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ESTADO DCI HARANHÃO
PREFEITURA MUFIICIPAL DE IMFERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E §ERVIçOS PÚBLICO§
EDITAL

CONMRRÊNCH PUBLICA

NO OO2IaOaQ_CPL

TIPO: lVlenor Preço Global.
REGIME: Empreitada por Preço Global
REGÊNCH: Lei no I 666, de 21 de junho de 19g3 e suas alteraçÕes.
ORGÃO INTERESSADO: Secretaria de lnfraestrutura e Serviços Públicos - SINFRA.
P ROC ESSO ADM I Nl STRATIVO : 02. í 0.00.04 1 l2O2O - Sl NFRA
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: dÍa 28 de julho de 2A20 às 09:00
horas. - Gso ooorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente licitaffio será realizada
no pnmeiro dia útil subsequente.

A COMISSÃO pennnANENTE DE L|CITAÇÃO DO MUNlCÍPlo DE TMPERATRIZ (CpL), instituída
pelo Decreto no 044, de 31 de julho de 1997 e suas alteraçÕes posteriores, faz público, para
conhecimento dos interessados, que realizará e julgará a licitação acima indicada e receberá os
enveiopes HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS na Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro
Juçara * lmperatriz - MA, a sob as seguintes condiçÕes:

í. o&,ETO
í.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEGIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DE

LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICíPIO OE IMPERATRIZ.

1.2. DESCRTÇÃO DOS SERVTÇOS;

\

1.2.1 . COLETA E TRANSPORTE ATE O DESTINO FINAL DE RESíDUOS SOLIDOS CLASSE II . A.
1

.2.1.1. COLETA:Tnata-se da mleta e transporte dos resíduos solidos não perigosos domiciliares

e de outras origens, exceto resíduos perigosos (hospitalares), acondicionados ou

não,

encontrados em ruas, avenidas, praças e logradouros públicos da cidade de lmperatriz.

12.1.2. TRANSPORTE: A tarefa de transportar os produtos da COLETA, de sua origem ao
destino final.
1

2,1.3 coLETA DE RESlDLros NÃo PERlcoSoS DoMtoLtAREs: o serviço de coleta
domiciliar mmpreende a execução das atividades de mleta manual porta a porta e
transporte ao destino final dos resíduos solidos odinários domiciliares gerados em todos
os imÓveis residenciais e não residenciais do tVlunicípio de imperatriz.
1.2.1.3.1. O serviço de coleta domiciliar será prestado em toda a zona urbana e nas agrícolas,
em que for possível o acesso dos caminhÕes compactadores. A mleta dos resíduos
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MU]IIICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETÀRIA DE TNFRAESTRUTURA E §ERVIçOS PÚBLTCOS
sólidos domiciliares será efetuada porta a porta em todas as vias públicas da região
definida no mapa de coleta, inclusive aquelas onde não existe a possibilidade de
trát.ego de veÍculos, tais como: áreas de ocupaffio, passarelas de bairros, becos ou
vielas estreitas, intertor de conjuntos residenciais populares e outros que venham a
ser determinados pela SINFRA. Serão também abrangidas pelo serviço quaisquer
vias que vierem a ser criadas no demrrer da vigência do contrato.
1 21.3.2. Os coletores deverão apanhar e transportar os recipientes com cuidado necessário

e

evitar o derramamento de lixo nas vias públicas. Os
compactadores deverão ser carregados e operados de maneira que o lixo não

para não os danificar

transborde na via púbiica.
1.2.1 3.3. Os resíduos depositados nas vias públicas pelos munícipes, que tverem tombado

dos recipientes ou que tiverem caído durante a atividade de coleta, deverão ser,
obrigatoriamente, remlhidos pela Contratada. A equipe padrâo mínima para a
execu$o da coleta de lixo domiciliar manual será composta de: 0i (um) motorista,
03 (três) coletores e 1 (um) caminhão compactador de carga traseira com
capacidade para 15 m' (quinze metros cúbicos).
a coleta de feiras e/ou outros locais a ser definidos pela SINFRA, o caminhão
compactador deverá ser dotado de sistema de levantamento e basculamento de
contêineres. bem como as ferramentas de trabalho necessárias ao bom

1 21.3.4. Para

desempenho das funçÕes.
1 2.1.3 5

Para

a

realizaSo dos serviços, serão necesúrios

05

(cinco) caminhÕes

compactadores em operação e mais 01 (um)de reserva técnica.

1213.6 Considerando uma reserva técnica de 15o/o da frota de caminhÕes
1.2137

coletores.

Os veículos compactadores deverão ter Sistema de Posicionamento Global (GPS),

rastreamento via satélite e não poderão ter mais de cinco anos de fabricação.
Deverá ser fornecido à SINFRA, usuário e senha para acesso ao sistema de
localização, que informe status e histórico para efeito de fiscaliza$o.
1.2.1

4

COLETA DE
DUOS pÚgtrcos: O serviço de coieta de resíduos públicos
compreende o recolhimento manual e transpoúe até o destino final, com utilização de
cam ÍnhÕes coletores compactadores. dos seguintes tipos de resíduos sótidos:

1.2.1.4.1. Produffio dos serviços de limpeza urbana executados pela Prefeitura tVlunicipal de
lmperatriz, ou por suas secretarias ou demais órgãos da administração municipal;
1.?.1.4.2. Focos de lixo (disposiçoes irregulares de resíduos sólidos orgânicos ou recicláveis
sim ilares aos resíd uos dom iciliares)
;
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1.2.1

4..3. Resíduos de feiras e mercados dispostos nos mntêineres serão coletados pelo
caminháo mletor com o sistema de elevação de contêineres; Resíduos provenientes da
operação de atividades institucionais promovidas pela SINFRA (mutiroes,
desocupaçÕes, etc.);

1.2.1.4.4. Resíduos resultantes da varrição de vias e logradouros públicos, limpeza de feiras, e
mercados;
1.2.1.4..5. Resíduos provenientes da atividade irregular de triagem realizada por catadorcs nas
vias públicas;

12.1.4..6. Resíduos gerados em Unidades da Adminlstração Pública Ntlunicipal que não
utilizam a coleta domiciliar convencional. Excetua-se, deste serviço, a coleta de resíduos
cuja operaçâo necessita da utilizaçáo de equipamentos difeenciados, tais como
resíduos da construção civil (caliça, restos de obnas e solos em geral), móveis
inservíveis, bem como resíduos arbóreos que serão objetos de coleta específica.

-

1.2.1.4..7. Os grandes geradores de resíduos solidos
estabelecimentos industriais,
comerciais, de construção civil e prestadores de serviços
deiem apresentar a
prefeitura seus planos de gerenciamento de resíduo e se responsabilizar por eles. Desta
forma, quando o volume de resíduos originários destes estabelecimentos excederem o
limite estabelecido por legislação municipal, a Contratada deverá mmunicar à
Contratante, por escrito, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da
realização da coleta, informando o endereço completo do gerador e a quantidade
estimada de resíduos mletados, para fins de enquadrá-lo nas disposiçÕes da legislaçao
aplicável. As comunicaçÕes dos reincdentes relativas ao item anterior deverão ser
renovadas mensalmente. A título de colaboraÉo, a Contratada deverá informar a
Contratante o endereço completo do gerador, o tipo e quantidade estimada dos
resíduos, quando da ocorrência de tais fatos; Havendo um aumento de resíduos a
remlher, em consequência de crescimento da população, do número de
estabelecimentos mmerciais ou industriais, ou por outna ocorrência não prevista, a
Contratada deverá adequar seus recursos às necessidades do serviço, de forma a
manter os padrÕes estabelecidos nos "Planos de Trabalho"

-

1

215 COLETA DE RESIDUOS EM AREAS t}E UFíCIL ACESSO: Em áreas de difícil acesso
e locais com impedimento para o trânsito dos veículos coletores compactadores, serão
adotados veículos especiais, conforme descrito a segurr:

1.2.1.5.1. Em vias sem calçamento, serão utilizados caminhÕes com tração 6x4 (seis por
quatro), equipados oom caçambas basculantes, com capacidade de 12 m3 (doze metros
cúbicosi.
§EÇRETJ\RIA DE tNrRÂEsrRUTuRÀ E sERylçO§
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1.2.1.5.2. Em vias sem calçamento e mm declividade acentuada e de difícil acesso, serão
utilizados tratores agrícolas com 95cv de potência, equipados com carreta rebocável
sobre pneus.
1

1

.2.1.5.3. Para a realizafio destes serviços, seráo neoessários 01 (um) caminhão basculante
de 12 (doze) m'em opera$o e 02 (dois) l,eículos tipo tratores agrícola com carreta
rebocável sobre pneus.
.2.1.5.4. A equipe padrão mínima para a execução da coleta de lixo em área de difícii acesso
será composta de: 01 (um) caminhão basculante com 01 (um) motorista, 02 (dois)

coletores e 02 (dois) tratores agrícolas com carreta rebocável sobre pneus, com 02
operadores de micro trator e 04 coletores respectivamente.
1.2.1.6. COLETA GONTENEIRIZADA. A coleta conteinerizada compreende a disposiçao de
resíduos sólidos domiciliares em contêineres sobre rodas e com tampa, mm capacidade
volumétrica mínima de 660 litros, que posteriormente serão coletados por caminhão
compactador dotado de dispositivo especial que báscula mecanicamente o contêiner
despejando seu mnteúdo na caixa de carga do equipamento.A Contratada fornecerá 40
(quarenta) contêineres de 660 litros. O tipo e modelo do contêiner e a capacidade serão
definidos pela licitante vencedora em seu Plano de Trabalho.
1.2.1.7 FREQUÊNSA pE COLETA

coleh de resíduos solidos classe ll-A deverá ser executada de acordo com as três
modalidades de frequência definidas a seguir, que serão adotadas conforme a regiáo da

1.2.1.7 .1. A

cidade.

r'

/
/

Diária: Os serviços seráo executados diariamente, de segunda-feira a sábado;
Altet[Ada pal Os serviços serão executados nas segundas, quartas e sextas-feiras;
Alternada ímpar: Os serviços serão executados nas terças, quintas-feiras e aos
sábados.

1

.2.1.7 .2. A coleta dos resíduos solidos ordinários domicilares deverá ser executada inclusive

nos feriados e dias santos, e em qualquer mndição climática. Haverá dois turnos de
coleta, mnforme a região da cidade. Abaixo, estão definidos os horários de trabalho
para cada turno:

/

Diurno: O início da mleta deveÉ se dar no horário comprcendido entre 7h00min. e o
término no máximo até 15h20min, nas quartas, quintas, sextas-feiras e aos sábados,
e 'l8h00min nas segundas e terças-feiras.
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/

Noturno: O início da coleta deverá se dar no horário compreendido entre 19h00min. e
o término no máximo até 02h nas quartas, quintas, sextas-feiras e aos sábados, e
04h00min nas segundas e terças-feiras;

1.2.1 7.3. O horário de início da coleta é considerado como

o horário em que as equipes de

coleta iniciam a execu$o do recolhimento dos resíduos nos seus respectivos setores de
coleta. O horário de término da coleta é considerado o horário a partir dos quais as
equipes deverão se deslocar para realização da descaça dos resíduos mletados.

1.2.1.7.4. Eventualmente, em virtude da realização de grandes eventos no [tllunicípio, tais
como: carnaval, shows, feiras, fóruns, jogos de futebol, entre outros que atraem grande
quantidade de público, deverá ser disponibilizada equipe(s) para o recolhimento dos
resíduos gerados pelas atividades de iimpeza nos locais e horários de sua realiza$o.
1.2.1.7.5. A frequência e horários de coleta poderão ser modificados no período da vigênca
do contrato, podendo ser alterados os turnos elou frequências em determinadas regiÕes,

a critério da SINFRA, ficando assegurado o equilÍbrio entre o número de veículos nas
modalidades de frequência altemadas. As frequências e turnos de coleta devem ser
determinados por áreas, de forma a aperfeiçoar a utilização dos equipamentos coletores
e deverão mnstar do Plano de Trabalho que a empresa vencedora deverá apresentar a
SINFRA.
1.2.1.7 .6. Algumas das principais avenidas da cidade deverão ter mleta diária noturna. Nestas

vias, os resíduos serão coletados regularmente dentro dos roteiros nos quais estão
inseridos. Nos demais dias da semana, estas avenidas deverão ser atendidas por
roteiros especÍfims, se necessário.
12

2

EQUIPE DE COLETA SELETIVA E RESÍDUOS VOLUMOSOS
1.2.2.1. Consiste na coleta de resíduos sólidos recicláveis, bem como resíduos volumosos ou
objetos e materiais inservíveis de grande porte, que deverão ser apresentados pelos
munÍcipes ao sistema de coleta nos dias e horários préeshbelecidos pela divulgação
dos serviços.

1.2.2.2. Os resíduos recicláveis classificam-se em plásticos, vidros, metais, papel, papeláo ou
qualquer outro material inerte proveniente dos resíduos sólidos domiciliares e/ou
comerciais que sejam passÍveis de reutilizaçáo e/ou reciclagem.
1.2.2.3. A mleta deverá ser feita em dias aiternados, utilizando-se caminhôes de carroceria de

madeira equipados com tela do tipo gaiola, com capacidade para 20

m' (vinte metros

cúbims)
1.2.2.4. A Contratada deverá recolher todos os resíduos acondicionados para a coleta seletiva
e aqueles depositados em pontos de entrega. v.oluntária.
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1.2.2.5. A mleta seletiva de resíduos deveÉ ser executada em todas as vias públicas oficiais,

abertas à circulação, ou que venham a serem abertas durante a vigência do Contrato,
aessíveis a veículos em marcha rcduzida ou não.
1.2.2.6. Em caso de inacessibilidade do veículo mletor, a Contratada deverá realizar a coleta
manualmente ou dispor outros mecanismos, possibilitando a efetiva realiza$o da coleta

de resíduos de forma satisfatória.
1.2.2.7 . A coleta seletiva deveÉ ser realizada de acordo com o itinerário definido antes do
início das ativdades, aprovado pela SINFRA
1.2.2.8. A SINFRA reserva o direito de alterar o Plano de Coleta, ao seu critério, visando à
melhoria dos serviços ou a redução dos seus custos, preservando a qualidade da coleta.
Os setores da Coleta Seletiva devem ter os mesmos limites que os setores da Coleta
Domiciliar, podendo estes ser agregados para formar os primeiros.
1.2.2.9. A frequênca da mleta seletiva de resíduos solidos recicláveis deveÉ realizar-se no
período diurno, de acordo com o itinerário previamente defínido peÍa Contratada, com
aprovaffio da SINFRA.
1.2.2.10. É atribuição da Contratada, executar o plano apresentado à Prefeitura e aprovado
pela SINFRA, dando ciência prévia dos dias e horas em que os serviços serão
executados, através da distribuição de impresso proprio aprovado pela SINFRA, nos
respectivos locais que sofrerão alteração do atual plano de coleta, ou de sua introdução,
sendo de sua responsabilidade as informaçÕes contidas no mesmo, bem como correndo
às suas expensas o processo de divulgação.
1.2.2.11. Qualquer alteração a ser introduzrda no plano de coleta, após aprovação pela
SINFRA, deverá ser precedida de aprovaçâo e comunicaçáo individual a cada
residência, ou estabelecimento, com, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas de
antecedência.
1.2.2.12. E vedado à Contratada, proceder às alteraçôes, remanejamentos ou quaisquer
outras formas ou mudanças, independentemente da denominaSo utilizada, que
efetivamente venham a trazer alteraçôes no plano de coleta, em qualquer de suas
formas ou características sem prévia aprovação e autorizaçáo da SINFRA, sob pena de
nulidade do ato e das sançôes previstas no Contrato, ou outnas previ$as em legisla$es
próprias, respondendo a Contratada civile criminalmente pelo ato verificado.
1.2.2.13. Os setores, frequência de coleta e horários estabelecidos no plano de mleta seletiva
deverão ser rigorosamente obedecidos, sob pena de aplicaçao de sangÕes definidas no
contrato.

1.2.2.14. Os resíduos coletados deverão ser encaminhados para local indicado pela SINFRA
dentro do perímetro urbano desde que haja condiçÕes de efetuar a pesagem em balança
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com sistema de identificação eletrônica dos caminhÕes, ficando

a triagem e

a

comercialização a critério da municipalidade.
1.2.2.15. A Prefeitura reserva o direito de firmar convênio entre associaçÕes, organiza$es
não governamentais e/ou cooperativas para a separação, triagem e comercializaçao dos

materiais recicláveis provenientes

da mleta diferenciada de

resíduos sólidos

dom iciliares, resíduos secos e/ou inertes.
1

.2.2.16. Os releitos gerados na etapa de triagem serão recolhidos pelos cam inhÕes da coleta
domiciliar e enviados ao destino final.

1.2.2.17. Os veículos utilizados na coleta e transporte de resíduos sólidos deverão ser
pesados em balanças indicadas pela SINFRA.
1.2.2.18. Serão formadas 04 (quatro) equipes, compostas cada uma por '1 caminhâo
carroceria de madeira com capacidade de 20 m=, equipado com tela tipo gaiola, 1 (um)
motorista e 3 (três) mletores munidos das ferramentas necessárias para a perfeita
execução dos serviços.
1 2 3 COLETA MANUAL DE RESÍDUOS DIVERSIFICADOS
1.2.3.1. Consiste na coleta e carga de terra e entulhos e resíduos diversos lançados
indiscriminadamente e acumulados em grande ou pequeno volume nas vias e
logradouros públicos, inclusve transporte ate o destino final ou outro local determinado
pela Contratante.
.].2

4

EQUIPE DE COLETA E TRANSPORTE DE GALHARIAS E RES|DUOS VERDES

12.4.1. O serviço compreende a remo$o de resto de poda e res[duos de manutenção de
áreas verdes executadas nas vias públicas, inclusive transporte até o destino final
determ inado pela Contratante.

1.2.4..2. A equipe padrão deverá sercomposta por01(um) operador, 02 (dois) Auxiliares de
Serviços Gerais e 01 (um) caminhão carroceria do tipo lVlunck e ferramental composto
por motosserra, enxadas, enxadÕes, vassoura, forcados, ancinhos, picaretas, pás,
rastelos, carrinho de mão, e quaisquer e outros materiais necessários à boa execução
dos servigos. A mntratada deverá dispor de 01 (um) fiscal com uma motocicleta.
1.2.4..3. E imprescindível no tnansporte o uso de cobertura, evitando que resto de resÍduos
caiam nas ruas.
1.2

5

COLETA E TRANSPORTE ATÉ O DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DA @NSTRUÇÃO
CIVIL E DA DEMOLIGÃO íRCD}. ASSIM COMO RESÍDUOS INERTES DIVERSOS
CLASSE II.B.

1.2.5.1.

A coleta de resíduos provenientes da construçáo civil e da demoliçao consiste

no

remlhimento de entulho proveniente da construção civil e da demolição descartados em
sÉcRETÂRlÂ DE rNFRÂEsrRUTupú E sERVtços
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locais inapropriados no lVunicípio ou cuja remoção seja solicitada pelo contribuinte à
Prefeitura Municipal de lmperatriz. Estes serão mletados com a utilizaçáo de
retroescavadeiras e caminhÕes baswlantes para serem transportados ao local
apropriado.

1.2.5.2. A operação irá ocorrer mnforme demanda informada pela Secretaria [t/]unicipal de
lnfraestrutura e Serviços Públims, pr solicitação dos moradores ou por denúncia a
respeito de locais com neoessidade de serem llmpos.
1.2.5.3. Residuos a serem coletados:
1.2.5.3.1. Serão coletados os resíduos classificados como inertes, que são aqueles
provenientes da mnstrução civil e da demolição ou ainda o resíduo inerte classificado
comCI entulho que não possa ser transportado em caminhão compactador para a
destinaçáo final, como por exemplo. madeira, concreto, cerâmica, telhas, cama, sofá,
móveis em geraletc.

1.2.5.3.2. Não estão enquadrados como RCD

os

resíduos caracterizados como
domiciliares, resÍduos líquidos e/ou pastosos, galhos e folhas provenientes da poda
de árvore, bem como aqueles oriundos de estabelecimento de trato de saúde
(hospitais, clínicas, ambulatórios, farmácias, veterinárias, laboratórios de análises
clínicas, etc.).

1.2.5.3.3. Os serviços de coleta de RCD compreendem o remlhimento em todo o território
municipal e será realizado de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 17h00min,
assim como nos finais de semana e/ou feriados, caso haja alguma demanda

extraordinária solicitada pela Secretaria Municipal
Públims.
1

de

lnfraestrutura

e Serviços

.2.5.3.4. Os resíduos seráo coletados nos logradouros públims utilizando rctroescavadeira

e caminhão basculante de 7m'.
1.2.5.3.5. Os coletores serão responsáveis pelo remlhimento dos resíduos leves que
eventualmente forem derramados no chão durante a operação de coleta, deixando os
logradouros isentos de detritos.
1.2.5.3.ô. E terminantemente proibida a prática de catação e a guarda de quaisquer tipos
de material oriundo do lixo coletado {xepa}, bem como a solicitaçâo de qualquer tipo
de gratificação à população.
1

2.6 VARR!ÇÃO MANUAL DE VIAS PUBLICA§
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ESTADO DO FIARANHÃO
PREFEITURA MUHICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARTA DE TNFRAESTRUTURA E SERVrçOS PúBLTCO§
1.2.6.1. O seruiço de varrição manual de vias e logradouros públicos consiste na operação
manual da varrição na supeúície dos passeios pavimentados, sarjetas e canteiros

centrais não ajardinados, esvaziamento dos cestos de lixo e acondicionamento dos
resíduos passíveis de serem contidos em sacos plásticos, em todas as vias e
logradouros públicos da área urbana de lmperatriz.
1

.2.6..2. A operação da varrição manual será executada por equipes constrtuídas de ü2 (dois)

varredores devidamente uniformizados, inclusive com os equipamentos de proteçâo
individual, utilizando-se de carrinho do tipo "contêineres de 240 (duzentos e quarenta)
litros" com tampa, vassourão apropriado, vassourinha, pazinha com cabo alongado. pás
e sacos plásticos de 200 (duzentos) litros, os quais serão dispostos nos passeios ou
locais apropriados para a sua posterior mleta e rcmoçáo pelos caminhÕes da coleta até
o deSino indicado pela Contratante. Será facultado alternativamente à Contratada, o
emprego de tecnologias elou equipamentos operados manualmente que propiciem e
resultem no mesmo padrão de qualidade proposto para o serviço de varrição manual.
1.2.6.3. Os serviços serão realizados de segunda a úbado, devendo aos domingos e
feriados, serem varridos no mínimo 10 Yo (dez por ento) do total das varriçÕes
executadas em cada dia da semana.
1.2.6.4. Os turnos de varrição manual poderão ser: matutino, vespertino ou noturno, conforme
as especificidades de mda localidade, devendo os horários de início e término de cada
turno constar do plano de trabalho apresentado pela vencedora no ato da contrataçáo.
1.2.6.5. A Contratada, de amrda com programação prévia a ser fornecida pela Contratante,
deverá estar apta a atender situaçÕes eventuais de trabalho, quando deverá proreder a
limpeza das vias e logradouros públims nos locais da realização de eventos esportivos,
culturais e artísticos, o mais rápido possível após o término dos mesmos de forma a
restaurar suas condiçÕes de Iimpeza.
'1.2.6.6.

O produto dos serviços de varnção manual será removido logo após o ténnino dos

trabalhos não devendo permanecer nas vias mais de 06 (seis) horas após a finalização
dos serviços

. A coleta dos resÍduos de varnção será executada pelos caminhÕes da coleta de
resíduos domiciliares. A coniratada deverá dispor de02 (dois) fiscais no período diurno e
01 (um) fiscal no período noturno, munidos mm 01 (uma) motocicleta cada para

1.2.6.7

fiscalização dos serviços.

A Contratada fica obrigada a proceder à divulgação do plano referencial de varrição,
providenciando mmunicação individual, através de impressos, a cada residência ou

1.2.6.8.

estabelecimento, dando ciência dos serviços de varrição.
SECRETÂRIA DE rNFRÀEETRuruRÀ E sERVtÇos
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ESTADO DO I'IARANHÃO
PREFEITI,'RA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIÁ DE INFRAESTRUTURA E SERVIçCI5 PUBLICOS
1.2.6.g. lndependentemente das comunica$es anuais, as alteraçÕes nos Planos de Trabalho
deverão ser precedicjas de mmunicação individual, através de impresso, às residências
e estabelecimentos com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da
implantação das alteraçÕes.
1

.2.6; A. E de responsabilidade da Contratada a confecção e distribuição dos impressos, cujo
texto deverá ser de prévio conhecimento da Secretaria Municipal de lnfraestrutura e
Serviços Urbanos - SINFRA.

1.2.6.11. Se no decorrer do período contratual, e por determinação da Contratante, os
pÚblicos
serviços de varriçáo manual se tornarem neoessários em vias e logradouros
que não façam parte integrante da rela$o do Projeto Básim, a Contratada de comum
acordo com a Contratante, faÉ jus a uma revisão do preço total estimado, mm as
respectivas mediçÕes mensais dos serviços efetivamente realizados, equivalente ao
aumento das quantidades dos serviços.
12

7

EQUIPE DE CAPINA MECANIZADA

1.2.7.1.

A capina mecanizada rleveÉ ser realizada nos locais previamente indicados pela

Contratante, onde houver acúmulo de vegetação junto ao meio-fio e passeios, através
de veículo agrícola acopiado à roçadeira afticulada.
1.2.7.2. A roçadeira articuiada é um equipamento especialmente proletado para a roçagem de
grandes áreas que não demandam de roçagem manual, terrenos baldios, áreas verdes,
etc.

1.2.7.3. Os resíduos colhidos serão ensacados, dispostos nas vias e logradouros pÚblicos
para posteriormente serem transportados ao destino final indicado pela Contratante.
1.2.7.4. O serviço será executado pela Contratada, de segunda a sábado, no período diurno.
Devendo iniciar as atividades às 08h00min e sua conclusão não deverá ultrapassar as
18h00min horas. Em casos excepcionais, os horários poderão sofrer alteraçÕes, desde
que aprovados Pela fiscaliza$o.

1.2.7.5. para execução cio serviço de capina mecanizada, a contratada deverá utilizar para
cada equipe padrão 0Í (um) caminhão basculante com capacidade de 12 m' (doze)
metros cúbicos, 01 (umi motorista, 03 (três) ajudantes, 01 (um) veículo agrícola munido
do acessório roçadeira articulada e 01 (um) operador de máquina, munidos de
ferramentas e materiais adequados, como enxada, pá, rastelo, entre outros.
EQUIPE TE LIMPEZA DE FEIRAS LIVRES. MERGADOS. PRAÇAS. MONUMENTOS E
LOGRADOUROS PÚBUGOS.

128.
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ESTADo Do MARÂl*rÃo
FREFEITURA MUNICIPAL §E IMPERATRIZ
SECRETARTÁ DE TNFRAESTRUTURA E sERvrços púelrcos

12.8.1. Consiste na varrição, lavagem, com água e detergente, e mleta de

resÍduos

resultantes da comercializaffio dos feirantes em locais onde se realizam feiras livres e
no mercado municipal, além de outros locais públicos, como praças e logradouros,
mediante determ inação da Contratante.

A limpeza de feiras e mercados deveÉ serexecutada manualmente, com o emprego
de equipe devidamente aparelhada com as ferramentas necessárias à boa execução

1.2.8.2.

dos servlços.
1 2.8.3. Todos

os resíduos resultantes dos serviços deverão ser remlhidos e transportados

para o destino final indicado pela Prefeitura.

1.2.8.4.

A periodicidade mm que deveÉ ser executado este serviço será definida

conforme

necessidade da mntratante. O serviço será exeçutado de segunda a domingo.
1.2.8.5. Para execução dos serviços de limpeza e higienização de feira a contratada deverá
dispor de equipe padrão mmposta por 01{um) motorista, 0'1 (um) encarregado, 10 (dez)
auxiliares de serviços gerais, 0'1 (um) caminhão pipa com capacidade de 20.000(vinte
mil) litros de água, dotado de moto-bomba, iato de pressão, mangueiras, utensílios,

detergente, desinfetante e ferramental neoessário
(uma) motocicleta para a fiscalização.
12

9. EQUIPE PADRAO PARA SERVIGOS

à boa execução dos serviços e 01

DIVERSOS

1.2.9.1. Execução dos serviços diversos de limpeza urbana consiste na execu$o de
capinação, roÇagem, raspagem de terra e areia das pistas de rolamento e sarjetas,
faixas de passeios das áreas do lMunicípÍo, bem como o devido acondÍcionamento,
quando necessário.

