETO SEM ÀPROVETTÂMENTO

OUANT.

ô,00 ut{

OEMOUÇÀO DE prSO CTUENÍADO SOBRÉ LA§TRO DE CONCRETO

ÀRrn ESP M3

226,58 0,10 n,65
2e65 13

DEUOLTÇÀo 0E ÂLVEl,lARrA DE ELOCO FURÂOO, DE FORMA MANUAI, SEM REAPROVETTÂMENTO, AF ntn17
COI{P. LARG. ESP M3

1í3,78 0,15 0,20 3,11

3,{t 13

POOA EM ALTUR,q DE ÀRVORE COM DÉMETRO DE IROI,ICO MAIOR OU IGUAL A O,2O M E MENOR QUE O.4O

QUÂNT.

t00 uil

BOTÂFORA DE MÂTERIÀL DMT 15 XM

VOLUME

N,65 PISO CIMÊNTADO

0,73 DE|,+OLçÀO DE BANCO DE CONCRÊTO

3,11 DEMOLçÂO 0E ME|O FIO

2ô,79 n3

2.2

2.4

2.5

2,6

VOLUME EMPOL

26,79 30%

M3 IOTAL

34,82

3{,E2 M3

L-*

SECRFTAR|A OE r{FRÂESTRUTURA E SERV]çO5 PúBLKO5

&.ra Y, s/no - Nor hpcntriz . CEp: 6i.907.1t0
lmpêrâtrir . flÀ CNPJ: 0ó.r$.it55lmÍ-tú

Íural^r *oÀ ftr§
aG cÍrl(la.f l6t{tll
$tot rcÍrüÍtqr*xTol

www. imperatriz. ma. gov. br
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217,
E§TÂDO OO tIÀRAilHÃO

PR,EFETTURÂ HUilICIPÂL DE IIIIPERATRIZ
SECNETÂRIA DE INFRAE§TRUÍURÂ E SERVIçO§ PúELICOS

MET{ÓRN DE CALCULO DE QUANTITATIVO
GRAU DE SGILO

o

PROPONENTE

.PREFEITURÁ MUNIÇIPAL

DE IMPERÂTRIZ

3.í

32

3.3

4.0

4.!

OBJETO:

REFORMA DE PRAÇÂ - PRAÇA EMILIANO MELO DE

AZEVEDO

.LOCAUDADE:

RUA JOÂO II§BOÀ E BR{10.
ENTROCAMENTO

V

6,

P
"'_J*.-"-.-*-. ___.

ALVENÁRIA DE VEDÂÇÁO OÉ BLCICO§ CERÀMICOS FURÀDO§ NÀ VÉRTICAL DE 19X19X39 CM (E§PE§SURA 19 CM}

E ÀRGÀMÀ§§Â DE A§SENTÂME§IO COM PREPARO EM BEÍONEIRÂ, AT 12T2f,21

COMP. ALT. M2

3,50 0,35 l,n
\n ,p

CI{ÂfiSCO APUCÂDO EM ÂLVETüRIÂS E ESTRUTURÀS DE COI-ICRETO INIERMS. COU COLHER DE PEDREIRO-

ÁRCúMASSÂ TRAÇO í:3 ÇOti PREPÂRO [r,ÂNUÀ1. ÂF-mnfi4
Ânenr,n m

MASSÂ ÚMCA, PÂRA RECEBTMEHTO DE PTNTURA, EM ARGÂMASSA TRAÇo i:2:8, PREPÂRO MECÂNICO COM

EETO{'IEIRÀ 4OOL, APLICÀDÂ MÂNI,ÂLUENTE EM FÂCES INTERMS OE PAREDES, ESPESSURA OE 2OMM. COM

ErcCUçÀO DE TÂL|SCAS. AF*ffir2014

coillp. ALT. tfr
3,50 0,35 1,U.

\nm
TERRÂ

4.2

4.3

couPAcTÀÇÂo MEcÀNnÂ 0E soto PÂRA ExECUÇÀo DE RÂD|ER, P|SO DE CONCRETO OU LÀ'E SOBRE SOLCI

COI,I COUPÀCTADOR DE SO"OS TIPO PLACÂ VIBRATffiN. AF B2Ü21

ÀnEn
36t,21 y2

00MPACTADOR DE SOLoS DE PERCU§Âo {SOQUETE} COM MOTOR A GA§OLINÂ, PoTÊNCH 3 CV " CHp DTURNO

30,00 H CARC,A HORARIA PRODUTIVA

ATERRO IIÂNUÀL DE VÂtÁS COÍrr ÀRErÂ PAR^ ATERRO E Cot PACTAÇÀo MECAMAoA. ÂF-05r20t6

COUP. LARG. AREA ALT. U3
|,75 1,50 0,30 0,78
r,75 1,50 0,30 0,78

ô1,00 0,20 fi,m
r3,t6 tt

5.0 Pr§o

5.1

5.2

EXECIJÇÀO DÊ PÂTIO,ESTACIOiIAI,ENTO EII PISO ÍNTER]RÀvÀrc, COM BLoCo RETANGULÂR coR NATURAL DE

20 x í0 ct , ESPESSURÀ 6 cM. AF fitnts
ÁREÂ

2ü2,ô1 PRÂÇÂ EMLTANO M§LO 0E AZEVE0CI

20eür [2

PISO PODOTÂTIL OIRECIOML OU ÀLERÍA. A§SENTADO §OBRE ARC,qMAS§A, AF 05/2020
UNIOÂDES COMP. M

18,00 0,30 14,40 DtREctoML
21 1,00 0,30 63,30 ALERTA

n,70 t

A§SENTAMENTO O[ GUIA (MEI}TÜ} EM TRECHO RETO, ÜÜNÊECCIONAOA ÊM CONCRE'TO PRÊ.FABRICADO
DIMENSÔÊS 39x6,5x6,5x19 cM (côMPRTMENTo x BAsE tNFERtoR x BAsE supERtoR x ALTURA), pARA

DELTMTTAÇÀo DE JARD|NS, pRAÇÀ§ OU pAS§EtCI§. ÂF 06n0t6

COMP,

5,3

SECRETARTÂ Dt INFR EsrRurunÁ t §[sÍlços rúsuco§
Ruâ Í s/no - Nwô lmp§rifir - C[pi 6r.9r/"Í80
lmpeíâtrlz " ltÀ CHPJ: 06.t58"455/ü01-16

ÍIlr{úH ull L ioüu
ÍtG.Cm(icln itür{tt
!ÍIm ploJrll§{ fidrr{Hr§t

www. imperatriz. ma. gov. br
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EsrÂDoDoHARAilHÃo 
6 I 4L

PREFEITURA I'IUIIICIPAL DE IiI|PERÁTRIZ
§ECRETARIA DE IT{FRAE§TRUTURÀ E SERVIçOS PúBIJCO§

sll

MEMÓRN DE CÁLCULO DE QUANTITATIVO
GRAU OE SIGITO

#PUELTCO

OBJETô: LOCALIDADE:

No
\€

PROPONEHTE

PREFEITURÂ MUNICIPAL TREFORiIÂ DE PRAÇA-PRAÇA EMILIANO MELO DE

DE IMPERÀIRIZ A?EVEOO

6.1

.RUA JOÀO L|§BOA E BROI0 '
,fNlROUUenlO

§.4

1 15,16

1í5,16 u

ASSENTÂMENTO 0E §JrA (MEtO+rO) EM TRECHO CURVO, CONFECCTONADÂ EM CONCRETO PRÉ-FABRICADo,

DilENSÔES 38X6,5Xô.5XI9 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X MSE SUPERIOR X ÂLTURA). PARA

DELrilrTÂÇÂO DÊ JARDTN§, pRAÇAS OrJ PÀ§SErOS. ÂF*G5nfi6

COMP.

7,85

7,t5 I

60MP

COMP. PERIMETRO M2

43,05

13,05

123,01 0,35

M2

7at,t CIRCULAR PARÂ 04 CARGA

QUANT

POSÍE MFTALICO DECORATIVO H=4.S,I. INCLUINDO PÉTALÂS PARA 02 LUMINÀRIA. FORNECIMENTO E

QUANT,

§,00 ul{

7.3 LUMrNÀRIA DE LED PARÂ |LUUI'rAÇÂO PUEUCA, DE 210 ll ÀTÉ 350 W - FoRNEC|MENT0 E |NSTA|..AÇÂo,

QUANT,

i4,00 uil

7.4 RELÉ ForoEtÊTR0o PARA coMANDo DE rtuMrNAçÀo EnERNÂ i000 ltll - FoRNECTMENT0 E INSTALÂÇÂ0.

QUANI.
Í4,00 uil

7.5 CAEO DE COBRE FLEXiVEL ISOLÂDO, 2.5 MTT, ANTI-CHÀMA 45OTT5O V, PÂRÂ CIRCUITO§ TERMINAIS.

COMP-

470,00 t
7.6 cÀBo FLEXTVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORE§ 0ã 2,5 M[t2 -FORNECn ENTo E |NSTAI-AÇÂo

COMP,

30,00 t
7.7 C'ÂIXA ENTERRADA ELÉÍRCÂ RETANGJLÂR, EM CONCRETo PRÉ-MoLDADo, FUNOo coM BRITA, DIMENSÔES

QIJANT.

6,00 ur{

7.8 QUADRo DE DISTRTBUçÂO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 otVt§ôES, Cy8ÂRRÂMENTO

CIUÁNT.

í,00 ult

79 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINÂL DE 10 ATÊ 304 - FORNECTMENTO E TNSTALAÇÂo.
QUANT,

UN1,00

UN1,00

SECNEIARI^ DT INF&TESTRUTURA E 5ER,'flç05 PÚBIICO§
Rra Y, r/n" - t{ürà lrÍpet-itrtz . CEp: ój.9cf.Í&
lmperàtrtz - túA ct{pJ: 0ô. t59.,í55/0ü}í -ró

Tt tru út D  lÕo
OS. Cínt (JEA n' , r(Stl6!?
tflü riort'o§ t 0{l*xm6

,,,,1.

www. i mperatriz. ma. gov. br

PIT{TURÂ

àiúiúna DE"tuibo.Êii5tôM tíuü-àmúCÀ"Ã áÃ§t óÊ diL (cÀúçÃor AF-0sn021

7.2



417
E§TADO DO I{ÂNANHÃO

PRETETTUR,Â TiI Ui{ICIPAL OE II.I PERATRIZ
SECTETÂRIÂ DE IHF*ÂESTEUTUNA E SERVIçOS Pú8LICO§

iJIEMÔRA DE CÀLCULO DE QUANTITATIVO
GRAU DE No

lx

8rPROPOHENTE

7.$

7,11

7.12

7.r3

7.14

715

OEJETO:

REFORMA DE PRÂÇÂ .PRAÇA EMILIANO MELO DE

AZEVEDO

DEMOLTçÃo DE ptSO CERÀM|CO SOERE LASTRO DE COÀ|CRETO

Ânee
c,78 t2

LOCALIOAOE:

RUA JOÂO TISBOA E BR{10 -

,ENTROCÀMENTO

DrsJuNToR TRTPOLÂR T|PO DrN, CORRENTE NOMTNAL DE r0A . ToRNECTMENTo E TNSTALÂÇÀO. AF 102020

OUANT,.|,00 ull

D|§JUNTOR TRTPOLAR TIPO orN, CoRRENTE NOrff.rÀL 0E 16Â. FORNECTMENTO E INSTALÂÇÀo. AF_10/2020

QUANT.

1,00 ull

ETEIRoDUTO FLEXIVEL PEÀD, FúC, DN {0 MM {r 114') - FORNECTMENTO E TNSTAHÇÂo

COMP,

{5,00 ir

HASTE DE ATERRAMENTo 518 PARA SPoÂ - FORNECTMENIO E TNSTAI AÇAO. Aç -nnOn
QUANT,

6,00 ult

ESCAVAÇÃO MANUAL EM MÂTERIAL DE 1'CATEGORIA NÂ PROFUNDIDAOE OE ATÉ 1 M

COMP. LÂRG. ALT. M3

45,00 0,35 0,30 1,72

1,72 13

REATERRO MANUAL DE VALA§ COrí COMPÂCTAÇÀO MECANTZ{DA. AF*fin0t6
COMP. tÁRG ÂLT M3

45,00 0,35 0,25 3,93

3,93 t3

8.0 REFORMA OO POSTO OE IÀXI

8.'t.'l

Lr.2 REMOÇÀo DE PINTURÂ ANTTCú

COMP. ÂLT

13,Í0 2,55

11,90 2,X
1j0 2,n

PAREDE EXTERNA

PAREDE INIERNA

PAREDE DO LÂVA8O

t2

PORTA PRINCIPAL

PORTA DO LAVABO

JANELI - VOLTAOO PÁRA A BR.OIO

JANELA. VOLTADO PÂRÂ A RUA MATO GROSSO

t2

82,E7 AREAToTAL 0E REilOçÀO

0,80

0,60

1,20

í,45

2,10

2,10

1,00

1,Í0

ri2
33,40

26,18

9,02

08,6t!

1,68
't,26

1,n
,|,59

173

8.r.3 BOTÂFORÀ DE MÂTERIÂL Di{T 15 KM

VOLUME

0,33 PI§O CERÂMrcO

§ECRETÀR|Â DE |NFRÀESTRUTURA I SERVTçO§ úOrtCOS
Rua Y, s/nô - Hovô lÍperatrh " CEP: ó5.907-,1ú0

lmperatrlz - ÀtÁ CNPJ: 0ó. r58..{15/ffi1,1ô

rMrcl[ rr*^ ô^ r6]u
orc. CIVllClqÀd lr6tar]l
$ml nofiostotçatÍmü§

www. i mperatriz. ma. gov. br
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DE IMPERATRIZ
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: !. ,r'n

§17

PROPONENTE

ESTÂDO DO }IARANHÃO
pBEFETTURA itu i{ICIPAI DE II.l PERATRIZ

sEcRETÀnIÁ D€ INFnÂE§ÍRUTURÀ E SERVrçO§ pÚ8LrCO§

MEMÔRN DE CALCULO DE QUANTITATIVO

OBJETO: LOCAUDADE:

PREFEITURA MUNICIPAL

o! ly::y'"''

8.2.r

8.2.2

REFORMÀ DE PRAÇÀ. PRAÇA EMILIANO MELO DE

AZEVEOO

RUA JOÀO USBOA E BR41O.

ENTROCAMENTO

0,33 H3

VOLUME EMPOL.

30%

tíl3

Pl§o

coNcRrro,úÀGRo PÂRÀ LASTRO, TRAÇO 'r:4,5:4,5 (EM MASSA SECÀ DE Ç|MENTo/ ARETA MÉDllú BRTTA 1i-
PREPÂRO MÂNUAL. AF*05ãtr2,I

VOLUME

0,33 l*3

REVE§TIMENTO CERÀMrcO PÀRA PISCI COM PLACÀS TIPO ESMALTADA EXÍRA DE DIMENSÔES 35X35 CM

APLICÂDA EM AMBIENÍES DE ÁREÂ ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 062014

Ánee
0,70 Itz

M3 TOIAL

0,42

0,42

0,33

E.t

8.3 1

8.3.2

iúesruerro
EMBOÇO, PARA RECEBTMENTo DE CERÂMICA, EM ÂRGAMASSA TR4Ç0 Í:2:8, PREPARo

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARÂ ÀMBIENTE COM ÀREA ENTRE

DE r0MM, CoM EXECUÇÀO DETALTSCAS. AF-06/2011

COMP. ALT, IIz
13,10 2,55 33,40 PAREDE EXÍERNA

33,ó0 il2

PAREDE EXTERNA

PAREDE INTERNA

PAREDE DO LAVÂBO

|i2

MANUAL, APLICADO

5M2 E lOM?, ESPESSURA

rn^,{ur u{À üA rc(}i
ÍK. fil[l.qEl'f ,l&lÕr2

JaIn m0JÍÍ!É f eç^*}IÍo6

0,80 2.10 1,68 PORTA PRINCIPAL

1,t8 n?

31,72 ÂREAToTAL 00 EMBOço

REVESTIMENTO CERAMICO PAM PAREDE§ INTERNAS COM PLACAS TIPO E§MÂLTÀDA PADRÃO POPUTAR ÜE

DIMEN§ÔE§ 2OX2O CM, ARGAMA§SA TIPO AC III, APLICADÂS EM ÀMBIENTE§ OE ÁREA MAI0R QUE 5 M2 A MEIA

ALTURA DAS PAREDES. AF -0&2011

ÁREA

31,72 ÁRTE TOTNI DCI REVESNMENTO CERÂMICO

8.1 PIilTURA

8.4.1 E LIXAMENIO DE TEX EM PAREDES, DUAS

COMP

13,'t0

1 r,90

4,Í0

0,60

0,60

t,n
1,45

2,10

2,10

r,00

1,10

1,68

í,26
't,20

í,§9
5,73

PORTA PRINCIPAL

PORTA DO LAVABO

JANELA - VOLTADO PARA A BR{IO
JANELA - VOLTADO PARA A RUA MATO GROS§O

Vtil

49,77 AREAToTAL DO EiIASSAIIENTo

MASSA

M2

20,30

26,18

9,02

55,50

sEcRrrARtl DE tNrRltsrRuruRÂ E sãwços púsucos
Rua Y, s/n" - Nova lÍnperâtrlz..c[p: ô5.g07-180
lmperôtriz, láA CNPJ: 0ó.t58.{55/0001-tó

ALT.

1,55

2,n
2,X

www imperatriz. ma. gov. br

T*-i:_
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ME[iIÔruA DE CALCULO DE QUAHTITATIVO

LOGAUDADE:

No
L1

590
CP

PROPOI{ENTE

PREFEITURA MUNICIPAL

DE IMPERATRIZ

:RÊFORMÀ DE PRÀÇA .PRAÇÂ EMILIÁNO MELO DE

AZÉVEOO

RUA JCIÂO U§BOA E BR{iO
ENTROCÂMENTO

L

8.4"2

8.4.3

8.5

ApLlcÂÇÂo MÀNUAL DE prNrURÂ COM TINTA ürrX ICRiUCA EM PÂREoE§, DUÀS DEMÀO§. AF 06t2014

Ána
/§,I? tt2

PiNTURA COM IINTA ALOUI0|CA DE ACABAMENTO (E§MALTE S|NTÉT|CO ACETTNADO)APLTCAoÂ A ROLO OU

ptNcEL soERE SUPERFICIES MErÁUCAS (EXCETO PERFTL) EXECUTADO EM OBR (02 DEMÃoS). ÂF_01/2Ü20

COMP, ALT. LADOS }fr.
0.80 2,10 2,00 3,36 PORTA PRINCIPAL

1,20 Í ,OO 2,W 2,40 JANELA . VOLTADO PARA A BR{10

I,15 I,1O 2,OO 3.19 JANEI.A . VOLTADO PAM A RUA MATO GROSSO

8,95 t2

LU$NÂRN NPO CALI-IA, DE EMEUTIR, COM I üMPÀDÀ FLUORE§CENTE DE 14 W, COM REÂTOR §E PARTIDÀ

RÁnDn. roRuECrMENTo E tNsrÂLAÇÀo.

QUANT,

3,00 ult

CABO DE COBRE FLEX|VEL ISOI.ADO. 2,5 fuIIrf, ANTI.CHAM.A 45OT|5O V, PARA CIRCUITO§ TERMIMIS -

FORNECTMENTO E TNSTALAÇÁo. ÀF r2n0r5

COMP.

i0,00 ll

TNTERRUPToR STMPLES (1 MÔDULO) COM r TOMADA DE EMEUTIR 2P+T 10 A. |NCLU|N00 §UPORTE E PLACÂ -

FORNECTMENTo E TNSTALAÇÂO AF Í22015

QUANT,

í,00 uil

I,rTERRUPrOR §tMpLES (1 MÔDULO), í0Àr250V, INCLUINDO §UPORTE E P[-ÀCA - FORNECTMENTO E |N§TALAÇÂO.

AF_12n015

OUÀNT.

r,u0 uil

ÍOIIÁOA ÂLTA DE EMBUIIR (1 UÔOUI-O). 2P+T 
,IO 

A, II.ICLUINDO SUPORTE E PIJCA . FORNECIMENTO E

TNSTAUÇÀo. AF_í22015

QUANT.

