
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAT DE IMPERATRIZ
coMtssÃo PERMANENTE DE UCrrAçÃO - CPr

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Ng. OO8/2020 - CPL

MINUTA DE EDITAL

1. PREÂMBULOI

A PREFETTURA MUNtCtPAL DE IMPERATRTZ - MA, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO

MUNICÍPlo DE IMPERATRIZ (CPL) instituída pelo Decreto ne 44, de 3L de julho de 1997, torna público para

conhecimento dos interessados que às XX:XXhoras, do dia XX de XXXX de 2020,no Auditório da Secretaria

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

lmperatriz-MA, serão recebidas as documentações e propostas e iniciada a abertura dos envelopes relativos à

licitação em epígrafe, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma presencial, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,

de interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO - SEMED, nos termos da Lei ns. 8.666/1993 e suas

alterações posteriores, pela Lei Complementar ne 1,23, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei

Complementar n'1.47, de 07 de agosto de20L4, pelo Decreto ne 8.538, de 06 de outubro de 2015, bem como
pelas demais normas pertinentes à espécie, tendo em vista o que consta do Processo ;'1e.

02.08.00.L867/2020- SEMED, de 02 de setembrode 2020, conforme descrito neste Editale em seus anexos.

2. LOCAL, DATA E HORA:

2.t LÔCAL: Todas as sessôes de Concorrência Pública e Tomada de Preço serão realizadas
temporariamente no Auditório da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, localizada na

Rua Urbano Santos, nq 1657, 39 andar, Bairro Juçara, lmperatriz-MA, com a entrega e

recebimento dos documentos de Habilitação e Proposta de Preços.

2.2 DATA: LolLLlzOzO

2.3 HORA: 14:CI0

3 OBJETO DA rrCrTAçÃO:

3.1 Constitui objeto do presente certame a Contratação de empresa especializada em serviços
de engenharia para prestação de serviços de construção de Creche municipal no bairro
Habitar Brasil, sito na Rua Diamante, S/N, Habitar Brasi!, Imperatriz-MA.

3.2 O valor global estimado de acordo com os preços praticados no mercado, para a prestação
dos serviços foi de RS1.486.205,06 (hum milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil, duzentos
e cinco reais e seis centavos).

3.3 Os valores unitários vigentes de cada produto e serviços foram estimados através do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil - SlNApl, Sistema de Orçamento
de Obras de Sergipe - ORSE e Secretaria de lnfraestrutura Urbana - SEINFRA.

3.1 oc preços aplicados para elaboração da planilha orçamentária retírada dos indicadores de
preços deverão ser DESoNERADOS, conforme legislação vigente.

4 PRAZO DE EXECUçÃO

4't o serviço deverá estar concluído no prazo de até 03 (três) meses, contados a partir da
expedição da Ordem de Serviço pela Contratante.
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