1.2.9.2. Na capinação manual serão utilizadas ferramentas como: pás, garfos, foices,
enxadas, carrinhos de mão, etc.

1.2.9.3. A roçagem e feita quando se deseja manter a cobertura vegetal, evitando-se
deslizamentos de terra e erosÕes ou por razÕes estéticas
1.2.9.4. Coleta e transporte dos resíduos provenientes das limpezas especiais até o destino
finalou outro locala critério da PREFEITURA.
1.2.9.5. A pintura de meio-fio é um serviço complementar aos de varriffio e capina. Além de
realçar/resmltar a limpeza dos logradouros e ruas, a pintura de guias é util na orientaçáo
do tráfego de veículos. A frequência desse serviço depende da qualidade do material
utilizado, como cal e a visibilidade que se deseja dar ao local.

stcRETÂR,Â DE IIiFRÀESTRUTURÀ E sERVIços púBLKos
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUTTIICIFAL DE I}4PERATRIZ
SECRETÂRIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOs PúBLICO§
1.2.9.6. A equipe padrão deverá ser composta por 01(um) motorista, 01(um) fiscal e 16
(dezessets) auxiliares de seniiços gerais, 04(quatro) operadores de roçadeiras, 01(um)

caminhão basculante com 12m3 (doze) metros cúbicos úensílios e ferramental
composto por enxadas, enxadÕes, vassouras, forcadas, ancinhos, picaretas, pás,
carrinho-de-mão, sacos plásticos de 2O0(duzentos) litros, broxas, cal hidratada, fixante,
balde, fio de corte, lâmina de mrte, tela de proteção, gasolina, oleo 2 tempos e
quaisquer outras ferramentas necessárias à boa execuSo dos serviços.
1.2.9.7

. Deverá ser previsto no orÇamento o transporte adequado dos funcionários até os

locaÍs de trabalho.

1.3. ESPECTFTCAçOES GERAIS DA PRESTAÇÃO DO SERVTÇO
1 3 1. DESTINACÃO FINAL DOS RES|DUOS SOLIDOS

A Contratada deverá transportar os resíduos sólidos coletados até os locais de destino
indicados pela Secretaria [Vlunicipal de lnfraestrutura e Serviços Públims.
1.3.1.2. Todos os veículos carregados deverão ser pesados, obrigatoriamente, em balanças
indicadas pela Secretaria [t/unicipal de lnfraestrutura e Serviços Públims - SINFRA.
1

.3.1 .1 .

'1.3"1.3.

A Contratada deverá submeter seus veículos de coleta ao mntrole de tara, sempre
que a Secretaria hllunicipal de tnfraestrutura e Servips Públims - SINFR ao exigir.
1.3.1.4. A cada operafio completa de pesagem realizada será emitido um comprovante da
operação (ticket) em 3 (três) vias, sendo que após concluÍda a openação de pesagem,
uma via será entregue na Secretaria [Vlunicipal de lnfraestrutura e Serviços Públicos SINFRA e uma à Contnatada.
a 41..J.
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reçonsabilidade da Secretaria [Vlunicipal de Serviços Urbanos.
1.3.1.6. Não serão permitidas operaçôes de pesagem de caminhÕes que não estejam
cadastrados na Secretaria [íunicipal de lnfrae$rutuna e Serviços Públicos.
13

2 VEICULOS

E EQUIPAMENTOS

1.3.2.1. Para facilitar o gerenciamento e os relatórios informatizados, a Contratada deverá
providenciar um cadastramento prévio dos caminhôes. Nesta ocasião, será Íornecido
gratuitamente pela Secretaria, uma etiqueta de identificação que deverá ser fixada no
mesmo, sem a qual as operaçÕes de pesagem serão desabilitadas. E responsabilidade
da Contratada, a guarda, manutenção, instalação e reposição, em caso de perda deste
dispositivo.

1.3.2.2. As alteraçÕes de veículos automotores no cadastro somente serão autorizadas pela
Secretaria de lnfraestrutura e Serviços Públims SINFRA, se a idade do veículo se

-

mantiver dentro dos limites estabelecidos no Proleto Básico e seus anexos.
srcRETÀRtÂ DE rNFRÀESTRUTURÀ E sERVtçot
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAI. EE IMPERATRIZ
SECRETARTÂ DE rNFRÀE§TRUTURA E SERVrçOS PúBLTCOS
1.3.2.3. Os padrÕes de pintura, adesivos e identificação dos veículos deverão seguir as
normas definidas pela Contratante, podendo a Contratada propor pro.leto a ser
implantado nos veículos de coleta, alusivo
mensagens institucionais de
conscientizaçáo ambiental. Os veículos cobtores compactadores deverão trafegar até a
unidade de destino final indicada pela Secretaria de lnfraestrutura e Serviços Públicos
SINFRA com o escudo compactador e com a tampa da caçamba coletora de lixo
fechado, ficando inclusive proibida a mlmação de qualquer resíduo proveniente da
coleta sobre a tampa e a caçamba coletora dos veículos.

a

-

1.3.2.4. Os coletores mmpactadores para coleta manual deverão ser do tipo fechado, com
vedação estanque, sistema de carga traseiro com capacrdade mÍnima de 15m'(quinze
metros cubicos), montados em veículos condizentes. A comunicação entre o motorista e
os çoletores, durante a operafio, deverá ser feita através de uma campainha (sinal
sonoro) posicionada no interior da cabine do veículo. O ciclo de compachção e a
descarga dos resíduos serão feitos através de atuaçáo hidráulica. Os rreÍculos deveráo
estar equipados oom sistema hidráulico para levantamento
basculamento de

e

contêineres e monitoramento de operação via satélite (GPS).

1.3.2.5. Não serão aceitos veículos compactadores com mais de 05 (cinco) anos de
fabricação.
1.3.2.6. Os demais equipamentos, caminhÕes basculantes, retroescavadeira, pá carregadeira,
mini carregadeira, trator agrícola, veículos de apoio e motos, não poderáo ter mais do
que 07 (sete) anos de uso.

. Quando os veÍculos não forcm de propriedade da licitante, deverá ser anexado o
compromisso hábil entre a licitante e o vendedor, o cedente, arrendante ou o locador,
devidamente registrado em Cartorio de Títulos e Documentos, em que conste
Declara$o Formal das partes, de que os veículos estarão disponíveis e vinculados ao

1.3.2.7

futuro contnato, sob pena de inabilitaçao.

1.3.2.8. Os veÍculos compactadores e demais equipamentos relacionados pela licitante
deveráo estar disponíveis no momento da assinatura do Contrato, pana que não haja
soluSo de continuidade dos serviços.
1.3 2 -q. No decorrer do mntrato, em msos especiais, desde que aprovado peviamente pela
SINFRA poderão ser utilizados veículos com menor ou maior capacidade volumétrica do

que a citada anteriormente.

1.3.2.10. A licitante poderá propor veículos/equipamentos com capacidades volumétricas
superiores às discriminadas, porém deverá manter a capacidade volumétrica total
equ ivalente a

d

imensionada.
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ESTADO DO MARANHÃO
FREFEITURÂ MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
§ECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E §ERVIçOS PúBLICOS
1

.3.2.11. Todos os mntêineres estarão sujeitos a um plano de manutençáo e limpeza a fim de

assegumr ótimas condiçÕes de aspecto
contrato
13
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INSTALAÇÕES

-

e

estado geral durante toda

a dura$o

do

ESTRUTURA OPERAGIONAL

1.3.3.1. A Contratada deverá dispor, no mínimo, das seguintes instalaçÕes fixas: oficina
mecânica; setor de lavagem de veículos; almoxarifado e adendos, providos de
ferramentas, estoque de mmponentes e peÇas de forma a poder garantir, com
regularidade a manutenção dos veículos e reparação em contêineres. Deverá,
igualmente, dispor de garagem ou pátio de estacionamento, não sendo permitida a
permanência de veículos na via pública, quando fora de serviço ou aguardando o início
dos tnabalhos.
1.3.3.2. As !nstalaçfus deverão ser dotadas de vestiário mm druveiro e sanitário e escritório
para controle e planejamento.

'1.3.3.3.

As

instalaçÕes deverão atender, plenamente, às exigências mnstantes nas
Especifica$es Técnicas, do presente Proleto Básim, e serem mmpatíveis com o
número de equrpamentos relacionados em atendimento aos recursos materiais
solicitados, e com a lt/etodologia de Execução e Proposta apresentadas.

1.3

4

PESSOAL. ESTRUTURA OPERACIONAL

1.3.4.1. Competirá à Contratada a admissão de motoristas, técnicos, varredores, ajudantes,
encarregados
outros funcionários necessários ao desempenho dos serviços
contratados, correndo por conta desta todos os encargos necessários e demais
exigências, das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais e outras de qualquer natureza.

e

1.3.4.2. Só deverão ser admitidos candidatos que se apresentarem com boas referências e
possuÍrem documentaffio necessária e em ordem.

1.3.4.3. Deverão ser atenciosos e educados no tnatamento dado ao munÍcipe, bem como
cuidadosos com o bem público.
1.3.4.4. A fiscaliza$o terá direito de exigir dispensa, a qual deverá se realizar dentro de 48
(quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja mnduta seja prejudicial ao bom
andamento do serviço. Se a dispensa der origem à
em nenhum caso, qualquer responsabilidade.

afio judical, o

lVlunicípio nâo ierá,

1.3.4.5. Durante a execução dos serviços é absolutamente vedado, ao pessoal da Contratada,
a execuffio de outras tarefas que não sejam objeto destas especifica$es.
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ESTAT}O DO HAR.ANHÃO
FREFEITURA MUNICIPAL DE IMFERATRIZ
SECRETARIA DE rNFRÀESTRUTURA E §ERVrçOS PÚBLTCOS

1.3.4.6. Será terminantemente proibido aos empregados da Contratada fazer catação ou
triagem entre os resÍduos mletados pela coleta domiciliar, de varrição para proveito
próprio.

.

Será expressamente proibida à ingestão de bebidas alcoólicas,
gratifica$es e donatrvos de qualquer espécie.

1.3.4.7

a

soiicitaçao de

A equipe deverá apresentar-se uniformizada e asseada, com vestimenta e calçados
adequados, bonés, capas protetoras e demais equipamentos de seguranp quando a
situa$o os exigir, conÍorme NR No 06.

1"3.4.8.

1.3.4.9. Cabe à Contratada apresentar, nos locais e no horário de triabalho, os operários
devidamente uniformizados, providenciando equipamentos e veículos suficientes para a
realização dos serviços.

1.3.4.10. Os serviços poderão ser iniciados com uniformes nos padrÕes habituais da
Contratada, devendo a empresa num ptazo de até 30 (trinta) dias a contar do
fornecimento das informa$es pela Secretaria ftíunicipal de Serviços Urbanos - SINFRA,
providenciar a adequação às cores, padrÕes, dizeres e logotipos determinados pela
Prefeitum.

1.4. Valor estimado para execução da obra é de R$ 30.235.629,60 {Trinta milhôes duzentos e
trinta e cinco milseiscentos e vinte e nove reais e sessenta centavos).
2. PRAZO DE EXECUÇÃO

e

2.1. O prazo & execução será
12 (doze) rf,lses, contados a partir da data do recebimento da
ordem de Serviço emitida peia Secretaria de lnfnaestrutura, Transportes e Serviços Públicos
SINFRA

-

2.2. A vigência do mntrato será de 1?{doze) meses, inicando-se a partir da assinatura da primeim
Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado por igual período, através de termo aditivo, conforme
inciso ll, do aÍt. 57, da Lei No 8.666/93 e suas atualiza$es.
3. FONTE DE RECURSOS

3.1. Os serviços objeto desta licitaçâo serão custeados com recursos próprios da Prefeitura
It/unicipal de lmpenatrizlWA, e estão consignados no orÇamento vigente na rubrica orçamentária
Custeio da lluminaçao Pública:

Unidade Orçamentária:

15 512 0064.2170

Elemento de Despesa:

3.3.90 39
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Ficha: 822

* Fonte de Recurso:

4. DO LOCAL

tE

001

-

Tesouro l\íunicipal

RETIRADA DO EDTTAL E APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAçÃO E PED|DOS

DE ESCLARECIMENTOS

4.1. O Edital e seus anexos estarão disponíveis para download no sÍtio da Prefeitura, através do
endereço eletronico wwrv.impenatriz.ma.qov.br/licitames ou podem ser obtidos mediante pagamento
no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a rer remlhido através de Documento de Arrecadaçáo
Municipal - DAM, emitido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária;

\./

4.2 A Edital e seus anexos poderão ser consultados gratuitamente na sede da CPL, na Rua Urbano
Santos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatriz/h/A, CEP: 65.900-505, estando disponÍveis para
atendimento em dias úteis, das 08h às 12h.

4.3 Os pedidos de esclarecimentos e impugnação sobre o Edital desta Concorrência Pública
deverão ser protomlizados, no horário comercial, de segunda a sexta-feira das 08:00 as 12:00
horas (temporariamente, conforme Portaria no O37ftA20 de 19 de março de 2020) no Protocolo
Geral da Comissão Permanente de Licitação, Rua Urbano Santos, no 1657 - Bairro Juçara,
lmperatriz-lVlA, CEP: 65.900-505 ou mediante via postal mm Aviso de Recebinrnto (AR] enviado
ao endereço indicado no item4.2.

4.3.1. Temponariamente no período da Pandemia, os pedidos de esclarecimentos bem como
lmpugnaçÕes, serão aceitos e recebidos através do endereço eletrônico:
''

,.

: -

t
.

5. DOCI,JMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL

'\-,

5.1. lntegram o presente Edital, como partes indissociáveis, os seguintesanexos:
a) Anexo I - Proleto Básico, planilha orçamentária, Composição de Preços Unitários, Encargos
Sociais e Composição de BDl.
b)Anexo ll- Carta Credencial
c) Anexo lll- tVlodelo de Atestado de Visita
d)Anexo lV -Declaração de Concordância do Responsável Técnico
e)Anexo V - It4odelo de Carta Fiança Bancaria
f) Anexo Vl - Declara$o conforme Artigo 27, lnciso V, da Lei no. 8.666/1993 (Declaração Pessoa
Jurídica)

g)Anexo Vll- Declaraffio de lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitaffio
h) Anexo Vlll - Termo de compromisso de combate à corrupção e ao conluio entre licitantes e de
respon mb il idade socio-am

b

ienta

SECRETÂRIA DE rNFRÀESTRUTURÀ E

I

sERvtços púBuco5

Rua Y, s/n" - Nova lmperàtriz - CEP:' ó5.907-1 80

lmperatíiz -

À{A

Çt,lPJl 06, 158.455/0001-í ú

'xww.

i

m

peratri

z. ma. gov.

br

§

o

§,qG

ESTADO DO }IARANHÃO
PREFEITURA MUFIICIPAL T}E IMPERATRIZ
SECRETÂRIA DE INFRAESTRUTURA E §ÉRVIçOS PÚBLICOS
i) Anexo lX - Declarafio que o(s) empresário (s), sócio (s), dirigente (s), responsável (eis) técnim
(s) não é (mo) servidor (es) publico (s) do fúunicípio de lmperatriz - t\íA.

j) Anexo X- Declaraçao de enquadramento de microempresa e empresa de pequeno por1e,
conforme previsto no Art.30 da Lei Complementar n.o 123112006 e alteraçÕes posteriores.
k) Anexo Xl - Vlinuta do Contrato.
l) Anexo Xll - Das lt/ledidas Preventivas ao Combate da Covid - 19 na realização das Sessôes.
6. DA PART|CIPAçÃO

6.1. Poderao participar desta licitação quaisquer empresas interessadas que se habilitem dentro das
condiçÕes aqui exigidas e que, na fase inicial de habilitaçao, comprovem para a Comissão possuir
os requisitos mínimos de qualiflcação exigidos no Edital para a execufio do Objeto.

6.2. A participa$o na Licitaçáo implica na integral e incondicional aceita$o de todos os termos,
cláusulas e mndiçoes deste Edital e de seus anexos, bem como das Normas da ABNT e da
SINFRA, rcssalvado o disposto no Parágrafo 30, do Artigo 41, da Lei no. 8.666/1993 e suas
alteraçÕes posteriores.

6.3. Náo poderão participar direta ou indiretamente desta licitaçâo:

6.3.1 Pessoa fÍsica ou jurídica que esteja cumprindo mn$o de suspensáo de licitar com a
Administra$o Pública,

6.3.2. Empresas declaradas inidôneas ou SUSPENSAS para licitar e/ou contratar com a
Administrafio Pública, enquanto perdunarem os motivos determinantes da punigão ou até
que seja promovida a reabilitagão;
6.3.3. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação;

6.3.4. Empresas que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável técnico, que seja servidor ou
dirigente de óção ou entidade da Administração Pública tVlunicipal.
6.4. Evedada a participação de consórcios nesta licitação.
6.5. Não poderáo participar desta licitação pessoa jurídica na qual haja admrnistrador ou sócio com
poder de direçáo detentor de cargo em comissão ou função de confianÇa que atue na área
responsável pela demanda ou contratação; ou que exerça função de autoridade hierarquicamente
superior no âmbito do poder executruo municipal.

6.6. Empresas cujos proprietários e/ou sócios exerçam mandato eletivo capaz de ensejar os
impedtmentos pevistos nos arts. 29, inciso lX com 54, l, "a" e li, "a". da Constituição Federal.
Servidor público municipal de lmperatriz.
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7. CREDENCTAMENTO E REPRESENTAÇÃO

7.1 As empresas licitantes que se fizerem representar nesta licitação, além dos envelopes de
"habilitação" e "proposta de pi'eços", deverão efetuar seu credenciamento e entregá-lo no ato de
entrega dos envelopes, conforme abaixo,
7

.1.1.SOC|O{A), EMPRESARTO{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 - ElREL|, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registnado, em se tratando de sociedades mmerciais, e, no caso de
sociedade por açÕes, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores,
ou inscrição do ato constrtutivo, 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 sua capacidade de representante legal, com expressa previsáo dos poderes
para exercício de direitos e assungáo de obrigaçÕes. Em caso de administrador eleito
em ato apartado, deverá ser apresentada ata de reunião ou assembleia em gue se deu a
eleição.
7

.1.2. PROCURADOR(A) OU ASSEMELHADO(A):
7.1.2.1. Deverá apresentar lnstrumento Públim de lt/landato (Procuna$o), 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 licitaSes
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,
reoeber intimação/mnvocaçáo, assinar contrato, assim como praticar todos os demals
atos pertinentes ao certame em nome da outoqante. Deverá apresentarjuntamente com
o referido instrumento, cédula de identidade ou documento equivalente que possua foto
do(a) outorgado(a),requerimento de empresário, no caso de empresa individual,ou
empresa individual de responsabilidade limitada - ElRELl,ou ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor,devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedade por açÕes, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores, ou inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, ammpanhada de prova de diretoria em exercício, ou decreto de autorização,em se
tratando de emprem ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de
registro ou autoriza6o para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a
srcRETiRtA DE tNFRÀEsrRuruRÀ E SERvlço§ pÚauco5
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atividade assim o exigir, que comprovem a capacidade de representante legal do
outoçante, 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
(t\íodelo
Credencial
no Anexo I deste Editat),outorgando obrigatoriamente poderes para
representar a mesma em licita$es públicas, interpor recurso e renunciar a sua
interposição. A outorgante poderá ainda, conferir a(ao)outorgado(a) poderes para emitir
proposta de preços, emitir declaraSes, receber intimaçáo/convocação, assinar contrato,
assim mmo praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da

outoryante. Deverá apresentar juntamente com o referido instrumento ou carta
credencial,cédula de identidade ou documento equivalente que possua foto do(a)
outoçado(a), requerimento de empresário, no caso de empresa individual, ou empresa
individual de responsabilidade limitada ElRELI, 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 eleiçao de seus
administradores, ou inscrifio do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
ammpanhada de prova de diretoria em exercício, ou decreto de autorização, em se
tratando de emprem ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de
registro ou autoriza$o para funcionamento expedido pelo orgão competente. quando a
atividade assim o exigir, que comprovem a capacidade de representante legai do
outorgante,com expressa prevrsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de
obrigaçÕes.

ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, estas deverão
apresentar declara$o de enquadramento da licitante como lVlicroempresa - h/lE, Empresa de
Pequeno Porte - EPP ou Cooperativa equiparada - COOP, apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos Arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123. de 2006.
7.1.3. Se tratando de lVlicroempresa

-

[tllE

7.1.4. Declaração de Elaboraçao lndependente da proposta, conforme lnstrução Nomativa

no

02, de 16 de setembro de 2009.

7.1.5. Os licitantes interessados em participar do certame não necessihm encaminhar
seus reprêsentantes legais para entregar os envelopes com a docurnentação e as
propostas, podendo, inctusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de
entrega, atentando para as datas e horários finals para recebimento dos mêsmos,
constantes neste Edital. A correspondência deveÉ ser endereçada com Aviso de
Recebirnento (AR) para a Comissão de Licitação no endereço indicado no |tem 4.2 deste
Edital ê conter os dois envelopes acirna nrencionados, além das declarações
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7. CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO

7.1 As empresas licitantes que se fizerem representar nesta licitação, além dos envelopes de
"habilitaçâo" e "proposta de preços", deverão efetuar seu credenciamento e entregá-lo no ato de
entrega dos envelopes, conforme abaixo.
7 .1.1

. SOCTO(A), EM PRESARIO(A) OU ASSEM ELHADO{A)

:

7.1.1.1 Deverá apresentar cédula de identidade ou documento equivalente que possua foto,
requei-imento de empresário, no caso de empresa individual. ou empresa individual de
responmbilidade limitada - ElREL|, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, em se tratando de sooedades mmerciais, e, no caso de
sociedade por açÕes, acompanhado de documentos de elelção de seus administradores,
ou inscriçâo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
dtretoria 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 mmpetente, quando a ativrdade 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 aprcsentada ata de reunião ou assem bleia em que se deu a
eleição.
7

.1.2. PROCURADOR{A) OU ASSEMELHADO(A}:
7.1.2.1. Deverá apresentar lnstrumento Públim de Mandato (Procurapo), assinada por
tabelião e possuindo o selo de frscalizaçao do Poder Judiciário do Estado da sede do
Cartório, outorgando obrigatorramente poderes para repi'esentar a mesma em licita$es
públicas, interpor recurso e renunciar a sua interposição. A outorgante poderá ainda,
conferir a(ao)outorgado(a) poderes para emitlr proposta de preços, emitir declaraçÕes,
reoeber intimaçãolmnvocaçáo, assinar contrato, assim como praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame em nome da odorgante. Deverá apresentarjuntamente 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 individuai 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, ammpanhada 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 autoraação para funcionamento expedido pelo orgão competente, quando a
SEcRETÂR|A DE rNFRÀESTRuruRÀ E sERVrÇos
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complementares, com antecedência mÍnima de 01 {urna) hora do mornento 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 cópia autentimda por cartório competente, por servidor membro
da CPL, ou publicaçao em órgão da imprensa oficial;

7.3. A não apresentaffio ou incon'e$o nos documentos de credenciamento a que se refere o 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 empesa

licitante apenas podera substituir
devidamente credenciado na sessão pública anterior.

o representante legal, caso o mesmo esteja

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

L

SESSAO PUBLTCA PARA RECEBTMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILiTAÇÃO E

PROPOSTA DE PREÇOS
Documentação Exigida: A documentação deverá ser entregue pelo representante legal da empresa
cPL, em 02 {dois) envelopes opacos
licitante à coMlssÃo PERMANENTE tlE LlclTAÇÃo

-

devidamente lacrados e invioláveis, o primeiro, identificado como "EN\ÍELOPE No 01
D0CUMENTAÇÃo DE HABILITAÇÃO", o segundo, oomo "EMíELoPE No 02 - PROPoSTA tlE
PREÇOS", em cujas partes externas, além da razão ou denominação social da empresa licitante,
derreráo conter:

Envelope

no 01

-

Docurnentacão de Habilitação

À

PREFEITURA h/UNICIPAL DE I IVIPERATRIZ

cotutssAo PERh/ANENTE DE LICITASO -

CPL

Rua Urbano Santos, no Í657 - Bairro Juçara - lmperatriz - MA
coNcoRRÊNCtA PUBLTCA No 002I202Q-çPL - Data: 28107i2020 às 09:00 horas.
(Razão social ou nome comercial do licitante e endereço).
(A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA BEVERA ESTAR ENCADERNADA E NT.TVIERADA}
§rcRETÂRlÀ DE rNFRÀEsrRuruRÀ E sERvtÇos púBucos
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5.1. Os Documentos de Habilitafio poderão ser acondicionados em mderno único, ter todas as
suas páginas numeradas e rubricadas por representante legai da licitante e deverão ser
apresentados, alternativamente, em originai, por qualquer processo de cópia autenticada por
cartório competente, por servidor da administração ou publicação em órgáo da imprensa oficial.
(Redação dada pela Lei no 8.883, de 1994 Art. 32), para permitir que a Comissão Permanente de
Licitaçâo - CPL, ateste sua autenticidade. Só serão aceitas mpias legíveis, que ofereçam condiSes
de análise por parte da Comissão Pentanente de Licitaçáo

Envelone n.u 02

- CPL.

- Proposta Precos

PREFEITURA híIUNIC|PAL DE I I4PERATRIZ

cohítssÂo PERTVTANENTE DE LIC|TAÇAC- CpL
Rua Urbano Santos, No Í657

-

Bairro Juçara - lmperatriz - MA
coNCoRRÊNCH PÚBLEA No 002/2020-CPL - Data: 28t0Tt2020 às 09:00 horas.
(Razão social ou nome comercial do liciknte e endereço).
{A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERA ESTAR ENCADERNADA E NUMERADA}

A Proposta de Preços exigida deverá ser apresentada em 01 {uma) via encadernada, em grampo
trilho, com suas folhas numeradas e rubricadas pelo representante legal ou preposto, em envelope
fechado, denominado ENVELOPE 02, datilografada cu digitada em linguagem clara e objetiva, sem
erros, rasuras ou entrelínhas.

8.1.2. Na data, iocal e hara marcados para o certame, antes do inÍcio da sessão, as empresas
icitantes deveráo apresenta r:
I

8.1.2.1. Credenciamento (somente pare as empresas que se fizerem presentes, devendo cumprir
o disposto no item 7 deste edital), separadamente cios envelopes"

8.1.2.2. Envelope "Documentaçao de Habilitaçao", conteRdo os documentos para habilitação,
observado o disposto no item 8.1rjeste edital.
8.1.2.3. Envelope "Proposta de PreÇos", contendo o(s) preço(si do objeto ora licitado, observado
o disposto no item

I deste editai.

8.1.24. Declarada à abertura da sessão, não mais serão admitidos novos proponentes,
passando-se imediatamente ao recebimento dos envelopes mntendo, em separado, os
documentos de habilitação e as propostas de preços, em envelopes opacos, lacrados e
rubricadas.
5EIRETÂRIÁ DE rNFRÂESTRuruRÀ E 5ERVIÇGE
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A

8.1.3. Habilitação Jurídica:

documentos abaixo relacionados

documentação referente

mmpreende os

:

no caso de empresa
limitada - EIREL l;

8.1.3.1. Registro comercial,
responsabilidade

à habilitação jurídica
individual

ou empresa

individual de

8.1.3.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor acompanhando de todas as suas
sociedades
tratando
alteraçÕes, devidamente registrado,

em se

comerciais/empresariais, e, no cáso de sociedades
documentos de eleição de seus administradores;

de

por aSes, acompanhado

de

8.1.3.3 Os documentos mencionados no item 8.1.3.2 deverão estar acompanhados de suas
alteraç&s ou da respectiva consoli&ção e deles deverá constar, entre os objetivos
sociais, a execu$o de atividades da mesma natureza ou mmpatível mm o objeto desta
Conmrrência;
8.1.3.4. lnscrição do ato constrtutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
d iretoria em exercício
;

8.1.3.5. 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.