Í,00 ulr

TOMÀDÂ MÊDn DE EMBUTTR (2 MÔDULOS), 2P'T 10 À, I\ICLUTNDO SUPoRTE E PLÂCÀ " FORNECIMENT0 E

IN§TÀLAÇÂO. AF _12nO15

QUÂNT.

8.§.r

8,5,2

8.5.3

8.5.4

8.5.5

B 5,6

sEcRErÂRta 0É tNFRiÀEsrRuruRA E stRylços púBtKos

R'ra I s/no - Nova lmperaulz . CEPI ó5.907-lE0
lmperitrir - tÀÂ (HPJ; 0ó.158.,t551mfi -16

\ryY/w. i mperatriz. ma. gov. b r
ft$§.lt* Lüü ôr tócu

tX6. aÍYL mâr í' l rliálatl2
Ífror rm,ü§í t ar(^§xIot

&\ EsrADo rxr,{AR^ilHÃo 644á .-t*t [A

S "-*-i"ffrsrmli!:siâli:itiruxr*Blrcos LJ@
6RAU OE

OBJETO:



ESTÂDO DO IIARÂilHÃO
PREFETTURA iIUNICIPAL OE I?iIPERATRIZ

' Coó

SEcRETARTÂ DE rNFRÂEsrRuruRÂ E sERvrços púsucos

ilEMÓRN DE CALCULO DE QUANTITATIVO
GRAU DE

LOCALJDÀ§E:

tt!

K

PROPO}IENTE

PREFEITURA MUNICIPAL
iOE IMPERATRIZ

8.5,7

8.5I

8.5,9

8.6.1

§.0

9.1

9,6

:REFORMÂ DE PRÀÇÀ. PRAÇA EMILIANO MELO DE

:AZEVEDO

RUA JOÃO LISBOA E BR{10 .

ENTROCAMENTO
CP

1,(}O UN

ELETRODUTo FLEXIVEL CORRUCilDO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1â), PARA C|RCUÍTOS TERMTNAIS,

|N§TALADO EM FORRO - FORNECTMENTO E TNSTALÂÇÃO. AF j2tn$
COMP.

c0,00 t
RASGO EM ALVENARIÂ PARÀ ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAI§ A 40 MM. AF 05/2015

COMP,

15,00 H

0HUMBAMENTO L|NEÂR EM ALVETüR|Â PÀRÀ RAtrÂlSOlSTRtBUtÇÂO CoM DÉMETROS MENORES OU TGUATS Â

40 MM. AF*ffi/2015

COMP.

15,00 il

LAVATÔRrO LOUÇA ERANCA COM COLUNA, '41 X 35,5'CM, PADRÀO PoPULAR, TNCLUSO $FÀO FLEXIVEL EM

PVC. VALVULA E ENGÂTE FI".EXIVEL 3OCM EM PúSTICO E COM TORNEIRA CROMAOA PADRÀO POPULAR .

FORNECTMENTO E |NSTÂLÂÇÀO. AF_01 2040

QUANT.,|,00 Util

BANCO EM RIPA DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE FÊRRO FUNOIDO, INÇLUINDO PINTURA

UNIDAOE(S)

15,00

15,00 ur{

ÂPLTCAÇÀO DE ADUBo EM SOLO. AF_052018

Anee
120,S) [i2

PLÂNTIO DE GRAMA EM PLACA§. AF 05/2018

ÁnEl
120,50 Írl2

UXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=401e DIAM,=35cm

UNIDADE(S)

6,00

O,ÍN Uil

PLACA DE TNAUGURÀÇÂO, FORNECTMENT0 E INSTALAÇÂO

UNTDADE(§)

í,00
í,00 t lt

LIMPEZA GERAL

ÂnEl
368,23 PRAÇÁ EMTLTANO UELO DE AZEVEDO

3ôE,23 t2

9.2

9.3

9.4

9.5

SECRETÂRIÂ DE TNFRAESTRUTURÂ E sERflçOs ruAUCOS

Rua Y, s/n" - Nova lmperâtrlz . CEP: ô5.9(Il-i80
lmperatriz - lÁA CNPJ: 06. 158.155/0ml-16

FRl}{{'§ U.tÁ 0l iocrtá
$lO- CMt ClÉA {' 1 1üÉ1,Él:
lrrot mo.rr6 €wrflf{roÍwwl /. i mperatriz. ma. gov. br
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f COOROEÍ*ADA$r

LATITUOE:
LONGITUDE:

5031'11.36"5
47'28'19.09"O

ffi PREFEITuRA MuNlctPAL

E#. DE TMPERATRIZ

fiEroRMA rlf pRAçA pÚsucA
OERA INETITI'ÇONAI

FÊOIIÍÔ:
aneunrtônrco
Cl,teflÍri
PRIT(1ÍU8.A MUNICIPAL OE IMPEBÀTRIZ

€Í{oÍtÍç§ o^ oiâÁ:
Rua:oÃo tsBoA cou Bfl-o1o, s/N - BAtRflo eÍ{ÍÂo}lcaMÉÍúÍô,
PRÂÇA tMluÀNO MEIO OE AZEVEOO, IMPERATRIZ- MA

AUTO{E§I

fiÕ?mrtlâÉ:
rffie§sft§mq

Çrxrgrg@-&

stoÍ ôo rí§.fitoi

e$E)t§lvtr !á:il{Ô
ptalsTl oe tocÂlzÂÇÃo
tscÂrA 114o.0a0

(ôr{TtúÕô:

pLlxrl ot LocrrfraçÃo
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE IMPERATRIZ

REFORMA DE PRAçA PÚBLICA
OBRÂ II{§TI'IUClor{At

riorclo!
ARQUITTTÔNICO

cua'lTI:
PREÍEIÍURA MUNICIPÀI- DE IMPERATRIZ

ÂuÍort§:

tfiJfn6 Í ÁtÍr:

eloantço oaosi^;
RUÂ rOÃO L§BOA COM BR-010, §/N -EATRRO ENTRONCAMET,TTO,

PRAçA C,M|LIANO MGLO OE AZEVEDO, TMPERATRIU - MA

imu§í{rr,eltl(s rBarffi u

aurtr m PaofrôJ

rtffilgvtt ÍectÉo

COITtUOOI

PLÀNIA OE !ITUA(ÀO

VÉâlflCtDO; ÍfC. fDlÍ. UtltE§OU iAGO

Átrâ m rÊtt€nor J68,21 M2

^ril 
ol co[trRuçlo; i68,?1 lt2

srTuAÇÃo

1 100 Í!(Al : plOtC^OÁ üTl' tur.to o! zo:?
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RETORMA DE PRÀçA PÚBUCA
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E§TADO OO I'ARAXHÃO
PREFEITURA }IUXICIPAL DE

§ECa.E ARIA DE INrRÂE§TRUTUn E SERV!çOS

SlNPtii

PtAllrLHA ORÇAilENTAR|A

pnoponanru 'oBJC',TO:

*t"X:#mP& tr 
' 
ncronnü Dã pÊrçÂ " pRÀçÁ uüsl cêciuo - ÊeRRô 0E EHmnAR

ITEI rOXIE ffiIGO oescroÇlo p6g sERYrços

7r0

,LOCÂLOAOÊ:

RUA EI,CLIDES OA CIJI*IÂ . VITÂ NWA

r"àssoqlr§câu Éoúaiiltol
FETERÂL;

2ô.í)A
&t.8f4 (HdÉrli 17 5t.l

(tl.frr#rl

col vAtoRToT^r
UNIÍAR§C 8U {nq . cor Bs Fü

CU§TOUil AUATT,

},I ITO,18,

?$.n

75.40'

76.07

1 3f? ?{

2r8.22

Í5 {9

78.97

ô06.00

?90.t{

1tt5,71

?e{7.04,

t?2{{.3ô,

n5.n

9,r9.9r

2112.8

22t (i0,7600

t*

r
7'11

712

7.1(

81
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§ItüB
§lrAPr

CCIIPOR 0l'l

84

8.5 §EltfRÂôE r c47r5

r0.10

t20,0Í

18,Í5

2t.7ú

9€,91
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PLAN |LHA ORçAMEHTARTA §INTET|CA

LOCALIDADE:

l1

v(

t?

o

CP

Ift§ffir_r ligmrr 
nRAÇA _ eRAÇA MANoEL cECíLo. FERR' DE RUA EUCLIDES DA CUNHA -

VILA NOVA

ITEM DESCRTçÃO PESO VATOR

I,U rNtcrAls

E RETIRADA§

24,18Y0

3,5701o

54.520,11

211970 4.929,52
l**'

2,A

3.0

4.0

MovTMENTAÇÃ0

PISO

DE IERRA
_"-_|

50 PINIURA
" 21179% . 55 868,e8

0,04% 91,93

13.735,86

23,7íYo 53.554,69

u.725,54

ô.0

1,0

8.0
i
i-. -

TOTAL GERAL COM B0r í00,000/o 225.469,76

A quantia á: R$ 225.4e9,76 (duzentos e vinte ê cínco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e
seis cântaYos).

SECRrrÂRtÂ Dt INFRAEíRUTURÂ E SERVIçO5 nlglrcos
Rua Y, s/n. . Novà lÍÍpeíatrb - CEp: ó5.907.Í&l
lmperatriz - tÂA CNPJ: Oó. 15E.155/ü01-íó

Fnf.d{n tr$ Àl &O{a
tr6 cfn. crt^ r" fi&tr§3)
lrfix pto.f,ros r 016rrtrÍr01

www. imperatriz. ma. gov. br

# E§r^Do Dro ITARAHHÃ6 
" 

Â dFJ.F,I PREFEfTURA MUNTCIPAL Dê I}IPERATRIZ - ' IT :

{§ sEcRETARTÂ DE TNFRAESTRUTUR E sERvrços púBLrcos r

#PUBLICO

GRAU DE SIGILO

PROPONENTE OBJETO:

L,_-

E COMPLÊMENTARES

;" . . ........ .. .

15,400/o



EsrADo Do MÀRÂHHÃo .ô )
PREF§ITURA MU'{ICIPAL DE IUPERATRIZ

SEcRETARTA DE Ir{FRÂEsTRUTURA E sERvrços púpucos

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROPO}IET{TE OBJEÍO
PREFEIÍURA

MUNrcrpAL DE REFoRMA DE pRAÇÀ - eRAÇA MANoel crcilro, FERRo 0E ENG0MAR

IMPERATRIZ

1t1

GRAU DE

K

LOCALIDADE 0
CP

ITEM

1.0 §ERV!ç0S rlilclAl§

?.0 oeuouçôes, E RENRADAS

{.0 ,R§0

PE§O VALOR uÊs r l,tÊs z

5ü,00010

27,

50,m%

?7.260,06

., .100,Q'ó ,

: 8,043,13 
I

"i " .

. _ 100,90% 
"

13

3.0 2,190/o

. 4.929,52

24lq%". 55.868,98 50,000Á

27.934,49

45,97 45,97

:=

i.7.0

PI}ITURA

rr{§?ALAçÔE§ ELÉIROA§

6.0

6.867,93

50,00%

6.867.93

50,00%

26.777,35

50,00%

26.777,35

8.0 EXIERH OS E COI|IPLEI]IE}ITARES . is,r0% . 3{.r25,5i - sô,oo* 50.00010

- , 
ll'uel7 11 362,77

PREço PARCTAL

PERCEI.ITUAI§ PARCIAI§

PREço ACUI|ULAoo§
PERCE}ITUAIS ACUTULÂDO§

sEceETÂRt 0€r{FRÂtsIRUIl.'R ESÉRilçO§puEUco§
frnY, ún0- lho rrpcrm-CEpô§.S7.tt0
lÍryôrsü - liA OSJ; 0ô.1S8,{§6000t"i8

119.221,21 106.218,50

100,fi!Yo 225.{69,I§
52,88Y0 {7tlflr

1't9.221 225.dS9,76

52,E9% í00,00%

FRArüilufimxocfl
Eil6. CmCEÀi.xffir{§I?

§§r0Ê FRO§rBt frÇ§§Ír06
www imperatiz.ma.gov.br

DE TERRA

0,ffYr 9Í,93 50,000/o 50,000Á



,Í!'

ffi
ESTADO §O I,IARÂHHÃO qb

PNãFEITURÂ IjIUI§ICIPÂL DE II,IPERATRIZ
§EcRETÂRrÂ DE rt{FRAEsrRuruRâ E srnvrços únucos

LOCALIDAOE:

RUÂ EUCLIOES DA CUNHÁ-VILÁ NOVA

*t
QUADRO DE C0MPOSIçÂO DO B0t . SERVTçOS

GRAU DE

fPUBLICO

No t(-

og
í^ PL

PROPONE}ITE OBJEÍO:

PREFETTURA MUNtCtpAL iREFORMÂ DE PRAÇA.PRAÇA MANOEL CEC|L|O - FERRO
DE IMPERATRIZ iDE ENÊOMAR

I
I

Ilpo de Obra (Coníorme ao Âcôrdào 26?21013 - TCU):

conskuçào de Rodovim e Fenovias flamtÉm para Recapeamento, payimenlação e praçae)

ÜonÍorme kgielr$ tÍbubria municipal, o peroontual da bm da cdcglo para o lssl
Sobte a base do c*rIo, defrrh a ÍBçêdivâ dhr.oüe o ISS (entre 2,009ô e 5,m%)

ITENS §GLAS (1o Qurrrit) ilÉUA (f eurrüll
Texre Adotadm -

60,00 %
4,00 %

AC

. s+G

.R

.Dr
"L

3,80ÊÂ

0,32% 
.

0,flt

6,61§ 
.

1,1't%

7.30%

3,80%

0,32%

0,501r

í,0?%

I,07%

4,01%

0,40%

0,5ô1"$"

!,§7}ô
0,7496

0,97%

Taxa de Luqrr

BDI conÍorme ao Amdáo 2ô2220í3 TCU
BOI ÊESULTANTE

FORÍI4ULÁ UTILIãOÂ:

19,60%

EOl = {í I + AÇ + §l R+ G l{ I + 0F X't-+ L I
(í.1)

1,?19{

8,6996

0,ô5%

3,0096

2,4016

2oe7% z4n% 
I *:ffi

-l

i

P1S (Geralnente 0,ô5%)

Taxa de Trbutos COFTNS (C,erdíÍEnto 3,0m6)

'§t'li-ffM.urqP*l

Dedaro para os derilos fins que, mnÍorme §islaçào trbulánh munuçal, a bme de c*arlo do l§s para Construçào de Rodovias e Êenovias
OambÔm para Recryeamenb, Pauirnenlaçào e Pr6) ê e 60,00% om a respediva dsuota de 4,00%. Dedaramos ainda qua adolamos o
otçamento Desonerado e que esla é a dlemativa mab adequada pam a AdminisracJo púHix.

Para o t{» de obn'Constnrção de Rodovias e Fenovim' enquadram-se: a consnrÇào ê rêcupereÇâo dê: âuteoglÍeda§, rodovias e oulras vias
nàouÔan* para pe§sã§sÍn de veiradoo, vi* lÉneasde superíioie ou $rbknànear(indusiue para metropolitanos), pislas dê aeroportos. Esa
dasse oompraende tarnbém: a pavimenlaçào de arto+stÍadas, rodovía e outras vias náo-uôanas; constn4áo de ponles, viadutcs e túneb; ainsldaçfu de baneiras aalstins; a onsln@ de praças de pedágio; a sindizeçào coÍn pintura em rodovia e asÍopoÍtoq a i0stalaÉo ê ptacas
da §ndizaçáo de lráfogo o mmelhantes, mnbrme daser@áo a21 l-'l do cNÂE 2.0. Tambem enquadram-se a onslru@, parrimontrJo e
sinaíizaçàn de úa uüanas, rual e locais para sdaci:narnenb de wicnbs; a onstnçfo de pragas o calçadas pana @es&s; ohyados,pasaarelas e ciíovras; rnetrô e VLT.

s[€RFnmr.l 0t |HFRaISTRII,TURA t SSn'Í}ç05 p([i.tcos
Rr. Y, i/n". t{o/. tílpcrrt tz. CEp: ój.907_tü)
hperàtrfr . IA CilpJ: 0ú. r5E./tti/{UI.tú

www. imperâ triz. ma, gov. br llta0.X (hlu E)t& (frGdlr(L!G!
mnrruto(r'arú

,lqâSEs§"§-dsâgsh§
.Taxa de Sryuro e Gaíanlia do EmpreerÉinento
Taxa de Risoo

.ÍarioepqqqryFinlIB11p- 
- -



* EsrÂDoDolrAnÀilHÂo Ííà4f-- *W
.'-rlfl pnEFErruR.A lluÍtrcrplL DE rHpER.^TRrz I ' ; lhüíik ; r

üf SECRETART^ DE rltFRlEsrturun E stRvtços úaucos : --: :rÉ;-

QUADRo DE COlrpOStçÂO DOS ETi|CARGO§ SOC|A|S

OEJETO:

PREFETTURA UUNIC|PAL DE, REFORUA Oç p6eçA - PRAÇA MAI{OEL CECiLIO - FERRO
IMPERATRIZ OE EI\IGOIíAR

[,tARAllHÀO

LOCALIOADE:

RUA EUCLIDES DÂ CUNHA

VGÊilqA A PARTIR OE: 10 ãI21

HORSTA (}t) IEN§AUSTA (Í)

GRAU DE SIG,ILO

6R{,IPO A
A1 :rrc§ -

SESi
0,00

1.50

r,00

4,20 o,ã
0,60

2,50

"3,00
8,00

SEBME 0,60

2,50
CONTRA ÂCIüEI,ITT§ OE TMBÂLHO

800

17,87

1,00

17,@

r,00

17,E0

Não incide

Nár incide

., 10,84

0,07

8,33

0,72

1,48

0,r0

0,06

0,56

. 0,02

't§,73

. _ Náo lncide
0,08

t .vt

t:

.IOÍÂL DE E}ICAR@§ SOC'ÂIS QUE RECEBEM IITODÊT{CIÀS À

ôr Avrso ÉàÉvro rNDÊúizÂDo 
Gfil'Fo c-

Ç2 innaALHAoo
c3 'ÊÉÉiÀ§ 

tNDENtzADAs

c4 :oÉpo§iio 
REct§Âo sEM JUSTA CAUSA

c

.r1Dr{zaÇfo ADtcroNAL

TOTAL DE E}ICAR@§ §OCIAIS rxü0ÊNsÀs DE
A

ór ---AÉiNCIDÊNciÁ 
DE cnupo À

02

D ÍOIÀLOE EIíCAR@S OE UT 6RT'FO §OBffi O OUIRO

0,08

3:49

2139

0,x

12,63

8,02

iREII.ICIOÊNCN OE GRUPO A SOERE ÀVI§O PRÉVO TRÀEALHAOO E
REII'ICIDÊNCN M FGTS SOBRE AVISO PRÊUO INDENIZÂDO

0,38 0,29

3,n

ü3,87 17,51

SICRFTARA 0E INFRAESTRUTURA E sERytços úa.lcos
Rua I r/n. . ilotr. hEêíetrtr. CEp: 6i.907-íE0
lmperârrtr " lÀ^ clfJ: 0ú.15t.,í55/00r -16

Flll,lt(Ln u{^ 0l tocti^
06, Crvt Cttl d ! rcl6l,
!flü Prc-f,tos r ltrrI!Íroa

www. imperatriz. ma. gov. br

Gf,T'PO O

SOBRE CRUPO É ". - - 
2,es

l

Fontr: lnÍormrçio Oht dc Chwr -

I0TAL{Á+ArC+O)

lilÍ{EÍ
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EsrADo oo xrn§xÃo
PREFIrTUTÁ IIUIIICIPAL Oü IIIPSTATRIZ

§ÊcEgÍARtr DErtrFn !§?nuÍuR rsERvrços púsucos

DO It{stflo UN IftDtCE PR§çO TOJÂL

a4#

, "rairc coD.

§rl,lêlr 90?n
90nô

sINAFr.r

§iMpt

§ryÀ?l 88202

0€ 80,5ô

324,03

8.70 8,70

" s,§3
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í.Í1

.q,?5

0, r7

0,ffi
0.1?

. §.125,60

. _2 
6'S,60

?16,00GERAI COTI r00.0000

osR Er ix^Pl oe lço eÂLvAt[z Do
NAO APARELIIâOO T,5 X 7'CM, EI,! }IÂCARAI'IOUBA.

- BRUTA
,7
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i u 

i
1.0000
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M2 t.0000 ?25.00

0..t100" .. ?3,CI
í,qgoq 17,?l

13,55

- tN

u,
3,s
{.36

.gn
',", il{ ,

61,ôl

2,t3

s.ô4

H

".. 1,!{,&
. l,rÍ

O€ FORMA§ COII
4006 SERRÂÍ}À ÊT,' PIM.IS, III§TÂ Ot, EQUIVÁIENTE OA RECIAO . BRUÍA

FOSÍE COâICRÊÍO,SEÇIO oRcr.í-ÂR cofl PRtxEltrH, tilctumo ÂtÁs
@TPORÚg PÂRÂO' Ltfllt{ÂRÂ, CÀR6A }IO$ML }tO IOPO m(G NCTUS\G ESCÂV CrO Uil

e l${ }rAxHo 0€ cÂRGÀ 5,8 n , ALCA'{CE UÀXMO HORIZOT.TTÂL 7.60 tr. [{cLus&É c]+

t.m00 , rír0.ill

5,?500 .,-" ,156

Í.25m 724,31

$§
r §38,39

2.669.71

979.36

414.ô,t

silJo

I 1 410,41

. ii.rr

280.38

. try,oo

28,08
l

tg.33

§[,]ÀFr.r

sr\tÁPl

.sIfRÀtj
i §lMPt 

I

.i
§$iÂpt i

rIlç$§lrll|llsTE.FonüEcnElíroEc0L0cÂçÂo ;., i

5044 PoSTE_DECoTEIEToARMÀooÍE SECAoCIRCTJLÂR ExTENSAODE g.mm i r*'RESISÍENCIÀ OÊ 2OO A 3M DÂN, TIPO Gt4
8§16 1§f,lEME CE{-E!!3ÁRc0§co§ptÉMEr.iIARÊs H

GuttoAUTo HIDRAULTCo cÂpActDÂo€ MAüIMA DE cARGA 6s00 Kc uouEHiô 
-

4,gqg

0,'1500

0.r500

. 255,90

3?8,87

cilpoR.o1o 
'PO§TE 

IEIALICO DECOR^IIVO lts{.il. tNcLut}oo pÉIÀ-As
-- ' Lt Xlt{ RlA . FORI{EOXEI{TO E TXSTAL/ÀCÁO

166S no§tr uerru.tco DEcoRATtvo H=4.0rn . t oD. Lp'588 8/140 GJ

IôT93 LLilINARIA IIPO PETAI.A FA8 REEME REF 2E.157 OU SIMITAF

PARA 02

FÂ8 TROP}COSEI}IFRA"I

§EINFRA,I

4í4 64

ull . 2,0000 256.90

SECRETÀRH DE INFR§'TRUTURÀ E SER!ÍIçO§ PÚBLEOS

Rua Y. s/n' . Hoya lmperàtrh . C€p: ó5.907,t10
lmperatr[ . ilÂ c]tpJ: 0ó.158.a55/mt.tô

wr#w. i m peratriz. ma. gov. br
f&rttBurEu

t}ú (lyt, ciíá r. rlsl.§r
t§rof, Prü$Ío5 ( 6crraytot

GRÂUc0HposrçÔEs DE cu§Tos uilrÂRo§ DE sERVtço§

PROPCT{EI{TE

*HffiJ-*[F[ nsroRur 0s pRÁçÂ. pnrÇ urrúoel cEctlro , FERRo D€ Er{comAR

LOCÁLrOAD€

§Ii\tÀPI

, §ltsPl

ÊIICARGOS COT,IPLE JEHTÂRES

RIA ÊIJCLIOES OA CUTHA .

-

§INÁPI

{EH MA§SA
§lMPl I 9{c6? :Cll,tE.IToÂFÊlAMÉoWBfirTAl).pxgpAltoMEcÁN}cocouBET0IE|RA{001 Mg

x2

i

AI.IGETIII OU

H

H

IT

OA REGIÂO.8NUTÀ lr

"K0
,XG

SET REÂPROVEIIAXEHIO : NE ]

l.l

H

- 
ü3soo _,i, ii;i -

"g.lm _ .," li,?l
0,sq . - !,2&,16

§Ita?i
§tllÂPt

SINAPI.I
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E§TADO DO MARÂNHÃO

PRETEITURÂ MUNICIPAL DE IIVÍPENÂTRIZ
sEcRmARrA Mr.rNrCIpAt t)E TNFRÁ'ESTRUTURA E SERVIÇO§ l

rl
No

K

Q4b

PROPONENTE

MEilÔRn DE cÂLcULo EsTRUTURAL Dos cARA[IAilcHÔEs E tTIURo DE GRÀU

ARRIMO

OBJETO: EMPREEI.IDIME}ITO:
PREFEITURA

MUNICIPÂI DE

IMPERÂIRIZ

INFRAESTRUTURÂ clmmlcxôes

REFoRMA DE eRAÇA.nRAÇA MAN0EL crcluo. FERRo DE ENGoMAR
RUA EUCLIDE§ DA CUNHA.

VILA NOVA

cA.60A
ELEIIENTCI

BLOCO§

TOTAL

ÂLTURÂ H

§U PERE§.rRU TU RÁ cARÂÍ{ÂxcxÔes

s16 3/8

, 19165

t9r65

DtitENSôES (il)
BA§E ALTURA COIIP

cÂ.60A

13,38

í3,39 0,83 12,83

0,83

19,65

FERR0 {*g}

5'16 3'8ELEMET{TO

PILAR 25X25 2,23 35,70

3§,70

35,70

TOTAL

c0HP

ffiffiffi T'*' I wrvw.imper:rtrÍr.na.gor,.* 
| *w;üT rnm,,;0úl5E{ss/0ffiI.16 '-s'&.... 
lsoorFfloíEÍosro4rrerms

@ ,§.Ç
-,'dr\

d#

FERR0 (kg)

0.40 060
QUAI{T CONGR (m3) 5.0

ô,00 . .5,76 I 0,8q 
_

. 5,76 0,96 .

(m2) QUAilT rÔR*u1mZ COXCn (mr) 5.0

0,25 0,25 . 12,83

12,83



ESTÀDO DO TTARAT'HÃO
PRÉFEITU RA T{U I{ICIPAL DE II,I PERÀTRIZ

SECRETÂRrÂ DE INFR,ÂE§TRUTURÂ E SERVrçOS PÚBLICOS

MEMÔRN DE CÁLCULO DE QUANTITATIYO

PROPONENTE OBJETO

PREFETIURA MUNTCTPAL REFORMA DE pRÂÇA - PRAÇA I/ÂNOEL CECIL|O -
RUA EUCLIDES DA CUNHA.VILÂ CPDE IMPERATRIZ FERRO DE ENGOI'ÂR

1.1

2,00 MÊs(E§)

/ãr
/th#

ffir 117

6 4.1

CRÂU DE o
\2

LOCAUOADE:

1,?

Í3

't4

PLACA 0E OBRÁ EM CHAPA Dg AÇO GALVÂN|ZADo

COMP. ALT, OtJÂNT. M2

3,00 2,00 r,00 6,00

§,00 M2

LOCAÇÀO OE PRAÇÂS

Ânm
321,17 12

ÍAPUME DE CHAPA DE MÂDEIRÂ COMPEN§ADÂ, E= 10Mll, COM PINTURA A CAL E REAPR0VEITAMENTO DE 2X

COMP. ALT- IN
151,§0 2,20 333,30 PRAÇÀ FERRO DE ENGOMAR

t33,30 t2

2.5

Ânrn
267,34

t.t

71

DEMOLçÂO DE BANCO DE CONCRETO §EM ÂPROVEITAMENTO

UNTDADE(S)

1 t,00

fi,00 uN

DEMO|IÇÀO DE ALVENARTA 0E BIOC0 FURAm, DÊ FORI,À MANUAL, §EM REAPROVE|ÍÂMENT0, ÀF- 12/2017

COMP. LARG. ESP. M3

196,91 0,t5 0,20 5,90

t,00 13

PODÀ EM ÂLTURÂ DE ÂRVÔR§ COM OÀMETRO CIE IRONCO MÀIOR OU IGUÂL A O,2O M E MENOR OUE O.4O

UNIDADE(S)

13,00

13,00 uN

BOTAFORÁ DE MATERIAL DI'T .I5 
KM

VOLUME

fi,73 PISO CIMENTADO

1,34 DEMOLTÇÀO DE BANCO DE CONôRETO

5,90 DEMOLTçÀo 0E rrEto FtO

33,97 il3

DE PISO EM PtrÂCÂS DE COI'ICRErO S€tt REÂPROVEITAMENI0

ESP. àB
0,10 6,73

20,73 t3

EMPOL-

2.4

VOLUME

33,97

[6 TOTAL

4246
11.6

25%

Li3

SECRETARIÀ DE INFRÁESTRUTURÂ E SERYIçOs PÚ81rcO5
&ra Y, s/no " floYa lmperrtriz . CEp: ó5,907.,Í00
Ímperatriz , *t{ C}{PJ: 06..l58.455/O6t-Ió

,t^,l$Jil u§Or *§(l1l
016. CÀll"füAtr'Ír0ü1ô!l
trÍil rfoflo§ I 0EraríÍ03

www. imperatriz. ma. gov. br

:

:

. 2.0

2.1

LOCAL DE O8RÂ

IrovlHEr{TAçAO DE TERRA



MEMÓRN

PROPONENTE OBJETO:

PREFETTURA MUNtCtpAL inErORmn DE pRÂÇA

DE IMPERAÍRIZ FERRO DE ENGOMÂR

3.1

LOCALIDADE:

RUÀ EUCLIDES DA CUNHA . VILÀ NCIVA P

3.2

3.3

- PRAÇA MANOET CECiLto

COUPACTÂÇÀO MECÂ$CÂ DE SOLO PARA EXECUÇÂo DE RÂDIER. PISo DE C0NCRETO oU LÂJE SOBRE soLO,

COTI COilPACTADOR OE §OtO§ TIPO PLÂCA VIERÁTÔRIA. AF O9NO21

Âner
§24,t7 12

CoMPACTADOR DE SOLoS DE PÉRCU§ÂO (SOOUTTB üOM MOToR Â GASOLTNA, p0TÊNCrA 3 CV - CHp DTURNO.

3O,OO H CÂRGÀ HORÂRIA PRODUT1VA

ATERRo MANUAL DE VALAS Co*r ARE|A PARÂ ATERRO E CoMPACTAÇÂO MECANTZADA. AF-05n016

ÀREÂ ESP, M3

524,17 0,10 52,41

§441 n3

4.0 nso

4.3

4.1

4.2

44

5.0 PtilTURÂ

5.I PINTURA DT MEIO.FIO cou rNTÂ BRANcA À aÀsÉ óÉ cÀr lclrnçÀ01 AF_osnoál
COMP,

COMP.

200,5?

M2

rxecuçÂo 0r pÁlorsmcprunuENIo EM Pl§o |NTERÍRAVAD0, coM Bloco RTTANGUI-AR coR NATURAL DE

20 x í0 cM, EsPEs§uRA 6 CU. ÂF Í22015

AREÀ

292,40 PRAÇA rERR0 DE ÊI'ISOMAR

292,40 12

PI§O PODCITÀTIL, DIRECIONAL OU ÀLERTA, ASSENTÀDO SOERE ARGAMASSA, AF O§âO2O

UNIDADÊ§ COMP. M

400,00 0,30 120,m 0TRECT0NAL

95,00 0,30 28,50 ALERTA

ilü,50 r

A§§ENTÀMENTO OE GUIÂ (MEIO-FIO}EU T§ECHO RilO, CONTEOCIOMDÀ EM CONCRETO PRÉ.FABRICADO.

ilMEN§ÔES 3SX6,5X6,5X19 CM (COt pRtMEMrO X BASE INFERIOR X BASE SUPER|OR X ÂLTURAi, pARÂ

oeuumçÂo DE JARDINS, pp1çls ou pAssEtos. ÂF_052016

COMP.

1 79, t6
1n,tô t

AS§ENTAIIENTO DE GUIÂ (ilEro.Fro) EH TRECHO CURVo, CoNFECCTONADÀ EM CoNCRETO PRE-FABRICADO.

HMEN§ÕES 39x6,5x6,5x19 ct (colrpRrrrENTo x BAsE tNFERtoR x BA$E supERtoR x ALTURA), rARA
oElriltrÂÇÂo DE JARDIN§, pRÂÇÂS OU PA§SEIOS AF,052016

COMP.

21,36

21,t0 r

PERIMETRO M2

0,35 70,18

70,18

6.1

6"'t.1 EscÀüÁçÃõ uer.rúal oe vru cou pnóÉüNoiólcE-i,rtruon ou TGUAL A 1,30 M AF ^02m21

SEcRrrARtÀ 0t tNrRÀEsrRt TuÊA E sERlvtços púalrcos
Ruà Y, s/no . Noyà lmpârutrir. Ctp: 65.907.190
lmp.fâtriz . l*{ cHpJ: 06.159.{55/Oool _16

rf,$*ur u{À ür *§(til
ü.ô. Cm Clgrr' lÉÍxi.tli
$rfi Fro"frg [ 0§íAltxr03

www. imperatriz. ma. gov. br

ry/ilh
sts

EsrADo oo xl**rxÃo {drl
PNEFEITURA I'UXICIPAL DE II'IPERÂTRIZ

sEcRETAnTA DE tNFRAEsrRuruRÀ E stRvrços púsucos i

rrltrr n

GRÁU DE SIGILO

#PUBLICO a
,(

. 6,0 cÁRAtÂilcHÀo



dâ+n.i{h
Hts

3i7
É§TÂDO DO HARÂilHÃO

PRETÊITU R.A I{U T{ICIPAL OE IITIPERÀTRIZ
SECRETARTA DE IHFRÀESTRUTURA E SERVIçOS PúBLTCO§

MEilÔRH DE CÂLCULO DE QUANTITÀTIVO
GRAU OE SGILO

#PÚBLICO No

LOCALIDADE:

BUA EUCLIDES DA CUNHA. VII-A CP

BLOCO§

L<

OBJETO:

FERRO DE

DÊ PRAÇA - PRAÇ^ TTANOEL CECIUO

ENGOMÂR

I."ARG. ALT,

r,00

OUANT M3

,,50

1,50

COMP

0,50 6,000,50

l,l3

r 6.1.2

6.1.3

6.1 .4

ATERRCI IIANUAL DE VALAS COM ARETA pARÂ ATERRo E COMPACTAÇÀO UeClNmU. AF-.0§m16
1,50 ESCÂVÂÇÂO

0,86 CONCRETO

0,ôr 13

LÂSTRO DE CONCRTTO MAGRO, APUCÂDO E}T PISO§, LAJÊ§ SOBRE SOLO OU RÀDIER§, ESPESSURA DE 3 CM

COMP. tÂRG. OUANT. M2

0.50 0,50 6,00 't,50 Blocos
Í,§0 a2

FÔRMÂS DE TÁ8UAS DE ptNHO - UTIUZAÇÀO DE 3 VEZES - CONFECÇÀo, |NSTALÁÇÁ0 E RETTRADA

§,70 t2

6. í.5
ARMAÇÀO DE PILAR OU VICú DE UMA E§TRUIURA COI.{\€NCIONAL DE CONCRTTO ARU,ÂDO ÊM UM EDIFiCIO DE
MúLTrpLCIs PAVTMENToS uILtzANDo AÇo cA.50 DE 8,0 uM . MoNTÂGEM. AF Í2n0í5

19,05 KG

6 1^6
CONCRETO FCX = 30MPA, TR{ÇO 1:2,1;2,5 (EM MASSÂ SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIIJ ERITA 1) . PREPAR0
MECÂMCO COM BTTONE|RA 100 L. AF 05tr021

0,ü0 t3

i: - stirrlgsr1uÍúRAI 6 2 1 FÀáRlcAÇÃo DÊÉôRMA pÀRA ÉrüRÊ§ Ê E§icútüRAs §rurünÊ§.-rüüÀoÉinA §ÉRúDÀ:Ê;25 Mü, ÀÉ osr020
í3,38 

't2

6,2.2
ÀRMAÇÀCI DE PILAR OU VIGA DE UUÂ ESTRUTURÀ CoNvENcIONAL OE coNCRETO ARMADo EI,{ UM EDIFICIo DE
MUTTIPLOE PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CÀ.50 DE ÍO,O MM. MONTAGÊM AF Í2NÜI5

ÍEE3 KG

6.2.3
ÂRMAçA0 0E Plt ÂR CIu vtcÂ Ds ultA ESTRUTURA cor'tvEl'rüloNÂL 0E coucRETo ARMÂDo EM uM EDFlco DE
MULIIPLOS PAVIMENTOS UTLIZÂNOO ÀÇO CÂ60 DE 5,0 M[,I. MONIAGEM, AF I2l20I5

35,70 t(c

CONCRETO FCK = 30MPÀ, TRÂÇO 1:2,1:2,5 (EM MA§§A §ECÂ DE CIMENTOIÂREIÂ MÊDuú BRTTA ,i - pREpARg
MECÂMGO COM BFTONEIRA 

'OO 
L AF 6202í

0,E3 t3

6,2.5 ESTRUTURÂ EM MADEIRA OE LEIAPÁREI.TADA, PARA O CAMMANCHÔES
COMP. LÂRG. ALT. QUANT. M3Í0.46 0,08 0,20 1,00 0,179,07 o,ffi 0,20 1.00 0,r54,72 0,06 0.12 1,00 0,0s4,59 0,06 0,12 1,00 0,034,46 0,06 0,í2 1,00 0,031,32 0,06 0,12 ,,00 0,8

4, Í9 0,06 0,12 1,00 0.031,06 0,06 0,12 1,00 0,03

62.4

SEcRETARIA D€ tNF&ÀEsrRun RÁ E srnvtÇos púBltcos
Ruô Y, §/n'- itova lmperotriz - cEÊ ô5.g07.180
lmperàtrk - tÁA CNPJ: 06.r18.455/000r-ró

Fmll.ut Lsll 9A Nú{hr
0,6- (»L C§Á d, rmôtrtJr

§r§R p(o.mui r0*{.r§xr05
www. imperatriz. ma. gov. br

MUNICIPAL

PROPONENTE

IMPERÂTRIZ



ql
ESTADO DO HÀRÁ?{HÃO

PÊEFEITURÂ }IUiIICIPAL DE II'PERATRIZ
SECRETARTÁ OÉ TNFRAESTRUTURÂ E SERVTçO§ Pú8LICOS

MEMÔRN DE CALCULO DE QUA].ITITATIVO
GRAU DE

#PUBLICO

,K
I

417

NO

d

CP

4

PROPOIIE}ITE

PREFEIIURA MUNICIPAL

DE IMPFRÂTRIZ

3,93

3,79

3,68

3,55

3,41

3,28

3,í5
3,02

2,88

2,75

2.62

2,49

2,U

- PRAÇA M NOEL CECiL|O -

LOCÂLIDADE:

RUA EUCUDES DA CUNHA.VILÂ NOVA

$3

DE PRÂÇA

ENGOMÂR

0,03

0,03

0,03

0,03

0,02

0,0?

a,m
0.02

0,92

0,02

0,f2
0,m
0,02

0,t0

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,6
0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,12

0,12

0,12

0.12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,Í2
0,12

0,12

0,12

1,00

t,m
r,00

1,00

1,00

í,m
r.00

r,00

r,00

1,00

1,00

r,00

1,00

EM TIADEIRA, USO INTERNO E ÊXTÊRNO,2

[&
5,86

5,08

t,70

Í,65

1,61

1,56

r,51

Í,46

Í.41

1,36

1,32

1,n
1,73

t,1g

1,13

t.09

1,04

0,99

0,94

0,90

0,84

55,1'l Xz

AF -Un021
COMP,

r0,46

9,07

4,72

4,59

4,16

4,32

4,19

4,06

3,93

3,79

3,68

3,55

3,4í

3,28

3,15

3,02

2.88

2,75

l,ot
2,19

2,U

QUÂNT

Í,00

1,00

1,00

r,00

1,00

Í,00

1,00

r,00

1,00

PERIM.