8.1.3.6. Declara$o de lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitação, conforme
modelo Anexo Vll.
8.1.4. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista: A documenta$o referente à habilitação fiscal,
social e trabalhista compreende os documentos abaixo relacionados:
8.1.4.1. Cópia de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas FÍsicas (CPf) do empresário (no
caso de microempreendedor individual, ou empresário, ou empresa indÍvidual de
responsabilldade limitada - EIRELI), ou de todos os sócios (no caso de sociedade civil ou
empresa ltda), ou do presidente (no caso de sociedade anônima), comprovando a ínscrÍção
para com a Fazenda Federal.

-

CNPJ, através do
8.1.4.2. Cópia de lnscriso no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
pela
da Receita
Secretaria
emitido
Comprovante de lnscrição e de Situaçao Cadastral,
Federal do [t/inistério da Fazenda, comprovando possuir situação cadastralativa para com
a Fazenda Federal.
8.1.4.3. Cópia de lnscrição no Cadastro de Contribuintes hflunicipal, relativo à sede dalicitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatÍvel com o objeto licitado;
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8.1.4.4 Prova de Regularidade com a Fazenda Federial, 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 ContrrbuiçÕes Previdenciárias e às
de Terceiros junto a Seguridade Social- CND/INSS, conforme a Portaria PGFN/RFB n".
35812414, e Portaria PGFNIRFB no 1751DA14

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

8.1.4.5.1. Quando a prova cie reguiaridacje de que trata o item 81.4.5, íor comprovada
mediante a apresentaçao de uma única certidão, e dela não conSar expressamente essa
informação, caberá a licitante demonstrar com documenta$o hábilessa condiSo.

8.1.46. Prova de Regularidade com a Fazenda t\íunicipal, relativa ao domrcílio ou sede do
Llcitante, 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 h/lunicipais;

b) Certidão Negativa da Dívida Ativa Relativa aos Tributos: lmposto Sobre Serviço
Qualquer Natureza - ISSQN e Taxa de Licença e Verifica$o Fiscal- TLVF.

de

8.1.4.6.1. Quando a prova de regularidade de que trata o item 8.1.4.6, for comprovada
mediante a apresentaçâo de uma única certidão, e dela não constar expressamente
essa informa$o, caberá a licitante demonstrar com documentaçao hábil essa mndição

8.1.4.7. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço - FGTS,
demonstrando situaçâo regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei,
comprovada mediante a apresentação de:
a) Certificado de Regularidade de Situafio perante o FGTS, emitido pela Caixa Econômica

Federal-

CEF.

8.1.4.8. Prova de inexistência de debitos inadimplidos penante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresenta$o da:

8.1.4.8.1. CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, fornecida pelo Tribunal
Superior do Tmbalho.
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8.1.4.8.2. Termo de Compromisso pelo qual se compromete a seguir as Normas Trabalhistas,
tais como Formalização e Registros Contratuais e preverem um dimensionamento dos
gastos com o meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de protefio, sob pena
de desclassificaffio, nos termos do Artigo 48, lnciso ll, da Lei 8.666193.
8.1.5. Qualificação Econômica e Financeira:

8.'1.5.1. Balanço Patrimonial e EhrnonsfaçÕes Contábeis do úftimo exercícb social
Balanço Patrimonial e demonstrafes mntábeis do último exercÍcio social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, vedada a sua substituifio por balanetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03
(três) meses da data de apresentaçao da proposta.
8.1.5.1.1. O balanço patrimonial e as demonSraçôes contábeis deverâo estar assinados por
contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade, comprovado mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade Profissional (CRP), devendo ainda ser demonstrado através de cálculos à
obtenção dos Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente {LC) e Solvência Geral
(SG) igual ou maior que 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

LG=

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRqZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRqZO

SG=

ATIVO TOTAL
PASSIVO CiRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
ATiVO CIRCULANTE

LU=

PASSIVO CIRCULANTE

8.1.5.1.2. No caso de empresa mnstituída
apresenta$o de balançc de abertura.

no exercício social vigente, admite-se

8.1.5.1.3. Serâo considerados aceitos mmo na forma
dem on stra$es contábe Ís assím apresentados.

da lei o balanço

a. Publicados em Diário Oficial ou;
b. Publicados em jornal de grande circulação ou;

c. Registrados na Junta Comercialda sede ou domicílio do licitante ou;
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d. Por mpia 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 TERh/OS 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 Escrituraçâo Digital
(sPED)

8.1.5.1.4. Na hipótese de alteraçáo do Capital Social, após a realização do Balanço
Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentaçáo de alteração do Capital Social,
devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi
arquivado.

8.1.5.1.5. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrerdo ano
calendário, mantiver Livro Caixa nos termos da Lei n' 8.981 , de 2010111995, deverá
Balanço Patrimonial, mpias dos TERt\llOs DE
apresentar, juntamente com

o

ABERT URA e ENCERRAIVIENTO.

8.1.6. Garantia da Proposta
8.1.6.1. Termo de Recebimento de Garantia da Proposta emitido pela Tesourana da Prefeitura
Municipal de lmperatriz - A licitante deverá prcstar garantia no valor conespondente a 1%
(um por cento) do valor estimado para a mntratação, optando por uma das modalidades
previstas no art. 31, inciso lll, da Lei Federal n.o 8.666/93, abaixo descntas, apresentadas
nas condiçÕes seguintes.
8.'1.6.1.2. Se a opção da garantia for Título da Dívida Pública, estes deverão seremitidos sob a

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de lquidação e de custÓdia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econÔmicos,
conforme definido pelo Ministerio da Fazenda.
8.1.6.1.3. Se a op6o da garantia for cau$o em dinheiro, o licitante deverá recolher o valor
exigido como garantia mediante Depósito em qualquer uma das seguintes contas: Banm
do Brasil: Ag:0554-1, c/c: 50.735-0 em nome da Prefeitura Municipal de lmperatriz/h/lA.
8.1.6.1.4. Seguro garantia, mediante entrega da mmpetente apÓlice, no onginal, emitida por
entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura ilIunicipal de lmperatriz,
propos+a
estado do l\íaranhão, cobrindo o risco de quebra dos termos de aceitação da
(caso a licitante desista de cumprir mm o valor proposta), com o prazo de validade de no
de
mínimo 120 (cento e vinte) dias a contar da data de recebimento dos envelopes
habilitaçao e ProPostas.
pÚaucos
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8.1.6.1 .5. Fiança Bancária, mediante entrega da mmpetente carta de fiança bancária, no original,

emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura lt/unicipal de
lmperatriz, Estado do Mlaranháo, mm o prazo de validade de no mínimo 120 (cento e vinte)
dias a contar da data de recebimento dos envelopes de habilitaçao e propostas.
8.1.6.1.6. A garantia prestada, so será liberada após a decisão que inabilitar ou desciassificar
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 ocorreÉ após a assinatura do mntrato, podendo ser retida e
reforçada como garantia do mntrato.

v

8.1.7. Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com
data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresenta$o da proposta de
preço, quando não estiver expresso o prazo de validade.
8.1.8. Dechração de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partirde 14 (quatoze)anos, de conformidadecom o disposto noArtrgo2T, IncisoV, da
Lei no. 8.66611993, no modelo do ANEXO Vl, deste Edital.
8.1.9. Declaração de ausência de processo judicial mm sentença definitiva.

8.1.10. Declaraffio de enquadramento de microempresa e empresa de pequeno pofte, conforme
previsto no Art. 30 da Lei Complementar no 12312W6 e alteraçÕes posteriores.
8.1.11. A empresa licitante que for enquadrada na situa$o de microempresa ou empresa de
pequeno porte que desejar exercer o díreito de preferência mmo critérío de desempate, deverá
apresentar a declaração de enquadramento levando-se em mnsideração o último ano-calendário já

\-,

exigível.

8.1.11.1. A empresa licitante que enquadnar-se na hipótese do item 8.1.11 deste Edital e não
apresentar a referida declaração ou descumprir a forma da apresentação da mesma, nâo
usufruirá o direito de preferência como critério de desempate.
8.1.1 1 .2. A empresa licitante que não se enquadmr na situação de m icroempresa ou empresa de

pequeno porte não deverá apresentar a referida declaração, sob pena de falsidade da
d eclarafi o e consequentem ente será declarada inabi itada.
I

8.1.11.3. Todos os documentos necessários para habilitafio deverão obedecer rigorosamente à
sequência no item 8, enumerados em ordem crescente e rubricados pela empresa licitante

8.1.114. Os documentos expedidos pela participante, deverão, obngatoriamente, ser emitidos
em papel timbrado da empresa licitante, possulndo razão social, número do CNPJ,
sEcRETÂRrÀ 0E rNFRÂElTRuruRÀ E sEnvtços
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endereço completo, teleÍone e endereço eletronico e-mail. Os referidos documentos
deverão ainda estar assinados ou rubricados pelo representante legal, contendo o nome
completo do mesmo.
8.1.1 1.5. Não será concedida prorrogaçao de prazo para aprêsentação dos documentos exigidos

para a habilitação, mm exceção ao disposto no Art. 43 da Lei Complementar no 1232006 e

alteraçôes posteriores, conforme seg ue

:

8.1.1'1.6. As microempresas e emprcsas de pequeno porte, por ocasião da participafio em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentagão exiglda para efeito de
comprovação de regularidade fiscai, mesmo que esta apresente alguma restri$o.

8.1.11.7. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal será assegurado o
prazo de ü5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial mrresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame.
8.1.11.8. Se a documentação de habilitação estiverexpirada, não estiver mmpleta e correta ou
contrariar qualquer diçositivo deste edital e seus anexos, a Comissáo Permanente de
Licitação
8.1.11.9. A falsidade das declaraçÕes prestadas pela empresa licitante caracteriza crime previsto
no artigo 299 do Código Penal, sujeitando-se ainda às sançÕes administnativas previstas no
Edital, bem como demais legislaçÕes vigentes.

8.1.12. Qualificação Técnica.

A

qualificação técnica, requisito necessário para participar na

licitaçao, dar-se-á por:
8.1.12.1. Apresentação da Certidão de registro da emprcsa licitante e dois) responsável (eis)
técnim (s) detentor(es) do{s)atestado(s)e certidão(oes) de acervo técnico (CAT) utilizados
para esta licitação, emitida pelo CREA, com validade posterior à data da sessão de
habilitafio, devidamente atualizada em todos os seus dados, ammpanhada da declaração
de conmrdância, apenas dos Responsáveis Técnicos indicados para a referida obra
(Anexo lV).

81 122 para efeitos da QUALIFICAçÃO TÉCNICA PROFISSIONAL deverá apresentar
comprovação de que o licitante possui em seu corpo técnico permanente, na data de
abertura da licitação (com vínculo societário ou empregatício), ENGENHEIRO CIVIL
detentores de atribuição técnica conforme @NFEA - CREA e detentor de Atestado de
Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, devidamente
averbado no CREA, por execuÇão de serviços compatÍveis em características com o objeto
desta Licitação, fornecido por pessoa jurÍdica de direito públim ou priwdo:
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8.1.12.3. Declaração indicando o nome, CPF, número de registro entidade profissionalda regiáo
competente, do Responsável técnico que acompanhará, de forma residente, a execução
dos serviços de que trata o objeto da contratação. O Responsáveltécnim indicado deverá
ser o mesmo que constar nos Atestados apresentados, este poderá ser alterado durante a
execução por outro que cumpra as exigências do rtem.

8.1.12.4. A licitante deverá comprovar o vínculo do (s) profissional (is) detentor (es) da (s)
certidão(Ões) de acervo técnico (CAT) e do (s) atestado (s) através da apresentação de
copia autenticada de 01 {um) dos seguintes documentos:
8.1.12.4.1. Da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante,
8.1.12.4.2. Do contrato social da licitante em que conste o (s) profissional (is) como sócio (s);
8.1.12.4.3. Do contrato detnabalho (modelo CREA) entre a licitante e o responsável técnico,
em que se crie vínculo de responsabilidade técnica ou outro equivalente.

k

Declara$o de Compromisso de Contratafio Futura referente ao (s)
profissional (is). A referida Declaração deverá conter a indicação (nome do profissional,

8.1.12.4.4.
no

CREA) e anuência do profissional a ser mntratado,

8.1.13. Comprovação de Aptidão de Desempenho Técnico Operacional da Licitante, através de
Ateshdos ou Certidôes fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,
CREA,
devidamente averbado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
comprovando ter executado serviços compatíveis em características com o obieto desta

-

Licitaçao.

8.1.'13.1. Os atestados e/ou certidÕes referentes a proleto, fiscalização, supervisão,
gerenciamento, controle tecnológico ou assessoria técnica de obras, não serão
consideradas válidas para atendimento à qualificação técnica.

8.1.13.2. Para fins de análise dos atestados e certidÕes serão observadas as datas de
aberturas da ART, nos termos da Lei no 6.496/77, data de emissão da CAT, local de
execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s)
responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no
CREA, descrição técnica {planilha) indicando os serviços e quantitativos executados,
prazos de execução, entre outros. Os atestados deveráo ser a@mpanhados pela
planilha de serviços, devidamente averbada no CREA, fazendo parte integrante do
Acervo, para fins de análise e constatação dos serviços solicitados no item 9.0
Qualificação Técnica.
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a

indicação, por duas ou mais licitantes, do mesmo Responsável
Técnico, hipotese na qual todas serão inabilitadas.

8.1.13.3. Fica proibida

8.1.13.4. Em casos de dúvidas, a administnação poderá solicitar à licitante cópia do Contrato,
cópia da ART/RRT, elou originais, para fins de esclarecimentos.

vimm qualificar o procedimento e resguardar a Prefeitura
tVlunicipal de lmperatriz mm a participação de empresas que detenham infmestrutura

8.1.'13.5. Os atestados solicitados

adequada em razão das características dos trabalhos.
8.1.13.6. 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 TECNIffi DA
SINFRA
ts.1.14. Não seÉ admitida, em qualquer hipótese, a retirada da documentação apresentada
pela licitante em sua versão original nos autos do processo.
8.1.'15. Será mnsiderado inabilitado o licitante que deixar de apresentar, ou apresentar de forma
inmmpleta, incompreensível, ilegível, com erro, rasura, omissão, qualquer exigência contida neste
Edital

8.1.16. Osdocumentos pertinentes e exigidos neste edital, dentro do Envelope no 01, deverão, ser
entregues, encademados e numeradoç sequencialmente e na ordem indicada neste edital, a fim
de pemitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondentes.
8.2. O Envelope no 02 deve mnter a seguinte identificação:

Envelope

n.o

02

-

Proposta Prcços

À
REFEITURA híUN ICIPAL DE I IUPERATRIZ
corutssÃo PERTVTANENTE DE LtCtTAÇAO - CpL
Rua Urbano Santoe, No 1657 - Bairro Juçara - lmperatriz -MA.
GONCORRÊNCn PUBLICA No 00212020-CPL - Data: 28t0712020 às 09:00 horas.
(Razão social ou nome comercial do licitante e endereço).
(A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERA ESTAR ENGADERNADA E NUMERADA)
P
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E em seu interior deverá conter os seguintes documentos e elementos:

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

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a
partir da data de abertura da licitaçao;
b) PRAZO DE EXECUçÃO
contados a partir da data do
recebimento da ordem de serviço emitida pela Secretaria de lnfraestrutura Transportes e
Serviços Públicos;

b.1.

O prazo de execrção será de 12 (doze) rpses,

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

8.2.2. Orçamento analÍtico com preÇos unitários, assinados nas últimas folhas
demais, conforme Anexo ll do Projeto Básim.

e

rubricados nas

8.2.3 Composição de custo unitário dos serviços.
8.2.4. Composição de custo unitário da mão de obra.
8.2.5. Quadro de composição do BDI aplicando aos preços da Obra.

8.2.5.1 Os tributos IRPJ e CSLL não devem integnar o cálculo do LDI (BDl), nem tampoum a
planilha de custo direto.
8.2.5.2 Os rtens. Administração Local, lnstalação de Canteiro e Acampamento, ttilobilizaçáo e
Desmobilização, devem constar na planilha orçamentária e não no LDI (BDI).
8.2.6. Planilha de Encargos Sociais conforme modelo apresentado no Anexo lV do Projeto Básim.

8.2.7. As licitantes deveráo apresentar a propos{a em mídia eletrônica (CD-ROfv1), formato .XLS
"Excel" eem conformidade com a proposta impressa. A ausência da proposta em mídia, bem como
as divergências entre as propostas em mídia e escrita, náo implicará na desclassificaçao da
empresa, devendo o pregoeiro solicitar que o licihnte promova as devidas correçfes durante a
sessão.

8.2.8. As propodas deverão apresentar preÇos correntes de mercado, conforme estabelece o aú.
43, lV da Lei no 8.666/93.
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8.2.9. E de exclusiva responsabilidade dos licitantes a descrição de todos os dados da proposta
apresentada,

8.21A. Não serão mnsideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que
contiverem rasuras, emendas, borrÕes ou entrelinhas, de modo a ensejar dubiedade, principalmente

em relação a valores;
8.2.11. As propostas de preços serão abertas em ato público, em data a ser definida pela Comissão
Permanente de Licitação e mmunicada previamente às licitantes.

8.2.12. As Propostas de Peços que não atenderem às condiçÕes deste Edital, que oferecerem
alternatwas de ofertas e mtaçÕes, bem como vantagens nela não previSas ou preços unitários e/ou
global wperiores ao limite estabelecido, tendo-se oomô limite estabelecido o orçamento estimado
da obra ou ainda, preÇos unitários eiou global manifestamente inexequíveis, assim mnsiderados
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 mmpatíveis com a execução do objeto do contrato, bem como aqueles que não
atenderem ao Artigo 44, § 30, 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 § 1o para apuração de preços
unitários ou global inexequíveis.
8.2.13. Os documentos pertinentes e exigiclos neste edital, dentro do Envelope no 02, deverão ser
entregues, encademados e numerados sequencialmente e na ordem indicada neste edital, a fim
de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondentes.

8.2.14 Em nenhuma hipótese, o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às
caracterÍsticas técnicas, marcas, modelos, prazo de entega. 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, altenaçÕes essas que seráo analisadas pela Comissáo Permanente de Licitação.
8.2.15 Serâo corrigidos automaticamente pela Comissáo Permanente de Licitação quaisquer erros
aritmétims, bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o preÇo unitário e o total do
item, quando prevalecerá sempre o primeiro.
8.2.16 A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal
presente à reuniáo de abertura dos envelopes "Proposta" e com poderes para esse fim, sendo
desclassificado o licitante que não satisfizertal exigência.

8.2.17 A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida mm aqueles
constantes dos documentos apresentados dentro do Envelopê n o 01 - "Docurnentação de
Habilihção"
púnucos
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9

-

DAS MIGRO E PEQUENAS EMPRESAS

9.1. Porforça da Lei Complementar n 123106 e do art. 34 da Lei no 11.4881A7, as microempresasttíEs, as empresas de pequeno porte - EPPs e as Cooperativas a estas equiparadas - COOPs que
tenham interesse em participar deste pregão deverão observar os procedimentos a seguir
dispmtos:
a) As licitantes que se enquadram na mndifio de tiflE, EPP ou COOP, e que eventualmente
possuam alguma restrição no tocante à documentação relativa à regularidade fiscal e
trabalhista, deverão consignar tal informa$o expressamente na declaração prevista no item
7

.1.3.

a.1) Havendo a§uma restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 5 (cinm) dias úteis, prorrogável por igual período, para a
regulariza6o da documentaffio, a realização do pagamento ou parcelamento do débtto e a
emissão de eventuais certidÕes negativas ou positvas mm efeito de certidão negativa.

a.2) O prazo para reguiarização iiscai e trabaihista será contacio a partir cia ciivuigaçáo

cjo

resultado da fase de habilitaçao.

a.3) A prorrogaçáo do prazo previsto poderá ser mncedida, a critério da administração
pública, quando requerida pela licihnte, mediante apresentafo de justificativa.
a.4)

A náo regularizaçáa da documentação, no prazo previsto na subcondiSo

anterior,

implicará decadência do direito à contrata$o, sem prguízo das sançÔes previstas neste
Edital

b) No momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor proposta
seja uma N/lE, EPP ou COOP, deverá ser apresentada, no respectvo envelope, toda a
documentaçáo exigida neste edital, ainda que os documentos pertinentes à regularidade fiscal
e trabalhista apresentem alguma restrição, bem mmo algurna espécie de documento que
venha comprovar sua mndiso de microempresa ou empresa de pequeno porte;

c) Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para MEs, EPPs ou
COOPs, entendendo-se por empate aquelas situaçÕes em que as propo$as apresentadas por
lVEs, EPPs ou COOPs sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a melhor proposta
classificada.

9.2. Pana efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do seguinte
modo:
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EPP ou COOP mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova proposta
no prazo máximo de 05 (cinm) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de
preclusão;

a) A

t\Í1E,

preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela
considenada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adiudicado em
favor da detentora desta nova proposta (ME, EPP ou mOP), desde que seu preço seja
aoeitável e a licitante atenda às exigências habilitatórias;

b)A nova proposta de

c) Náo ocorrendo à mntrataçáo da lVlE, EPP ou COOP, na forma da alínea anterior, serão
convocada as ttíEs, EPPs ou COOPs remanesoentes, na ordem classificatÓria, para o
exercício do mesmo direito;

d) No caso de equivalência de valores aprcsentados pelas hIEs, EPPs e COOPs que se
encontrem enquadradas no item 9.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podeÉ apresentar a meihor oferta;
e) Na hipóteseda não-contratação nostermosprevistos no item 9.1., alínea "c", o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tircr sido
apresentada por ltllE, EPP ou COOP.

f) O procedimento

í

O

.

DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

10.1. No julgamento levar-se-ão em conta, no interesse do serviço público as condiçôes de Menor
Preço Global, como disposto no art.. 45, § 1o, inciso l, da Lein.o 8.666/93.

considemrá qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital inclusive
financiamento subsidiado ou a fundo perdido nem preço ou vantagem baseada na oferta dos

1A.2. Não

se

demais licitantes
10.3. Não se admitiÉ proposta que apresente preço global ou unitário simbólim, irrisório ou de valor
zero, inmmpatível com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o presente Edital não tenha estabelecido limites mínimos.
10.4. As propostas serão verrficadas quanto à exatidão das operaçÕes aritméticas que conduziram
ao valor total orçado, procedendo-se às correçÕes correspondentes, nos msos de eventuais erros
encontrados, tomando-se como corretos os preços unitários. A licitante que não aceitar as
correçÕes efetuadas terá sua proposta desclassificada.

10.5. A proposta apresentada que não se adequar aos termos deste Edital será reieitado pela
Comissão Permanente de Licitação

t
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10.6. Obedecidas às disposiçÕes da Lei n.o 8.666/93, fica ressalvada à Comissão Permanente de
Licitação, o seu exclusivo critério e mesmo depois da apresentação das propostas, sem que caiba
às concorrentes, nas hipóteses abaixo, pleitear indenização, compensação ou vantagens a qualquer
título, o direito de:
a) Julgar livremente a presente licitação;
b) Propor motivadamente à autoridade superior, a anulação ou a revogação do certame;

c) Desclassificar as propostas que não estejam em mndises de assegurar execução satisfatÓria
do objeto licitado, não atendam às exigências deste ato conrocatório e que contenham preços
excessivos ou manifestamente inexequíveis (art. 48, incisos I e ll, da Lei Federal n.o 8.666€3);
d) quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissão Permanente de Licitação poderá fixaraos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Úteis
para apresentação de nova documentação ou de outras propostas que não contenham as
irregularidades que geraram a inabilitaçáo ou a desclassifica@o.
11
1

-

DO CONHEGIMENTO DO LOGAL DOS SERVIçOS

1.1. Comprova@o emitida pela Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Serviços PÚblicos de que a

empresa licitante visitou os locais dos serviços, assinada pelo responsável técnico da SINFRA e
pelo Secretário Municipal de lnfraestrutura Transportes e Serviços PÚblims.

A Secretaria ti{unicipal de lnfraestrutura e Serviçus Públims fornecerá atestado de visita
técnica, conforme o modelo constante anexo lll deste Edital, o qual deverá ser apresentado
11.2.

juntamente com os documentos de habiÍitaffio, documentos de qualifica$o técnica.

11.3.

A realizafo de visita técnica deverá ser agendada previamente via protocolo

com

o

Secretário Municipal de lnfraestrutura Transportes e Serviços PÚblicos.
11 4.

A atestado de vistoria poderá ser substituído por declara$o emitida pelo licitante em que

conste, alternativamente, ou que conhece as mndíSes locais para exeüJção do obieto; ou que tem
pleno conhecimento das condises e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo
total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos
futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras cnm a contratante.
11.5. A Secretaria trtlunicipalde lnfraestrutura e Serviços Públioos não oferecerá apoio logístico aos
licitantes no decorrer das referidas visitas aos locais das obras e serviços.

1'1.6. Todas as despesas inmrridas pelo licitante com a visita técnica tais como locomoção,
hospedagem e alimentação, serão da exclusiva responsabilidade do mesmo.
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A licitante não poderá, em hipótese alguma, pleitear a modificaçao dos preços e mndi$es de
sua proposta sob a alegação de insuficiência de dados e informaçÕes sobre os serviços a serem
executados, mndiçÕes da realização dos mesmos, bem como de qualquer falha na obten@o dos
11.7.

dados sobrc as condiçÕes encontradas.
12

-

DO CHTÉRlo DE DESEMPATE

12.1.8m caso de empate entre duas ou mais concorrentes, como critérios de desempate aplicar-seão aqueles previstos no § 2o do art. 30 da Lei no 8.666193.
12.2. Persistindo o empate, desempate omrrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os
licitantes serão mnvocados (art. 45, § 2o, da Lei no 8.666/93).

í3 -

DTVULGAÇOES DOS RESULTADOS

13.1.

O resultado do julgamento desh licihção será diwlgado na imprensa

oficial, salvo se

presentes os representantes dos licitantes no ato em qile 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

Licita$o

- CPL, decorrentes da aplicação

dos termos desta licitação, caberão recursos, mnforme previstos na Lei 8.666§3.
í5

-

DOS ENCARGOS LEGAIS

15.1. Os encargos legais vigentes ou futuros, deconentes da legislagão social ou fiscal, bem como
os originários da relação empregatícia entre a empresa a ser contratada e o pessoal por ela
empregado na execu@o do objeto da presente licita$o (tr:abalhista, previdenciária e securitária),

a

responsabilidade da proponente vencedora,
Administraçáo qualquer vínculo com os empregados da mesma.

ficarão inteiramente sob

16

-

não mantendo

a

DO REAJUSTE DE PREÇOS

16.1. Visando à adequa$o aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela
CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 01 {um) ano mntado na forma apresentada no
subitem que se seguirá, o valor consignado neste Edital podeÉ ser repactuado, mmpetindo à
CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, aprcsentando memÓria de cálculo e
planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE
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16.2. 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 custcs que tenham sua anualidade resultante em
datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos demrrentes dos
insumos necessários à execução do serviço
16.3. O interregno mínimo de 01(um) ano para a primeira repactua$o 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 época da apresentaçáo da proposta, relatÍvo a cada categoria profissíonal
abrang ida pelo contrato;

16.3.2. Para os insumos discriminados na planilha de custos e Íormação de preços que estejam
diretamente vinculados ao valor de preço público (tarrfa): do último realuste aprovado por
autondade governamental ou rmlizado por determina@o legal ou normativa;
16.3.3. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado. a partir da data limite
para apresentaçáo das propostas mnstante neste Edital.