0,56

0,56

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,3ô

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

,00

,00

,00

,00

,m
,m
,00

,00

,00

,00

,00

,00

0.{

641

REVESNMEilTO

6.4.2

CHAPI§CO ÂPLICÀDO EM ALVENARIÀS E ESTRUTURA§ DE CONCRTTO }NTERNAS, COM ÜOLHER DE PEOREIRO
ARGAMA§SA TRAÇ0 1:3 COM pREpÀRCI MÀNUAL AF_06m14

PERIM. ALT QUANT, M2
1,00 2,23 6,00 13,38

í3,3E m?

EMBoÇ0, PÀRA RECEBIMENT0 DE cERÂMlcA, EM ARcÂMÂssÂ rRAÇo 1;2:8, pREpARo MANgAL, ApLlcÀpg
MÂNUALMENIE EM IACES INTERNÂ§ DE PAREDES. PARA AMBIENTÊCOM ÀREÂ MAIoR QUE 1OM2 E§PES§URA
DE 20MM, CoM EXFCUÇÀO DE TÂLISCA§. AF 062014

sEcRrrARtA DE TNFRAE§rRUn R^ E StFytços puaucos
Rrtô Y s/no - Noa lmperatriz . CEp: ó5.907.1&
lmpentrh - lrtd CNpJ: Oó. I i6.455/mfi "t6

www imperatriz. ma. gov. b r rn}n rf, Lrar ot rcclt
0s ctr"(lÍ^d rt6!at].r
ÍfimmãOr r $Ç{rtr{?Os

OBJETO:



úu-ü( 517
E§TÀDO DO HARÂfiHÃO

PRETEITUR,À IIU XICTPAL §E ITIPãR.ÀYRIX
§ECREÍIRIÂ §É rHrnÂrSTRUTURt E §EnVrçO§ pÚ§LIÇ§§

ilEMÔRH DE CÂLCULO DE OUA}ITITATIVO k
BPAOPONEI{TE

FREFEITURÂ MUNI§IPAL

D§ III'PÊR,ATRIZ

PERIM

1,00

6.4.3

7.0

7.1

7a

7a

7.4

OBJETÔ:

REFORMA DE PRÂÇÂ - PRÂÇA MÂNOEL ÇECIUO -

F§RRO DE TNGOUÂR

LOCAUD,{OEI

RUA EUCLIDE§ OA CUNHA. VILÂ c L
j.

ALT

2.23

OUÀNÍ M?

13.38

Í3,38
6,00

ti2

REVE§TrME|'ITO üERÂM§o PÂRÀ PÀREDE§ EXTERNÀ§ EM PA§TTLHA§ D§ pCIRCELÀNÀ 5 X 5 üM {PLACÁ§ Dr 30 X

30 ÇM), ALTNHADAS À PRUMO, APLICÀDO EM PANO§ §EM VÀOS. ÀF_06'2014

t3.3t T2

PCI§TE CONCRETo §EÇÀO üRCULÂR COr,rPRrXENTffiu, TNCLUíN0O PÊTALÂ§ pÀRÀ 04 LUMTNAR|À, CÂRGA

NOMINAL I'lO IOPO 200KG rNCLU§rlE Ê§ÇÀV CAO §XüLUSIVE TRAN§PORTE, FORNECTM§NTO E COLOCÀÇÁCI

QUANT"

í,OO Uil

PCI§TE METÂLIÜO DECORATIVO &4,0U, II.ICLUINCIO PÉTALÂS PARÂ O2 LUNINARH " FCIRNETIMENTO E

QUANT.

7,U} Uil

LUMlt,lÂRn DE LEo PARA lLUtr{NÂÇÀo puBLtcÀ, DÊ 240 w ATÉ 950 w - F0RNE0TMENT0 E rN§TÂr.ÁÇÀ0. $_oaü0?0
QUANT"

ltoo ur{

RELÊ FoToELÊTRtco PÀftÂ cot{ANCIo DE ILUMTNÂÇÂo EXTERNÀ 1000 w - FoRt'lãcrMrNTo E tNsrALAÇÂo

QUANT.

lü,00 ul{

\,l

l,)
CABO DE COBRE FLEXIVHL I§OTAM, 2,5 MM.. ÀNTI-0HÂMÂ {5OI75O v, PÂRÁ CIRCUIÍO§ TERMINAI§.
FORNECTMENTo E |N§TALAÇÂO. AF_ í?/2CIt5

COMP.

$0,00 ir

7.§ ü80 FLrxlvEL PvÇ 750 v, 2 6oNntIroRE§ 0E 2,5 MMz -FCIRt'lEctMÊNTo E TNSTALÀçÁ0
COMP.

§0.00 t

7.7
§AIXA ÊNTERRADA ELâIRICA ÊETÀ}§ULÀR, EM coI.ICRTTo PRE.MOLDÀOO, FUNDÕ TCIil §RITA, DIMEN§ÔEs
INTERNÁSr 0,3X0,3X0,3 M" AF í2n020

OUANT,

9,00 ull

7.8 QUAORCI DE DI§TRIBUIÇÂO DE LUZ EI,I§UTIR ÀTE ô DIVISÔES, CIBARRAMEI.IIO
QUANT,

í,00 ult

7.9 BISJUNTOR TRIPOLÂR TlpO DlN, CORRTNTE NOMTNAL DE r0A - FORNECTMTNTü E tN§TAt AÇÂ0. AF_ 1012020
QUÂNT

7.10 DISJUNTO§ TRTPOLÀR TIPO DlN, CORRENTE NOM|NAI DE í6Â " FORNECTMENTCI E TNSTALAÇÂO, AF-.1012020
QUANT.

1,00 UN

u§1,00

§ücR§TÂRtÁ §E Í§rRÀE§TRUTURA E §[Rry§O§ pú8tlco§
ftn Y, sln§ " tiava lnperatriz - CEpl ó5.907-t§0
lmp*rariz - À{À CNpJ; 0ú.íÍA.{5§/000r-tô

f!Á«u* í"}tr B *ocHr
$§. (rY{" f *$ rf , r&!{5}i

tfro§ fâalfruÍ, f üa{{ll}íIü,
w\iíw. i mperatriz. mâ. gov. br

drrk;Êífi
W

GÊAU CIE §GILO

#PUBLICO

r.



ESTADO OO I,IÂRÂNHÃO Ulb
PREFEITURA T{UNICIPAL DÊ I}.I PERATRIZ

§ECRETÁnrA DE II{FnAÊSTRUTUÊA E SERVIçOS PÚBTICOS

MEMÔRN DE CALCULO DE QUANTITATIVO

t't#-
I

617

GRAU OE SIGILO

#PUBLICO v<

PROPONENTE 0&rEro

PREFEIIURA MUNICIPAL

DE IMPERATRIZ
REFORMÀ 0E PRAÇA - PRAÇA MÂNO€L CECILIo
FERRO DE ENGOI'ÂR

LOCAUOADE:

RUA EUCLIDES DA CUNHÂ. VILÀ NOVA CPL

7,11 ELTTRODUTO FLEXIVEL PEAO, PVC. DN 40 MM (I 1/4J. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COMP

60,00 H

7.12 HÀSTE DE AlERRÀt ENTo 5À pARÂ SpoÂ - FORNECtMEtfio E lN§TAlÁÇÂo. AF _12mfi
oUÀNT.

8,00 ut{

713 §SCÂVAÇÂO MANUAL EM MAIERIAL DE JIÇATEGORIA NA PROFUNDIDADE DEATÉ 1 M

COMP, L.ARG. ÂtT" M3
60,00 0,35 0,30 6.30

ü,3{t t3
7.14 REÂTERRO MANUAL DE VÀLÂS COil CÕUPACTAÇÀO MEC NTZADÂ. AF-0420í6

COMP. LARG. ÀLÍ. M3

60,00 0,35 0,25 5,25
q25 13

8.0

81

sERVtços BíERilo§ E CO$LEIEilT^RES
BANCO EM RIPÁ OE MADEIRA COTT E§TRI'TURÀ DE FERRO FUNDIDO. INCLUINDO PINTURA
UNIDADE(S)

15,00

't5,00 ut{

APLTCAÇÂO DE ADUEO EM SCI10. AF 05n01 I
AREA

rs,4{,
19t,1E M2

PLANTIO DE GRÁMA EM PIÁCA§. Àr-05€018
ÀREA

10Ero il2

LIXEIRA EM FIBRA DE VTDRO CÂp.=101e DtAM.=35cnr

UNIDADE(S)

8.00

t,00 ux

8.2

8,3

8.4

8.5 ABRIGO PRÉ+.IOLDADO P/ PARÂDÂ OE ÔMBUS. C=.I,OOM, L=I,5OM (5,7 I)g IRANSPORTE
UNIDADE{S)

1,00

1,00 ut{

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 1 I.7 IM.
ÂD,CI,NÂL PARA DtúT EXCEDENTE A 30 KM (UN,DADE: TX,(M), AF-0712020

86

8.7

TRANSPORTE COM CÂMINHÂC I

EM VIA URBÀNA PAVIMENTAOÂ.

TON, KM

5.70 30,00
TI(M

í71,00

17í,00 IKÍrl

PLACÀ DE tNÂUcuRÂÇÀ0. FoRNECtrtiENT0 E |N§TALAÇÀ0
uNl0ACIE(s)

9ECRTTÂRü OE IHFR,ÀIsÍRUTURA É SERI/IçO5 FÚS{JCOs i
R.,â Í §/nc'Nova rmperatrh . cEpr ó5.e07.r80 r www.imperatriz.ma.gov.brlmperâtrlz .trtAC[pJ: 06.13E.45r/0m1-ró 
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w-

EUCLIDES DA CUNHA. VILÂ

8.8

1,00

1,00 UN

TIMPEZA GERÂL

ÁREA

5?4,71 PRÂÇA FERR0 DE ENGOMAR

521,71 ilz

\./

sEcRrrÂRü DE TNFRAESTRUTURÂ E SERVIçOS pú§tEos
Rua I s/no . No/a lrÍperâtriz - CEp: ó5,907-lg0
ímperôtrlz , üA cilpJ: 06, t 56.455/0001_ t6

FtÀriH ur^ 0^ &(lt
[|16. cML cttr lf r root.,óll

5rÍ0f, Plo.t!o, t o*cilâmlÍ

i r:l:,r

MEMÓRN DE CALCULO DE QUANTITATIVO

IMPERATRIZ

MUNICIPAL DE PÊÀÇA. PRAÇA TIANOEL CEC|LIO -

ENGOMAR

www. imperatriz. ma. gov. br
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% COORDENADAS:

LATITUDI:
LONGITUDE;
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COORDENA,DÂS:

IáTITUDE:
LONGITUDE:

5"31',27.79"5
47"27'.40.63"O

PRE,FEITURA MUNICIPAL
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REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA
oSRA lt{STttUCtONÂL

PÊO,ETO:
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PREFEITURA MUNICIPAL DT IMPTRATRIZ
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RUA EUCLIOES DA CUNHA. S/N, BAIRRO VITA NOVA.
PRAçA FTRRO OÊ ENGOMAR.IMPERATRIZ, MA.
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No

C

t^

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPE /,o3F

OBRA: REFORMA DE PRAÇAS:
PRAÇA RAIMUNDO GOMES FILHO

LOCAL:
R U A BO M' 

:1ffi* T?YFâ??J"RO 
L I I{ A

SECRETARIA DE INFRÂESTRUTURA
E SERVÍÇO§ PUBLTCOS

20?,2



No

ESTADO DO M.ÀRÀNHÃO
PRETEITURÁ, MUNICIPAT DE IMPERÂTRIZ

SECRETARIA MUNICIrÂr DE INFRÀESTRUTURA E SERVIçOS

OBRÂ

REI;ORMA DE PRAÇA: RAIMUNDO GOMES FILHO

LOCAL

RUA BOM IESUS - TOVOADO PEIT{OLINA - IMPERATRIZ, MA.

RELATÔRrO DE PROIETO

L/Í§MORIAL DESCRITIVO

PLANIT,HA ORÇAM§NTÁRIA

PLANII.HA SINTETICA

CRONOC RA MA TISIC(},FIN ÀNCEIRO

QUADRO DE COMIIO§çÃO DO BDI

QUADRO DE COMrofiÇÃO nOS ENCARGOS SOCTATS

coMrosrÇÔEs DE CUSTO§ UNTTARTO§ DE SERVIÇOS

MEMÓRIA DE CALCULO DE QUAN'NTA'TIVOE

PROJETOS

Imperatriz IMA
.IL,NlrO / 2A22

R

P

/,c\r

SSCRETARIÀ DS TNFNAESTRUTURA ESGtrWCO§TUEUCOS ,

Ruaf,j,'nr'NovrrarDenrir-cEp:óíe0?-iú ----,wrryrr.imperatriz.ms.gov.br o?Hirl{fl:iff#ill,,hp.r.rrlt.lhrenlúo. cl{pt:06.Is8ls§/m0t.t6 , §ror'roírÍoúrorç r§?o§

f§§!rf rf,G.,;-.
r-ilà#



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUMCIPAT DE IMPERATRIZ

§ECREIARTA MUNTCIPAL DE INrRâESTRUTURA E SERVIçOS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA

REITCIRM,À DE PRÂÇA: PRÀÇA RAIMUNDO COMES FILHO

LOCAL

RUA BOM IESUS - I'OVOADO I'E"TROLINA - IMI'ERA'rRI, MA.

Imperatriz / MA
Junho /2A7J

No
w

Lb4

}l^xfLuuxA or,rítotr
SXG.CII|II Cltr^ r. r t0oólasu

§sÍoi PiorÊtor r orfrcBfioÉ
1

t§.{

SE]CRETÀRIA DE INIJRAISTRUTURA E SEX},ICO§ PÚBUCO§iRuar.376o'rrúãrrüD?*rrrr-gçi|[í.rii:isõ'---'""1 www.imperatriz.ma.gov.brllmp?nÀrrh'urÉntrio. cmy' óã.rú.il-s7oõrir.re 'i w ' w'ruPEr 
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o

L(

ESTÀDO DO MARANHÃO
PPRET§ITURA MUNICIPAT DE IMPERATTIZ

S§CKE"TARIA MUNICITÂL DE INTRÂE§TRUTURA E §ERVIÇÔ§

MEMORIAL DESCRITIVO

SERV|çOS lNlClAtS

- Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro as placas dos ôrgáos
responsáveis pela obra, conforme detalhamento a ser fomecido pela FISCALIZAÇÃ0, ns phcas

deverão ser instaladas em pos§ão de destaque no canteiro de obras, devendo a sua localização

ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO

- É responsabilidade do CONSTRUTOR obter lunto à Prefeituna Municipal a marcação dos

alinhamentos a serem obedecidos quando da locação e marc4ão da obra.

- É Oe responsabilidade do C0N§TRUTOR confeccionar o tapume, paÍra a segurança da

construçfo da obra.

- A locação deverá ulilizar instrumentos como teodolito, nivel, trena de aç0 e prumo de centro, ou

outr,os, de modo a que permitam obter a precisâo desejada,

- A confecção da banqueta do gabarito deverá observar o total nivelamento do mesmo,

empregando tábuas de 1' x 4" e pontaletes com 1,20 m de comprimento.

- Apos proceder a locaçâo plani-altimétrica da obra, marcação dos diferentes alinhamentos e
pontos de nível, o C0NSTRUTOR ÍaÉ a competente comunicaçâo à FISCALIZAÇÃ0, que

procederá as verificaçôes e aferiçÕes que julgar oportunas.

,K6f

- A oconência de eno na locação da obra proletada implicará para 0 CONSIRUTOR na obngaçâo
de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modifica@es, demoliçoes e reposições
que se tomarem necessárias, a juízo da FISCALIZAÇÃO, ficando, além disso, sujeito às sançôes,
multas e penaliddes aplicáveis em cda caso particular, de acordo com o Contrato.

- A equipe de adminislração da obra deve garantir que a construçâo sela realizada dentro do prazo

e cuslos financsiros estipulados n0 cmnograma ê orçamento;

- Responsável por contratação de maleriais, serviços e mâo de obra do inicio ao fim da obra.

MOVrrúEr{TAçÃo DE TERRA

- lnicia-se, quando necessário, completar com matérias provenientes de emprôstimo para atingir
cota de gojeto com a umidificação do solo afim de atingir o teor umidade ôtima de compactaçãó.

- lnicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor umidade ótima de
compactação prevista em projeto.

' Escavaçâo da vala de acordo com o proieto de engenharia,

- A escavaçáo deve atender às exigências da NR 1g.

2
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E§TADO DO MARANHÂO
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE I§TP§R.A,'

SICRETÁRIA MIJNICIPAL DE INTRAESTRUTLTRA E SEKVIçOS rÚBLICO§

MEMORIAL DESCRITTVO

ALVEHÂRIA - MEIO FIO

- As alvenarias serão executadas com tijolos furados e ob«lecerão às dimensôes e alinhamenlos
indicados no Prqeto de Execução.

- & tijolos sarão do tipo cerâmico, de dimensôcs 10 x 20 x 20 cm, devendo apresentar arestas
vivas s faces regulares. Deverão ser bem queimados, sonoros à percussã0, apresentar boa

resislência quanto à quebra, e sem variaçâo de suas dimensões.

- No assentarnento de cada fiada os tijolos ou blocos devem ser colocados altemadamente, de
modo que as juntas fiquem colocadas em linhas horizontais continuas e verticais desconlinuas
(amanaçâo),

- As juntas terfu espessura de atê 10 mm e serâr rebaixadas a ponto de colher para que o emboço
tenha boa aderÉncia,

Ptso

- 0 solo devsrá ser previamente drenado, regularizado e bem apiloado de modo a mnstituir uma
inÍraestrutu ra de resistência uníÍorme.

- 0 lastro de concreto deverá ser executado em "concreto magro' no traço volumêtnco 1:3:5
(Cimento, areia grossa e seixo), na espessura mínima de 5 cm sobre substrato molhado e
perfeitamente nivelado.

'Apos executado o lastro o piso deverâ ser regularizado de forma adequada para receber o piso
de blocos intertravado relangular 20x10 cm.

- Será exeüutdo rodapê cerâmico, em todos os ambientes, exceto nos ambientes que terá
reveslimento atê o fono.

flilTURÂ

- §erá feita a caiação com cal no meio fio existenle e no projetado.

|N§TALAçÔES ELÉTRrcAS - tLUmr{AçÂo PúBLEA

- A execução dos serviços de lnstalaçÕes Elêtricas e Eletrônicas deve atender todas as
necessidades do prédio, garantindo confiabilidade, seletividadê e seguranÇa, Deve satisfazer às
prescriçóes da ABNT' parthulanrrente a NB- 5410, aos regulamenloidas concessionârias locais.

- O emprego de eletrodutos rigidos será obrigatorio para toda as instalaçôes embutidas, salvo
expre§sa índicação em contrário nas especiÍicações ou no Projelo, sendo de pVC roscável, de

*r
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ESTÀDO DO MARÀNHÃO
PRETEMURÀ MUNICIPAL DE IMPERATRTZ

SECRE-TARIA MUNICIP*L DE TNFR,AESTRUT{.,rRÀ E §ER

MEMORIAL DESCRTTIVO

acordo com a NBR- 6150. Poderá ainda ser utilizado o eletroduto tipo garganta, nos locais
determinados pela fiscalizaçâ0.

- Os eletrodutos poderâo ser cortados à sena, porêm, deverão ser escareados à lima para

remoção de rebaúas.

- A Íim de Íacilitar a enfiação dos condutores, poderão ser usados produtos como lubrificantes,
talco, pedra sabão ou vaselina em pasta.

- 0 desencapamento dos condutoms paru êÊtuar emendas deverá ser cauleloso, e só será
permitido em pontos localizados nas caixas de pass4em.