16.4. Nas repactua$es subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da última
repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitaffio. Entende-se como última
repactuaçáo, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que
celebrada ou apostilada.
16.5. O ptazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação
contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de
mão de obra da categoria profissional abrangida pelo mntrato, ou na data do encerramento da
vigência do contrato, caso não haja prorrogação.
16.ô. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuaçãotempestivamente, dentro do prazo acima
fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuaçâo.
16.7. Nessas condiçÕes, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação so
poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 01 (um) ano, contado:
16.7.1. Da vigência do amrdo, dissídio ou convenSo coletiva anterior, em relação aos custos
decorrentes de mão de obra;
16.7.2. Do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação
legal ou normativa, para os insumos discriminados na pianilha de custos e formação de
preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço públim (tarifa);
16.7.3. Do dia em que se completou um ou mais anos da apresenta$o da proposta, em relação
aos custos sujeitos à variação de preços do mercado;
'16.8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda náo tenha sido celebrado o novo acordo,
dissÍdio ou convenffio coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE ou

à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no te
sEcRETÂRrÂ 0E rNFRÀEsrRuruRA E sERVrços
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prorrogaçáo para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido táo logo se disponha dos
valores reajustados, sob pena de preclusão.
16.9. Quando a mntrataçáo envolver mais de uma categoria profissional, com datas base
diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acodos,
dissídios ou convençÕes mletivas das categonas envolvidas na contratação.
16.10. E vedada a inclusão, por ocasiáo da rcpactuação, de benefícios não previstos na proposta
inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de indrumento legal, sentença nonnativa,

amrdo coletivo ou oonvenção coletiva.
16.11. A CONTRATANTE não se vincula às diçosiçÕes 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 efetuará a
comprovaçâo da variaçâo dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de
Preços, ammpanhada da apresentaçáo do novo acordo, dissídto ou conven$o coletiva da
categoria profíssional abrangida pelo contrato.
16.13. Quando a rcpactuação se referir aos demais custos, a @NTRATADA demonstrará a
variaçáo por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o aumento dos
preÇos de mercado dos itens abrangidos, considerando-se:
16.13.1. Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da AdministraÇao;
16.13.2. As particularidades do contrato em vigência;
1 ô.'13.3. A nova planilha com variação dos custos apresentados;
16.13.4. lndrcadores setoriais, tabelas de fabricantes, vaiores oficiais de referência, tarifas
públicas ou outros equivalentes,
16.13.5. Índice específico, setorial ou geral, que retrate a variafio dos preços relativos a alguma
parcela dos custos dos servÇos, desde que devidamente individualizada na Planilha de
Custos e Formação de Preços da Contratada.
16.13.6. A CONTRATAi'ITE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos
alegada pela @NTRATADA
16.14. Os novos valores contratuais cjecorrentes das repactuaçÕes teráo suas vigências iniciaoas
observando-se o seguinte.
16.14.1. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
16.14.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem pre1uÍzo da contagem de
periodicidade para mncessâo das próximas repactuaçÕes futuras; ou
16.14.3. Em data anterior à omrrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação
envo[ver revisão clo custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de
amrdo, dissídio ou convenso coletiva, ou sentenÇa normativa, contemplar data de
vigência retroativa, pod endo esta ser considerada para efeÍto de compensafio do
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pagamento devido, assim como para

a

contagem da anualidade em repactuaSes

futuras.

16.15. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a
motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.
16.16. A decisão sobre o pedido de repactua$o deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias,
contados a partir da solicitaffio e da entrega dos comprovantes de variaffio dos custos;
16.17. O pnazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir

os atos ou apresentai-a documentação solicitada pela CCNTRATAÍ'JTE para a comprovaÇão da
variação dos custos.
16.18. As repactuaçÕes serão íormaiizadas pr meio de apostilamento, exceto quando mincidirem
com a prorrogafio contratual, caso em que deverão ser Íormalizadas por aditamento ao contrato.

- SUB@NTRATAÇÃO
17.1. As licitantes poderão

17

apresentar Micrrempresa ou Empresa de Pequeno Porte para
subcontrataçáo de parte da obra, acjmiticjo o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo
de 30% (trinta por cento). Vedada, assim, a submntratação completa, da parcela principal ou ainda
os itens de maior relevância estabelecidos no Projeto Básico.
'17.2. As micrcempresas e empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão estar
indicadas e qualificadas pelos licitantes com a devida identificação dos bens eiou serviços a serem
fornecidos e respectivos valores.

17.3. No momento da análise das propostas, deverá ser apresentada a Declaraçáo de
Enquadramento como fVlicroempresa ou Empresa de Pequeno Porte devendo ser mantida a
regularidade ao longo da vigência mntratual, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para
regulariza$o previsto na Lei Complementar 147 f2014 e alteração posteriores.
í8

-

DAS OBRTGAÇOES DA CONTRATADÂ

18.1. Dar ciência prévia a todas as residêncas, estabelecimentos mmerciais e outros geradores,
desde que não excluídos pela Legislação Municipal, dos dias e horários em que os serviços de
coleta serão executados, através da distribuição da informação em impresso próprio, e arcar mm as
despesas demrrentes de todo o processo de divulgação,
18.2. Fornecer mão de obra mmprovadamente qualificada, habilitada e autorizada (NR 10) para
realizar os serviços técnims e administrativos, conforme as exigências do Projeto Básim;
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18.2.1. Fornecer todo equipamento e material necessários para as interuençÕes a serem
realizadas, bem como manter seu pessoal devidamente identificado com carteira
funcionale uniforme, conforme estabelecido pela NR10;
18.3. Responsabilizar-se pela perferta execução dos serviços, de acordo com as programa$es
apresentadas pela PltllP dentro dos padrôes de qualidade, segurança, resistência, durabilidade e
funcionalidade;
18.4. Apresentar e manter o responsável técnim pelos seruiços realizados pela Contratada, que
deverá participar de todas as reuniôes de acompanhamento da execuffio do Contrato na sede da
SINFRA e manter contato com a Contratante e com as equipes durante as jornadas de trabalho;
18.5. Apresentarseu Plano detrabalho para aprovaçáo da SINFRA, de acordo com oespecificado
no ANEXO

1

a cada residência com, no mínimo,03 (três) dias de
qualquer
antecedência, sobre
alteração a ser introduzida no plano de coleta aprovada e autorizada
pelo Contratante;
18.7. Adequar-se a todas as exigências ambientais rmpostas pelos órgãos governamentais
18.ô. Efetuar comunica$o individual

responsáveis pelo mntrob do meio ambiente;
18.8. Comunicar à Fiscalizaçao da Contratante,
acidente que se verifique no local dos serviços;

de imediato, qualquer omrrência anormal ou

18.9. A contratada assumirá, automaticamente, ao firmaro contrato, a responsabilidade exclusiva
por danos causados à Prcfeitura ou a terceiros, inclusive por acidentes e morte, em consequência
de falhas na execuçâo dos serviços mntratadas, decorrentes de culpa ou doh das subcontnatadas
ou de qualquer de seus empregados ou prepostos,

18.10. Prestar todo esclarecimento

ou informafio solicitada pelo

Contratante,

ou por

seus

prepostos, incluindo dados técnicos e operacionais sobre os serviços;
18.11. Respeitare exigirque o seu pessoal respeite as Normasde Segurança, Higiene e [Medicina
do Trabalho, devendo fomecer aos seus empregados, quando necessário, os uniformes e EPI's
básims de segunança (NR 06);
18.12. lVlanter a frota de veículos e equipamentos mm a idade estabeÍecida no Projeto Básim bem

como implantar em toda

a frota de veículos mletores de resíduos

sistema de mntrole e

monitoramento através de rastreamento veicular por GPS;

18.13. Lavar

e

desodorizar semanalmente

os veÍculos e

equipamentos mletores, após o

fechamento de cada setor;
18.'14. Substituir em até 72 horas, contadas da solicitaçáo escrita do Contratante, o veículo ou
equipamento que não atenda às EspecificaçÕes Técnicas do Projeto Básim, ou que não atenda às
exigências dos serviços;
18.15. Fazer a pintura e a identificação dos veÍculos e equipamentos, de acordo com as cores
padrão, dizeres e logotipos determinados pelo Contratante, no prazo máximo de 30 (trinta) d
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contados da data de início dos serviços e refazer a pintura e a identificação quando se fizer
necessário, no prazo fixado pelo Contratante;
18.16. Todos os tributos que incidirem sobre o contrato ou atividades que mnstituem seu objeto
deverão ser pagos regularmente pela contratada e por sua mnta exclusiva. Competirá, igualmente,
á contratada, exclusivamente, o cumprimento de todas as obriga$es impostas pela legislaçâo
trabalhista e de previdência social pertinente ao pessoal contratado para a execuçâo dos serviços
avençados;
18.17. Responder pelo pagamento dos encargos trabalhistas, bem como pela contrataSo de
seguro contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigaçÕes inerentes à execução dos
serviços om mntratados;
18.18. Apresentar, menmlmente, provas de regularidade fiscal para com as Fazendas federal,
estadual e municipal e rclativa à seguridade social (CND), ao fundo de garantia por tempo de
serviço (FGTS) e à Justiça do Trabalho (CNDT), demonstnando situação regular no cumpnmento
dos encargos sociais instituídos por lei, devendo tudo ser juntado no Processo administrativo
epignafado;

18.19. A Empresa vencedora deverá executar os seruiços soiicitados de acordo com os proletos
apresentados pela SINFRA;
18.20. Realizar todos os esforços para ampliar a coleta de resíduos solidos recicláveis porta a porta
no decorrer do contrato para 100% dos setores da coleta domiciliar
18.21. Ter pieno conhecimento da natureza e condiçÕes do local do destino final, inclusive no que
se refere a clima, hidrologia, geologia, topografia e todas as dificuldades peculiares à região;
18.22. Apresentar, até o décimo dia útil de cada mêq um "Relatório [t/ensal de Atividades""

18.23. Termo de compromisso
responsabilidade socioambiental.

de combate à corrupção e ao conlub entre licitantes e

de

18.24. Declaração que o{s) empresário I sócio(s) I dirigente(s) I responsável(eis) técnico(s) não
é(sâo)servidor(es) público(s) do [Vlunicípio de lmperatriz - tVlA
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DOS DTREITOS E OBRIGAÇOES DA SINFRIúPM|

19.1. Dar condises

a

CONTRATADA para executar

o objeto deste edital de acordo com os

pad rÕes estabe lecidos;

19.2. Exercer a fiscalização dos serviços por meio de Comissão Permanentemente designada para
este fim;
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19.3. Receber e conferir o objeto deste Edital, consoante às disposiçÕes estabelecidas;
19.4. Efetuar os pagamentos nas formas convencionadas neste instrumento,

19.5. Notificar, por escrito, à CONTRATÂDA, as ocorrências de eventuais imperfeiçÕes no curso de
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, com total ônus à CONTRATADA;

19.6. Prestar informaçÕes e esclarecimentos que venham
responúvel técnico da GONTRATADA;

a sêr solicitados pelo preposto

ou

19.7. Rejeitar quaisquer serviços executados equivocadamente ou em desacordo com as
orientages passadas pela CCINTRATANTE ou oom as especificaçÕes constantes neste
instrumento;

19.8. Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especifica$es constantes
neste instrumento;
19.9. Documentar as oconências havidas.
19.10. Emitir as convocaSes, as ordens Íormaisde execufio e o Termo de Contrato relativos ao
objeto da licitação;
19.11. Rejeitar, no todo ou em parte, a execução dos serviços contnatados em desacordo com as
obrigaçÕes assumidas pela CONTRATADA, e com as especificaçÕes técnicas constante deste
edital e seus anexos;

informaçÕes e os esclarecimentos que venham
CONTRATADA com rela$o ao objeto da licitação;

19.12. Prestar

as

a ser solicitadas pela

19. 13. Efetuar o pagamento nas condiçÕes e preÇos pactuados;

19.14. Cumprir as demais obrigaçÕes constantes neste Edital;

19.15. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela a execução do
objeto, à SINFRAIPMI reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e mmpleta fiscalização, diretamente ou por prepostos
designados.

20

-

DA

VGÊNCH DO CONTRATO

20.1. O prazo de vigência deste Contrato será de 12 {doze) meses, a partir da emissão da ordem de
serviço.
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20.2. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à
contnatação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos
a pagar;
20.3. A execuçáo dos serviços será iniciada no momento da assinatura da Ordem de Serviço, cujas
etapas observarão o cronograma fixado neste Edital;

A prorrogação dos prazos de execução e

vigência do contrato será precedida da
correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem mmo de justificativa e autorizaçáo
da autoridade competente para a celebraçâo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do

2ü.4.

processo adm
21

-

in

istrativo.

DAS RESPONSABILIDAT}ES E GARANTIAS

21.1. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos
serviços que efetuar, bem mmo pelos danos decorrentes da realização dos trabalhos. Durante a
execução dos serviços mntratados não serão admrtidas paralisa@es dos serviços por prazo,
parcelado ou único, superior a 60 (sessenta) dias consecutivos, salvo por motivo de força maior,
aceito por ambas as partes contratantes, excluÍdas quaisquer indenizaçÕes.
22

-

CONDTÇOES DE PAGAMENTO

22.1. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria de Planeiamento Fazenda e Gestão
Orçamentária, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias apos
a aceitação definitiva dos serviços, com apresenta$o das notas fiscais da Execução dos Serviços
d ev ida me nte ce rtif icadas pe lo Agente P úb ico com petente;
I

pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORGIONAIS MEDIANTE A
PRESTAÇÃO DOS SERVI@S, à medida que forem entregues os mesmos, não devendo estar
vinculado a liquidaçao total do empenho;

22.2.

O

22.3. Para fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar junto às notas
fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e litlunicipal,
regularidade relativa à Seguridade Socal e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
CNDT), bem como a
com a Justiça do Trabalho (Cer'tidão Negativa de Débitos Trabalhistas
quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os produtos mntratados, inclusive

-

quanto o lmposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

-

ISSQN,

22.4. As mediçÕes serão realizadas mensalmente, ou em periodicidade menor, a critério da
Contratante e Fiscalização, devidamente aprovados pela Secretaria de lnfraestrutura e Serviços
Públlcos de lmperatriz/ttilA, mntados a partir do início efetivo dos serviços, mnsiderando os serviços
efetivamente realizados e mncluÍdos satisÍatoriamente no período. Entendem-se como se
pÚauco5
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concluídos satisfatoriamente aqueles formalmente aprovados pela FISCALIZAÇÃO, dentro do
pruzo estipulado;

22.5. Para fins de pagamento,

a

Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos serviços
devidamente autorizados e certificados pelos gestores do mntrato, mediante contabilizafio e
apresentafio, ao final de cada serviço ou período não inferior a um mês, pela Contratada, dos
formulários de controle dos serviços;
22.6. A atestação da fatura correspondente à prestaçao do serviço caberá ao fiscal do contrato ou
outro servidor designado para esse fim;

22.7. Caso sejam verificadas dvergências na Nota Fiscal/Fatura, a Contratante devolveÉ o
documento fiscal à Contratada, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta providencie
as medidas saneadoras ou oomprove a mrrefio dos dados mntestados pela Contratante,
22.8. No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo iniciar-se-á a partir da data
de recebimento do documento mrrigido;
22.9. A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a
atestação de que o serviço foi executado em mnformidade corn as especifieçÕes do contrato;
22.10. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores mrrespondentes a multas
ou inden2açÕes devidas pela CONTRATADA, nos termos do tenno;

22.11. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serão devidos pela Contratante encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples,

22.12.Ovalordosencargosserácalculadopelafórmula.ElVl =lxNxVP,onde: El\4=Encargos
moratórios devidos; N = Números de dias entre a rjah prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; I = índice de compensação financeira = 0,000'16438; e VP = Valor da prestaçáo em
atraso.

23
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DO ACOMPANHAMENTO E DA FTSCALIZAçÃO

23.1. Os serviços, objeto da presente licitaçao será feita diretamente

a SECRETARIA

DE

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, e atestado por servidor desta instituição designado
para esse flm.
23.2. O responsável pelo reoebimento, anotará em registro próprio todas as ocorrências.

23.3. A Secretaria de lnfraestrutura e Serviços Públioos, caberá à fiscaliza$o da execução dos
serviços. Para tanto, serão nomeados fiscais que terão poderes para exigir da contratada o pe
atendimento as cláusulas contratuais.
STCRETÂRIÂ DE INFRÀESTRUTURA E SERVIçO§ PúAUCOS
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DAS PENALIDADES

24.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, resultante deste processo licitatório, ou pelo
descumprimento dos prazos e demais obrigaçôes assumidas, a SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA pderá, garantida a prévia defem, aplicar
à contratada as sançôes a seguir rclacionadas.
a) Advertência, por escrito;

b) lVlulta;
c) Suspensáo temporária do direito de participar de licitaçÕes e impedimento de contratar com a
PREFEITURA IVIUNICIPAL DE lhllPERATRlZ, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declarafo de inidoneidade para licitar ou mntratar com a Administrafo Pública.
24.1.1. As sançÕes de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA
I/UNICIPAL DE lNíPERATRIZ poderão ser aplicadas à contratada, juntamente com a de multa,
descontando-a dos pagamentos a seÍem efetuados.
24.2. A aplicagão de multa oconerá da seguinte maneira:

24.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, nas hipóteses de rescisão
contratual por inexecuSo total do contnato, caracterizando-se quando houver reiterado
descumprimento de obrigaçÕes contratuais, quando a entrega dos serviços for inferior a
50% (cinquenta por centoi do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite
de trinta dias.

24.2.2. 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 à infração,
aplicada em dobro a partir do 10o (décimo) dia de atraso até o 300 (trigésimo) dia,
quando a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA
poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisáo contratual, aplicando-se na
hipotese de rescisão as penalidades previstas nos referidos subitens ll e lll, sem
prejuÍzo da aplicação das demais mminaçÕes legais.
24.2.3. Será aplicada multa de 5% {cinco por cento) sobre o valor do contrato quando não for
apresentado pela contratada no momento das mediçoes, os comprovantes de
pagamento da folha de funcionários referentes à execução dos serviços, bem como da

não apresentação dos comprovantes de remlhimento do INSS e FGTS no ato
apresenta@o das notas fiscais, sem prejuízo das demais penalidades previstas
contrato
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ESTADO DO MARANHÃO
FREFEITURÀ MUNICTPAL DE IMFERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOs PúBLTCO§
24.3. As multas previstas nos subitens 24.2.1, 24.?.2 e 24.2.3 deste Edital deverão ser recolhidas
pela contratada no Wazo máximo de 10 (dez)dias úteis, em favor da PREFEITURA IUUNICIPAL DE
lh/IPERATRIZ, contado a partir da notificação recebida, ficando a contratada obrigada a comprovar o
pagamento, mediante a apresentação da copia do recibo do recolhimento eietuado.

24.3.1. Decorrido o prazo previsto para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1%
(um por oento) de juros de mora por mêsffração, inclusive referente ao mês da
quitação/consolidafio do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 isessenta)
dias após a data da notificação, após o qual, o débito poderá ser cobrado judiclalmente.
24.3.2. No caso de a contratada ser credora de valor suÍiciente ao abatimento da dívida, a
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PUBLICOS - SINFRA poderá
proceder ao desconto da multa devida na proporfio do crédito.

24.3.3. Se

a multa

aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a

contnatada responderá pela sua diferença, podendo esta sercobrada judicialmente.

24.3.4. 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 l\lluNlC|PAL DE IIVIPERATRIZ, demrrentes das infraçÕes cometidas

24.4. Alem das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua
inscrição no cadastro de fornecedores da PREFEITURA I\íUNICIPAL DE iI\IiPERATRIZ e, no que
couber, às demais penalidades referidas no Capítulo lV da Lei n" 8.666193.

24.4.1. As penalidades referidas no Capítulo lV, da Lei Federal no 8.ô66/93 estendem-se às
I

icitantes participantes

d

este p rocesso licÍtató rio.

24.5. Comprovado o impedimento ou reconhecida à força maior, devidamente justificados e aceitos
pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLIffiS - SIÍ.JFRA, em relação a um
dos eventos aqui arrolados, a mntratada ou participante deste processo licitatório ficará isentas das
penalidades mencionadas
25

-

TNEXEGUÇÃO OU RESCTSÃO DO CONTRATO

25.1. A inexecução total ou parcial do contnato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei no 8 666/93.

25.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa
25.3. A rescisão do contrato poderá ser.
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PREFEITURA MUFIICIPAL DE IFIPERATRIZ
SECRETARIÁ DÊ rNFRÀESTRUTURA E §ERVIçOS PÚBLICOS
25.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS PUBLImS - SINFRA, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll, do
art. 78 da Lei 8.ô66/93, notificando-se a contmtada com a antecedência mínima de 30
(tnnta) dias; ou

25.3.2. Amigável, por acordo entre as paftes, reduzida a termo no processo da licitaçao, desde
que haja conveniência para a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PUBLICOS - SINFRA; ou

25.3.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
25.4. Constituem, ainda, motivo para rescisão do mntrato, assegurados ao mntratado, de acordo
com o artigo 78, incisos XIV a XVi da Lei Federal no 8.666/93:
25.4

1. A

de sua execu$o. por

ordem escrita da SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVI@S PÚBUCOS - SINFFIA, por prczo superior a 120
suspensão

(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturba$o da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensÕes que totalizem o mesmo paza,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizaçÕes pelas sucessivas e

contratualmente imprevistas desrobilizaSes e mobilizaçôes e outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses ffisos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigaçÕes assumidas até que seja normalizada a situação,
25.4.2. O atraso supenor a g0 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela §ECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS
SINFRA decorrentes de obras,
servlços ou fornecimento, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo ern caso
de calamidade pública, grave perturbaffio da ordem interna ou guerra, assegurado ao

-

contratado o direito de optar pela suspensáo do cumprimento de suas obrigaçoes até
que seja normalizada a srtuação;
25 4 3

A não

liberação, por parte da SEGRETARIA tlE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS
PÚBLIGOS - SINFRA, de área, local ou objeto para a execuSo dos serviços nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no pro1eto,

25.4.4. Quando a rescisão ocorrercom base nos incisosXll a XVll do artigo 78, sem que haja
culpa do contratado, será este ressarcido dos preluízos regularmente comprovados que
houver sofrido, tendo ainda direito a:
25.4.4.1. Devoluçáo de garantra;
25.4.4.2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
25.4.4.3. Pagamento do custo da desmobilizaçao.
rNrRÂEsrRUruRÀ E sERVtços púaucos
s/n" - Nova lmperatriz - CEP: 65.907-180
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUFIICIPAL DE IMPERATR.IZ
sEcRETÂRrÁ DE TNFRAESTRUTURA E §ERVIçOS PúBLICO§
25.5. A rescisão administrativa ou amigável sená precedida de autorizaffio escrita e fundamentada
da autoridade com petente.
26

-

DA ANTTCORRUPÇÃO

26.1. Para Execuçâo deste mntrato, nenhuma das partes poderá oferecer dar ou se comprometer a
dar a quem quer que seja ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por
conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doaçáo, mmpensação
vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espÉcie, seja de forma direta ou indireta quanto ao
objeto deste contrato, ou de outra forma a ele relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos
prepostos e colaboradores.

27- DAS

DISPOSTÇOES FtNAtS

Comissão Permanente de Licitação o direito de no interesse da
Administraffio, sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamaffio ou indenizaçáo, adiar a
data de abertura das prcpostas da presente Licitafio, 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 fixe novo prazo para apresenta$o das
propostas, ou ainda revogar o processo licitatório por razÕes de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, elou anulá-lo por ilegalidade de ofício ou provocação de

27.1. Fica assegurado

à

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, a qualquer tempo.
27.2. 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 disposiçoes contidas nos itens deste Edital e seus Anexos, podeÉ
ensejar a inabilitaçâo ou desclassificaçáo, respectivamente.
27.3. As decisÕes da Comissão Permanente de Licitaçoes, bem mmo os demais atos de interesse
dos licitantes, serão publicadas no Drário Oficral do Estado, caso não possam serfeitas diretamente
aos sÊus representantes.

.4. Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade das propostas
fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que estiver suspenso o feito.
27

27.5. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o Licitante que, tendo-os aceito
sem objepo, venha apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitaçáo, falhas ou
irregularidades que o viciaram.
27.6. O Contratado é responsável por todos os ônus e obrigaçÕes concernentes à legislação
social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à Adm
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ESTADO DO MAR,AilHÃO
PREFEITURA MUHICIPAL DE ITqFERATRIZ
§ECRETARTA DE TNFRAESTRUTURA E SERVIçOS PúBLTCO§
lVlunicipal ou a terceiros, em deenrrência da execução dos serviços contratados, respondendo por si
C SEUS SUCCSSOTES.

27.7. A Secretaria [tíunicipal de lnfraestrutura e Serviços Públicos fornecerá ao licitante vencedor
todos os elementos técnims necessários à execu$o dos servips objeto desta licita$o.

27.8. A Comissão poderá promover diligências de amrdo com as disposiçÕes da legislação
pertinente para dirimir dúvidas e esclarecer aspectos que possam representar condicionantes a
perleita análise das propostas. Enquadram-se nesta estratégia, inclusive, a eventual solicita$o dos
originais dos documentos, principalmente referentes à Regularidade Fiscal, os quais deveráo estar
disponÍveis para serem apresentados se solicitados, na sessão de abertura da documentação de
habilitaSo.
27.9. Quaisquer outras inÍormaçÕes de caráter técnim serão prestadas aos interessados, junto à
Secretaria h/unicipal de lnfraestrutura e Servips Públims.
27.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do inÍcio e inciuir-se-á
o dia do vencimento

27.11. A Comissão Permanente de Licitação prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos
interessados nesta licita$o, sobre o Edital e seus anexos. Não serão mnsiderados os pedidos de
esclarecimento, providências ou impugnaçoes enviadas por fax, e-mailou vencidos os respectivos
prazos legais. Salvo, temporariamente no período da Pandemia, poderão ser aceitos e recebidos
através do endereço eletÉn ico: ,,,111,.,.i.ir11.i::i.:i,ij,.i:.i,,;,,i1.:ji":.!i.,r,';-;. _.:,, -..._-.
.

27.11. DAS MEDIBAS PREVENTTVAS AO COMBATE DA COV!D.19 NA REALTZAÇÃO DAS

sEssoEs
27.11.'1. Todas as sessÕes de Concorrência Pública e Tomada de Preço serão realizadas
temporariamente no Auditório da Secretaria [t/lunicipal de Educação SEhllED,
localizada na Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatriz-ttIA,
27.11.2. Serâo adotadas todas as medidas preventivas visando evitar quaisquer risms de
contágio aos representantes das empresas que se fizerem presentes, bem como aos

membros da comissão de licitaçáo e equipe de apoio, a saber: disponibilização de
máscaras, luvas e álmol gel (70o lNPt\il) para todos os representantes presentes;
organização do audttório com afastamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros de
distância entre os presentes; intensificação da higienizafio das áreas de acesso onde
as sessôes omrrerão, além de higienização do próprio recinto, com especial atenção às
superfícies mais tocadas (maçanetas, mesas, cadeiras etc.):
27.11.3. As informaçôes e medidas previstas neste tópim poderão ser reavaliadas a qualquer
momento de acordo com a evolução da pandemia da Covid-19, conforme orientação dos
ó

rgãos fiscal izadores.
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ESTADO DÜ MARANHÂO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATR.IZ
SECRETARIA DE IHFRÀE§TRUTURA E §ERVIçO§ PúBLICO§
27.12. A Comissão Permanente de Licita$o prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos
interessados nesta licitação, sobre o Edital e seus anexos, onde poderão ser consultados
gratuitamente, podendo ser obtido mediante solicitação ao Presidente da CPL e o pagamento no
valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação
Itlunicipal - DAtvl, em dias úteis. das08:00 às 12:00 horas (temporariamente, conforme Portaria no
437 D02q, na sua sede, na Rua Urbano Santos,1657, Bairro Juçara - lmperatriz - [\4A,CEP: 65.900505, estando disponível também para down/oad no sítio eletrônico do [\íunicípio através do
e ndereçouuww.i rnperatriz.rna. gov. brllicitacoes.

lm
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CONGORRÊNCN PUBLICA

ANEXO

NO OO2/2020
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PROJETO BASICO
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Folha

PROJETO BÁSICO

CONTRATAçÃO

DE

EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA

ÊXECUçÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBUCA NO
MI..INICíPIO DE IMPERATRIZ.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E

Í.

púaLrcos

APRESENTAÇÃO

1'1' A secretaria de lnfraestrutura é
g grgáo rnunicipar

que detém a atribuiçáo regal de
realízar a gestão púbííca e ambiental
dos resíduái ,otioo, do município de
lmpe ralriz,
sendo que,
eraboraçâo
esne;fi.dã,
p§eto
deste
Básico
responsa bir idade_ do Departamento .
de
oe t_i mpeià "p u ori"".
cs sistemas de limpeza urbana sao nasicamãnteãonstituídos
por atividades de coleta
e transporte de resíduos e outras açÕes
connecúàs como serviços corelatos, pois
atuam como acessorios aos primeiroó.
De
*áJo geral, podemos então descrever
estas classes de serviços como.