- 0s fios deyerão ser limpos e revestidos com fita isolante de borracha.

- 0s pontos de luz nos tetos serfo perfeitamênte centralizados, ou alinhados nos respectivos
ambientes, perfeitamente de acordo com a díspo'sição constante do Pmjeto de lnstalaçôes
Elêtricas.

- Será feita a instalação dos postes e das luminárias de LED,

§ERV§OS EXTERNOS E COIúPLEilENTARES

- §erá feita a instalação de bancos de madeira envernizado com pês de feno.

- Para a aplicação da grama batatais é necessário Íazer inhialmente a aplic4âo de adubo no solo
para que a grama possa aderir.

- Serà feita a instalação de lixeiras na praça.

- Será feita a instalaçâo da placa de inauguraçâ0.

- Na execuçâo dos serviços de limpeza deverão ser tomdas todas as precauçôes no sentido de
se evitar danos aos materiais de acabamento.

- A CONSTRUTORA deverá ao longo da obra procurar manter o canteiro e os locais em obra
organizados e, na medida do possível, limpos.

- Antes da entrega da obna deverá ser elaborada a limpeza geral dos pisos, parede, vidros,
equipamentos e áreas extemas,

- As peças em granito deverâo ser protEidas no fomecimento e assim que instalados deverâo
receber no mínímo uma demão de cera.
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ESTAÜO DO MÀRÀNHÃO
PREFETTURÀ MUNICIPAL DE

SECRE-TARIA MUNrCrpÂr DE TNERAESTRUTURÂ E SERVTÇOS PUBLICO§

MEMORIAL DESCRITIVO

- Para a limpeza, deverá ser usado de um modo geral água e sabão neulro, 0 uso de detergentes,
solventes e removedores quimicos, deverá ser restrito e Íeito de modo a não causar danos as
superficies e p€ças. Deveráo ser utilizados apenas os podutcs especificados pelos fabricantes
dos maleriais e componentes emprEados na obra.

' Antes de ser utilizado material de limpeza específic0, as superÍícies deverâo ser limpas de
respingos de tinla, manchas ou argamassa.

- Concluídos os serviços em cada área, estas dewão ser límpas para facilitar a verificaçâo por
partê da fiscalização e, sempre que possivel vedado 0 acssso.

- 0 desenlulho da obra deverá ser Íeito periodicarnente e de acordo com as recomendaçôes da
FtscALtzAÇÃ0,

- Ao tÓrnino dos serviços, será removido todo o enlulho do teneno, sendo cuidadosamente limpos
e vanidos os acessos.

'A limpeza de todas as superfícies revestidas ou pavimentadas com material cerâmico, deverá
ser feita com água e sabáo ou com 0 emprego de outros materiais recomendados pela
FrscALlzAÇÃ0
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E§TÂDO OO }iARÂilHÃO
PRETETTURA iIUNICIPAL DE

SECRETÂRXÂ DE INFRAESTRUTURA E §ERVIçOS

k
Ç3b

P

GRAU OE SIGILO

#PUBLICO

OBJEI0: REFORMADE PRAÇA- PRAÇA RAIMUND0GOMES F|LHO

LOCALIOADE: RUA BOM JESUS S/I{ POVOADO PETROLINA

RESUIÚO

' PLANILHA ORÇAMENTÁRh

. PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTETICA

" CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

' QUADRO DE C0Mp0StÇÃ0 DO BDt- SERVTÇOS

. 
QUADR0 DE CoMpoStÇAo Dos ENCARGoS SoCtAtS

. coMposlÇÔes 0E cusTos uNtTARtos DE SERVIÇOS

. MEMÔRIA DE CALCULO DE OUANTIIATIVO

PREFEITURÂ IIUI{ICIPAL DE ITPERATRIZ
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| {?d!*
d 91L91

Í I 203.S0

0,í9,91

f"-
I

I

I
I

I

t--

95

0.§

,,
s8

2.9ô 1{t.00

a,14 3 390,t1

218.39I,0S0

i*-n

www. imperatriz. ma. gov. br fr fialar'rrôtõü
ÍUf§f|oíÍ«rIrÍÍ!í

ITEI FO|ITE CÔÍXCO

'--l-" --i---
8.l3igxlprlca3sa riursiRo n ilJnt- bÉ úx,As ôür, idrirAcr&Ào

lrEcAr$zID^ AF_U,20r6

ut'l

tfl

u7

tE 115,50

tn í.00r

cusro
(Rtl'.t-

'" ---*--t-*-. '
I

{.90

800,00
.L

759.00

zoi,zrl
5$'

ri o.l,1
7§,8S1

750,ni

84

x§ 50,00i

víl 819 ú2

2.31

3.28:
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ESTADO DO UARÀXHÃO
PREFEITURÂ IiIUNICIPAL DE

§ECRETARIA I'E I'TFRÂE§TRUTURÂ E SENVIçOS

GRÀU DE §IGILO
PL"AN r LHA oRçAMEt{rÂnn $ NTETTCA

#PUBLICO

111

tt

ry{-
PROPONENTE OBJETO:

PREFEíTURA

MUNICIPAL OE

IMPERATRIZ

LOCALICIADE: *"€&lo

REFoRMA DE PRAÇA - PRAÇA RATUUNDO GoMES F|LHo
RUA BOM JE§U§

POVOADO PETROLINA

i
I

ITEH orscnrçÃo PESO VALOR

AL GERAL COIS BDI 100,00% 186.273,31

é: R$ 18ô.273,31 (cerrto e oitenta e seis mil, duzentos e setenta e lrês reais e trinta e um centavos).

sEcRrrARn Dt tNFRÂEsrRUTuRÂ E sEnvtços úaucos
Rua Y, s/no - ilova líIpeÍàtriz _ CEp: ó5.907-tg0
lmperatrk - ÀlÂ CNPJ: Oó. t 5O..t5 j/0001 -i6

nár«,Ir t-r^Or toclrÀ
t .6. üí( CEr c t r&r{S}t
rrroam.frEí tq*ü{Í0í

www. im peratriz. ma. gov. br

1,0 INICIAIS

2.4

3.0

4.0

DE TERRA

ALVENARIA. MEIO FIO

E RETIRAOA§ 1,09%

. 3,10ü/o

_ 6,íl-:&

27,AiYo

, 1,43%

1,92Ya

2.029,7§

5.770,32

12,241,48

50.378,60

2.66i,66

3.576,14

78,72:2,13

-J-

42,ffiYo

Â quantia



'{Çã'' - ;_,Wq:
,

í1
ÊsrA»o oo xln*xxÃo

PREFEITT'RA HUT*ICIPÂL §E I}dPENATRIZ
SEcRETâRIÂ ÍrE rírFRÂEsrRUTuRÀ Ê sEnvrços pürucos /iw

CROHOGRAMA FI§ICO FIHANCEIRO
GR.AU OE SGILO

#PUBLICO Nlo (
OBJETO:

PREFEITURA

MUNICIPATDE REFORMA DE PRAÇA - PRAÇA RAIMUNDo GôÂ.{E§ HLH0
IMPERATRIZ

rct, VALSR mÊ§ r 2

LOCÂLIDAI}E:

RUA BüM JÊ§U§ SSt POVOADO

PTTRQLINA

G4il
CP

3

t-.

1"0 ü,fictAts 30.süüJ2

2g

1,09% 2.018,7§ 100,00%

30,00ô/o 30,00ôÀ

50,0070 50,00%

6.1?0,74 " 6.1?0,i4

?.0

3.0

{.0

OE TERRA 0%

. HEro rl0

§.0 Pr§o

?.0

8.0

FINTURÂ 1 2.6t7 5q,00%

1.333,83

50,00% !q,00%
1:788,07 1.788,07

50.00010 50,00%

50p0%
1.333,83

1{

pÚBucÂ {2,28% ?8.123"13

*.t*

sEcRrrÂR* §€ tliFHAssTRuruRÂ s srtrrÇo§ ítni;co§
Êr§ y, sÍf . tkô lr$pc?tÍ{r " c§F: âô.s01_100

lnporitrü - MÂCFIPJ. 0ü,i38.*isffi1,Íü

100,00Y0 1gÊ"r73,3'l

20.1 ü3.§§9,{7 03.0§9,{7
rt4,§g%

Í Í03.t.| 188.273,31

5§,11%

FftAHq.lH t&arnrn00ü
ENO Cl\1[. CREÀ n, t!ffi r.SU

won PRorÍo§ EW^IE{TO§

'l

runr.irnperat[.ma,gov. br

PE§O

'- -f-- --- --

-*__*-À-
;

Iürnouçôr§, ià*oçÕss i
, _,1._Qe9,7-§" .

5.770,32 
;

?7,05% §0.378,t0

f"--

. .*_l_0"r_0-0s" " §0,üü%

§.0
" t-

. 25.189,30 , 25"189,30

, 1,92%

--1*-
I

l-

PARCIAL

,',,,' ',"' 't



QUADRO DE COirpOSçÃO DO BDr - §ERV|çoS

ESTADO DO T.IÂRÂÍ{HÃO
PRÉFEÍTURÂ l.lUilItIP^L DE IüFãRITRIZ

SECRETARIÂ DE INFRÂESTRUTUEA E §ERYIçO§ PÚBLICO§

LOCALIOADE:

GRÂU

No
PROPONEilTE

PREFEITURA MUNICIPAL

DE IMPERÂTRIZ

OEJETO:
R

4Z
REFORMÂ DE PRÁÇA - PRAÇA RÂTMUNDO 6OMES F|LHO

:

IRUÂ 8OM JESUS gl.I POVOÂOO

Ti1n de Obra (ConÍorme m Aoóídáo 26222013 - TCU);

Conslru@ de Rodovire e Fenovias (TamtÉm para Rrc4eanento, Paimentaçào e Praças)

Coníome legíslaçào lrbutàB muniípal, o percantuat da baso ds cá&alo pan o ISS:

Sobm a base de oâotlo, dofinir a rcçodiva alQmla o l§S (entm 2,00i6 e 5,00%)

ITENS §GLÀ§ ('t'Qurrlil) MÊUA {f Qurrtil)

60,00 %

1,00 %

Tarat Adobdrr -

%I .__{

AC 3,80% 4,01% 4,6796 3,üH
Íaxa& e Garanlia do

Taxe de Risco

Taxa de Fioanoeiras

Taxa de Lucro

s+G 0,74%

R 0,50% 0,56% 0,97%

l,v* "_ 1i't1% ,

6,6a% . 7,30% 
"i

DF

--t ".
l
t

PIS (Geralmente 0,65%) 0,051d

3,009b

,,10%

1,506

Taxa de lributos
COfINS {Geralmente 3.00%) 

I
tSSlLegr§rJo Munrcpal)

CPRBF--
I

B0! oonlonrn-p icôÍdâo 26P.P-] 3 TCU I ,19,60% , 20,97% 24,23th 20,14%
8OI RE§ULTÀNÍE

FORMUtÂ UTILIZADA:

StcRErARlA DE tNrRÂEsTRUruRA E $nÀços pt BUcoS
R r Y, r/n'. taovà lmprr.úlr. CEp: §.9OZ.IS
hrpêràtrh - ilA ctpJ: 06. 15E.{55/m1.tó

BIN' {í í +AC+ S+ R+G X,t + 0F t(,t + L ll
(í-t) -1

Dedan para os devih fins que, oníonm bg§@ tÍbütãia muni{:d, a bae de cáqrb do ISS para Constru*o d6 Rodovia e Ferrovias
(Também para Rec+eâÍnênto, Pavimentaçâo e Praças)é de 60,00% om a respedir,a aliguota ds 4,tJ0%. Dedaranns ainda qua adotarnos o
oçamenlo Desonerado e que esta ô a dtemativa mais adeguada para a Admirisração Pública.

Para o li» de obra'Construefo de Rododw e Fenovic' erquadram-se: a constnçáo e rearperaçâo de: âuto€stredas, rodovic e outras yias

náuuüana para pe§agrôm de wirrrlos, vias ftineas de npeiftie ou subtsnâloõ (iÍxjusive pafia m€lÍopolitanos), pida§ de aeropoÍtos. Esta
daseo omproende tambáml a parrimentaçào de aubeslradas, Íodovias e oütr6 vi* nâo-uôenâ§; construção de pontes, viadutos e tuners; a
insld@ d€ barnirm aorelias; a construdo ds prças ds psdruio; a sinaliz@ com pintura om mdovim e mrqortos; a instalaçáo de placas

de sinalira@ de tráÍry a samelhanteg, conÍorme dsssi@tu 42.l l-l do tl{,ÀÊ 2.0. TamtÊm erquadÍam-sê a oonsfiugo, padmentaçáo e
slndiaçào de Yi?§ uÉana, ruas e loca§ paa esEfunanenb de wix$os: a onstn4áo de praças e @a para pdesttg devados,
pasgaíêl* a c*roviaq relÉ e VLT.

www. impsratriz. ma. gov. br rrÀfl.t s0lscM
ffimGrírür@
t{lüriof,BrÊry

d ritx,l{h
ffi

2ô,lqt



ESTADO DO XâNAilHÃO
PRÊFEITUR,Â ÍTIUIüCIPÀL DE II.{PER,ATRI,T

SECRETA§A DE INFRAÊ§ÍRUTURÂ E §IRVIçOS

SUADRO DE COmpO§tçÃO DOS EITCARGO§ SOC|A|S

No (
6tl 3

DE §IOLO { lT4+,
I

PROPOilEt{TE

PREFEITURÂ MUNICIPÂL DE
IMPERÁTRIZ

#PUBLICO

OBJETO: LOCALIDAOE:

REFORIIADE PRAç.â - PRAÇA RÂTMUNDOGOtES FTLHO RUA EOUJESUSS/N POVOADO PETROLINA

IIARÂ}IHÃO YIüTNOA A PARTIR DE: 1O 2O?''

IffiNSAUSÍA (%)
--of§cruçÀo

gürP0A
HORI§TA

AÍ INSS
" 

o,m
A2 -§E§'

TRÂ8ALHO

, A9 ISECo.NC_IA TorÀ[ oo§ Énclneos socHs aÁsrcos
_ 't,00 1,00

17,E0

GMJPO B

-ql REPOUSO RENUMERAOO

82

,FALTÀ§ JUSTIFICADAS

DIAS OE ÇHWAS

Â

tç INOÊNIZAÇÃo ADICIoNÁL

rmoÊÍcrAà DE

REITSIDÊI{CIA OE GRUPO Â SOBRÉ AVISO PRÉVO TRÀSALHADO E
REITÉDÊàON DO IGTS SOBR€ ÂVISO PRÊUO INDENIZÂDO

17,87 r- ", Nào rrcde

, Não inqde§,F
9,85
10,8{

0,n
1,48

0,10

13 7,42

0,02

4,49

li0á 16,73

3,46

0,08

3,49

2,s
O,E

0,'tr

__í,*.
-L1í
0,38

-t

Í2,63 9,71

D2

2,98

0.29

3,2f

0,38

0 ToÍÀt DÊ ÉilcÀicos or üu enlro soBREb ouTRo

IOIAL0+ArC+0)

§tcRrrARn DE |NFfiÂESTRUTURÂ E SERV|çO§ fi.,rucos
Rüà Y, rlno . Novâ lmperôtrk , C[pr ó1.907.1t]
lÍrperâtíz - tLl CIFJ; 0ú.t59..t55/m0t.tó

63,87 47,51

nrr{i-§ n ôl no(8r
06. qvt ctÍr f tr&tr.!}l,§ürüItür ryrrÍ§§r

wvruÍ. irnperatriz. ma. gov. br

,rlt

üu

i

_.-+.--

q00
1,50

r,00

0,20

0,60

2,50

r7,80

l,.w
1,00

o,ao- ;;;
U,OU

2,50

'fÊÊrffi§

85

86

B7

88

c2
LJ
C4

c

cnupo c
Àvl§o INDENIZADO

Â

El{cARcos soCIÂts QUE

GRUPO D

Fonta: inionnrçfo 0iri üs dhuvr - lttÍrfT

D1 intir'eronrern oÉ cnupo e §OARE GRUPO B



,íl'
{às

P ÉilTE i ô:
*[?],:HüYffirru,nsroRm 

oe pnnÇr

,*--_-.-1f21166 t
-_=t-/1"

EsrADo oo xln*rxÂo
PRETETTURA I'IUXICÍP'TL DE ITPERATRI.iI

sEcnETARrr o[ rxFRAGsrÊu?utA Ê stRwços púrucos

coilposçÔEs DE cusTos uNrTARros DE §ERVrÇos No k

6i{q
CP

PRAçA RAIM{.$OO GOM€§ flHo

, 
xscnçfo-oo senuço, ns(.f,o

OE 08M .fl 

'^ü0R 
coM Er..sÀRç0§ c9.l{?lFl{lllJA8Es

D€Âç0G rvAflluÁoo
.§ÁRRÂF0 M0 APAREIIIáDO ?.5 x r CU. EM l-tACÂÃÂt{i}U8À Àt{GELI['t OU

eQuru&ÊxÍE or REcrÀo " BRIÍA

RUA 8O[/ JESUS $N POVOÂDO

. t$l i llSlCE PflçO roTAt

5,225,60

SIMPI
§INÂPI

s['lAPl.l 4411 M Í.00m0 8,7ú 8.70

17

2,í1
tl .21

" §ltSPL! . {il9t

srNÂPLl 1813

_,Ppt!_T"ât§rE:7,§ x Ls: qu Et, P!w§, utslA gu EelNÀLE!-q,E 9â,EEG!$
PttcÂ DE oBRA plp.169*trRrJCÀO CML) El,l CHÀPA êqlVA{úÀO,A 'fi l

-â9ç§lvlpÀ DE 

" 
I x 1 .r u (sEM PosÍEs PÂRA FrxAcAo)

.ú,a,qoq:io,ri-.o.sa
M2 r,000 ?2§,00 225.00

..K-8._. Q,r!§qH 1,m000

2.00000 13.55 ..: 27,t0

?s3.ú8 2.93M3 0.01000

SIlüPI ôERVENIE COi{ EI^ICÂRCOS COTPI..E}TE}ITARES

PEOREIRO CS,l EIICARGOS COIIPLEMENIARESsrMPr 88ü9

corlPon.oo5 "_oeúggrçlo or auco OE COIICREIO SEf APROIEITATENIO
SlMPl, 883!t i§EE\Elll,E.qoúElilcÁRco§cOuPt-EMEt{IAR€§

. H 0,2{m0
H 0,25m0

r3,56

t7.44

3.38

ô,36

a,7a

4,ll

co*pon mo :eoiÂronÀ oE nlrgnru- mr rs tq M3

H 100.00000

srilAPr 8831ô,§ERIEIIIECotrEI'|CÂRGoSCo[prEilEilIARÉS
'cÁúímiÀõ.ÊÀsiiilàrrç o us. rsso ait ro rorer ro ooo *ê, ix ütL nÀxiúÀ

§8, r : 13 0Ií KG, otsÍIt{ctÂ ÉNrnE EHo§ 1,e u. poüNcn ?s cv $lü{§aÉ cÂÇÁrr8A

H

sfrÀPl

: 1t0,üil

_ .9,!i , a.l7
IQp _, 1- 5,97

. IG 3,mS6o

ilz 0.0fim 57.71 3.16

KG 20,5@10 9"6§ . 13,53

. !.*,. 0,§sg a=§_ - ?51

. r!13 . 0,Qa09 65,7q 0.26

srNÁPt.t

5OX5OX5O §EÍ TAilPA Ê ORâHO BRITA

IIEDIA.

ROSÂ)

.PEoRÂ ER|TÂ0A N 1 (!,5 A t9 rlu) POSTo PEDRE]R^,rORiECED0R, §[M FRÊTE

,PE0RÁ BRITÊOÂ H 3 t38 A 50 MU) p0sr0 pEDRElBlyFoflt'iÊct oR. sEü FRErE

HINOffiTROWIJAIO/ N€§MR D€ Â§UÂ DT{ 3'T'. YÂZÁO TNff'Á ffi 5 TU}t, PARA
COTPORíxts ÂGUÀ POIÂT,EI FRIÀ RELOJOAflA PLAilÁ. ü-ÂS§E F. HOüIUOT{TÂL

12t74 }4'. VÂUAÜ UAXTIúA O€ § M$I, PÀRA

P0t

SIMPI.I
sr!âPl:l
§ll{ÀPl-l
SIMPI
SINAPI

88309

88316

. -W- , 67,{{Q 0'I'!

; ú_-._ t,§iago , lip- -.
. H . 4,{&0 13.56 

.

17,91

29.?8

60,i1

uil

rr,{ 'r,000 t5ü.,7

17.il

'r60,37

r56, r 7

â,m

3.185.011

? 388.52

i oài,oo
52,52

§lMpr-r

s€CRrrARlA Dt |'{FRÂESTRUTURA E SEnMçO5 púALrcO5

&ra Y. s/n" . §or/. lmpêíâtriz . Ctk 6I.907.1ü0
lmpêràtrlr " ttA CISJ: 06. i5t.4§S/fr01-,16

UN

tN 1.00fi0 2 388.5?

gN __ r,ff$Q ?56.e0

3,00000

rtlrlr L§r §^ to(u
t G. úfr CIir r, fl&lst;
§rü sJ{rot t 0À($axrot

www. imperatriz. ma. goy. br

c0r.rP0sT0

srMPt 88287

cflpoRm0

§l|./ÁPt-t rltô5

?3,40

1,11

0,2§

0,?0

0.3?

0,r7
0,05

0,r2

.*{

BRITA 1) . co{r 8EÍo§EIRÂ {00 r ÂF_05i20?r

§lMPl , 8846, ,CÁf,Plt'IIEFOOe FORIí §COlIEt{CÂRG0§c0ilPLÊMENrÀreS H 0,0t5m 17?,1

,3H, l ?0200 riffix_ffiy.75x7.§.c|{EuTy:y::::*,** ru, o:,* , **

§[uPr
r a,5 a.§ §M uessn spcl or CIMENÍO/

clf 0,s000 , í96.60 50.§.

UN_

nss »*or turoÉmit rii§moo
,P{E^ r,qRMô 0E Cof'rcRETo, 0E 2200X1100lIM,É=tTHlrl

c? [-32

[xÂ[q_ *. "_-

COMPI.EMENTARÊ§

FRIA,

.posiífrarlico, rxglsilm. m*,0 r mcLU[rDo pÊr*.*§ pmr or LtnrxÂnn .
FoR €CflENIo E tilSTA! CtO
POSÍE CONICO CONTIMTO EU ACO GAIVA.I,I7ADO nErO erclSrADO H = 9 M.

SEINFRA.I .

SINAPI COÀIPTEMENTARES



212
êsrÀoo Do ll^RÂxHlo

Pf,ÊfftTUAÁ i{UxIcIPÂL oE IllPÉRÂTRtrl
SECRrrARr D§ rnrRAE§TRUrUrt ESÊf,vIçO§ PÚILICOS

t"*-rrâf
cortrposçÔEs DE cusTos uxrÂnms DE sERvrÇo§

.OBETO:

REFORMA D€ PR çA. pR^ÇÀ RÂfit OO GOTJES Ftlfo

FOfiÍE COo. oEscnrçÀo oo s€RVrç!, tx$m

RUA BO'í J€§U§ gN

ux . rNoíc€ PR€ço

GRAU t
Pf,OpOl§tíTE
' -pnÊre 

rrum uuriiCípar-
OE IMPERATRIZ

,ils
slNAPr-l 1358

co$P0R.012

Pg§lN,qgA ÊrA0ElRlTE RE§1M00 ROM)
MM.E=17MM

I

BÂ}ICO EIT RIPA OE TIADEIRÂ COfl ESTRUIURA O€ FERRO FIJI{OIOO, IIICLUIHOO
LN

645

7,9S

4q{

!,3e
1,7ô

600 @
PII'IURÂ

_.:1^çy_, :?' Ély].ffi :': 0€ MÂ,É:RÀ coi, É§IRlJnnÂ 0E FtERo rLloüo, $rLur.lDo w r.000m 600.00 600,00

t2
ur{ 0.0m00 _15,72
H . 0,15000 t3.55

s[cRErÂRtl DE tNFMEsrRuruRÀ E srRvtços pú&rcos
ftr. Y, s/n.. t{oyâ lmpeÍâtía - Ctp: ó5.9O.1t0
lmpcrôtru . ilÀ cHpJ: 0ó.15g..{55/0m1.Í6

7I^rüLt l"La DÁ ro(h^
fr ovtcErf,rr6rôu
,tla rDJÍnEt qrInot

www. irnperatriz. ma. gov. b r

í Ítt
í{fi
§tts

29,?8

60,74

'eurn6crino 
ruextrer. rcro, ryq ori o xfl 1i riif . romrorElíTo E r

i 
ELSIROÍ}uI0 FLEXT\€I PLÁNO EH PEÂoi COR PBETá E, t 48{,1Jô. 01ÂlrE:JA9 d0 [,ir' . u . 1 . lqry0

rEtEÍRrCl§TACÕM El.rcARGOSCOt ptElrrNIAÂ§§ H . 0,10!00

: COÍFOR0íi

: §rlwrl , {0.lo!
. -§llsfl 6&17
§rMPr 88281

x cg uu eir rcõ inrcaoo

I,q0q90 678.38

r,20m0 . 14,93
0.01m0 173,97

6.000q) 0.?0

ê,{0

13.S4

! 7.ô4

3,8.
r.25

2.03

ci,r-
0,5L

5ô.8§

!ô.00
3,45

4,!4

5,íQ

3.8

CSI E}€ÁRGOS

, sttüPt.l 119t0
i... ..,.-.. ,t .-.... . ROSCA §OBERBA. CABECA CIIAIA E FEI\DÂ PHIIL|PS

Lfr'I

I

ss{9e
srNÂPLt I 1106

88310

883l!6

SIMPI.I

s[!§r:l
SIMPI.I
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srÍ'lApr
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'r34ô

4491
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EsTADO DO ÍI(ARÂXHÃO
PRE FETTURA i{UNICIPAL DÉ ITTTPERÁTRIZ

§ECRÉ?ARI^ DE IT{FRÂESTRUTURÂ E §ERWçO§ PÚBLICOS

MEMÔR|A DE CÁLCULO DE SUANTITATMO

&1rilh#
. 1*6\-q 1,*ry)
N

PROFOI.IENTE 
.OBJETO:

LOCAUDAOE:

4

b
PREFEITURA MUNICIPAL ]REFORMA DE PRÂÇÂ .PRAÇA RAIMUNDO GOMES

RUA BOM JESU§ §N POVOADO
DE IMPERÀTRIZ FILHO

1.t

1.2

1,3

t4

{E

2.1

LOCAL DE OBRA

3,oo MÊS(ES)

PLÂCA DÊ OBRA EM CHÀPA OE AÇO CúLVÂMZADO

COMP. ÀLT. QIJÂNT. M2

3,00 2,m Í,00 6,00

ü,00 til2

LOCAÇÂO DE PRAÇAS

ÁnEl
r't9,02 n2

TÀPUI'E COM ÍELFN METÂ1rcÂ. AF-O52OI8

COMP. ALT. VA

20,00 2,n 44,m
ll,00 n2

ITOBIL|ZAÇÁO DE EOUIPAMENTOS EM CAMINHÂO EQUIPADOCOM GUINDASTE

50,00 xr

E RENRADAS

DE PISO DE COI,ICRETO SEM REAPROVEITAMENTO

LÀRG. ESP. M3

4,90 0,r0 3,33

3,70 0,r0 1,48

2.00 0,10 0,40

5.21 f3

DEMOLIÇÀO DE BANCO OE CONCRETO SEM APROVEITÁMENTO

QUANT,

2.00 uilo

DEMOLTÇÀO DE ÂLVENARIA 0E BLOCO FURADo, DE FORMA MÂNUAL, SEM REÂPROVETTÂMENTo. AF _12m17

COMP. ÀLT. ESP. M]3

15,00 0,50 0,15 3,37

3,37 13

POOÂ EM ÂLTURA OE ARVORE CSI DüMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUÂL A O,2O M E MENOR QUE O,4O

QUÂNT,

3,00 uilo

BOIÀFORÂ DE }.IÂTERIAL MIT 15 KM

VOLUME

5,21 DEMOLTÇÀo DE P|SO EM CONCRETo

0,24 DEMOLTÇÀo0E8ÂNCODECONCRETO

3,37 DEMOUÇÁo DE MEIO FIO

8,02 t3

VOLUME

COMP

6,80

1,00

2,00

2,2

2.3

2.4

2.5

8,82

EUPOL.

25o{o

M3 TOTAL

t1,m
t1,02 M3

SECREIARTÀ DE INFRÀE§TRUTURA g S§míç05 HJBLKOS

&m Í r/no - Novr lmperatriz - CEP; 65.907-lE0
lnpeí"âtnu - nÂ CHPJ: 06.1 58.455/0mt.lú

www. i m peratriz. ma. gov. br
nrrtx L!t^ D^ ãrH^

r}16- CfrL (lÍ,^ í ! Íü1.111
ÍrDi mJrÍo5 t ol(rrr{nrot

GRAU OE SIGILOI

2.0



E§?ADO OO TiiARAI{HÃO
PREFEIÍU RÂ MU Í{ICIPÂL DÉ IÍIIPER.ATR,IZ

SECRETARIA DE TilFRAESTRUTUR E SERVrçOS PÚBLrCOS

I t"r,tffi{ 2'16

Âl
MEMÔR|A DÊ CÁLCULO DE QUANTITATIVO

GRAU O§ o
\(

PRAÇÂ. PRÂÇÂ RAIMUNDO GOMÉS
-LO€AU0AD!:

:

.RUA BOM JESUS

COMPACTAÇÂO MECÂMCA DE SOLO PARA EXECUÇÂo DE RADIER, PIso DE coNcRETo oU I-AJE SoBRE soLo,
COI,I COMPACTÂDOR DE §OLOS NPO PLÂCA VIERATÔffh, AF O92O2I

ÀREA

tí8,02 )t2

coMPÀcTADOR DE S0L0§ DE PERCUSÀO (SoQUETE) COU MOTOR À GA§OUNA, pOTÊNCn 3 CV . CHp DTURNO

3O,Ol) H CARCNA HORARN PRODUTIVA

ATERRO MANUAL 0E VÂLAS COM AREIÂ PARA ATERRo E COtt PACTÂÇÁO MECANTZÂDA. ÂF_05t20t6
AREÀ ESP. M3

605,49 0, t0 60.54

G0,5t 13

111

3.í

3,2

33

COMP

1,90

r2,95

1 1,t5

10,28

14,63

8,33

13,67

2,90

9,92

10,98
't,,8

1,18

1,'t8

r,18

,2,95

í2,9ô

0,85

2,35

3,§0

3,50

4,00

4,00

4,m
4,00

7,12

7,00

10,73

6,gl

3,19

6,38

4,05

4,05

3,00

ALT.

0,55

0,30

0,48

0,19

0,57

0,55

0,55

0,55

0,19

0.80

0,55

0,19

0,55

0,55

0,19

0,í9
0,55

0,55

0,55

0,55

0,19

0,,9
0,19

0,19

0,5õ

0,19

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

M?

1,04

3,88

5,35

1,95

8,33

4.58

7,51

1,59
't,88

8,78

0,64

ç,n
0,61

0,ai
2,{6

2,46

0,t6
1,8
1,92

1,92

0,76

0,76

0,76

0,76

3,9í

1,33

1,07

0,69

0,34

0,ffi
0,40

0,40

0,30

s[cnErARlÁ Dt tNF&{ESTRuruR^E sEnMç06 Pú8UCOS
Rua Y, slno " Nova lmper.tnz - Ctp: 65.907.i90
lmperãtrtr , llÁ CNPJ: 0t.rsE"45I/m0I-tó

fnlra(llf LDíl ÀA *üxr
OÉ. $,i. Clrllf 1lüólrlli
ÍÍú, âloJrÍoí r §t{§â.ru$

www.imperatriz. ma. gov. br

üat
Ith
§s il(

PROPONEHTE

lPREFEITURÂ MUNICIPAL

DE IMPERATRIZ
iREFORMA
rFtLHo

3.0

SN POVOADO

a I ALVENARIA DE VEDAÇÀo DE Blocos cERÀMrcos FURAD0S M VERTI0AL DE t9xt9x3s cM (ESPESSURA 19 cM)
E ARC'AMASSA OE ASSENTAMENTCI COM PREPARO EM BETONEIRA. AF NTN2I



í,Ât
Õffi

ESTADO D{O }IARATTHÃO
PREFEITU RÂ tTI U'{ICTPAL DE I}IPERATRIZ

SECRETARTA DE IilFRÂESTRUTURÂ E SERVrçOS PÚBLTCOS

\*rCr l

^&.- 31ô'*-:-IJAW-*'
(

MEMÔRN DE CALCULO DE QUANTITATIVO

OBJEÍO:

GRAU OE

PREFEITURA MUNICIPAL

DE IMPERÂTRIZ

4.3

DE PRÀÇÂ . PRAÇA RAIMUNDO GOMES
RUA BOM JE§US S/N POVOADO

i,00
5,45

9,04

13,15

6,27

6,38

6,38

6,38

4,58

0,10

0,37

0,37

0,3i
0,55

0,19

0,19

0,19

0,J9

0,30

2,0r

3,34

4,86

3,44

1,21

1,21

r,21

0,87

tE,t0 tâ2

4.2
CHAPISCO ÀPLICADO EM ALVEMRIAS E ESTRUTURÀS DE CONÇRTTO INTERNAS. COM COLHER DE PEDRÊIRO.

ÂRGÂMA§§A TRAÇO 1:3 COM PREPARO [|,ANUAL,4F.06/2014

ÁREI
88,10 t2

MA§§A ÚNOA, PARA RECEBTMENTO DE PTNTURA, EM ARGÂMASSÀ TRAço 1:2:8, PREPARO MECÀN|CO CCIM

BETONEIRA 4OOL, APLICADA MANUÂLMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREOES, ESPES§URÂ DE zOMM, ÇOM

EXECUÇÀo DE TALTSCAS. AF_0tr2014

ÂREA

E8,r0 t2

EXECUÇÂO DE PÂIO/ESTACIONÂIIENTO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO REIANGULAR COR NATURÂL DT

20x r0cM, EspÊssuRA 6 cM. AF t22015

Àna
{0§,ü3 }12

Pl§o 0IMENÍ400, TRÂÇO 1;3 (CTMENIO E AREIÂ), ACABAMENTO RÚ§nCo, ESPESSURÀ {,0 CM, PREPARO

MECÀNICCI DÂ ARGÂMASSA, AF-OSA@O

COMP, LARG. I'2
4,55 2,m 9,Í0
4.55 2,00 Lto
2,50 2,m 5,00

2,50 2,00 5,m
r2,s 0,35 1,53

12,95 0,35 4,53

4,00 0,35 1,10

4,00 0,35 r,{0
6,38 0,35 2,n
6,38 0,35 2,n
{,58 0,35 't,60

aôJz t2

EXECUÇÃO DE VIÂ EM PI§O INTERIRÂVAD0, coM BLOco RETÀNGUI"AR DE 20 x IO cM, E§PESSURÂ 10 CM.

COMP, I-ARG IT2

27,50 1,20 115,50

1t5,50 X3

52

5.1

5,3

SECRrrARlÀ 0Ê |NFRÀESTRUÍURÀ t SERyIços PúBUCOS

Rua Y, s/n'- Nova lmpêràtríz . CEP: 65.907.180
lmpeíâtfiz' l*Â CNPJ; 06.158,í55/0001.tú

w\*rw. imperatriz. ma. gov. br
rirr{{,urul10 NoÔü

016. cÍrt clÉ^d 1t&l.il1
II"ÍIIIisrÍ?(§ ü&rlltxr6

LOCALIDADE:

5.0 àsü ^



MEMÔRtA

PROPO}IENTE OBJETO:

REFORMA DE PRÂçA - PRAÇÂ RATMUNoO GOMES

FILHO

LOCALIOÀOE:
(ô Lrq

PREFEITURA MUNICIPAL

DE IMPERATRIZ
RUA BOM JESU§ SN

5.4

6.r

ASSENTAMENTO DE cUrA (METSFTO)EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCREIO PRÉ-FA8RICADo,

DIMENSÔES 1OOXI5X.I3X3O CM (COMPRIMENTO X BA§E INTERIÔR X BASE SUPERIOR X ALTURA}, PÀRÂ VIA§

URBANÀS (USO VrÀRrO). AF_06A0r6

COMP,

93,33 f

6?

E LIXAMENTO DE MASSA EM PAREDES, DUAS AF""06/2014

Ánen
tt,10 t2

APUCAÇÂO MANUAL DE PINTURÀ COM TINTA I.ÀTEX ACRILTCA EM PAREoES, DUAS DEMÁoS. AF 0ôt2011

ÁREA

EE,10 
'a2

"---i

7.t

7.7

73

7.4

7.5

/.b

7A

5ECRFTÂRIÂ ffi tltFRÂESTRuTuRÂ Ê sEnflçO§ púBLKO5

&ra Y, slnc - ilorva lmperatrir - Clp: ó5"907.190
lmperatrl: . ilA CNPJ: 06.í5E.{ir/0mt.t6

TU8O, PVC, SOLDÂVEL, DN ?sut , |NSTÂLÁDO EIrr RÂMAL DE DI§TRTBUçÀO 0E ÁGUÀ - FORNECTME§TO E

TNSTALÂÇÂo. AF*r?20í4

COMP.

90,00 t
TE, PVC, SOLoÁVEL DN 25iIM, TNSTALADO EM PRUiiÂDA DE ÁGUÂ - FORNECTMENTO E |NSTÀIJAÇÀo , AF.-nrD14

QUÀNT.

{(,O Uil

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, |NSTAT,ADO EM RAMAL DE DtSTRtEUtÇÁO DE AGUA -

FORNECTMENTo E TNSTALAçÁO. AF-1220í4

QUANT"

3,OO Uil

cuRvA 90 GRAUS, pVC, SOLDÁVEL DN 25MM, TNSTALADO EM RAtrÂL DE D|STRIEUçÂO 0E ÂcUA .

FORNECTMENTo E TNSTAUÇÁ O. AFjzmt 4
QUANT.

2"00 ul{

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHÂ Df I]ATÀO, PVC, SOLDÁVEL. DI'I 25MM, X 3{ INSTALADo EM RAMÀL oU sUB.
RAMAL DE ÂGUA . FORNECTMENTO E TNSTALAÇÂO AF-122014

QUÂNT^

0,00 ut{

ToRNEIRA cRoiIADA tz ou 3r1 PARA TANQUE, PADRÀo popul"ÀR - FoRNEcilENTo E TNSTALAÇÂo. ÂF-01a020
QUANT.

O,M Uil

CA|XA DE PA§SAGEM 5OX5OX5O SEM TÂIÚPA E DRENO BRITA

OUANT.

6,00 ull

HIDROMETRO UNIJATO i MED{DOR D€ AGUA, DÍ'I }4'. VAZÂO MAXÍUA DE 5 ffiflT, PÂRA AGUA POTAVEL FRIA.
RELOJOARIÂ PI.ANÀ, CLASSE B, HORIZONTAL i§EM CONEXOE§i. FORNECIMENTO E IN§TALAÇÀO

ÍnrrüLx tr 8* *trtü
Oa6. $Êütrn, Ír&ôr<l!2
ÍTr rm.rroÍ t 0r(x.ô.r95

www. imperatriz. ma. gov. br

OE

DE

MARÂT{}IÂOooESTADO
Ír{Ut{lÇtPÂLPIEFEIÍUFÁ

EII{FRÂE§TRUTURÀ5ÉCRETARIA

QUANTITATIVO

IlriPÊRÂTRIll
§Envrço§ pú§Lrcos

J

, r.o ril§TÀüçôÉ§monÁuucas



sl6

PROPOI{ENÍE

iPREFEITURA MUNICIPÂL

iDE IMPERÂTRIZ

REFORMA DE PRÀÇA.PRÂÇA RAIMUNDO GOME§

FILHO

GRAU DE

RUA BOM JE§US $N POVOADO

ESTADO DO Í.TARÂHHÃO
PR EFEITU RA Ítl U ?{ICIPAL DE Ill PERATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUÍURÂ E SERYrçOS

MEMÓRIA DE CALCULO DE QUANTITATIVO
(

(.