3

i

'2'

fs

é

,*

1'3" coieta e transporte de resíduos: serviços
formados pelas
ferramentas

atividades que utilizam
e equipamentos de colela (àomo ve-icrros..coletores
compactadores, por
exernplo) para remover resíduos sólidos
oivérsos ücalizados
,i"§ e logradouros
públicos

x

'5'

'Í'6'

2,
4.,1

",

do município;

1'4'

serviços complerneniar"u, compreendem
todos aqueles serviços que auxiliam a
coleta' estando indiretamente associao"
priicipatmente por remover resíduos
cie vias e logradouros públicos e.prepará-los
".""ià, iài.
Estão inclusos nessa
categoria os serviços de varrição, pintura
oe meiáno e-"coleta.
capinação,
por exempro.
As especificaçÔes aboroaoãs neste documentà
têm
como
objetivo
estabetecer
diretrizes para. a.contratação do serviço
oe coleú iegular de resíduos solidos urbanos
no Município de Imperatnz, detalhandãã
equipamentos. tocais,

horários e
demaÍs aspectos..relativos à prestaçao
dos
Assim' o termo "sistema o" iimp"ra
urbana" caracteriza o objeto como serviços
de
engenharia' evitando possíveis enos
de
iicítaçôes peíos meios oficiais, confor*u "ual,açao õianoo da publicaçáo do aviso de
u*giãã'úa'rei das ricitaçÕes.

"tü;;;".:
;;ç*-

OBJETO

contratação de emp.resa especiarizada^pap
execução de serviços de rimpeza
pública no municipio oe l,iipãrãiii..
c'ontorm"-á.'ãonoiçÕes
estaberecidas no
Fro,eto Básico e pranirha orç"*ãniàri"
"* "n**o.

LOCAL DE EXECUÇÃo Do sERVtÇo
?-í

Todo o perímetro urbano e distritos
do município de rmperatriz-MA.
a) coleta manual e transporte até o destino
finalde resíduos sólidos classe ll-A.
b) Equipe de Coleta seletiva e resíduos
volumosos.

..

c) coleta
d)

manuar de resíduos sórídos especiais
e diversificados
Equipe de coreta e transporte de garhadas
e resíduos

e) Varrição manuai de vias públicas.

n

verdes.

Equípe de Capina mecanizada_
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Folha:
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PúBL|COS

g) Equípe de limpeza e varriÉo ma
nual de feiras livres, mercados, praças, páios,
monumentos e logradouros públicos

h) Equípes padrão para serviços diversos
e comprementares de rimpeza púbrica.

.4,

JUSTIFICATIVA:

4'n'' c

Município de imperatrizrMA, esta localizado
na Regiáo Metropolitana do sudoeste
It'{aranhense; n191ui. uma
estimãoa oe 2sg.0í6 habitantes. por ser
-populaçáo
a
segunda maior cidade do Estado
é consioeraoã Jcentro comercial dà Região
sul do
Marar"rháopor receber comerciantes
de várias cidades vízinhas.
4'2' A Lei Federal 11'44512007 reconhece
qÉ"-i*;àza urbana e manejo de resíduos
sólidos é urn dos componentes do
saneamentá tàsico e por essa razão devem
prestado com regularidade,
ser
eficiência . quáiürJ", ioo pena de comprometer
a
saúde
púbiica e à proteçáo
meio arnbiente.
á
"o
us servlÇos compreenderão
a coleta de lixo doméstico e comercial, entulhos
de
ccnstruçÕes' móveis e galhos oe
arvoÀi,
ioço-iá..
canteiros
públicos,
praças
nas
públicas' nas margens dós
riachos que cortam â cidade, com o objetivo
de preservar a
saÚde pública e devem ser realizados
em
os
bairros
da
zona urbana do
Munícípio.

+'i^

t;;

4'4' A vedação a reunião

em consórcio: A admissibilidade ou náo
do consórcio é uma
discricionariedade da Admínistração,
significa ããã, qu" sua vedação depende
de
cnitérios de conveniêncta e oportunidaae,ã
r"ã* ãr"liados pelo gestor em cada caso.
o prccesso adminístrativo em t"t",trrt" oa coniratãerg
o* empresa para execução de
seruiços de limpeza pública na cidade
q"
ert"oo
,jo úàrrrnao, e o objeto
1àp.rãirf
este certame náo possui grau de complexidade
suficiente
que
demande a admissão
de consÓrcios' o consorciõ oeve ser
admitido àÀ ãÊjuto. que contemplem
a execucão
ie atividades qu.q, usuarmente,
o"rumpánüáas por empresas distintas, com
díferentes capacidades técniús"?g
ruo caso
;;*táo, é ,.r"t-no mercado, já
demonstrade peia realizaçáo de outros
processos ii.it"torin, nu.tà *àJra prefeitura,
que er*presas executem a totalidade
ob ou.ietot sàá ."r necessário o somatório
de
capacitaÇáo, quer técnica, quer operacional.
Em situaçoes dessa natureza, admitir o
consórcio mostra-se inconveniente
e inadeqrãào ãJ int"r".se público^ lsto porque
o
consorcio' ao invés de annpliar a compeiitividade,
permitindo
participaçáo
a
ernpresas que náo teriam competênciá
té".àã, pode acabar por promoverdea
carteiização do certame, fazendo cor que
duas (ou mais) empresas que possuem
condiçÕes suficientes de participar
sozrnhar il;-d;sso reúnam-se em
consórcios e
acabem lirnitando a competiçáo. Por
óbvio
ríuçao náo se mostra positíva do
pontc de vista do interesse p,iutico.
oevei".rã
oã JJrinirtraor promover interesse
pÚbiico que, na elaboração
do edital ricitatono, consiste na promoçãoo da
maior
concorrência possível entre as empres.as
do ramo. rmlorta salientar que, náo obstante
uma pequena empre§a possa não ter
.orp"ie'lcia tecnica nê"ãà""ri" para a
execução do contrato,_o que poderia p"r."r
á'iripi"53ao de que o consórcio deveria
ser admitido, este não é o caso. §e assim
todas as ticitações estariam
cbrigadas a aceitar o consórcio e essa não
é pr"rLao legal do artigo 33 da Lei n"
8'666/93 que ciaramente define
"
.essa opçao como uma discricíonariedade da
Aciministraçáo: Art.33 q_uando permitida
n.'iil,tãç"ã a participaçáo de empresas em
ccnsorcio, observar-se-áo as seguintes normas:
o àuláto náo apresenta complexidade

Ç

r

,

i;r;;,

sÊcRETÀRtÂ DE IHFRÂEsÍRUTufl,Â E

sE*vtços púglrcos

Rra !'" rrno - Nova !npg;611i2 - CEp: ô5.901-{g*
imDerôtr:z - l'{Â CNPJ: 06. I 58.455/000i - í6

www. imperatnz. ma. gov. br

"'pjtii=-gçit
,..'

rttlt'a Iltl'ütiltk l:..i,

EnC' Crrrl

-,:!..

Âsiessorujp,0,..-,-

fúat . S3 35;i,c-

,

o-.a..

'',..

aàq

?s

SINFRA
Processo n9.

42.10.00.047/2020

Fotha:

ESTADO DO TiARANHÃO
PREFEITURA TiU NICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRET ARIA DE INFRAESTRUTURA
E

4q ,^l

PÚBLICOS

incompatível com as usualmente
encont radas nas empresas do ramo,
plenamente possível de ser.r.*àoã
*rn a necessária competição entre as sendo
várias

emprêsas capacitadas.

/+'3' Da indivisibilidade do
objeto: Estes serviços devem ser executados pela
mesma
empresa de forma a respeitar

a integridaoe qraiitãtiva do objeto a ser executado,
visto
que a interdependência de cada
etapa oos tiabalÀos caracte riza asua indivisibílidade.
Ainda sob a perspectiva técnica, *"rãã
divisão fosse possívet, é preciso
considerar a centralização da responsabilidade
ern uma única empresa contratada,
íundamental - não apeáas enn vista
oo á"à*pànÃamento de problemas e soíuçôes -

q;;;

como também para facilitar a verificaçâo
das suas causas e atribuição de
responsabilídade, de modo a aumentar
ó
controle sobre a execuçáo do objeto e
relatórios diários de acompanhamento
Oos serviçás.

4's'

4'7'

Da.lustificativa de.preço: A planilha de
orçamento estimado adotada pela sINFRA
da
Prefeitura MunÍcipal de lmperatriz MA, o"i"ár-* no valor medio obtido em cotaçôes
de mercado, realizadas atraves de contato
direto com fornecedores locais, conforme
cctaçÕes de preços entregues na
Secretarià utunicipal de rnrraesiruiura e serviços
Públicos para consulta' os valores de
mão de oora e serviços referentes às obras
sáo
cotados através da planilha da. convençá;-õ;utiva
peto
formada
sindicato
da
incjústria da construção Pesada do esrado
aã naãiarhà. ô Éôr-ioiã"Jurtado para o
ínciice de 25Yo' fázendo parte do me.mô'despesas administrativas; rateio
.
sarantlas e riscos; o"spãsas nnanceiras; CoÊiNs; prs;'s§ôú;
;:il§§§:H",T#ial,

q"

Cs ítens
o-escopo de serviços constantes na referida planilha
nâotêm
referência no Tltge
slNAPl, slcR(i ou outraslabelas oficiais, por
isso
a
necessidade
de
chegar ao preço médio através de cotaçõe.
oã

*Làoo.

4

8'

Do tratarnento diferenciado às MEIEPP:
A llcitante enquadrada como Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte, para efeito
do tratamento diferenciado, deverá
apresentar, no ato do credencíamento, os
seguintÀi documentos:

4"8"?'Para se utilízar dos benefícios previstos
na LC No 12312006,a licitante enquadrada
cc!'no MEIEPP deverá apresentar Declaração
oã Ênqraoramento .orô ui.roempresa
ou Enrpresa de Pequeno Porte n nao'ã;É;;'à"rta
dectaração indicará que a
iicitante optou por não utilizar os benefícior
pt"rírtos
na
tei
complementar no 123, de
"14 de dezembro
de 2006.

5.

üA §OTÂÇÃo onçai,rEf,rTÁRH

5'1' os

!'ecursos orçamentános necessários para

a

contratação
provenientes da seguinte crassificaçáo
Íuncioàai lrogramatica:

uniciade

orçarnentária:

Ê§ennento de

Ficha: sai

*

1s.s'r 2.a064.2170

dos serviços

Limpeza púbrica;

Despesa: 3.3.90.39 Outros
Serviços de Terceiros

Fonte au

n""u*'$ffi'-

y. 9/n"'- Hovà línperatriz . CEp;
ó5.997-18O
i{nÉerátriz - ftÀ CtipJ: 0ó.15g.453/0001-Í6

pessoa

Tesouro Municipar

5[CqETÂRtÀ 0E iNf !1ÂES:R,I]TIJRÁ E SüRVIÇO§ puELicos
F.rrs

serão

wwer'.

i
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6.

Folha:

DOS RECURSOS

6.1. O valor estimado da presente contrataÉo é de 30.235.629,60 {Trinta MilhÕes
duzentos e trinta e cinco mil seiscentos e vinte e nove reais e sessenta
centavos), que deverão ser pagos em 12 (doze) parcelas mensais, de acordo com o os
quantitativos permitidos e rnedidos.

7=

PRAZO DE EXECUçÃO

7.1.
7.2.

O prazo para a execução dos serviços aqui pretendidos seÉde 12 (doze) meses contado
a partir da data de emissão cia prirneíra Ordem cie Serviço.
A vigência do contrato seÉ de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da assinatura da
primeira0rdem de Serviço, podenda ser prorogado por igual periodo, através de termo
aditÍvc, conforme inciso ll, do art.57, da Lei No 8.666193 e suas atualizações.

8.

DOS CRrÉRIOS DE HABTLTTAçÃO

8.i.

Habilitação Jurídica: A documentação referente à habilitação jurídica compreende os
documentos abaixo relacionados :
8.1.1. Registro comerciai, no caso cie empresa individual:

f .i.2.Ata constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se
fatanda de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eieição de seus administradores;
8.1.3.lnscrição do ato consüfutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
da diretoria ern exercícío:

8.i .4. Decreto cie autorizaúa, em se tratancio de empresa ou sociedade estrangeira em
funcíonamento no país. e ato de registro ou autoríza$o para funcionamento
expedido peio órEão competente, quando a atividade assim o exigir.
f .i.5. Observação: O contrato social poderá ser apresentado na sua form consolidada.

3.2. Fiabilitação Fiscal e Trabalhista: A

documentação referente
trabaihista compreende os documentos abaixo relacionados:

à habilitação fiscal e

g.2.1.Frova de lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas

-

CNPJ;

9.2.2"Frova de inscr-ição no cadastrc,de contribuintes da Fazenda Munieipal, relativo
aa domicílio ou sede cia licitante, oertinente e compatível ao seu ramo de
atividade e compatíveÍ com o objeto a ser contratado;

de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do
domrcilio cu da sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
r \
-l I

9.2.3. Prova

'l;+u'=r-rb*í-

'.
h,t ll ',,. r. '
Er:.Ci,,,-aiÍ .:- 1l.i :: 3
.

ã5:C:ri,

.:ur

::-li'i::1...

.
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de regularidade relativo ao fundo de garantia por tempo de
servíço
(FGTS), demonstrando situaçáo regular
no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei;
9'2'5' Prova de regularidade relativa
Justiça do Trabalho, demonstrando a
inexistência q?,!:.bit-o. inadimpridos, ou ,q..
ã certidáo áegativã Je debitos
trabathistas (cNDT), fomecida peio Tribuna
éuperior do TrabarÉo.
9.2.4. Pr"ova

à

E,ü

Habilitação Econômico-Financeira:,
econ ôm ico-fi na n cei ra com

p

A

documentaçáo referente

reende os documentos abaixã relacionados

à

habilítação

:

9'3"1'Balanço Patrimonial e demonstraçôes contábeis
do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem
a boa situação
financeíra da empresa, vedada a sua subsrituigáo por
balancetes ou balanços
prwisóríos, pociendo ser atualizados por índicés
oficiais quando enàrraoo ná
mais de 3 (três) meses da data de apresentaçáo da proposta,
devendo ainda ser
dernonstrado através de cálculos à ábtençáoàos incjices
de Liquidez Gerat (LG),
Liquidez corrente (LC) e solvência ceLt
t§ci igual ou maior que 1 (um),
resuitantes da aplicaçáo das seguintes fórmulas: ' ,-

PÂSSIVC CIRCULANTE + EXIG

A LONGO PRAZO

SG=
PASS

LC=

IRCULANTE + EX|G

L A LONGO PRAZO

IVO CI RC
PASSIVO CIRCULANTE

9'3'5'i Certidão negativa de falêncja ou concordata, expedida pelo
distribuidor da sede
da pessoa jurídica.

p;il"

dentro do prazo de validáde'preuisió-;;
certidão, ou,
na omissão desta expedida pelo menos a 60 (sessenta)
aiás ántaoos da data
da sua emissáo.

9.4. Qualificação Técnica exigíver

para â execução do serviço

9'4"1'Registro ou inscriçáo da ernpresa licitante
no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomiai elóu CAU (Conselho
d_e Arquiteturà e urbanísmo),
conforme as áreas de atuacão previstas no Projeto
BásÍco,
pi"À" validade.

",

9'4'2'Conrprovaçâo cje a Licitante (capacidade
Técnico-operacional) possuir em seu
nome Atestado (s) de Capacidade Técnica fomecido
(s) por Éito" jurídica de
direito público ou privado. üneulada â i\ET do profissional
executor, acompanhado
(s) da (s) Certicião (oes) de Acervo Técnícô (s) emitido
p"rà CREA, que
comprove.(m) possuir experiéncia na área de timpeza punrica,'em
quantidades
compatíveis com o objeto da licítagão:

i.i

g'4'3' A certidáo de acervo
técnico (CAT) e o atestado de capacidade técnica deveráo
conter as informaçÕes relativas às características técnicas e complexidades
tecnológicas simiiares ao objeto licitado, norne do (s) profissional (is).
responsável
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4+

{i§i pels exêcuÇáo dos serviços, quantifiÇaçáo principal, local e período de
execuçáo, ou seja, infiormações suficientes e claras pam a devida comproveçáo.
9"4.4. No(s) atestado(s)

profissional(is).
9.4'5.

e na(s) CAT(s) deveÉ(áo) constar o(s) nome(s) do(s) mesmo(s)

A comprovaÉo de que

oqs) responsável(eis) técnico(s) pertence(m) ao quadro
permanente da empresa, deverá ser feita da seguinte forma:

9.4.5.'í.

Da carteira de trabalho (crps) em que conste
contratante

9.4.5.2

a

ticitante como

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

9.4.5.3- Do contrato de trabalho (modelo CREA) entre a licitante e o responsável
técnico, em que se crie vínculo de responsabilidade tecnica ou outro
equivalente;ou
9.4.5.4. Caso o profissional ainda náo tenha vinculo com a licitante, esta deverá
apreseniai'uma Declaraçáo de contrataçáo futura do (s) profissíonal (is)
detentor (es) do atestado (s) e da certidáo (Ões) apresentado (s),
juntamente com a copia autenticada da carteira profissionai,
acompanhada da anuência com firma reconhecida do profissional.

e

Relação nominal
numérica. individualizando através de marca, modelo,
capacidade, ano de fabricação, máquinas e equipamentos técnicos, adequados e
disponíveis para a realizaSo dos serviços objeto desta licitaçáo, atendendo ao
dimensionamento de necessiciade mínima descrita no Projeto Básico.
9.4.7. Declaraçao formal da disoonibíiidacje de tocjos os veículos e equipamentos
da
coleta domiciliar no prazo previsto para a assinatura do Contrato, ou seja, os
equipamentos devidamente instaiados nos chassis e os conjuntos em boas
condições
operação, para serem vistoriados,
Município de
^
lmperatriz.Quando os veículos náo forem de propriedade da licitante, deverá ser
anexado o compromisso hábil entre a licitante e o vendedor, o cedente, anendante
ou o locador, devidamente registrado em Cartório de Títulos e Documentos, em
que conste Dedaração Formal das partes, õe que os veículos esiaráo disponíveis
e vinculados ao futuro contrato, sob pena de inabilitação da licitante.
9.4.8. Náo serão aceitos veículos compactadores com mais de 0S (cinco) anos de
fabricação.
9.4.9. Os demais equipamentos, caminhÕes basculantes, retroescavadeira, pá
carregadeira, míni canegadeira, trator agrícola, veículos de apoio e motos, nâo
pcderão ter mais do que 07 ísete) anos de fabricaçáo
9-4-'1C. Cs veículos compactadores e demais equiparnentos relacionados pela licitante
deveráo estar disponíveis no momento da assinatura do Contrato, para que
náo haja soiução de continuidade dos serviços.
3.4.6.

de

10. DESCRTçÃO DOS

SERVTÇOS:

5ilCftfÍARiá 0E il,lFft.AESÍRUÍiJRÁ
P,ila Y, s,'n" - Novà

no

[

SERVIÇOS PUüLICOS'
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10.1. COLETA E TRANSPORTE ÀTÉ O DESTINO FINAL DE RESÍDUOS
SÔUDOS
CLASSE [-A.
10"1'1' COLETA:Trata-se dacoleta e transporte dos resíduos solidos náo perigosos
domiciliares e de cutras origens, exceto resíduos perigosos
{hospitaàres),
acondicíonados ou náo, encontrados em ruas, avenidas, praças e
iogradouros públicos da cidade de lmperatriz.
1CI.1.2.TBANSP0RTE:A. tarefa de transportar
origem ao destino final.

,i01.3.

os produtos da coLETA, de sua

C9LETA DE..RESIDUCIS NÃO PERIGOSOS DOMICILIARES:O

SCrViçO dC

coletadomiciliarcompreendeaexecuçá@letamanual

porta a porta e transporte ao destino final dos resíduos sólidos ordinários
domiciiiares gerados em todos os imoveis residenciais e náo residenciais do
Município de lmperatriz.
'Í0.1.3.1.O serviço de coleta domiciliar
será prestado em toda a zona urbana e
nas agrícolas, em que for possível o acesso dos caminhÕes
compactadores. A coleta dos resíduos sólidos domiciliares será
efetuada porta a porta em todas as vias públicas da regiáo definida no
rnapa de coleta, inclusive aquelas onde náo existe a
fossibilidade de
tráfego de veículos, tais como: áreas de ocupaçáo, passarelas de
bairros, becos ou vielas estreitas. interior de coÁjuntos residenciais
populares e outros que venham a ser determinaáos pela
slNFRA.
Seráo também abrangidas pelo serviço quaisquer vias que víerem a ser
criadas no deconer da vígência do contrato.
14 1.3-2-Os coletores cjeverâo apanhar e transportar os recipientes
com cuidado
necessário par"a náo os danifÍcar e evitar o derramamento de lixo
nas
vias púbiicas. Cs compactadores deverão ser carregados e operados
de
maneira que o lixo nãc transborcje na via pública.
'10.'i.3.3.cs resíciuos ciepositacios
nas vias públicas pelos munícipes, que
tiverem tombado dos recipientes ou que tiverem caído durante a
atividade de coreta, deveráo ser, obrigatoriamente, recolhidos pera
Contratada. A equipe padráo mínima paã a execuçáo da coleta
de lixo
domiciliar manual será composta de: 01 (um) motorista, 03 (três)
coíetores e 1 (um) caminhão compactadoi oá carga traseira'com
capacÍdade para 1S m3 (quinze metros cúbicos).
"!C' 1.3.4. Para a coleta
Ce feiras elou outros locais a ser definidos pela SINFRA,
o
caminháo compactador cieverá ser dotado de sistema de levantamento
e basculamento de contêineres. bern como as ferramentas de trabalho
necessárias ao bom clesempenho,Jas funçoes.
1!'1'3.5.Para a realizaçâo dcs serviços, seráo necêssários 05 (cinco)caminhÕes
cornpactadores em operação e mars 01 (um) de reserva tecnica.
10'1'3'6'Considerando
uma reserva técnica Oe rSy; da frota de caminhões
coietores.

'í0.1.3.7.Cs veículos compaetadores
deverác ter Sistema de posicionamento
Global (GPS), rastreamento via satélite e não poderão ter mais de cinco
anos Ce fabricaçáo. Deverá ser fornecido a SINFRA, usuário e senha

5[CR[TÂfi1Â sE r!{rRÂESTRUTURÀ E SÊRvlÇO§ púB{-icos
Qr:a Y, srn'- Ncva lrÍ:peràtriz - CEp: ó5.9C7-iâ0

rnpêrôi,lz - íta (NPJ: 06. 1 58.455i0001-Í

ó

.

lt

i"*'1,u. i

rnperatriz. ma. gou br

Ped|o i]r'riri

itt'[.

rJi

ri;z S;ri'a

RãÀ"tiÀ 1t10ii1;308
Assessor A-a rolÊtos ÊsrêcierS

Eng'

Crv,i

Ssa. íÉ

liiiiaesii,iirÍã

tulat : 53 85s-8

.i;,í,

SINFRA

'

Processo n9.

02.10.00.041/2020

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV|ÇOS PúBL|COS

Folha:

para acesso ao sistema de locaÍiza$o, que Ínforme status e histórico
para efeito de fiscalização.

1.ai.4. C9LETA DE RES|DUOS PUBLICOS:O serviço
de coleta de resíduos
públicos compreende o recolhimenio manual e transporte até o destino
final,
com utilizaçáo de caminhÕes coletores compactadores, dos seguintes tipos
de resíduos sólidos:
ffij-4'1 Prod.uçãg dos servÍços de limpeza urbana executados pela prefeitura
Municipal de lmperatriz, ou por suas secretarias ou demais órgãos da
adminístraçáo municipal:

10.1.4.2. Focos,de lixo (disposições irregulares de resíduos sólidos orgânicos
ou recicláveis simílares aos resíduos domiciliares);
1Ai-4.3. Resíduos de feiras e mercados dispostos nos contêineres serão
coletâdos pelo caminháo coietor com o sistema de elevação de
contêineres:Resíduos provenientes da operação de atividades
institucionais promovidas pela SINFRA (mutiràes, áesocupações, etc.);
1A.n'.4.4. Resíduos resultantes da varrição de vias e logradouios públicoá,
Iimpeza de feiras. e mercados:

1c.1.4.5. Resíduos provenientes da atividade írregular de triagem realizada por
catadores nas vias púbtícas:
1c'1.4'6. Resíduos gerados em Unidades da Administraçáo Pública Municipal
que não utiFzam a coleta domiciliar convencional. Excetua-se, deste
serviço, a coleta de resíduos cuja operação necessita da utilizaçáo de
equipamentos diferenciados, tais como resíduos da construçao civil
(caliça, restos de obras e solos em geral), móveis inservíveis, bem
como resíduos arbóreos que seráo objetos de coleta específica;
10.1.4.7. Os grandes geradores de resíduos sólidos - esiabelecímentos
industriais, cornerciais, de construção civil e prestadores de serviços
devem apresentar a prefeitura seus planos de gerencÍamento deresíduo e se responsabilizar por eles. Desta forma, quando o volume
Ce resíduos onginários destes estabelecimentos excederem o limite
estabelecido por legislação municipal, a Contratada deverá comunicar
à Contratante, por escrito, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito)
horas a partir da realizaçáo da coleta, informanÚo o endereço
completo do gerador e a quantidade estimada de resíduos coletados,
para fins de enquadrá-lo nas disposiçoes da legislaçáo aplicável. As
comunicaçÕes dos reincidentes relativas ao item anterior deveráo ser
renovadas mensalrnente.A título de colaboraçáo, a Contratada deverá
informar a Contratante o endereço completo do gerador, o tipo e
quantidade estimacja dos resíduos. quando da ocorrência de tais fatos;
Havendo um aumento de i'esíduos a recolher, em consequência de
ci'escimento da população, do número de estabeiecimentos comerciais
ou industriais, ou por outra ocorrência não prevista, a Contratada
deverá adequar seus recursos às necessidades do serviço, de forma a
manter os padrÕes estabelecidos nos "planos de Trabalho,,.
1*.1.5. CCILETA DE RESIDUOS ÊM ÁRÊAS DE DIF|CIL ACESSO:Em áreas de difícil
acesso e locais com lmpedimento para o trânsito dos veículos coletores
compactadores, serão adotados veiculos especiais, conforme descrito a seguir:
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10.1.5.1.Em vias sem calçamento, serão utilizados caminhões com traçáo 6x4
(seis por quatro), equipados com caçambas basculantes, com
capacidade de 12 m3 (doze metros cúbicos).
10.1.5.2.Em vias sem calçamento e com declividade acentuada e de difícil
acesso. serão utilízados tratores agrícolas com 95cv de potência,
equipados c,om carreta rebocávelsobre pneus.
i0.1.5.3. Para
realizaÉo destes serviços, serão necessários 01 (um)
caminháo basculante de 12 (doze) m" em operação e 02 (dois)
veículostipo tratores agrícola com carreta reboúvel sobre pneus.
10.1.5.4.4 equipe padráo mínima pâra a execução da coleta de lixo em área de
difícil acesso será composta de: 0'Í (um) caminháo basculante com 01
(um) motorista, 02 (dois) coletores e 02 (dois) tratoresagrícolas com
carreta rebocável sobre pneus, com 02 operadores de micro trator e 04
coletores respectivamente.

a

"i0.1.6.

COLETA CONTENEIRIZÂDA.