OUANT

r,00

ESCAVAÇÂo MANUAL EM irArERlAL DE 1. CATEGORTA NÂ PROFUNDTDÀDE DE ATÊ 't M

COMP, LARG. ALT, M3

96,00 0,25 0,30 7.N
7&O 13

REATERRo MANUÀL DE VAtÂ§ COM COMFACTÂÇÁ0 MECANTZÂDÀ. ÀF-01n016

COMP. LÀRG. ÀLT. M3

96,00 0,25 0,28 6,72

6,72 t3

uil

7.9

7.10

8.0

81

8.6

8,2

8.3

NTO E

CIUANT

0,00 uil

LUUINÂRn DE LED PARA rLUMr'lAÇÀO PUBLICA, DE 240 W ÂTÊ 350 W - FORNECTMENTo E TNSTALÁÇÀO. AF_082020

QUANT.

21,00 ull

RELÊ FoToELÊTRrco pARÀ coMÀNDo DÊ rLuMrNÂÇÂo EXTERNÂ 1000 vll - FoRNECTMENTo E |NSTÂLAÇÃo.

QUANT.

24,00 ul{

CÂBO DE COBRE FLEXIVEL ISOI.J4DO,6 MI'í'. ANTI{HAÍI{A 45tr750 V, PARA CIRCUíTOS IERMIÍ{AIS
FORNECIMENTo E TNSTAI-AÇÀO. ÂF-,Í2n01 5

ÇOMP.

!1o,oo It

cABo FLEXTVEL pVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MMz -FORNECTMENTO E |N§TALÁÇÃO

COMP.

30,00 [

CAIXA ENTERRÂDA ELÉTRrcÂ RETÂI\â3UIáR. EM coNcRETo PRÉ.MOLDAD0, FUNDo coM BRITA, O{MENSÔES
lNTERlllASr 0,3X0,3X0,3 M. AF t212020

QUÂNT.

t,00 ut{

QUADRO 0E D|STRIBU|ÇÂO DE LUZ EMBUTTR ATE 6 DlVt§ôES, C/BARRÂMENIO
QUANT.

1,00 uit

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DlN, CORRENTE NOMTML DE toA - FORNÊC|IJENTO E 
'N§TÂ|JÇAO. 

AF.t0/2020
QUANT.

UN

DI§JUNToR TRIPOI AR TlPo DlN, üORRENTE NOMINAL 0E Í6A"FoRNEC|MENTO E tNSTAt AÇÀCI. AF-10n020
QUANT.

DI

8.5

8.7

8.8

8.9

ul.l

2,00

1,00

sEc[ErÂRn 0E INFIÂESTRUTURA E 5€Rytç0§ pú&rcm
foa Í s/no - Novâ tmperôtriz . ctp: 65,9fl.íE0
lmperütrtz - trnÀ cxpJ; oó. í 50.{5510001. t ó

fltmq.x LgÁ^oÀ tú(ltÀ
B,rG. cÍtl.úttJÂ í Í rt$ra§]2íril rslflo§ [' orarü{roJ

www. imperatriz. ma. gov. br

,LO§AL1-D$DE;



l6
ÉSTÂDO DO }IARANHÃO

PREFEITU RÂ lrl U t{ICtPÂL DE ltl PERÂÍRIZ
§ECRETA§A DE TNFRAESTRUTURA E §ERVIçO§ PÚBLICO§

MEMÔRN DE CÁLCULO DE SUANTITATIVO
GRÂU DE o

t4

PROPONENTE

8.í0

8.11

8.12

8.13

LOCALIDADE:

DE PRÀÇA. PRAÇA RAIMUNDO GOMES
JESUS SN POVOADO

FILHO

ELFTRODUTO FLEXIVEL PEÂB, PVC, DN 40 MM (1 1/4') - FORNECTMENTO E TNSTALAÇÂO

COMP.

70,00 tt

HÂ§TE DE ÂTERRAI{ENTO SB PÂRA SPCIA - FoRNECTMENTO E |N§TALÂÇÃ0. lr-rZrZOr r
QUÁNT.

l,m u[

E§CAVÀÇÂO I'ANUAL ÉM UATERIÀL DE 1I CATEGORIA NÀ PROFUNDIDÀDE CIE ATÊ 1 M

COMP, I,ARG, ALT. M3

70,00 0,25 0,30 5,25

§,25 m3

REÂTERRO MANUAL DE VALAS COM COUPÀCTAÇÂO MECAMADA. AF_042016

COMP. LARG. ALT- M3

70,00 0,25 0,m 4,90
tí,90 t3

9.0 SERV|çOS EXTERilO§ E COrpt-ErErüTARES

,RUA BOM

9.r

9.2

9.3

9.1

9.6

9.7

9.8

BAT{CO EM RIPA DE MÀDEIRÀ COTI E§TRUruRA DE FERRO FUNDIDO, INCLUINDO PINTURÂ

QUANT.

9,00 ux

LIXEIRA EM FIERA DE VIDRO CÂP"al0L e DIAM.=35çrn

OUANT,

't1,00 uN

APLTCAÇÃO 0Ê ADU80 EM §OLO. ÂF*05€018

Ânm
22S,37 )t2

PI.ANTIO Df 6RAMÂ EM PLAOÂ§, AF_O5POI8

AREÂ

22N,§ H2

PLÂCA DE INAUGURAÇÂO FORNECIMENTO E 

'N§TALAÇÂOQUÂNT.

1,00 uN

DESMOETLTZAÇÀo DE EQUTPAHENTOS Etrt CAUTNHÀO EOU|PADO COM GUTNDASTE

50,00 KM

LIMPEZA GERAL

Ànrr
fi9,02 n2

§ECRrrARh DE rNFRÁSSTRUTURA E 5EnMçO§ púBrKOs
R;a I r/n' . Noya lmperatriz . CtPl ó5.907-lE0
lmperarrtu tü cNpJ; oó,15E.455/m1.1ó

ruxctt rar oÀ toctlÁ
ürü_ cÍttcÊÀf Iroir.,n
,flu mJflo§r 0â(l{afl§!

www. impera triz. ma. gov. b r

OBJETO:
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EsrADo oo xenennÃo
PREFETTUR.I'IIUÍ{ICIPAL Df IIIP§RATRIT

§ECRfranrA D[ IÍTFRAE§T*UTUn E §ERvrçO$ pÚgLrCO§

NO
"1

6 52 t§c'{
CP

RÂIMUÍIOO FtLtlo
RU golil JESU§ . POVOADO PfYROI-lliA

NELâ

r"lt

§ücRrrÂnu oã trilFR^r§r§uTUR^ Ê 

'Em/rçü5 
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É§ÍÀ00 Do rARlÍ{H^o
PiTPIITURA iIU'IICIPAL Df IüP§NATnII

§rcnETAmA DE IilFR É§TXUÍUR.À r §ER,vrçO§ PÜILIçO§
ü*

No
tp

G5b rrr
)8JãTO: REFORIiIA OB PRÁçÂ - PRÂçA RAt[tUtúDO COia€S F[-]tO

ÉilDÊ8EÇO; RUA Boti JESUS - POVOÁDO PEÍROLII|Á

Jfi

t

s5cRrrÂnlÁ D§ h{FRA§§TRUTUi.{ E 5m4çOS puõuco5
&l. Y, r/n. " í{i/. lfifarEtril _ CEp: ô5.rOI.t6O
lrrpêràrrtr , rÀ{ CNpJr Oô.r5!.,t§5/m0r.tó

www. imperatriz. ma. gov. br ,|Itâqb§h
ft (l[ e.d trür.t,rnrurmraçryú
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do ÂnD,

Povoaaro
UI ô Sâtê.8ntoú

g

,@
ViL C.aÍEüçlo 1.

COORDENADAS:
LATITUDE: 5'15'52.94"5
LONGITUDE: 47"M'8.08"O

PREFEITURA MUNICIPAL

DE IMPERATRIZ

REFORMA DE PRAçA PÚBUCA

otrl ri.lm(Éloxar

?torrc:

l!o.h

Lnaro
ta Curbtt

F!llr

Me§

2
i
I
I

J
I

I
t
!

Angrc.l Sao Jo.a d.

t.rat.k

dor PÇrnamàucaÍroi

Fq*re

ttÁ..122
tr,,rai Ay. F6dít, NeiYã dt

t

POVôÂ EMSIRÀL

't^
o

ARQUIÍTTÔNICO

PRE T[ITURA MUNICIPAI. OE IMPERATRIZ

§l{0t[t(o 0ÂóôÀa:

RUA BOM JESUS. §/Ítl, POVOADO PETROLT{À PRÂÇÀ

RÂIMUIIDO GOMES FITHO, MUNICTPIO OT IMPERATRIZ, MÀ

NoÍo

_-l

)

l -" ' -'*"' -*i 
^uÍorrt

iffiEl{rtíCEo

[§llfr iar*lBl E ffiUm
(Fa 6 txaíffi-b
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E§.fADo Do MARANHÃo

PREFEITURA TJIUNICIPAL TJE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE TNFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

coNcoRRÊncrn púgLtcR N" 009/2022- cpL

ANEXO II
CARTA CREDENCIAL

À
corrrtssÃo PERMANENTE DE LlctrnÇÃo - cPL

Ref: coNConnÊructa pÚgLlca N'oo9/2022- cPL

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da Empresa
vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria que o Sr

_, Carteira de ldentidade No 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.

. Rtenciosamente,

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

sEcRrrAruÀ DE tNFRAEsrftu'ruRA E sERvrços púalros
Rua I íno - Nova lmpera$lr - CEp: á5.907-tg0
lmperatrie - láA CNPJ: 0ó. I 5E.45510001-té

www. i m peratriz" rna. gov. br

.s.ÍIt'
,cs, 

r

;tú!'J\;.;,; .

I



a
Gb6

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PUBLICOS

coNcoRRÊncrR puBLtcA N" 00912022- cpL

ANEXO lll
DEcLARAçÃo oe coNcoRDÂNcle

I
I
I

REF.:CONCOnnÊnCn pÚAUCA No 00912022- CPL

Autorizo a empresa

referente à CoNCoRRÊNCIA PÚgLtCa
a incluir meu nome na PROPOSTA

00912A22-CPL, cujo objeto é

CNPJ NO

No

a ser realizada pela

Secretaria de lnfraestrutura e Serviços Públicos - §tNf nn, bem como me comprometo a participar

da equipe permanente da obra como respensável técnico, caso esta venha a ser contratada.

Local e data

Nome e assinatura

sEcRrrÂf,n DÊ INFRÂESTRUTURA E srRvrços púglrcos
Rua I #no - t{ova tmperatrlz - cEp: ô5.9s7-190
lmperatriz - láÂ CNPJ: 0ó. í 58.455/0001 -Íó

wYrw. i m pe ratri z. m a. gov.

,l a!. í.

''4t
.<lqF;:-.

!
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PLESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS

CONCORRÊUCN PUBLICA N" 00912022- CPL

ANEXO IV
MODELO DE CARTA DE FIANçA BANCARIA

Pela presente Carta de Fiança, o Banco com sede nã Rua
da cidade do Estado

CNPJ/MF No _, por si diretamente e seus sucessores,
se obriga perante a Prefeitura Municipal de lmperatriz, com sede em lmperatriz, MA, CNPJ/MF No

XX.XXX.XXX/XXXX-XX, em caráter irrevogável e irretratável como fiador solidário e principal
pagador, com expressa renúncia aos benefícios estatuídos nos artigos 1.491 e 1500 do Código
Civil Brasileiro, da firma , com sede na Rua

CNPJ/IUF No _, da importância
de R$ destinada à Garantia de Contrato para a CONCORRÊruCIa PUBLICA No.
009t2022 CPL, que tem por objeto

Este Banco se obriga, obedecido o
limite acima especificado, a atender dentro de 24 horas as requisições de qualquer pagamento
coberto pela caução, desde que exigidas pela SINFRA sem qualquer reclamação, retenção ou
ainda embargo ou interposição de recurso administrativo oi.r judicial. Esta Fiança vigorará pelo
prazo de 60 (sessenta) dias corridos a contar de _l_l_ (data de abertura da licitação), de
acordo com as disposições do Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA N o 009/2022 - CPL.
Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por este Banco para
o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este lnstrumento perante
a Prefeitura [Vlunicipal de lmperatriz. Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de
quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na
hipótese da Prefeitura Municipal de lmperatriz se ver compelida a ingressar em juízo para
demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a presente Fiança. Declara, ainda, este
Banco fiador, que a presente fiança está dentro de seus limites operacionais, devidamente
contabilizada e que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da
legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários deste lnstrumento estão autorizados a prestar
a presente Fiança. Declara, Íinalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir
Carta de Fiança e gue o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados
pela referida entidade federal. A presente Fiança foi emitida em 01 (uma) única via.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

sEcR§ÍARrÂ Dg TNFRAESTRUTURA E sEftVlÇO5 pÚSLtCOs

Rua Y, ín§ - Nova lmperatrl: - CEP: 65.907-180
lrnperatrle - t4À CNPJ: 0ó. r 56,{55lO0Ot -t 6

www. i m perâtri z. rn a. gov.

.t

I

t
I
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ESTADO DO MARAI.IHÃO

PREFEITURA MUNICIFAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLIGOS

coNcoRRÊrucre púeLtce N" 009/2022- cPL

ANEXO V
DEcLARAçÃo oe PESSoA .tuRíotce

Ref.: coNConRÊrucle pÚeuce N'009/2022- cPL

inscrito no CNPJ No

por intermédio de seu representante legal o(a) S(a)
portador(a) da Carteira de ldentidade No

edoCPFNo-,DEcLARA,parafinsdodispostonoinciso
V do art. 27 da 1ei8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei No 9.854, Ce27 de outubro de
'1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não

emprega menor de dezesseis anos. :

:'i ; '

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze arios, na condição de aprendiz:

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

sEcRrrARtA DE IHFRÂEsrRüTURA E sERvtços púelrcos
Rua Y, íno - Xova tmperatrlz - CEP; 65.907-180
lmperatri: - À{Â CNPJ; Oú. I 56.{55/00e1. 1ó

I

\sww. imperatri z. ma. gov. br

s.f}c
,{kl

sffi.

I

@
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HiirADo oo tuRnaNnÃo
PREFEITI,'IiA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

sEcRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVTçOS PUBLTCOS

coNcoRRÊrucn puBLICA No 009/2022- cPL

ANEXO VI

TERMo DE cOMpRoMtSSo DE coMBATE A coRRueçÃo E Ao coNLUlO ENTRE

LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO.AMBIENTAL

CNPJ no sediada em

por intermédio de seu representante legal S(a)
por(ador(a) da cédula de identidade no

e do CPF no declara para

fins dos dispostos do edital da licitação acima identificada:

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econÔmicos a

declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do

País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;

- Desejosa de 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.otter 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 cadavez maior de ernpresas e organizaçôes civis;

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art.90 da Lei

8.666/93 e alterações posteriores, se compromete a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas

que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome

ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de

fornecedor de bens e serviços para a Prefeitura Municipal de lmperatriz-MA;

2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu

nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer

tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário

Prefeitura tvlunicipal de lmperatriz-lr/A, nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios;

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu

nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer

meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários Prefeitura Municipal de lmperatriz-

IVA;

4. Evitar que pessoa ou organizaçáo 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;

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

SECR§TARTA DE TT.TFRAESTRUTURÂ E SERV!çOS PÜBL{COS

Rua Y, íno - Nova lmperatrh - CEP: ô5.907-180
lmperatriz - iáÂ CNPJ: 06. 15S,45510001 . Í 6

www. imperatriz. ma. gov. br (N
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

c.P

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 socios-diretores não constam em listas oÍiciais por infringir as

regulamentações pertinentes a valores socioambientais, 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 informações para firmá-lo. Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração,

resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código

Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções adrninistrativas

previstas na Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à

espécie".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

sEcR§TARrÂ DE THFRAESTRUTURA e SERViçO5 püBLrcOS

Rua Y, s/n§ - Nova lmpentrlz - CEP: â5.907-1E0
lmperatrlz - MÂ CNPJ: 0ó. Í 5E,{55/00O1 -'t 6
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coNcoRRÊttciL PUBLlcA No 009/2022- CPL

ANEXO VII

DECLARAçÃO QUE O(S) EMPRESÁR|O SÓCrO(S) DTRTGENTE(S) RESPONSÁVEL(EIS)
TECNTCO(S) NÃO E(SÃO) SERVTDOR(ES) pÚBLTCO(S) DO MUNTCíprO Or TMPERATRTZ-MA

,CNPJ no , sediada em

, por intermédio de seu representante legal Sr.(a)

portado( a) da cédula de identidade no

e do CPF no ,declara sob as

penas da Lei, em observância a vedação prevista no art. 20, inciso Xll, da Lei no 12.46512011, que

o(s) empresário, sócio(s), dirigente(s) elou responsável(is) técnico(s) não e(são) servidor(es)

público(s) da administração pública municipal de lmperatriz, náo estando, portanto, enquadrados

no art. 9o, inciso lll, da Lei no 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 inabilitaçâo desta empresa e caracterizará o crime de que

trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízg.d9 ênquadramento em outras figuras penais e das

sanções administrativas previstas na Lei Ào 8.6-66i93 e alteraçóes posteriores, bem como demais

normas pertinentes à espécie".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

t.

1

I

sEcR§rARtA Dr TNFRAESTRUTURA E SERV|çO5 pú§UCOs
Rua Y, s/nq ' Nova tmperatrlr - CEp: ó5.g07,180
lrnperatrlz - túÂ CN?J; 0ú. t 5E*{§3/0001 -Í 6
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coNcoRRÊlrcn puBLIcA No 009/2022- cpl

ANEXO VIII

DEcLARAçÃO OE ENQUADRAMENTO

CNPJ nn , sediada em

por internrédio de seu representante legal S(a)
(a) da cédula de identidade no

e do CPF no , declara sob as penas

da Lei, nos termos do art. 30, da Lei Complementar no 123106 e alterações posteriores, que se

enquadra na situação abaixo (assinalada com "x") e que não se enquadra em qualquer das

hipóteses de exclusão relacionadas no art. 30 da referida lei.

[ ] Microenrpresa- ME

[ ] Empresa de pequeno porte- EPP ,
Declara ainda, ter ciência qlrê "a falsida{e de declaração, resultará na inabilitaçâo desta

empresa e caracterizará o crime dç qqe trata q Art. 299 do Codigo Penal, sem prejuízo do

enquadramento em outras figuras penais e das sançôes administrativas previstas na Lei no 8.666/93

e alteraçóes posteriores, bem como demais normas pertinentes a espécie".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

SECRETARH Dt TNFRAESTRUTURA E SERVTçOs PUB!_ICOS
Rua Y, íno - Nova lmperatrlz - Csp: ô5,907-190
lmperatriz - rú.À CNPJ; 06. r5E.455/GOO1-16
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coNcoRRÊrucn puBLtcA No 009/2022- cpL

ANEXO IX

MoDELo DE DEcLAnaçÃo DE vrsrrA ou DEcLAnaçÃo oe rvÃo vlslrA

DECLARAÇÃo oe vtstrA

A Secretaria de lnfraestrutura e Serviços Públicos - SINFRA, através do Departamento de
Engenharia, DECLARA que a (empresa licitante) visitou o local onde se realizará a execução dos
serviços objeto desta licitação, tendo tomado conhecimerrto de todas as condições e eventuais
dificuldades para a boa execução dos serviços.

Local e data

No.me e assinatura

DECLARAÇÃO OE NÃO VrSrrA

A (a empresa licitante), por seu(s) Representante(s) infra-assinado(s), DECLARA que não visitou o
local da obra, mas que rnesmo 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 teneno e acessos, trânsito, condições geológicas,
morfológicas, edafologicas e climatologicas, assumindo assim todos os riscos dele advindo e que,
na hipótese de vencedora, não poderá utilizar esta como justificativa para possíveis pedidos de
aditivos.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

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

OU

,i

sEcR§T ARIÁ §§ |HFRÂESTRUTURA E SERVIÇO§ püBlrcos
Rua Y, íno - Nova lmperatrlz - CEp: ô5.907-lg0
lmpêrãtrlz - rrtÂ CNPJ: 06. 1 rE"{ril0OO.t -1 6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLtCOS

coNcoRRÊncn púaucn No 009/2022- cpL

ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

CoNTRATO N.o__/2022 - Sl NFRA

coNTRATnçÃo DE EMeRESA ESPEctALtzADA NA
REFoRMA DE eRAçAS puBLtcAS No MuNlcipto oE
IMPERATRIZ MA, CONFORME PLANO DE

TRABALHo, euE ENTRE sl cELEBRA o MUNIcípto
DE IMPERATRIZ. MA E A EMPRESA
NA FORMA ABAIXO.

Ao(s) _ dias do mês de do ano de 2022, de um lado, o MUNICíP|O DE

INIPERATRIZ, CNPJ/MF n' 06.158.455/0001-16,.bcalizada na Rua Rui Barbosa, n" 201- Centro,

através do Secretário tl4unicipal lnfraestrutura, Transportes e Serviços Públicos - SINFRA,
Sr brasileiro,'agente político, portador do RG n.o SSP/MA e

CPF/MF n' doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, do
CNPJ/MF n.o neste ato, representada pelo, Sr. e do CPF/MF n' doravante

denominada do CPF/MF n.o outro lado, a empresa estabelecida na portador do RG n.o simplesmente
de CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.o

02.10.00.13512022 - SINFRA e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento,
independentemente de transcrição na pafte em que com este não conflitar, resolvem, de comum
acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.o 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante
as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
l. constitui objeto deste coNTRATAÇÃo DE EMPRESA ESPECTALTZADA NA REFORMA
DE PRAçAS PÚBLICAS No MUNIGíPIO DE IMPERATRIZ - MA, em conformidade com a
cONCORRÊruCn PÚBLICA No oo9/2022 - CPL e seus anexos, que independente de transcrição
integra este instrumento paê todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está
consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.o 8.666, de 21 «Ie junho de
1993 e suas alterações.

CLAUSULA SEGUNDA. DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA
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 coníiados,
obrigando'se ainda, alem das obrigações descritas nas especificações técnicas contidas nos
Anexos do Projeto Básico, a:

sEcRErARtÀ DE |IFRÂESTftUTURA E §ERVÍÇOs PúBL|COS
Rua Y, íne - Nova lmperatrlz - CEp: ô5.90I-1SO
lmperatriz - râÂ CNPJ: 06.íS9.455/O0OÍ_r6
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IÍiTÀDO DO foIARANHÃO
- PREFEITUI?A MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SEGRETARTA DE ri,tFRAE§TRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade

com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

licitação, bem como:

l. Executar o objeto da licitação de acordo com as especificações técnicas citadas no Projeto

Básico, não se admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização da SINFRA.

ll. Fornecer todos os materiais, máquinas, equipamentos, veículos e combustível necessários

a perfeita execução dos serviços.

lll. Fornecer mão de obra adequada e capacitada a execução dos serviços.

lV. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas

decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de quaísquer de seus empregados e/ou prepostos,

obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros,

que venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do edital decorrente;

V. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados diretamente à

SINFRA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

U. Prestar esclarecimentos à SINFRA sobre eventuais atos ou fatos desabonadores noticiados
que a envolvam, independentemente de solicitaçãq
Vll. Responsabilizar-se pelo curnprimento das' proscriçóes referentes às leis trabalhistas,
previdência social e de segurança do t'fibalho, em relação a seus empregados;

Vlll. Manter, durante todo o período de execução do objeto, as condições de habilitação exigidas
na licitação

lX. lndicar em até 05 (cinco) dias apos a assinatura do contrato, 01 (um) preposto como seu
representante, conforme elenca (art. 68, cja Lei 8666/93), aceito pela Administraçào, que deverá se
reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalrnente e/ou via eletrônica/telefone, para
acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto.
X. 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;

X. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, cjesfazer 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 imperfeições,
decorrente de culpa da Contratada no ato da execução do objeto.
xll. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administraçâo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
xlll' Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus ernpregados,
ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inolusive os decorrentes de
aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado o prazo.xlV' Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.

sECRrrARtÂ OE tHFRâESTfruTunÂ E s[Ryrços püsrícüs
Rua Y, #no - )iova fmperatr,r - CEpi 65.907_tg0
lrnperatriz - trlÀ cilpJ; 06. I 5t.4§5/*00Í.1ü
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

XV. A inadimplência da Contratada, coni referência aos encargos trabalhistas, fiscais e

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

XVl. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas,

previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.

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

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

obrigações pactuadas entre as partes.

XlX. Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos. tributos, fretes, seguros, mão-de-obra,

garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.

XX. 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.

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

e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.

XXll. 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.

Xxlll. 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.

XXIV. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a
ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.
XXV. Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção lndividual - EPl, exigidos
pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do t\4TE, bem como cumprir todas
as normas sobre medicina e sêgurança do trabalho.
XXVI. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.
XXVll. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da
Contratante;

XXV|ll. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega inclusive o
desca rregamento dos materiais.
XXIX. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração Municipal.
XXX. 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 cla assinatura do contrato.
XXXI. Manter inalterados os preços e condições da proposta.
xxxll' Lançar na nota fiscal as especificações dos produtos, de modo idêntico aqueles constantes
do Editale Projeto Básico.
xxxlll' Proporcionar todas as factlidades necessárias ao bcm andamento da execução do contrato.

sEcRsrARtl DE INFRÂESTRUTURA E ssnvtÇos rrüaucos
Rua Y, íno - Nova Ímperatrlz - CEp:6S.90I_1E0
lÍnperâtrtz - LtÂ CNpJ: 0á. í 5g.{5ã/0C0í -{ 6
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XXXIV. Tomar todas as providências rrecessárias para o fiel cumprimento das disposições

contidas Edital e Projeto Básico, inclusive quanto ao compromisso do fornecimento dos quantitativos

registrados, atendendo às solicitações de compras do governo municipal.

XXXV. Atender as demais condições descritas no Edital e Projeto Básico.

XXXVI. São expressamente vedadas à contratada:

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

[Vlunicípio;

b) A contratação de servicior pertencente ao quadro de pessoal do Município, durante o

período de fornecimento.

CLAUSULA TERCEIRA. DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE
l. Efetuar o pagamento mensal dos Serviços após o recebimento definitivo ou parcial das

medições junto do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais, previdenciárias, trabalhistas

e as demais disposições do Edital e Projeto Básico,
ll. Designar um profissional para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a execução

do Contrato, conforme previsto no Edital e Projetq Básico.
ll!. Promover o acompanhamento e a fiscálização do Conlrato, sob o aspecto quantitativo e

qualitativo, anotando em registro próprio r.,tàtnr. detectadas.
lV. Rejeitar os serviços cujas especiÍicações não atendam os requisitos mínimos constantes do
Edital, Projeto Básico e seus anexos.
V. Notiíicar a empresa, por escrito, sobre impeíeiçóes, falhas ou irregularidades constantes da

execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
Vl. 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 no Edital e Projeto Básico, informando as ocorrências ao Ôrgão
Gerenciador.
Vll. Verificar se a execução do objeto foi realizada conr observação às disposições pertinentes
no Edital e Projeto Básico, implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento dos
materiais fornecidos.
Vlll. Convocar regularmente o interessacjo 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.
IX. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos a 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.
X. Expedir as Ordens de Serviços.
Xl. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel
execução do contrato;
Xll. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, clesde que estejam devidamente
trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação, para a entrega de
documentos.

sEcqíTARtÁ DE tHFRÂESTRUTURÂ E SERVIç0§ PUSLICOS

Rua Y, íno - Hova lmperatrle - CsP: óS.gú7..J8A
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CP L.,

Xlll. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executar o objeto de acordo

com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Projeto Básico;

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

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

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

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

CLAUSULA QUARTA. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

l. O futuro contrato vigorará por 12 meses, tendo o seu prazo de execução de 4 meses,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos perÍodos de acordo com a permissão legal.

ll. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da

correspondente adequaçào do cronograrna físico-financeiro, bem como de justificativa e

autorização da autoridade competente para a celebração do ajurste, devendo ser formalizada nos

autos do processo administrativo.

!. O valor global estimado do corÍtrato ápre§enta-se previsto conforme Planilha de Composição

de Preços, Anexo ao Projeto Básico. ' ; 
'

ll, Os preços incluem todas as despésas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros

encargos eventualmente incidentes sobre os seruiços, náo podendo sofrer reajuste de qualquer

natureza, exceto nas hipóteses, conforme a óláusula nona do contrato;
lll. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria de Planejamento Fazenda e

Gestão Orçamentária, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta)

dias apos a aceitação definitiva dos serviços, com apresentação das rrotas fiscais da Execução dos
Serviços devidamente certificadas pelo Agente Público;
lV. pagamento deverá ser efetuado em PARGELAS PROPORGIONAIS MEDIANTE A
PRESTACÃO DOS SERVICOS, à medida que forem entregues os mesmos, não devendo estar
vinculado a liquidação total do empenho;
V. Para fazer jus ao pagamento, a Contratada homoiogatoria 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 produtos contratados, inclusive
quanto o lmposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN;
Vl. A periodicidade dos pagamentos será mensal;
Vll. 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 serviço óu período não inferior a um mês, pela Contratada, dos
formulários de controle dos serviços;
Vlll. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do contrato ou
outro servidor designado para esse fim;
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lX. Caso sejam verificadas Civergências na Nota Fiscal/Fatura, a Contratante devolverá o
documento fiscal à Contratada, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta providencie

as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pela Contratante;
X. No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo ptazo iniciar-se-á a partir da data

de recebimento do documento corrigido;
Xl. A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a
atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificaçoes do contrato;

Xll. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a

nrultas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do termo;

Xll. 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 6o/o a.a

(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples;
XlV. valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = | 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 = indice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em

atraso.

CLAUSULA SEXTA DO VALOR DO GONTRATO E DA CLASSIFICACAO ORÇAMENT/fu1IAE
EMPENHO
l. O valor global estimado dçi contrato e de R$

ll. As despesas deconentes desta contratação correrão à conta dos recursos

15 452 0056 EQUIPAMENTOS URBANOS
15 452 0056 1084 0000 IMPLANTAçÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS
MUNICIPAIS E MELHORIAS DA ESTRUTURA EX!STENTE
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Flcha:2210
Fonte: 1700 - Convênio

CLAUSULA SETIMA. DA RESPONSABILIDADE CIVIL
l. 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.

CLAUSULA OITAVA. DO CRITÉRIO DE REAJUSTE
Visando a adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela CONTRA
TADA e observado o interregno mínimo de I (um) ano contado na forma apresentada no subitem
que se seguira, o valor consignado neste Contrato poderá ser repactuado, competindo a
CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando mem6ria de cálculo e
planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da coNTRATANTE.
I A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao
princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em
momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em

k
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datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos
insumos necessárias à execução dos serviços.
ll. 0 interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuaçâo será contado
a) Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir

dos efeitos financeiros do acordo, dissidio ou convenção coletiva de trabalho, vigente a época da

apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

b) Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam

diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste aprovado par autoridade
governamental ou realizado por determinação legal ou normativa;
c) Para os demais custos, sujeitos a variação de preços do mercado: a partir da data limite para

apresentação das propostas constante neste Contrato.
lll. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da última
repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se coma última
repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que

celebrada ou apostilada.
lV. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação

contratual subsequente ao novo acordo, dissidio ou convenção coletiva que fixar os novos custos
de mão de obra da categoria profissional abrangitiâ pelo contrato, ou na data do encerramento da
vigência do contrato, caso não haja prôrrogaÇáo.

V. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima
fixado, ocorrera a preclusão do direito a repactuação.
Vl. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá

ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínima de 1 (um) ano, contado:
a) Da vigência do acordo, dissidio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos
decorrentes de mão de obra;
b) Do último reajuste aprovado par autoridade governamental ou realizado por determinação legal
ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e formaçâo de preços que
estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa):
c) Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos
custos sujeitos a variação de preços do mercado;
Vll Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sidr: celebrado o novo acordo, dissidio
ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido passive a CONTRATANTE ou a
CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida clausula no termo aditivo de
prorrogação para resguardar o direito futuro a repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos
valores reajustados, sob pena de preclusão.
Vlll. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base
diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos,
dissídios ou convenções co[etivas das categorias envolvidas na contratação.
lX. E vedada à inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial,
exceto quando se tornarem obrigat6rios per forca de instrumento legal, sentença normativa, acordo
coletivo ou convenção coletiva.
X. A CONTRATANTE não se vincula as disposições contidas em acordos e convenções coletivas
que não tratem de matéria trabalhista.
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Xl. Quando a repactuação se referir aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuara a

comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de
Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissidio ou convenção coletiva da

categoria profissional abrangida pelo contrato.
Xll. Quando a repactuação se referir aos demais custos, a CONTRATADA demonstrara a variação
por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovara o aumento dos preços de

me rcado dos itens abra ng idos, considerando-se:
a) Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;
b)As particularidades do contrato em vigência;
c)A nova planilha com variação dos custos apresentados;
d) indicadores setoriais, tahelas de fabricantes, valores oÍiciai s de referência, tarifas públicas ou

outros equivalentes;
e) índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços relativos a alguma parcela

dos custos dos serviços. Desde que devidamente individualizada na Planilha de Custos e Formação
de Preços da Contratada.
f) A CONTRATANTE poderá realizar diligencia'srpara conferir a variação de custos alegada pela

CONTRA TADA. ...S..
Xlll. Os novos valores contratuais decorrentes'$às repactuações terão suas vigências iniciadas

observando-se o seguinte: :tl.' ,.t..
a) A partir da ocorrência do fato geradoi qu.é.deu causa a repactuação;
b) Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagern de periodicidade
para concessão das próximas repactuações futuras; ou
c) Em data anterior a ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver
revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou
convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta
ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem
da anualidade em repactuações futuras.
XlV. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a
motivaram, e apenas em relação à cliferença porventura existente.
XV. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias,
contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos;
XVI O prazo referido no subitem anterior ficara suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir
os atos ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da
variação dos custos.
XVI l. As repactuaçôes serão formalizadas por meio de apostila mento, exceto quando coincidirem
com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas par aditamento ao contrato.

CLAUSULA NONê. - pA SUtsCONTRATACÃO
l. As licitantes poderão apresentar l\íicroempresa ou Empresa de Pequeno Porte para
subcontrataçáo de parte da obra, admitido o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo
de 30% (trinta por cento). Vedada, assim, a subcontratação completa, da parcela principal ou ainda
os itens de maior relevância estabelecidos no Projeto Básico.
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ll. As microempresas e empresas de oequeno porte a serem subcontratadas deverão estar

indicadas e qualificadas pelos licitantes com a devida identificação dos bens e/ou serviços a serem

íornecidos e respectivos valores.

lll. No momento da análise das propostas, deverá ser apresentada a Declaração de

Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devendo ser mantida a
regularidade ao longo da vigência contratual, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para

regularização previsto na Lei Complemenlar 14712014 e alteração posteriores.

CLAUSULA DECTMA- DA FISCALIZACÃO. CONTROLE E ATESTOS
l. A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, serão feitos
por servidores devidamente nomeados através de portaria e outros representantes, especialmente
designados, os fiscais anotarão em registros próprios todas as ocorrências, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei no 8.666,
de 21.06.93.
ll. 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 Adminístração.
lll. A fiscalização de que trata resta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a'CONTRÀTANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou
omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus eúpregados ou prepostos.
lV. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor
responsável pela fiscalizaçáo do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA. DA INEXECUCÃO OU RESCISÃO DO CONTRATO
l. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, resultante deste processo licitatorio, ou pelo
descumprimento dos prazos e demais obrigaçÕes assumidas, a SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
à contratada as sanções a seguir relacionadas:

í.1.í. Advertência, por escrito;
1.1.2. Ir/ulta;

í.1.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitaçôes e impedimento de contratar com
a PREFEITURA IVUNICIPAL DE IMPERATRIZ, por ptazo náo superior a 02 (dois) anos;

1.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
1.1.5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA

ÍVUNICIPAL DE IIUPERATRIZ poderão ser aplicadas à contratada, juntamente com a de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
!!. A aplicação de multa ocorrerá da seguinte maneira;

1.ll.1.tt/ulta de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, nas hipóteses de rescisão
contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado
descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega dos serviços for inferior a SOo/o

(cinquenta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias.
1.1!.2.Será aplicada multa de 0,03 % (três centésirnos por cento) pordia de atraso na execução

dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infração, aplicada em dobro a
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partir do 10o (décimo) dia de atraso até .o 30" (trigésimo) dia, quando a SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA poderá decidir pela continuidade da multa
ou rescisão contratual, aplicando-se na hipótese de rescisão as penalidades previstas nos referidos

subitens ll e lll, sem prejuízo da aplicação das demais cominaçôes legais.
l.ll.3.Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato quando não for

apresentado pela contratada no momento das mediçóes, os comprovantes de pagamento da folha

de funcionários referentes à execução dos serviços, bem corno da não apresentação dos
comprovantes de recolhimento do INSS e FGTS no ato da apresentação das notas fiscais, sem
prejuízo das demais penalidades previstas no contrato

1.ll.4.As multas previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.2 e 18.2.3 deste Projeto Básico deverão ser
recolhidas pela contratada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, em favor da PREFEITURA
MUNICIPAL DEIMPERATRIZ, contado a partir da notificação recebida, ficando a contratada
obrigada a comprovar o pagamento, rnediante a apresentação da copia do recibo do recolhimento
efetuado.
1.11.4.1. Decorrido a prazo previsto para recolhimento da multa, o débito será acrescido de

1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da
quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta)dias após
a data da notificação, após o qual, o débito poderá ser cobrado judicialmente.
1.11.4.2. No caso de a contratada sel credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, a

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA poderá proceder ao
desconto da multa devida na proporção do crédito.
1.11.4.3. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos,

a contratada responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente.
1.L.4.4. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a contratada

ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, decorrentes das infrações cometidas.

lll. Além das penalidades citadas, a contratadaticará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua
inscrição no cadastro de fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE INIPERATRIZ e, no que
couber, às demais penalidades referidas no Capítulo lV da Lei no 8.666/93.

lV. As penalidades referidas no Capítulo lV, da Lei Federal no 8.666/93 estendem-se às
licitantes participantes deste processo licitatório.
V. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força rnaior, devidamente jurstificados e
aceitos pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA, em
relação a um dos eventos aqui arrolados, a contratada ou participante deste processo licitatório
ficará isentas das penalidades mencionadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA LEI ANTTGORRUPÇÃO

l. Na execução dofuturoContrato évedado à SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS URBANOS - SINFRA e à Contratada e/ou a empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou
a gestor seu:

!1. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou
a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
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lll. Obter vantagem eu benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou

prorrogações do presente Contrato, sern autorizaçáo em lei, no ato convocatório da licitação pública

ou nos respectivos instrumentos contratuais;

lV. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente Contrato;

V. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato; ou

V!. De qualquer maneira fraudar o presente Contrato; assim como realizar quaisquer ações ou

omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei no 12.84612013

(conforme alterada), do Decreto no 8.42012015 (conforme alterado), do U.S.

ForeignCorruptPracticesAct de 1977 (conforme alterado) ou de quaisquer outras leis ou

regulamentos aplicáveis ("Leis Anticonupção"), ainda que não relacionadas com o presente

Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO
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.
E, para firmeza e como prova de assim haverem; entre si, ajustado e contratado, e lavrado o
presente instrumento em 04 (quatro)viãs üê igual.ieor, que, depois de lido e achado conforme,

e assinado pela Contratacja e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

lmperatriz (MA), _ de de 2022.

TESTEMUNHAS

CONTRATANTE
Secretário Municipal

CPFIÍVIF

CONTRATADO
Representante Legal

CPF/t\,4F
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