A

coieta conteinerizada compreende

a

disposiçáo de resíduos soiidos domiciliares em contêineres sobre rodas e com
tanrpa, com capacidacie voiumétrica mínima de 660 litros, que posteriormente
serão coletados por caminháo compactador dotado de dispositivo especÍal que
báscula mecanicamente o contêiner despejando seu conteúdo na caixa de
carga do equipamento.A Contratada fomecerá 40 (quarenta) contêineres de
660 litros. O tipo e modelc do contêiner e a capacidade serâo definidos pela
licítante vencedora em seu Plano de Trabalho.

i},i.7,

FREQUÊNCH DE COLETA
10.1.7.1.4. coleta de resíducs solidos classe Il-A deverá ser executada de
acordo com as três modalidades de frequência definidas a seguir, que
serão adotadas conforme a região da cidade:
Diária: Os serviços seráo executados diariamente, de segunda-feira
a sábado;
Alternada par: Os serviços serão executados nas segundas,
quartas e sextas-feiras;
Alternada ímpar: Os serviços serâo executados nas terças, quintasfeiras e aos sábados.
1A1.7.2.4 coleta dos resíduos solidos ordinários domiciliares deverá ser
executada inclusíve nos feriados e dias santos, e em qualquer condiçáo
ciimática. Haverá dois turnos de coleta, conforme a regiáo da cidade.
Abaixo, estão definidos os horários de trabalho para cada turno:
,/' Diurno: O início da coleta deverá se dar no horário compreendido
entre 7h00min. e o término no máximo até 15h20min, nas quartas,
quintas, sextas-feíras e aos sábados, e 18h00min nas segundas e
terças-feiras.
Noturno: 0 início cia coleta deverá se dar no horário compreendido
entre 19h00min. e o término no máximo até 02h nas quartas,
quintas, sextas-feiras e aos sábados, e 04h00min nas segundas e
terças-feiras;
rc.1.7.3. O horário de início da coleta é considerado como o horário em que as
equipes de coleta iniciam a execuçáo do recolhimento dos resíduos nos
seus respectivos setores de coleta. O horário de término da coleta é
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considerado o horário a partir dos quais as equipes deveráo se deslocar
para realizaçáo da descarga dos resíduos coletados'
$.11.4. Eventualmente, em virtude da realizaçáo de grandes eventos no
Município, tais como: carnaval, sho\i/s, feiras, fóruns, jogos de futebol,
entre outros que atraem grande quantidade de público, deverá ser
disponibilizada equipe(s) para o recolhimento dos resíduos gerados pelas
atividades cle limpeza nos locais e horários de sua realização.
10.1,7.5. Afrequência e horários de coleta poderáo ser modificados no período
da vigência do contrato, podendo ser atterados os turnos elou frequências
em d--eterminadas regiôes, a critério da SINFRA, ficando assegurado o
equilibrio entre o número de veículos nas modalidades de frequência
alternadas. As frequências e tumos de coleta devem ser determinados por
áreas, de forma a aperfeiçoar a utilizaçáo dos equipamentos coletores e
deverâo constar do Plano de Trabalho que a empresa vencedora deverá
aptesentar a SINFRA.
10.1.7.6. Algumas das principais avenidas da cidade deverão ter coleta diária
noturná. Nestas vias. os resíduos serão cpletados regularrnente dentro dos
roteiros nos quais estão inseridos. Nos demais dias da semana, estas
avenidas deverão ser atendidas por roteiros específicos, se necessário.
10.2. EQUIPE pE COLETA SELETIVA E RESIDUOS VOLUillg§O§
Oe resiOuos solidos recicláveis. bem como resíduos
volurnosos ou objetos e materiais inservíveis de grande porte, que
deveráo ser apresentados pelos munícipes ao sistema de coleta nos
dias e horários pré.estabelecidos pela divulgação dos serviços.
1O.Z.Z. Os residuos reciciáveis classificam-se em plásticos, vidros, metais,
papel. papelão ou qualquer outro mateíal inerte proveniente dos
resíduos solidos domiciliares e/ou comerciais que sejam passíveis de
reutilização eiou reciciagem.
10.2.3. A coletá deverá ser feita em dias altemados, utilizando'se caminhões
de carroceria de rnadeira equipados com tela do tipo gaiola, com
capacidade paraZA m3 (vinte metros cúbicos).
ffi.2.4. A Contratada deverá recolher todos os resíduos acondicionados para a
coleta seletiva e aqueles depositados em pontos de entrega voluntária.
fi.2.5. A coleta seletiva de resíduos deverá ser executada em todas as vias
públicas oficiais, abertas à circulaçáo, ou gue venham a serem abertas
durante a vigência do Contrato. acessíveis a veículos em marcha
reduzida ou não.
.10.2.6.
Em caso de inacessibilidade do veículo coletor, a Contratada deverá
coleta manualmente ou dispor outros mecanismos,
realizar
possibilitando a efetiva realização da coleta de resíduos de forma
satisfatoria.
rc.2.7. A coleta seletiva deverá ser realizada de acordo com o ítinerário
definido antes do início das atividades, aprovado pela SINFRA-
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preservando a qiralidade da coleta. os setores da coleta seletiva
Domiciliar,
devem ter os mesmos limites que os setores da coleta
primeiros'
os
podendo estes ser aEregadcs para formar
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A frequência da coieta seletiva de resíduos solidos recicláveis deverá
realizar-se no periodo diurno, de acordo com o itinerário previamente

definido pela Contratada, com aprovaçáo da S|NFRA'
10.2.10. E atribuição da Contratada, executar o plano apresentado à Prefeitura
e aprovado pela SINFRA, dando ciência prévia dos dias e horas em que
os serviços serão executados, através da distribuição de impresso
proprio aprovado pela SINFRA, nos respectivos locais que sofrerão
alteraçâo do atual plano de coleta, ou de sua introduçáo, sendo de sua
responsabilidade as informações contidas no mesmo, bem como
correndo às suas expênsâs o processo de divulgaçáo.
10.2.11. Qualquer alteração a ser introduzida no plano de coleta, após
aprovaçáo pela slNFRA, deverá ser precedida de aprovação e
comunicaçáo individual a cada residência, ou estabelecimento, com, no
mínimo, 72 (setenta e duas) horas de antecedência.
fi.2.12. É vedado à Contratada, proceder às alterações, remanejamentos ou
quaisquer outras formas ou mudanças, independentemente da
denominação utilizada, que efetivamente venham atrazer atterações no
plano de coleta. em qualquer de suas formas ou características sem
prévia aprovaçáo e autorizaçáo da SINFRA, sob pena de nulidade do
ato e das sançÕes previstas no Contrato, ou outras previstas em
legislações próprias, respondendo a Contratada civil e criminalmente
pelo ato verificado.
1A.2.13. Os setores, frequência de coleta e horários estabelecidos no plano de
coleta seletiva deverão ser rigorosamente obedecidos, sob pena de
aplicaçáo de sanções definidas no mntrato.
10.2.14. Os resíduos coletados deverão ser encaminhados para local indicado
pela SINFRA dentro do perÍmetro urbano desde que haja condiçóes de
efetuar a pesagem em balança com sistema de identificaÉo eletrônica
dos caminhões. ficancio a triagem e a comercializa$o a critério da
municipalidade.
1C.2.15. A Prefeitura reserua o direito de firmar convênio entre associaçôes,
organizações náo governamentais elou cooperativas para a separaSo,
triagem e comercializaçáo dos materiais recicláveis provenientes da
coleta diferenciada de resíciuos sólidos domiciliares, resíduos secos
eiou inertes.
rc.2.16. Os rejeitos gerados na etapa de triagem serão recolhidos pelos
caminhÕes da coleta domiciliar e envíados ao destino final.
10.2.17. Os veículos utilizados na coleta e transporte de resíduos solidos
deveráo ser pesados ern balanças indicadas pela SINFRA.
10.2.18. Serão formadas 04 iquatro) equipes, compostas cada uma por 1
caminháo carroceria de macieira com capacidade de 20 m3, equipado
com tela tipo gaiola, 1 (um) s-nctorista e 3 (três) coletores munidos das
ferramentas necessárias para a perfeita execução dos serviços.

,!8.3, COLETA MANUAL DE RESÍDUOS DIVERSIFICADOS
103.1 Consisie na coleta e carga cie tena e entulhos e resíduos diversos
lançados indiscriminadamente e acumulados em grande ou pequeno
volúme nas vias e logradouros públicos, inclusive transporte até o
destino final ou outro locai cieterminado pela Contratante.
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ro.*. eeupe oe couera e rRensponre oe cluuantes e BesiDpOS veRoes
ieende a remoçáo de resto de poda e residuos de

manuteÁção de áreas verdes executadas nas vias públicas, inclusive
transporte até o destino final determinado pela Contratante.
$.4.2. A equipe padrão deverá ser composta por 01(um) operador, 02 (dois)
Ruxiiiaies de Serviços Gerais e 01 (um) caminháo carroceria do tipo
Munck e ferramental composto por motosserra, enxadas, enxadÔes,
vassoura, forcados, ancinhos, picaretas,'pás, rastelos, carrinho de mão,
e quaisquer e outros materiais necessários à boa execuçáo dos
serviços. A contratada deverá dispor de 01 (um) fiscal com uma
motocicleta.
10.4.3. E imprescindívei no transporte o uso de cobertura, evitando que resto
de resíduos caiam nas ruas.

,ín

É

ctvtL
INERTES DIVERSOS CLASSE II.B.
n coteta oe, resíãuos provenientes da construçáo civil e da demoliçáo
consiste no recolhimento de entulho proveniente da construção cívil e
da demotição descartacjos em locais inapropriados no Município ou cuja
remoSo seja solicitada pelo contribuinte à Prefeitura Municipal de
lmpeiatriz. Estes serão coletados com a utilização de retroescavadeiras
e caminhÕes basculantes para serem transportados ao localapropriado.
1ú.5.2.4 operação irá ocorrer conforme demanda informada pela Secretaria
Municipá de lnfraestrutura e Serviços Públicos, por solicitação dos
moradores ou por denúncia a respeito de locais com necessidade de
serem limpos.
10.5.3. Residuos a serem coletados:
tO.S.3J.Seráo coletados os resíduos classificados como inertes, que são
aqueies provenientes da construçáo civil e da demoliçáo ou ainda o

-1ott.

resíduc inerte classificado mmo entulho que não possa Ser
transportado em caminháo compactador para a destinação final,

como por exemplo: madelra, concreto, cerâmica, telhas, cama, sofá,
móvels em geraletc.
1C.5.3.2.Náo estão enquadrados como RCD os resíduos çarac,ê(rE:ados como
domiciliares, resíduos líquidos e/ou pastosos, galhos e folhas
provenientes da poda de árvore, bem como aqueles oriundos de
estabelecimento de trato de saúde (hospitais, clínicas, ambulatórios,
farmácias, veterinárias, laboratorios de análises clínicas, etc.).
10.5.3.3. Os serviços de coleta de RCD compreendern o recolhimento em todo
o terr"itório municipal e será realizado de segunda a sexta-feira, das
0gh00min às 17h00min, assim como nos finais de semana e/ou
feriados, caso haja alguma demanda extraordinária solicitada pela
secretarla Municipai de lnfraestrutura e serviços Públicos.
10.5.3.4.Os resiouos serão coletados nos logradouros públicos utilizando
retroescavadeira e caminhão basculante de 7m''
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10.5.3.5.Os coletores serão responsáveis pelo recolhimento dos resíduos
leves que eventualmente forem derramados no cháo durante a
operaçãc de coleta, deixando os logradouros isentos de detritos.
10.5.3.6. E termÍnantemente proíbida a $ática de cataçáo e a guarda de
quaisquer tipos de material oriundo do lixo coÍetado (xepa), bem
como a solicitação de qualquer tipo de gratificaçao à populaçáo'
,Í0.6. VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS PÚBLICAS
10.6.1. O serviço de varrição manual de vias e logradouros públicos consiste na
operaçáo manual da vaniçáo na superfície dos passeios pavimentados,
sarjetas e canteiros centrais náo ajardinados, esvaziamento dos cestos
de lixo e acondicionamento dos resíduos passíveis de serem contidos
em sacos ptásticos, em todas as vias e logradouros públicos da área
urbana de lmPeratriz.
10.6.2. A operaçáo da varrição manual será executada por equipes constituÍdas
de 02 (dois) varredores devidamente uniformizados, inclusive com os
equipamentos de proteçâo individual, utilizando-se de carrinho do tipo
"contêineres de 240 (duzentos e quarenta) litros" com tampa, vassourão
apropriado, vassourinha, pazinha com cabo alongado, pás e sacos
plásticos de 200 (duzentos) litros, os quais seráo dispostos nos
passeios ou locais apropriados para a sua posterior coleta e remoção
pelos caminhÕes da coleta até o destino indicado pela Contratante.
emprego de
Contratada,
Será facultado alternativamente
propiciem e
que
manualmente
tecnologias e/ou equipamentos operados
para
proposto
o serviço de
resultem no mesmo padrão de qualidade
varriçáo manual.
10.6.3. Os serviços serão realizados cie segunda a sábado, devendo aos
o/o (dez por cento) do
domingos e feriados, serem varridos no mínimo 10
totaldas vanições executadas em cada dia da semana'
10.6.4. Os turnos de vanição manual poderão ser: matutino, vespertino ou
noturno, conÍorme as especificidades de cada localidade, devendo os
horários de início e término de cada turno constar do plano de trabalho
apresentado pela vencedora no ato da contrataçáo'
1CI.6.5. A Contratada, de acordo com programaçáo prévia a ser fomecida pela
Contratante, deverá estar apta a atender situaçÕes eventuais de
trabalho. quando deverá proceder a limpeza das vias e logradouros
públicos nos locais da realizaçáo de eventos esportÍvos, culturais e
artisticos. o mais rápido possivel apos o término dos mesmos de forma
a restaurar suas condiçÕes de limpeza.
19.6.6. O produto dos serviços de varriçáo manual será removido logo apos o
térrnino dos trabalhos náo devendo permanecer nas vias mais de 06
(seis) horas apos a finalizaçáo cios serviços
10.6.7. A coleta cios resíduos de varrição será executada pelos caminhóes da
coleta de resic*uos domiciliares. ,{ contratada deverá dispor de 02 (dois)
fiscais no per.íodo diurno e 01 ium) fiscal no período noturno, munidos
com 01 (uma; morocicieta cada para fiscaiização dos serviços.
,!0.6.g.
A Contratada fica obngada a proceder à divulgação do plano referencial
de varúçáo, providãnciando comunicaçáo individual, através de
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a cada residência ou estabeiecimento, dando ciência dos

serviÇos de vaniçáo.

10.6.9. lndependentemente das comunicaÉes anuais, as alteraçóes nos
Planos de Trabalho deveráo ser precedidas de comunicaçáo individual,
através de impresso, às residências e estabelecimentos com no mínimo
48 (quarenta e oito) horas de antecedência da implantação das
alteraçÕes.
10,6.10. E de responsabilidade da Contratada a confecçáo e dislribuiçao dos
impressos, cujo texto deverá ser de prévio conhecimento da Secretaria
Municipal de lnfraestrutura e Serviços Urbanos - SINFRA.
por detenninaçáo da
10.6.11. Se no deconer do período contratual,
tornarem necessários
se
manual
Contratante, os seruiços de varrição
que
não façam parte integrante da
em vias e iogradouros públicos
reiação do Projeto Básico, a Contratada de comum acordo com a
Contratante, fará jus a uma revisão do preço total estimado, com as
respectivas medições mensais dos serviços efetivamente realizados,
equivalente ao aumento das quantidades dos serviços.

e

{0.7. EeurPE pE CAPTNA 4ApA
ffi.7.1. A capina mecanízada deverá ser realizada nos locais previamente
indicados pela Contratante, onde houver acúmulo de vegetação junto
ao meio-fio e passeios, através de veiculo agrícola acoplado à roçadeira
articulada.
$.7.2. A roçadeira articulada é um equipamento especialmente projetado para
a roçagem de grandes áreas que náo demandam de roçagem manual,
terrenos baldios, áreas verdes, etc.
10.7.3. Os resíduos coihicos seráo ensacâdos, dispostos nas vias e
iogradouros públicos aaa posteriormente serem transportados aa
destino final indicado pela Contratante.
10.7.4. O serviço será executado pela Contratada, de segunda a sábado, no
período diurno. Devendo iniciar as atividades às 08h00min e sua
conclusáo não deverá uttrapassar as 18h00min horas. Em casos
excepcionais, os horários poderâo sofrer alteraçÕes, desde que
aprovados pela fl scalização.
10.7.5. Para execução do serviço de capina me€nizada, a contratada deverá
utilizar para eda equipe padrão 01(um) caminháo basculante com
capacidade de 12 m= {Coze) rnetros cúbicos, 01 (um) motorista, 03 (três)
ajudantes. 01 (um) veÍculo agrícola rnunido do acessório roçadeira
articutada e 01 (unr) operador de máquina, munidos de ferramentas e
materiais adequados, como enxada, pá, rastelo, entre outros.
!.IMP

10.8.

ME
10.8.1. Consiste na vaniçãc, lavagem, com água

e detergente, e coleta de
feirantes em locais onde
dos
comereializaçáo
da
residuos resultantes
além de outros locais
municipal,
se realizam feiras livres e no mercado
públicos, corfic praças e logradouros, r'nediante determinação da
Contratante.
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A limpeza de feiras e mercados deverá ser executada manualmente,
com o emprego de equipe devidamente aparelhada Gom as

ferramentas necessárias à boa execuçáo dos serviços.
10.8.3. Todos os resíduos resultantes dos serviços deveráo ser recolhidos e
transportados para o destino final indicado pela Prefeitura.
1C.8.4. A periodicidade com que deverá ser executado este serviço será
definida conforme necessidade da contratante. O serviço será
executado de segunda a domingo.
10.8.5. Para execuçáo dos seruiços de limpeza e higienização de feira a
ccntratada deverá dispor de equipe padrão composta por 01(um)
motorista. 01 (um) encanegado, 10 (dez) auxiliares de serviços gerais,
01 (um) caminhão pipa com capacidade de 20.000(vinte mil) litros de
água, dotado de moto-bomba, jato de pressáo, mangueiras, utensílios,
detergente, desinfetante e ferramental necessário à boa execução dos
serviçose 01 (uma) motocicleta para a fiscalização.
10.9. EQT,IIPE PADRÃO PARA SERVTÇOS DIVÉRSOS
10.9.1.Execução dos serviços diversos de limpeza urbana consiste na
execução de capinação, roçagem, raspagem de terra e areia das pistas
de rolamento e sarjetas, faixas de passeios das áreas do Município,
bem como o devido acondicionamento, quando necessário.
10.9.2. Na capinação manual serão utilizadas ferramentas como: pás, garfos,
foices, enxadas. carrinhos cie rnão, etc.
10.9.3.A roçagem é feita quando se deseja manter a cobertura vegetal,
evitando-se deslizamentos de terra e erosóes ou por razões estéticas.
10.9.4. Coteta e transporte dos resíduos provenientes das limpezas especiais
até o destino finalou outro locala critério da PREFEITURA.
10.9.5.4 pintura de meio.fio é um serviço complementar aos de varriçáo e
capina. Alem de realçar/ressaltar a limpeza dos logradouros e ruas, a
pintura de guias é útil na orientaçáo do tráfego de veículos. A frequência
desse serviço depende da qualidade do material utilizado, como cal e a
visibilidade que se deseja dar ao iocal.
i0.9.5.4 equipe padráo deverá ser composta por 0í(um) motorista, 01(um)
fiscal
16 (dezesseis) auxiliares de serviços gerais, 04(quatro)
operadores de roçadeiras, 01(um) caminháo basculante com 12 m"
(doze) metros cúbicos utensílios e ferramental composto por enxadas,
enxadÕes, vassouras, forcadas. ancinhos, picaretas, pás, caninhodemáo, sacos plásticos de 200(duzentos) litros, broxas, cal hidratada,
fixante, balde, fio de corte, lârnina de corte, tela de proteçáo, gasolina,
óleo 2 tempos e quaisquer outras ferramentas necessárias à boa
execuçâo dos serviços.
transporte adequado dos
10.9.7. Deverá ser previsto no orçamento
íuncionários até os iocais de trabalho.
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11.

ESPECTFTCAçÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

11,1= DESTINAÇÃO FINAL DOS RES|DUOS SOLIDOS
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11.1.1.4 Contratada deverá transportar os resíduos solidos coletados até os
locais de destíno indicados pela Secretaria Municipal de lnfraestrutura e
Serviços Públicos.
11.1.?.Todos os veiculos canegacios deveráo ser pesados, obrigatoriamente,
em balanças indicadas pela Secretaria Municipal de lnfraeírutura e
Serviços Públicos-SlNFRA.
11.1.3.4 Contratada deverá submeter seus veículos de coleta ao controle de
tara, sempre que a Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Serviços
Públicos-Sl NFRAo exigir.

11.1.4.A cada opera@ completa de pesagem realizada será emitido um
comprovante da operação (ticket) em 3 (três) vias, sendo que após
concluída a operaçâo de pesagem, uma via será entregue na Secretaria
Municipal de lnfraestrutura e Serviços Públicos-SINFRAe uma à
Contratada

11.1.5.O fornecimento dos comprovantes da operaçáo de pesagern (ticket)
será de responsabilidade da Secretaria Municipalde Serviços Urbanos.
11.1.6. Náo serão permitidas operaçÕes de pesagem de caminhôes que náo
estejam cadastrados na Secretaria Municipal de lnfraestrutura e
Serviços Públicos.
11.2. VEÍCULOS E EQUTPAMENTOS.
11.2.1.Para facilitar o gerenciamento

e os relatórios informatizados,

a

Contratada deverá providenciar um cadastramento prévio dos
caminhôes. Nesta ocasiáo, será fornecido gratultamente pela
Secretaria, uma etiqueta de identificaçáo que deverá ser fixada no
rnesmo, sem a qual as operações de pesagem serão desabilÍtadas. É
responsabilidade da Contratada, a guarda, manutençáo, inslalaçáo e
reposiçáo, em caso de perda deste dispositivo.

11.2.2.4s alterações de veículos automotores no cadastro somente seráo
autorizadas pela Secretaria de lnfraestrutura e Serviços Públicos SINFRA, se a idade do veículo se mantiver dentro dos limites

estabelecidos no P§eto Básico e seus anexos.
Os padrÕes de pintura, adesivos e identificaçáo dos veículos deveráo
seguir as normas definidas pela Contratante, podendo a Contratada
propor prgeto a ser implantado nos veículos de coleta, alusivo a
mensagens institucionais de conscientização ambiental. Os veículos
coletores compactadores deveráo traÍegar até a unidade de destino final
indicada pela Secretaria de lnfraestrutura e Serviços Públicos - SINFRA
com o escudo compactador e com a tarnpa da caçamba coletora de lixo
fechado, ficando inclusive proibida a colocação de qualquer resíduo
proveniente da coleta sobre a tampa e a caçamba coletora dos
veículos.
11.2.4. Os coletores compactadores para coleta manual deverão ser do tipo
fechado, com vedação estanque, sistema de carga traseiro com
capacidade mínima de 15m" (quinze metros cúbicos), montados em
veículos condizentes. A comunicação entre o motorista e os coletores,
durante a operaçáo, deverá ser feita através de uma campainha (sinal
sonoro) posicionada no interior da cabine do veículo. O ciclo de
compactaçâo e a descarga dos resíduos serão feitos através de
1,1.?.3.
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atuação hidráulica. Os veículos deveráo estar equipados com sistema
basculamento de contêineres e
hidráulico para ievantamento
monitoramento de operaçáo via satélite (GPS).
11.2.5.Nâo seráo aceitos veículos cornpactadores com mais de 05 (cinco)
anos de fabricação.
11.2.6. Os demais equipamentos, caminhÕes basculantes, retroescavadeira, pá
carregadeira, mini carregadeira,trator agrícola, veículos de apoio e
motos, não poderáo ter mais do que 07 (sete) anos de uso.
11.2.V. Quando os veículos não forern de propriedade da licitante, deveÉ ser
anexado o compromisso hábil entre a licitante e o vendedor, o cedente,
arrendante ou o locador, devidamente registrado em Cartorio de Títulos
e Documentos, ern que conste Declaraçáo Formal das partes, de que
os veículos estarão ciisponíveis e vinculados ao futuro mntrato, sob
penade inabilitaçáo.
11.2.8. Os veículos compactadores e demais equipamentos relacionados pela
iicitante deveráo estar disponiveis no momento da assinatura do
Contrato, para que náo haja soluçáo de continuidade dos serviços.
11.2.9.No decorrer do contrato, em casos especiais, desde que aprovado
previamente pela SINFRA poderão ser utilizados veículos com menor
ou maior capacidade volumétrica do que a citada anteriormente.
11.?.10. A licitante poderá propor veiculos/equipamentos com c€tpacidades
volumétricas superiores às discriminadas, porém deverá manter a
capacidade volumétrica total equivalente a dimensionada.
11"?.11.Todos os contêineres estaráo sujeitos a um plano de manutenção e
limpeza a Íim cie assegurar ótimas condições de aspecto e estado geral
durante toda a duracão do contrato

e
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í.3, INSTALAÇÕES - ESTRUTURA OPERACIONAL
11..3.1.

A Contratada deverá dispor, no mínimo, das seguintes instalações fixas:
oficina mecânica; setor de lavagem de veículos; almoxarifado e
adendos, providos de ferramentas, estoque de componentes e peças de
forma a poder garantir. com regularidade a manutenção dos veículos e
reparaçáo em contêineres. Deverá, igualmente, dispor de garagem ou
pátlo de estacionamento, não sendo permitida a permanência de
veículos na via pública, quando fora de serviço ou aguardando o início

dos trabalhos.
instalaçÕes cieyeráo ser dotadas cie vestiário com chuveiro e
sanitário e escítório para controle e planejamento.
"11.3.3.4s instalações deverão áender. plenamente. às exigências constantes
nas Especificaçoes Técnicas, do presente Projeto Básieo. e serem
número de equipamentos relacionados em
compatíveis com
atendimento aos recurscs materiais solicitados, e com a Metodologia de
Execução e Propcsta apresentadas.

1i.3.2.
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11.4.2
11.4.3
11.4.4

11.4.5

11.4.6

11.4.7
11.4.8
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admissáo de motoristas, técnicos,
varredores, ajudantes. encaÍTegados e outros funcionários necessáíos
ao desempenho dos serviços contratados, correndo por conta desta
todos os encargos necessários e demais eÍgências, das leis
Competirá

Contratada

trabalhistas, previdenciárias, fiscais e outras de qualquer natureza.
Só deveráo ser admitidos candidatos que se apresentarem com boas
referências e possuírern documentação necesúria e em ordem.
Deveráo Ser atenciosos e educados no tratamento dado ao munícipe,
bem como cuidadosos com o bern público.
A flscalizaçáo terá direito de exigir dispensa, a qual deverá se realizar
dentro de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta
seja prqudicial ao bom andamento do serviço. Se a dispensa der
origem à ação judicial. o Município não terá, em nenhum caso' qualquer
responsabilidade.
Durante a execução dos serviços é absolutarnente vedado, ao pessoal
cia Contratada, a execuçáo de outras tarefas que náo sejam objeto
destas especificaçôes.
Será terminantemente proibido aos empregados da Contratada fazer
catação ou tnagem entre os resíduos coletados pela coleta domiciliar,
de varriçáo para proveilo próprio.
Será expressamente proibida à ingestão de bebidas alcoólicas, a
solicitaçáo de gratificações e donativos de qualquer espécie.
asseada, com
equipe deverá apresentar-se uniformizada
vestimenta e calçados adequados, bonés, capas protetoras e demais
equipamentos de segurença quando a situação os exigir, conforme NR

e

A

No 06.
14,.4.g.Cabe à Contratada apresentar, nos locais e no horário de trabalho, os
operários devidamente uniformizados, providenciando equipamentos e
veículos suficientes para a realiza§o dos serviços.
11.4.10.Os serviços poderáo ser iniciados com uniformes nos padrÕes
habituais da Contratada, devendo a empreffi num praza de até 30
(trinta) dias a epntar do fornecimento das informaçóes pela Secretaria
Municipal de Serviços Lirbanos - SINFRA, providenciar a adequação às
cores, padrÕes. diaeres e logotipos deterrninados pela Prefeitura.
1?. ruEDrÇÃo e FAGATVTENTO
I2.1. DAS CONDIÇÕES DO PAGAI'EN?O
pagamento
Contratada será efetuado pela Secretaria de
12.1.1 .
Gestão Orçamentária, por meio de
Fazenda
Planejamento
ordem
bancária, em até 30 (trinta) dias apos
transferência eletrônica ou
a aceitação deflnitiva dos serviços, com apresentaçáo das notas fiscais
da Execuçáo dos Serviços devidamente certificadas pelo Agente

à

A

e

Público competente.
12.1.2.O pagamenro deverá ser efeti.rado em PARCELAS PROPORCIONAIS
MEDTANTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, à medida que forem
entregues oS mesrnos, nâo devendo estar vinculado a liquidaçáo total
do empenho.
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12.1.3.Para fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá
apresentar junto às notas fiscais, comprovaçáo de sua adimplência com
as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, regularidade relativa à
Seguridade Soclal 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.
12.1" .Para fins de pagamento. a Contratante responsabilizar-se.á apenas
pelos serviços devidamente autorizados e certificados pelos gestores do
contrato, mediante contabilização e apresentaçâo, aQ final de cada
serviço ou perído náo inferior a um mês, pela Contratada, dos
formulários de controle dos serviços.

12.1.5.4 atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao
fiscal do contrato ou outro servidor designado para esse fim.
12.1.6. Caso sejam verificadas divergências na Nota Fiscal/Fatura, a
Contratante devolverá o documento fiscal à Contratada, interrompendose o prazo de pagamento até que esta providencie as medidas
saneadoras eu comprove a coneção dos dados contestados pela
Contratante.
12.1.7. No caso de faturas emítidas com erro, a contagem de novo prazo
iniciar-se-á a partir da data de recebimento do documento corrigido.
12.1.8.Nenhunr pagamento será efetuado
CONTRATADA enquanto
pendente qualquer obrigaçáo documental ou financeira, sem que isso
gere direito a reajustamento de preços ou atualização monetária.
12.1.9.A CONTRATANTE reserya-se, ainda, o direito de somente efetuar o
pagamento após a atestação de que o serviço foi executado em
conformidade com as especificaçÕes do contrato.
iz.i.10. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes
multas
indenizações devidas pela
CONTRATADA, nos termos do termo.
12.i.1"í. No caso cje atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de aiguma forma para tanto, seráo devidos pela Contratante
enmrgos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano),
capitaiizados diariamente em regime de juros simples.
12.1.12. O valor dos encargos será calculado pela formula: EM = I x N x VP
onde: EM = Encargãs moratórios devidosi N = Números de dias entre a
data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = índice de
cornpensaçáo financeira = 0.00016438; e VP = Valor da prestação em
atraso.

à

a

12.2.

ou

MEDtÇAO

12.2.i A medição

cios serviços, para efeito de faturamento e cobrança, será feita

ern períodos mensais, conforme programação de serviços e emissão das
Ordens de Serviço especíiicas.
12.2.2 O valor das mediçÕes será obtido mediante aplicação dos preços
unitários constantes da planilha de orçamento proposta pela Contratada,
integrante do contrato, às quantidades efetivamente executadas e
aprovadas pela Secretaria [tlunicipalde Serviços Urbanos - SINFRA.

§fcRETÂRlÂ DE rNFRÂE5TRU'iU8.A

t

SERVTÇOS

pU§tfCO§

sln" - Hô{à lmPeràtriz - CEP: ó5.907-?80
,mgerâtriz - iâÂCHPJ; 0ó.i58.4551000't-1ô
Rua Y,

wl.x. i mperatriz.

ma. gov.

br

Pedio
Er:g . Crvrr

íi

Siii'c
q- ri'l!

1

1 1

C647308

Assessor deP rolelos Esceciais

Sr:'" r:::.lrr ', . (:i. ;_C: "rt - i r,:;r
Mat : 53 855-8

SINFRA

.-$>

Processo n9.

a2.L0.a0.a4t/202a

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA iIIUNICIPAL DE IM PER,ATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SE RV|ÇOS PÚBL|COS

Folha

12.1.3.Para'fazer. jus ao pagamento. a Contratada homologatória deverá
apresentar junto às notas fiscais,.comprovaçáo de sua aúmp6n6a com
as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, regularidade relativa à
Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Íempo de Serviço
FGTS,.
.com a ^Jp!Ça do Trabarho (certidão Negáiva oe oeoitos
Trabalhistas - CNDT), bem como a quitaçao de impostos e taxas que
porventura incidam sobre os produtos contratados, inclusive quanto
o
lmposto sobre serviços de euarquer Natureza - rsseN.
12.1.4-Para fins de pagamento, â Contratante responsabilizar-se-á apenas
pelos serviços devidarnente autorizados e certificaOos pelos gestores
do

contratc, mediante contabilizaÉo e apresentaçáo, ao finãl de cada
serviço ou período náo inferior. a um mês, -pela contratada, dos

formulários de controle dos serviços.
12.1.5-A atestação da fatura corresponáente à prestação do serviço
caberá ao
fiscal do contrato ou outro servidor designado para esse fim.
12.1.6. Caso sejam verificadas divergênciãs na Nota Fiscal/Fatura,
a
Contratante devolverá o documento fiscal à Contratada, intenompendose o prazo de pagamento até que esta providencie as medidas
saneadoras ou @mprove a coneçáo dos dados contesiados pela
Contratante.
12.1.7.No caso de faturas emitidas com eÍTo, a contagem de novo prazo
iniciar-se-á a partir da data de recebimento do docuinento conigido.
12.1.8. Nenhum pagamento será efetuado
CONTRATADA énquanto
pendente qualquer obrigação documentat ou Íinanceira, sem que
isso
gere direito a reajustamento de preços ou atualizaEão monetária.
12.1.9.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 especiÍicações do contrato.
12'1'10' A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar
os valores

à

correspondentes

a

ou

multas
indenizações ievidas pela
CONTRATADA, nos ternnos do tenno
12'1'11. No caso de ati'aso de pagamento, desde que a Contratada
náo tenha
concorndo de alguma fonna para tanto, serão devidos pela Contratante
encargos moratorics à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano),
capitarizados diariamente em regime de juros simpres.'
12.1.12. O valor-dos encargos será calculado pela fórmula: EM
= lx N x Vp,
onde: EM = Encargos moratórios devidos, N = Números de días entre a
data prevista para o pagarnento e a do efetivo pagamento; I índice de
=
compensaçáo Íinanceira = 0,0001643g; e vp úalor da prestação em
=
atraso.
12.2.

MEptÇÃo
12'2'1 A medição clos serviços, para efeito de faturamento e cobrança,
será feita
em períodos mensais, conforme programação de serviços e àmissão

das
Ordens de Serviço específlcas.
12.2.2
valor das mediçÕes será obtido mediante aplicaçáo dos preços
unitários constantes da planilha de orçamento proposta pela Contrataâa,

o

integrante do contrato. às quantidades efetivamente executadas e
aprovadas pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos SINFRA.
-
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.1

A=

mediante a média dos pesos registrados nos mesmos diâs da semana
a intenupção de
fu ncionamento das balanças.

das últimas quatro semanas que antecederem

13.

oBRTGAÇÔES OA CONTRATADA:

13.i.

13.2.

'i3.3.
13.4.
13.5.

13.6.
13.7.
13.8.
13.9.
i3.10.

13"11.

13.12.

13"i3.

'13.i4.

Dar ciência prévia a todas as residências, estabelecimentos comerciais e
outros geradores, descie que náo exciuídos pela Legislação Municipal, dos
dias e horários em que os serviços de coleta seráo executados, através da
distribuiçáo da informaçáo em impresso proprio, e arcar com as despesas
decorrentes de todo o processo de divulgação;
Fornecer máo de obra comprovadamente qualificada, habilitada e autorizada
(NR 10) para realizar os serviços técnicos e administrativos, conforme as
exigências deste Projeto Básico;
Fornecer todo equipamento e material necessários para as intervençÕes a
serem realizadas. bem como manter seu pessoal devidamente identificado
com carteira funcionale uniforme, conforme estabelecido pela NR10;
Responsabilizar-se pela perfeita execuçáo dos serviços, de acordo com as
programaçÕes apresentadas pela PMP dentro dos padróes de qualidade,
segurança, resistência, durabilidade e funcionalidade;
Apresentar e manter o responsável técnico pelos serviços realizados pela
Contratada, que deverá participar de todas as reuniÕes de acompanhamento
da execuçáo do Contrato na sede da SINFRA e manter contato com a
Contratante e com as equipes durante as jornadas de trabalho;
Apresentar seu Plano de trabalho para aprovação da SINFRA, de acordo com
o especificado no ANEXO 1.
Efetuar comunicação inciividual a cada residência com, no mínimo,03 (três)
dias de antecedência, scbre qualquer alteraçâo a ser introduzida no plano de
coleta aprovada e autorizada pelo Contratante;
Adequar-se
todas as exigências ambientais impostas pelos órgáos
governamentais responsáveis pelo controle do meio ambiente;
Cornunicar à Fiscalização da Contratante, de imediato, qualquer ocorrência
anorrnal ou acidente que se verifique no local dos serviços;

a

A

contratada assumirá, automaticamente, ao firmar
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responsabilidade exclusiva pci' danos causados à Prefeitura ou a terceiros.
inclusive por acidentes e nnorte. Ênn con*quência de falhas na execução dos
serviços contratacias, decorrentes de culpa ou dolo das subcontratadas ou de
quaiquer de seus empregados ou prepostos;
Prestar todo esclarecirnento ou informaçáo solicitada pelo Contratante, ou por
seus prepostos, incluindo dados tácnicos e operacionais sobre os serviços;
Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite as Normas de Segurança,
Higiene e Medicina do Trabalho, devendo fomecer aos seus empregados,
quando necessário, os uniformes e EPI's básicos de segurança (NR 06);
Manter a frota de veículos e equipamentos com a idade estabelecida no
Projeto Básico bem corno implantar em toda a frota de veiculos coletores de
resíduos sistema de controle e monitoramento através de rastreamento
veicular por GPS;
Lavar e desodorizar semanalnnente os veiculos e equipamentos coletores,
após o fechamento de caCa setor;

wwwi mperatriz.

ma. gov.

br

F,

iii' t]t,t,ilr:;.

S

lt'c

Eng'Civr
REA-i;i,. itlCô.i7ôlg
Assesscr de t-i ote,tos Esoecjais
S:c ,:: iiiraesl:l:,;r;

e

Mat.: 53.8 Ã<

o

Â

ESTADO DO iTIARANHÃO
PREFEITURA MUNÍCIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARTA DE TNFRAESTRUTURA E SERV|ÇOS PÚBLTCOS

13.15

SINFRA
Processo n9.

bb

a2.to.00.041/2c2,3
Folha:

a?

Substituir em até 72 horas, contadas da solicitação escrita do Contratante, o
veículo ou equipamento que nâo atenda às EspecificaçÕes Técnicas do

Projeto Básico, ou que não atenda às exigências dos serviços;
Fazer a pintura e a identificação dos veiculos e equipamentos, de acordo com
as cores padráo, dizeres e logotipos determinados pelo Contratante, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de início dos serviços e refazer a
pintura e a identificação quando se Íizer necessário, no prazo fixado pelo
Contratante;
4'r,47 Todos os tributos que incidirem sobre o contrato ou atividades que constituem
seu objeto deveráo ser pagos regularmente pela contratada e por sua conta
exclusiva. Competirá, ígualmente,
contratada, exclusivamente, o
cumprimento de todas as obrigaçÕes impostas pela legislação trabalhista e de
previdência social pertinente ao pessoal contratado para a execuçáo dos
serviços avençados:
1 3.1 8. Responder pelo pagamento dos encargos trabalhistas, bem como pela
contrataçáo de sÊguro contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigaçÕes inerentes à execução dos serviços ora contratados:
t.)- I Y Apresentar, mensalmente. provas de regularidade fiscal para com as
Fazendas federal, estaduai e municipai e relativa à seguridade social (CND),
ao fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS) e à Justiça do Trabalho
(CNDT), demonstrando situação reguiar no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei, devendo tudo ser juntado no Processo administrativo
epigrafado;
íJ.ZU A Empresa vencedora deverá executar os serviços solicitados de acordo com
os projetos apresentados pela SINFRA;
42 n4 Reaiizar todos os esÍorços para ampliar a coleta de resíduos solidos
recicláveís porta a porta no decorrer do contrato para 100% dos setores da
ccleta domiciliar
Ter pleno conhecírnento da natureza e condições do local do destino final,
incii,rsive no qLie se refere a ciima, hicirologia, geologia, topograÍia e todas as
iificuldades peculiares à regiâo;
Apresentar, até o décimo dia útil de cada mês, um "Relatorio Mensal de
Atividades".
"{3.16

á

14.

0BRTGAçOES Oe CONTRATAilTE

1.4.1- Dar condiçôes a CONTRATADÂ para executar o objeto do contrato de acordo

14.2.

Ur.3.
14.4.
14.5.

i4.6.

com os padrÕes estabelecidos;
Exercer a fiscalizaçáo cios serviços por meio de Comissão Permanentemente
designada para este fim:
Receber
confenr
obieto do contrato, consoante às disposiçóes
estabelecidas:
Efetuar os pagamentos nas fcrmas convencionadas neste instrumento;
Notificar, por escrito,
CONTRATADA, as ocorrências de eventuais
imperfeiçÕes no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção, com totalônus à CONTRATADA;
Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
oreposto ou responsávei técn ico da COITITRATADA ;

e

o

à
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14.9.
15.
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Rejeitar quaisquer serviços executados equivocadamente ou em desacordo
com as orientaçôes pâssadas pela CONTRATANTE ou com as especificações
constantes neste instrumento;
Solicitar que seja refeito o serviço recusdo, de acordo com as especificações
constantes neste instrumento;
Documentar as ocorrências havidas.

DAS PENALIDADES
15.1. Pela inexecuçáo total ou parciai do Contrato, resultante deste processo
licitatório, ou pelo ciescumprimento dos prazos
demais obrigaçóes
assumidas,
SERVIÇOS
SECRETARiA DE INFRAESTRUTURA
PUBLICOS - SINFRA poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada
as sançÕes a seguir relacíonadas:

e

a

E

a) Advertência, por escrito;
b) Muita;

c) Suspensáo tempoi'ária do direito de participar de licitações e impedimento
de contratar com a FREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, por prazo
náo superior a AZ {dois) anos;
d) Declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo
Pública.
15.2. A.s sanções de advertê;rcia e de impedimento de licitar e contratar com a
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ poderáo ser aplicadas à
contratada, juntamente com a de mutta, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados.
A
-'t5.3. aplicaçao de multa ocorrerá da seguinte maneira:
15.3.5. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, nas
hipóteses de rescisáo contratual por inexecução total do contrato,
caracterizando-se quando houver reiterado descumprirnento de
obrigaçÕes contratuais, quando a entrega dos serviços for inferior a 50o/o
(cinquenta por cento) do contratado ou quando o atraso uttrapassar o
prazo limite de trinta dias.
15.3.6. Será aplicada multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de
atraso na execuçáo dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a
que se referir à infração, aplicada em dobro a partir do 10o (decimo) día
de atraso até o 30o (trigesimo) dia, quando a SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA poderá decidir
pela continuidade da multa ou rescisáo contratual, aplicando-se na
hipótese de rescisáo as penaiidades preüstas nos referidos subitens ll e
lil, sem prejuízo cia apliêação das demais cominaçÕes legais.
í5.3.7. Será aplicada muita de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato
quando náo for apresentado peía contratada no momento das
medições, os comprovantes de pagamento da folha de funcionários
referentes à execução dos seruiços, bem como 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
1, \

contrato.
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15.4.

As multas previstas nos subitens 25.2.1, 25.2.2 e 25.2.3 deste Edital deveráo
ser recolhidas pela contratada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, em
favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, contado a partir da
notificação recebida, ficando a contratada obrigada a comprovar o pagamento,
mediante a apresenta$o da cópia do rmibo do recolhimento efetuado.
15.4.5. Decorrido o prÊvo previsto para recolhimento da multa, o débito será
acrescido de Í% {um por cento} de juros de mora por mêslfraçáo,
inclusive referente ao mês da quÍtação/consolidação do débito, limitado
o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da

notificaçáo, após o quai, o débito poderá ser cobrado judicialmente.
15.4.6. No caso de a contratada ser credora de valor suficiente ao abatimento
da dívida, a SECRETAR.IA DE INFRAESTRUTURA E SERV|ÇOS
PUBLICOS - SINFRA poderá proceder ao desconto da multa devida na
proporçáo do crádito.
15.4.7. Se a multa apiicacia for superior ao total dos pagamentos eventualmente
devidos. a contratada responderá pela sua diferença, podendo esta ser
cobrada judicialmente.
15.4.8. As multas não têm caráter indenizatorio e seu pagamento náo eximirá a
contratada se!' acionada judicialmente pela responsabilidade civil
derivada de perdas e danos junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE
I M PE RATR lZ, decorrentes das infraçÕes cometid as.
í5.5. Além das penalidades citadas, 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 Capítulo lV da Lei no 8.666/93.
í5.5"5. As penalidades referidas no Capítulo lV, da Lei Federal no 8.666193
estendem-se às licitantes participantes deste processo licitatório.
'!5.6. Cornprovado o irnpedimento ou reconhecida à força maior, devidamente
justifícados e. aceitos pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS PUBI-ICO§ SINFRA, em relaçáo a um dos eventos aqui
arroiados, a contratada ou participante deste processo licitatório ficará isentas
das penalidades mencionadas.

a

-

16.

TNEXECUçÃO OU RESCT§ÃO DO COI|TRATO
16.1. A inexecuçáo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme
disposto nos artigos 77 a8A da Lei no 8.666/93.
16.2. Os casos cie rescisáo contratuai serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
16.3. A rescisão do contrato poderá ser:
escrito da SECRETARIA DE
16.3.5. Determinada por ato unilateral
INFRAESTRUTLiRA E SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVll, do art. 78 da Lei 8.666/93,
notificando-se a contratada com a antecedência minima de 30 (trinta)
dias; ou
16.3.6. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
iicitaçáo, desde que haja conveniência paru a SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA; ou
16.3.7" Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
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16.4.

Constituem, ainda, motivo para rescisão do contrato, assegurados ao
contratado, de acordo com o artigo 78, incisos XIV a XVI da Lei Federal no
8.666/93:
'!6.4.5. A suspensão de sua execução. por ord,em escrita da SECRETARIA DE
IhIFRAESTRUTURA E SERV!ÇOS PUBLICOS - SINFRA, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em €so de calamidade
pública, grave perturbaçáo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
mesmo p'azo,
repetidas suspensões
totalizem
independenternente do pagamento obrigatorio de indenizaçÕes pelas

que

sucessivas

e

o

contratualmente imprevistas desmobilizaçóes

e

e outras previstas. assegurado ao contratado, nesses
direÍto de optar pela suspensão do cumprimento das

mobilizaçÕes

casos,

o

obrigaçôes assumidas até que seja normalizada a situaÉo;
16.4.6. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
SECRETARTA DE TNFRAESTRUTURA E SERVrÇOS PUBLTCOS SINFRA decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas
destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou gueÍra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensáo do cumprimento de suas
obrigaçÕes até que seja normalizada a situaÉo;
16.4"7. A náo liberação. por parte da SÊCRETARIA DE INFRAESTRUTURA E

SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA, de área, local ou objeto para a
execuçáo cios serviços nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;
Í§.4.8. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos Xll a XVll do artigo 78,
sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
16.4"8.1. Devoluçáo de garantia;
16.4.8"2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da
resgsao:
16.4.8.3. Pagamento do custo da desrnobilizaçáo.
íô.5. A rescisáo administrativa cu amigável será precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoriciade competente.

17.

DA LEr ANTTCORRUPÇÃO
17 -1

Para Execução deste contrato. nenhuma das partes poderá oferecer dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio
de outrem, qualquer pagamento, doação, compensaçáo vantagens financeiras
ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao
objeto deste contrato, ou de outra forma a ele relacionada, o que deve ser
observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores, sob pena de aplicaçáo
das sançÕes previstas na Lei n" 12.846 de 1o de agosto de 2013 e Decreto no
8.420 de 18 de marÇo de 2015.
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FrscAlrzAÇÃo
_19.1.

Todos os trabalhos teráo constante acompanhamento da SINFRA, através de
seus fiscais - indicados no contrato -de forma a constatar se os serviços estão
de acordo corn as necessidades e exigências contratuais; A SINFRA indicará
funcionário da área técnica para icientificar a demanda e encaminhar ao
empreiteiro através de reuniÕes e/ou emissáo de ordem de serviço.
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PLANILHA ORÇAMENTARIA
Bancos

J:.,:;ãÂTÂÇÃü DE EÍvlpRÊSA ESPECIAUZADA pARÂ EXECUçÃO Or S€BVIçOS
.,:I"i:iIÂ PÚBLgCA I1JO MUí{rcíPrc DE IMPERATRIZ.

' ll'-:

IL4PEBATRIZ-

B.D.r.

Encargos Sociais

srilÂPi-12/20i9-MA

sPr.-ailzaza-MA

DE

Desonerado:

srcRo3-o?/2o19-MA
CÀEMA- 12t2a19-MA

fí4.

2S,Wo

Horista:85,18%
Mensalista: 48,857á

EMBÂsA-0612017-BA

slsGRnillrAÇÃO

üN

YALOR UNÍÍÁRIO

AUÀHÍ'üAI}E

VALOR

§llsAL

iEil§ÀL

815.22464

VALOR GLOBAL

(í2

resEs)

9.7A2.671,68

i

Serviçc de'y'arrição tuianuaí de Vias Púbiicas
Eouipe de Capína Mecanizada, inc{uindo Mão
ce Obra. EqulDarnenlos. Materiais e
Fer)'amênlas

km
I

I
l

Équioe

de lilrpeza e vârrição manual de feiÍas
rrrercadcs. praçâs. pátios. rrunurr€nlcs e

Êa ??

1.200.00

23.287,33

+Z.lgY .Jt

83.196_ü

998.352.0C

2,00

46.574.ffi

558-895.92

O,UU

253.795.98

3.045.551.76

cbras de arte s dernals logradourcs públicos
<1 ô47 na

Eculpe padrãc para serviços dlvei'scs

aa

Ccieta Manual e Transporte até o Destino Finai
de Resíduos Sólidos Urbanos {orgânicos.
Ciasse i!A)

I

Colete h{anuãi e TÍansporte até o Destino Final
dos Resíduos sólidos especiais e diversos (não
oi'gânrccs. Classe llBi

t

P.§

431.65ô.00

r4.405.832.00

732.525.80

8.790.300.0c

5.000.00

36;?.350.00

4.360.200.00

3.00

63279.00

759.348.00

4't.332.00

495.984.00

2.015.708,8{

221.188.503,68

?.500,00

97.67

5. í 79.872.C0

1.200.486,00

|

,RS

72.57

Fquipe de Coleta Seleüva de residucs

!reviamente separados e derna!s residuos

R§ 2í.093.00

Equio<:

voiumosos
Serviços dê roçâgem, poda de árvores. ccieta e

RS 1C3.33

transDorte de galhadas

SUETOTÀL
BDÍ -

E OE§PESAS

ÍOTÀL

503327.{8

6,l.?.125§2

2.51S.S35,80

3ü235.629.6t!

PET}RO I{ENRIQUE FERNANDES BE SUEIRCIZ SILVA
A.ssessor de Pi-ojetos Especiais

Mat.53.8554

SECRETARIÂ 0Ê rNÊRÂESTRUTUpJ, E 9ERViçO§ PU§LTCOS

Rua

1 s/n" . ltsva;rnperatíiz

- CEP: ó5.907-{80

Iilpeiâlriz - rr1Â CIIPJ: Cô,158.d55/CiBt-,I

wvf s/" imperatriz. ma. gov, br

SINFRA
SINFRA
Processo nQ
n? rc.00.041,12a20

Folha n.e

sorl",=6bH---

ESTADO DO ITARANHÃO
PREFEITURA IUUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRÂESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLGOS

3Sq
ANEXO II

coMPosrçÃo DE PREÇOS UN|TÁRIOS
{moDELO}
Bancos

B.D.r.

Encargos Sociais

25,@%

Desonerado:
Horísta:85,tr8%
Mensalísta: 218.85%

5!NAP|-12/2019-MA
:,3I.;TRATÂçÃO DE EMPRESA ESPECTAUZADA PARA EXECUçÃO DE SERV!çOS DE

sBc-01/2020-MA

,ii,lFEZA PÚBLICA NO MUNICíPIO DE IMPERATRIZ.

srcRo3-07/2019-MA
CAEMA-12/2019-MA

-'llÊt-: IMPERATRIZ - MA.

EMBÁSA-06/2017-BA
Cornposíçôes .{nalíticas com Preço Unitário

composições Principais

Banco

Descrição

c11515

SBC

SERVIçO DE VARRIçÃO MANUAI DE \':AS FÚBUCAS

Código

Banco

Descrição

Código

_1:::as:ç3c

i

Ípo

Und

71

KM

rip"

Und

Quam.

Valor Unit

Total

Q{râÍÉ.

líalor Unít

Totai

I

EQUIPE DE CAP

rpcnoq

DE OBRA,

Próp:'io

\A

MECANiZÂ.DÁ, INCLUINDO

I

EQUIPAMEIUTCS, MATERIAIS

I
I

FERRAI\,1ENTAS.

sEDr - sERVrÇOs

ÊÔt iloç

DIVERSOS

I
I

T
I

I
I

I
!

Eancc

Código
I

3: '. r:,:siçãc

u1r)5b

I
I

Descrição

Tipo

Equipe de Iimpeza e varriçãc manuai Ce feiras lívres,
mercados, praças, pátios, monurrlentos e obras cie
arte e demais logradcuros públíccs.

Und

Valor Unit

QrrânL

Totâl

EQUIPE

I'iili il;i,

SECREÍAR|Á DE INFRÀESTRUTURf^ E SEftYIÇOt PUBLií+S

i/n"' - Nova lmperatriz - CtP: ó5.907.18$
imperatriz - lÁa CNPJ: 06. Í58.455/000i -1 6

Raa Y.

www. imperatriz. ma. gov. br
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Código

Composição

cnsoso I eróprio

Típo

Descrição

Banco

1,4

sEDr - SERVIçoS

EQUIPE PADRÃO PARA SERVIçOS DIVEBSOS

DIVERSOS

Descrição

Tipo

Und

Valor Unlt

Total

Qtrant.

Valor Unit

Totãl

Quant.

Valor Unit

Total

Quant.

EQUIPE

I

I

2.7

Codigo

Banco

Composição

cPS097

Próprio

COLETA MANUAL E TRANSPORTE

Und

o DESnNO

FINAL DE RESíDUOS SÓUDOS URBANOS

T

11

ICOS CLASSE

2.2

Código

Banco

Descrição

Tipo

Composiçâo

cPS098

Próprio

COLETA MANUAL E TRANSPORTE ATÉ O DESTINO
FINAL DE RESíDUOS SÓLIDOs ESPECIAIS I DIVERSOS

11

Und

T

(NÃo oRcÂNlcos cLAssE ltB)
I

Tipo

Descrição

Código

Banco

cPs099

Próprio

EQUIPE DE COLETA
ComposiÇão

SELETIVA

PREVIAMENTE SEPARADOS

DE

E DEMAIS RESíDUOS

sEDr - sERVIços

Und

QuaÍrt.

Valor Unit

Total

IQUIPE

DTVERSOS

VOTUMOSOS

Tipo

?..4

Código

Banco

Descrição

Composição

cPS100

Próprio

SERVIçOS DE ROçAGEM, PODA DE ÁNVORTS,
COLETA E TRANSPORTE DE GALHADAS.

sEDl - SERVIçOS

Und

Quant.

Valor Unit

Total

T

DIVERSOS

I

),t ,
r ir
'-+*-)"ül^
PÚBLICOS
SECRETÍ\RIA OT INFRÂESTRUTURA E SERVIçOS
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tmperâtííz -

À14

lmpêíôtriz'C[Pl ô5'907'180

CNPJ: 06.

1

58'455/0001'lô

www.imperatriz.ma.gov.br

Ped''àilíi'r;'et'i ''
r^U.f;;';;;;1;;,.,..
r-i,..
Sei dc rnÍi:esl'"lLr; t:i" -l :i5 i
Met 53 BSs-B "'

SINFiÂ
Fciha n.l

SINFRA

I

Processo n9.
02.10.00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA Í{UNICIPAL DE IMPERATRIZ
SEGRETARTA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS

Composições Auxiliares

I

Cóciigo

Descrição

Banco

'::r A Ccmoosição de Preço Unitáric é de responsabiiidade
.. lrívei ou apresentar outro modelo de seu interesse)

Tipo

i
i

Und

Quãnt.

i

Valor Unit

I

da empresa iicitante, podendo utilizar o modelo acima

-:ri,.'.

lt.tiiri'

I

r;
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-

3ÇL

cotulPoslÇÃo DE BDI
Com base no Acordâo do TCU no 2622í2013
coMPosrÇÃo

DE BDI (BONIFICAçÃO E DESPESAS INDIRETAS)

DESONERAÇÃO DA

MÃ0

OE OBRA

BDTSERVTçOS

Valores adotacjos com base no Acordão do TCU ne 262212A73
ITENS RELATIVOS

A - Âcimi

w

DAOBRA

À

3,00

Central

0,59

,B-CustosFinanceiros

* Ríscos
úrcs e GarantÍas

0,98

C

0,80

Contratuais

%

LUCRO
E

6,1.6

- Lucro Operacional

oÁ

TRIBUTOS
t-

0,65

- !,iJ

2nn

G - CCIFINS
lJ -

2,34

issQri

4,50

i - coNTRiBUrÇÃo PREViDENCIÁR|A SOBRE A RENDA BRUTA

10,49
Ássirn, com base na fórrnula proposta peio acordãq TCU ne 26242013, temos

25,@76

BDICOM TffBUTOS

r'i

rrI

('ir

J,.

iii-

Ass

e

S:;.

i:

) i_.
À: Ê
ssc r
,."i:::.sl'., " :
',\.1 ô.'l'4 at

puBLIC!:

5[CRETÂRtÁ 9Ê il'lÊRÀESTRÜÍURÁ E SERV;{'o5
Rea Y, sln' - Nôv.1 iÍnP{'râtrÍ? - CÉP: ó!-9O7'183

lmaeratnz -'{À CHPJ: 0ó.158.45510001-1ú
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i

mperatriz. mâ.

gov.

br

'

I

I

SiNFRA
1.Cãl

-{r\
.,i

Falta n.r

SINFRA
1

Processo n9.

)

_dffi#^
ESTADO DO iáARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPER.ATRIZ
SECRETARTA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

36 4

ANEXO IV
ENCARGOS SOCIAIS

CP

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

coM
DESCRTÇÃO

sEM DESONERAçÃO

DESONERAçÃO

HORISTA%

MENSALISTA%

HORISTA%

MENSALISTA%

a,00%

20,00%

2A,0Aç/o

L5a%

7,50%

6RUPO A
L:
É.3

0,00%

iNSS

srSi

1,50%

L5A%

a=Àl^t

LA0%

\oac/o

LAA%

3",A0%

0,20%

I\:,^D A

a,2a%

o,70%

o,6a%

a,60%

0,6ü%

a,60%

z,soy,

2,5A%

2,50%

2,50%

3,OO%

3,00%

3,00%

3,AO%

s,oox

8,AO%

8,$tr/;

8,OA%

1,00%

L,AO%

1,O0%

0,2a%
I

I

SEBRAE
.-'r6

i

sAúRIO EDUCAÇÃO
SEGURO CONTRÀACIDENTES

DETRABALHO

FGTS

:

I
|

STCONCI

tl

TOTAL

17,84%

,80%

1,00%
37,8A%

37

GRUPO B
ar

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

LV,8V%

NÃO INCIDE

17,88%

NÃO INCIDE

íERiADOS

3,95%

NÃO INCIDE

3,95%

NÃo INCIDE

.

0,89%

a,69%

o,8f/o

0,690/"

8,33%
0,a6%

AUX!LIO
')-t

i:a

ENFERTíIDADE

13" 5AúRlO

x0,i3%

8,33%

\0,73%

LICENÇAPATERNIDADE

a,o7%

a,a6%

a,a7%

F,ALTAS JUSTIFICADAS

o,72%

0,56%

0,72%

0,56%

DiAS DT CHUVAS

!,46%

NÃO INCIDE

3.,46%

NÃo INCIDE

ÁUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO

o,7io/o
-t L)oa

o,o9/o

a,!t§/o

s,76%

7,42%

0,o3%

0,03-o/o

0,03%

0,o3%

15,52%

43,26%

t5,52%

ÂV;SO PRÉVIO INDENIZÂDO

3,67%

4,72%

3,67%

ÀViSO PRÉVIO TRABALHADO

0,09?;

0,]-1%

0,09%

5,830/"

4,53%

5,83%

4,53%

4,91%

3,86%

4,97%

3,86%

a,4fi%

u,5r.7o

FÉRiAS GOZADAS

...-

SÂúRIO MATERNIDADE

i

TOTAL

43,25% ,

n nqg/^

5,76%

I

GRUPCI C

É,o.tas

i

tNogr'iizAoas

DEPÓslTO RESCISÃC sEM JUSTA CAUSÂ
!

r{ DEN

IZAÇÃO ÂD rCrOr.rAL

a,40%

0,3L%

t6'A3Yo

L2,46ya

2,76%

16,35%

5,87%

0,409á

a3L%

0,42%

0,33%

9,10%

3,87%

t6,77%

6,20a/"

L6,83%

TOTA.L

GRUPO D
RT JCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO

B

E'lNCIDÊNCiA DE GRUPO A SOBRE AVISO
P.lÉVIo ÍRABALHADO E REINCIDÊNCA DO FGTS

7,70%

|

SOBRE AVI5O PREVIO !NDENIZADO

TOTAL

rf

q11,

rJl

r

i,irr ,;

.iili,o

R[.À.r.li 1110;.i7ô08
Assesscr de Pror:ics Especiars
j,. :!s- Sr',ii:
S:: it iníiatst'r:1.';t :ar.
Eng'. Civr

j\"4at.53.855-B
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CONCORRÊNCIA PUBLICA

NO OO2/2Ü20

- CPL

ANEXO II
CARTA CREDENCIAL

À

cot\írssAo PERMANENTE DE L|CITAÇÃO- CpL
REf:CONCORRÊNCIA PUBLICA

O abaixo assinado, na

NO OO2/2020

qualidade

_ CPL

de

representanle

legal da

Empresa
, vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria que o Sr
é
, Carteira de ldentidade No
pessoa designada pela empresa para representá-la perante essa Comissão, inclusive com
poderes para renunciar ao direito de interposição de recursos em qualquer fase da licitação
em epígrafe.

Atenciosamente,

Locale data

Nome e assinatura do representante legal

sr(RETÂRtÂ DE |NFRÂEtrRuÍuRÀ E SERVIÇo§ PÚBLlços
Rua Y, slno - Hôva lmperatriz - CEP: 65.907-180

lrnperatriz -

trlA CNPJI

06'158.455/0001-í

É

\ryww. i m

peratri z. ma. gov. b r

/1,

\

N
3 e:>
#&
i

E§TADO DO IIIÀRANHÃO
PREFEITURA MUHICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRÀE§TRUTURA E SERVIçOS FÚBLICO§

CONCORRÊNCN PUBLIGA

NO OO2I2O2O

- CPL

ANEXO III

MODELO DE ATESTADO DE VISITA

A (a empresa licitante), por seu(s)

Representante(s) infra-assinado(s), DECLARA que
recebeu da SINFRA toda documentação relativa à CONCORRÊNCH PUBLICA No
OA2í2020 - CPL, composta do Edital e seus elementos constitutivos, e que visitou o local
onde sê realizará a execução dos serviços objeto desta licitação, tendo tomado
conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos
serviços.

Locale data

Nome e assinatura do responsáveltécnico da Empresa

Nome e assinatura do representante da §INFRA

INFRÂEsrRuruRÂ E SERvlços púaucoç
Rua
s/n" - Hova lmperatriz - CEP: 65.907-180
lmperotríz - ÀÀA CNPJi Sé. í 58.455/0001 -1 ó

sEcRrrÀRtA

I

DE

www. i mperatri z. rna

"

goY. b

r

#',
ESTADO DO ilIÀR.ANHÃO
PREFETTUR.A !,IUNICTFAL DE IÍT,IPERATRIZ
§ECRETARTA DE il{FRAESTRUTURA E SERVrçO5 FÚBLTCO§

CONCORRÊruCN PUBLICA

NO OO2/2020

- CPL

ANEXO IV
DECLARAçÃO DE CONCORDÂNCn DO RESPONSAVEL TÉCNICO

REF.: CONCORRÊNCH PUBLICA NO OO2I2A2O _ CPL

Autorizo a empresa
PROPOSTA referente

,

à CONCORRÊNCIA

CNPJ

NO

a incluir meu nome na
PUBLICA No 002/2020 - CPL, cujo objeto é
a ser realizada

pela

Secretaria de lnfraestrutura e Serviços Públicos - SINFRA, bem como me comprometo a
participar da equipe permanente da obra como responsável técnico, caso esta venha a ser
contratada.

Locale data

Nome e assinatura
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coNcoRRÊt'tcm púeLrcl N, aozfio2o

- cpL

ANEXO V
MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCARIA

Pela presente Carta de Fiança, o

da

com sede na

Banm

do

cidade

Rua

Estado

CNPJ/t\íFNo-,porsidiretamenteeSeUSSuceSSoreS,Se

obriga perante a Prefeitura fulunicipa! de lmperatriz, mm sede em lmperatriz, lVlA, CNPJ/h4F No
XX.XXX.XXX/)üXX-XX, em caráter irrevogável e irretnatável como fiador solidário e principal
pagador, com expressa renúncia aos benefícios estatuídos nos artigos 1.491 e 1500 do Código
eivii BrasiieÍro, da firma
, com sede na Rua
importância de
CONCORRENCIA

PUBLICA NO

da
CNPJIhTF NO
destinada à Garantia de Contrato para a

CPL, que tem por

objeto
Este
Banm 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 ou
judicial. Esta Fiança vigoraÉ pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos a mntar de
(data de abertura da licitaffio), de acordo com as disposiçÕes do Edital da CONCORRENCIA
Pública N o 002/2020 - 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 tVlunicipal 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 satisÍaz às determinaçÕes do Banm Gentral do Brasil e aos
preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários deste lnstrumento estão
autorizados a prestar a presente Fiança. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco
Central do Brasila expedir Carta de Fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites
que lhe são autorizados pela refenda entidade federal. A presente Fiança foi emitida em 01 (uma)
única via.
AOU2O2O

_/_/_
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CONCORRÊNCIA PUBLICA

NO OO2I2O2O

- CPL

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE PESSOA JURíDICA

RCf.:CONCORRÊNCIA PUBLICA

NO OO2i2O2O

_,
e do CPF No _,

_ CPL

CNPJ

NO

io de':::'.*".0,."""J,1n," legal o(a)

Sr(a)

portador(a)

da

Carteira

de ldentidade No
para
fins do disposto no
DECLARA,
inciso V do art.27 da Lei 8666, oe2l cie junho cie i993, acrescido pela Lei Nü 9.854, çie27
de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Locale data

Nome e assinatura do representante legal

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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E§TADO DO ÍNIARANHÃO
PREFEITURA MUHICIPAL DE IMPERÃTRIZ
§ECRETARIA DE INFRÀESTRUTURA E §ERVIçOS PúBLICOS

CONCORRÊNCIA PUBLICA

NO OO2/2020

_ CPL

ANEXO VII
DEGLARAçÃO DE INEXISTÊNÇN DE FATO
SUPERVENIENTE IMPEDíTIVO DA HABILITAçÃO

A COI\íISSÃO PTRNAANENTE DE LICITACÃO _ CPL

RCf:CONCORRÊNCIA PUBLICA

NO OO2/2020

_ CPL

na

qualidade

de

representante legal da Empresa
DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do § 20 do arl.32, da Lei no 8.666/1993, que
até a data de entrega dos envelopes, nenhum fato ocorreu que inabilite a citada empresa a
participar da licitação em referência.

Locale data

Nome e assinatura do representante legal
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CONCCRRÊNCN PUBLICA

NO OO2/2020

_ CPL

ANEXO VIII

TERMo DE compRomrsso DE coMBATE A coRRUpÇÃo e Ao coNLUto ENTRE
LICITA NTES E DE RESPONSABI LIDA DE SOCIO.A MBIENTA L
,

CNPJ

_,

no

sediada em
por intermédio de seu representante legalS(a)

portador(a)
e do CPF

da cédula de identidade

no

declara

no

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 urna resposta à altura das suas expectativas;
- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar
a corrupção do rol das estratégias para obler resultados econômicos;
- Ciente de que a erradicaçâo das pniticas ilegais, imorais e antiéticas depende de
um esforÇo dos agentes econômicos socialmente responsáveis pâra envolver em tais
iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis;
Sob as penas da lei, em especial o art.299 do Codigo Penal Brasileiro e art.90 da
Lei 8.666/93 e alteraçÕes posteríores, 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 tVlunicipal
de lmperatriz-tVlA;
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
§ÍcRETÂn!Â DE INFRÂE:TRUTURÀ E sERvrços púaucos
Rua Y, s/n' - Nova lmperêtriz - CÉP: 65.907-1 80
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qualquer funcionário Prefeitura l\íunicipal de lmperatriz-h/lA, nem mesmo para obter decisão
favorável aos seus negocios;
3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja
em seu nome, seja como representanÍe, agenle, mandataria ou sob qualquer outro vínculo,
utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários Prefeitura
IVlu n

icipa I de I mperatriz-lVlA;

4. Evitar que pessoa ou organizaSo que atue em seu nome ou êm seu beneficio
estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou juridicas, dentro de sua
cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;
5. Nâo lentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a
participar ou não da referida licitaçao;

6. Apoiar e colaborar com a Prefeitura h/lunicipal de lmperatriz-híA em qualquer
apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos principios 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 oÍicial das propostas;
8. Esta empresa e seus sociosdiretores não constam em listas oficiais 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 Íirmá-lo. Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de
declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterzara o crime de que trata o
Art. 299 do Codigo Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras Íiguras penais e das
sanções administrativas previstas na Lei no 8.666193 e alteraçÕes posteriores, bem como
demais normas pertinentes à especie".
Local e data

Nome e assinatura do representante legal
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ANEXO IX

DECLARAçÃO AUE O(S) EMPRESÁR|O r SOCIo(S) I D|RIGENTE(S) J

REspoNsÁveqÉs1 rÉcrulco1s1 wÃo É1sÃo1 sERvtDoR(Es) puBLrÇo(s) Do
nnuru rcípro DE tMPERATRtz-MA
, sediada
-,CNPJ no
, por intermédio de seu representante legal Sr.(a)

em

,

portador(

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
12.4651201 1, que o(s) empresário, socio(s), dirigente(s) elou responsável(is) tecnico(s) não
e(são) servidor(es) público(s) da administração pública municipal de lmperatriz, não
estando, portanto, enquadrados no art.90, 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, ler ciência que "a falsidade de declaração, resultará
na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Códígo
Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e das sançÕes
administrativas previstas na Lei no 8.666193 e alteraçÕes posteriores, bem como demais
normas pertinentes à espécie".

Local e dala

Nome e assinatura do representante legal
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CONGORRÊNCH PUBLICA

NO OO2T2O2O
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ANEXO X
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

,

_, CNPJ no

em
S(a)

,

sediada
por intermédio de seu representante legal

,portador

e do CPF

no

(a) da cédula de

identidade
,

no

declara sob as

penas da Lei, nos termos do art. 30, da Lei Complementar no 123/06 e alterações
posteriores, que se enquadra na situação abaixo (assinalada com "x") e que não se
enquadra em qualquer das hipoteses de exclusão relacionadas no art. 30 da referida lei.
[ ] Microempresa- íVlE
[ ] Empresa de pequeno porte- EPP
Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação

desta empresa e caracterizara o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem
prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas
previstas na Lei no 8.666/93 e alteraçÕes posteriores, bem como demais normas pertinentes
à espécie".

Locale data

Nome e assinatura do representante legal

§ECRETÂRIA DE INFRÀESTRUTURA E sERVtços púaucos
Rua Y, sln'- Nova lmperatriz - CEP: 65.907-180

lmpêratÍiz - MÂcNpJ: só,159.45510001-íÉ

www. imperatriz. ma. gcv. br

3]q
dhi

E§TADO DO MARANHÃO
PREFEITURÀ MUHICIFAL DE IMPERATRIZ
§ECRETARIA DE INFR,AE§TRUTURA E §ERVIçOS PúBLICO§

CONCORRÊNGN PUBLICA N" OO2EOzO.CPL
ANEXO XI
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N

O

2A2A_ SINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEGIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LTMPEZA PÚBLTCA NO
MUNICIPIO DE IMPERATRIZ. QUE ENTRE SI CELEBRAM
MUNIG|PIO DE IMFERATRIZ
EMPRESA
NA
FORMA
ABAIXO.
,

O

E A

Ao(s)
dias do mês
de do ano de 2A20, de um lado, o IVUNICÍP|O DE
lh/IPERATRIZ, CNPJ/h/F n" 06.158.455/0002-16, localizada na Rua Rui Barbosa, n" 201 - Centro,
através do Secretário l\íunicipal lnÍraestrutura, Transportes e Serviços Públicos SINFRA,
Qr
brasileiro, agente político, portador do RG n.o
SSP/tt/lA e
CPF/IUF n'
doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, do
CNPJiI\,{F n.o neste ato, rcpresentada pelo, Sr. e do CPF/h/lF n"
doravante
denominada do ePãlllF n.o outro lado, a empresa estabeleçrda na portador do RG n.o
simplesmente de CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Processo n.o 02.1O.AA.O41l2O2O
- SINFRA e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de
transcrifio na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o
presente Contrato, regido peia Lei n.o 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e
condiçÕes seguintes:

-

GLAUSpLA PR|ME|RA
DO OB.TETO
constitui objeto a coNTRATAÇÃo DE EMPRESA ESPECTALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS^DE LIMPEZA PÚBLEA No MUNIcíPlo DE IMPERATRTZ Em conformidade com a
GONCORRENCIA PUBLICA No O02|2O2O - CPL e seus anexos, que independente de tnanscriçáo
integra este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente mntrato está
consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.o 8.666, de 2'1 de junho de
1993 e suas altera$es.

-

CLAUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGACOES DA @NTRATADA
L Dar ciência prévia a todas as residências, estabelecimentos comerciais e outros geradores, desde
que nâo excluídos pela Legislação l\Íunicipal, dos dias e horários em que os serviços de coleta
serão executados, através da distribuiçao da informação em impresso próprio. e arcar mm as
despesas decorrentes de todo o processo de divulgaçao,
sEcRErÂRrÂ DE INFRÀESTRUTURÀ E SERVtÇos púaucos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
§ECRETÂR,IA DE INFRÀE§TRUTURA E §ERVIçOS PúBLICO§

ll. Fornecer mão de obra comprovadamente qualifimda, habiiihda e autorizada (NR 10) par:a
realizar os serviços técnims e administrativos, conforme as exigências do Projeto Básim;
lll. Fornecer todo equipamento e material necessários para as intervençÕes a serem realizadas,
bem como manter seu pessoal devidamente identificado mm carteira funcional e uniforme,
conforme estabelecido pela NR10,
lV. Responsabilizar-se peia perleita execução dos serviços, cje acordo com as programa@es
apresentadas pela PIIP dentro dos padrÕes de qualidade, segurança, resistência, durabilidade e
funcionalidade;
V. Apresentar e manter o responsável técnico pelos serviços realizados pela Contratada, que
deverá participar de todas as reuniÕes de acompanhamento da execu$o do Contrato na sede da
SINFRA e manter contato com a Çontratante e com as equipes durante as jornadas de trabalho;
Vl. Apresentar seu Plano de trabalho para aprovação da SINFRA, de amrdo com o especificado no
ANEXO 1
Vll. Efetuar comunicação individual a cada residência com, no mínimo, 03 (três) dias

de

antecedência, sobre qualquer alteraçâo a ser introduzida no plano de coleta aprovada e autorizada
pelo Contratante;
Vlll. Adequar-se a todas as exigências ambientais impostas pelos órgãos governamentais
responsáveis pelo mntrole do meio ambiente,
lX. Comunicar à Fiscalização da &ntratante, de imediato, qualquer ocorrência anormal ou acidente
que se verifique no local dos serviços;
X. A contratada assumirá, automaticamente, ao firmar o contrato, a responsabilidade exclusiva por
danos caumdos à Prefeitura ou a terceiros, inclusive por acidentes e morte, em consequência de
falhas na execufio dos serviços mntratadas, decorrentes de culpa ou dolo das subcontmtadas ou
de qualquer de seus empregados ou prepostos;
Xl. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante, ou por seus prepostos,
incluindo dados técnicos e operacionais sobre os servips;
Xll. Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite as Normas de Segurança, Higiene e lVedicina do
Trabalho, devendo fornecer aos seus empregados, quando necessário, os uniformes e EPI's
básims de segurança (NR 06),
Xlll. l\lanter a frota de veículos e equipamentos com a idade estabelecida no Projeto Básim bem
como implantar em toda a frota de veículos mletores de resíduos sistema de oontrole e
monitoramento através de rastreamento veicular por GPS;
XlV. Lavar e desodorizar semanalmente os veículos e equipamentos coletores, após o fechamento
de cada setor;
XV. Substituir em ate 72 horas, contadas da solicitafo escrita do Contratante, o veículo ou
equipamento que não atenda às EspecificaçÕes Tecnicas do Projeto Básim, ou que não atenda às
exigências dos serviços;
XVl. Fazer a pintura e a identificaçao dos veículos e equipamentos, de acordo com as mres padrão,
dizeres e logotipos determinados peio Contratante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da
data de início dos serviços e refazer a prntura e a identiflcação quando se fizer necessário, no prazo
fixado pelo Contnatante;
XVll. Todos os tributos que incidirem sobre o contrato ou atividades que constituem seu objeto
deverão ser pagos regularmente pela contratada e por sua mnta exclusiva. Competirá, igualmente,
á contratada, exclusivamente, o cumprimento de todas as obriga$es impostas pela legislação
trabalhista e de previdência social pertinente ao pessoal contratado para a execução dos serviços
avençados;
sr(RETÂR,À DE rNFRÂE5TRUTURÀ E sERVtços púsuco5
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XVlll. Responder pelo pagamento dos encargos trabalhistas. bem como pela contratação de seguro
contna riscos de acidentes de trabalho e outras obrigaçÕes inerentes à execução dos serviços ora
contratados;

XIX. Apresentar, mensalmente, provas de regularidade fiscal pana com as Fazendas federal,
estadual e municipal e relativa à seguridade social (CND), ao fundo de garantia por tempo de
serviço (FGTS) e à Justiça do Trabalho (CNDT), demonstrando situaçáo regular no cumprimento
dos encargos sociais instituídos por lei, devendo tudo ser juntado no Processo administrativo
epigrafado;

XX. A Empresa vencedora deverá executar os serviços solicitados de acordo com os projetos
apresentados pela SINFRA;

XXl. Realizar todos os esforços para ampliar a mleta de resÍduos sólidos recicláveis porta a porta
no decorrer do contrato para 100% dos setores da mleta domiciliar
XXll. Ter pleno mnhecimento da natureza e mndiçôes do local do destino final, rnclusive no que sê
refere a clima, hidrologia, geologia, topografia e todas as dificuldades peculiares à região;
XXlll. Apresentar, até o décimo dia útilde cada mês, um "Relatorio lUensal de Atividades""
XXIV. Termo de compromisso de combate à corrupção e ao conluio entre licitantes e de
respon sab il idade socioamb iental.

XXV. Declaração que o(s) empresário I sócio(s) I dirigente(s) I responsavel(eis) técnico(s) nâo
é(sâo) servidories) público(s) do lrilunicípio de lmperatriz - MA.

. DAS OBRIGACOES DA @NTRATANTE
CLAUSULA TE
L Dar condiçôes a CONTRATADA para executar o objeto deste contrato de amrdo com os padrÕes
estabelecidos;
ll. Exercer a fiscalizaçao dos serviços por meio de Comissao Permanentemente designada para
este fim;
Ill. Receber e conferir o objeto deste contrato, consoante às disposiçÕes estabelecidas;
IV. . Efetuar os pagamentos nas formas cnnvencionadas neste instrumento;
V. Notificar, por escrito, à @NTRATADA, as ocorrências de eventuais imperfeiçoes no curso de
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, com total ônus à CONTRATADA,
Prestar informaçÕes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou
responúvel técnico da CONTRATADA;
VIl. Rejeitar quaisquer serviços executados equivocadamente ou em desacordo com as orientaçÕes
passadas pela CONTRATANTE ou com as especificaçÕes constantes neste instrumento;
Vlll Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de amrdo com as especificaçÕes constantes neste
instrumento;
lX. Documentar as ocorrências havidas.
X. Emitir as convocaçÕes, as ordens formais de execução e o Termo de Contrato relativos ao objeto
da licitafio;
Xi. Rejeitar, no todo ou em parte, a execução dos serviços contratados em desacordo com as
obrigaçÕes assumidas pela @NTRATADA, e com as especificaçÕes técnicas constante do Proleto
Básicp e seus anexos;
Xli. Prestar as informaçôes e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA
com relação ao objeto da licitação;
Xlll. Cumprir as demais obrigagies constantes neste Edital:
XlV. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela a execução do
obieto, à SINFRAdPMI reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta

Vl
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ESTADO DO MÀRANHÃO
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responsabilidade, exercer

a mais ampla e mmpleta fiscalização, diretamente ou por prepostos

designados.

CLAUSULA QUARTA. DA VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo de vigência dede Contrato será de 12 (doze) meses a partir da emissão da ordem de
serviço.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as
despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins
de inscnção em restos a pagar,
PARAGRAFO SEGUNDO - A execução dos servips será iniciada no momenta da assinatura da
Ordem de Serviços. Cujas etapas observarão o cronograma fixado no Projeto Básico.
PARAGRAFO TERCEIRO - A prorrogação dos prErzos de execução e vigência do mntrato será
precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem coma de justificativa
e autoriza$o da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos
autos do processo administrativo.
CLAUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO
O pagamento a Contratada será efetuado pela Secretaria de Flanejamento Fazenda e Gestão
Orçamentária, par rneio de transferência eletrônica ou ordem 'bancária, em até 30 (trinta) dias após
a aceitação definitiva dos servrços, oom apresentafio das notas fiscais da Execução dos Serviços
d evidame nte ce rtificadas pe lo Agente P úb ico com petente:
PARAGRAFO PRIMEIRO - O pagamento deveÉ ser efetuado em PARCELASPROPORCIONATS
MEDIANTE A PRESTACAO IIOS SERVICOS, à medida que forem entregues os mesmos. não
devendo estar vinculado a liquidaçao total do em penho:
PARAGRAFO SEGUNDO - Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar junta as
notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e ttíunicipal,
regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia par Tempo de Serviços - FGTS,
com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), bem coma a
quitação de impostos e taxas que porventura incidam sabre os produtos mntratados, inclusive
quanta o Empasto sabre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN:
PARAGRAFO TERCEIRO - As mediçÕes serão realizadas mensalmente, ou em penodicidade
menor, a critério da Contratante e Fiscalizafo. Devidamente aprovados pela Secretaria de
infraestrutura e Serviços Públims de lmperatriz/lVlA, contados a partir do início efetivo dos serviços
considerando os serviços efetivamente realizados e mncluídos satisfatoriamente no período.
Entendem-se coma serviços mncluídos satisfatoriamente aqueles formalmente aprovados pela
FISCALIZACAO, dentro do prazo estipulado;
PARAGRAFO QUARTO - Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos serviços devidamente autorizados e certificados pelos gestores do mntrato, mediante
contabiliza$o e apresentação, ao final de cada serviços ou período não inferior a um mês. Pela
Contratada, dos formulários de controle dos serviços:
PARAGRAFO QUINTO - A atestação da fatura mrrespondente à prestaçáo do serviços caberá ao
fiscal do contriato ou outro servidar designado para esse fim;
PARAGRAFO SEXTO - Caso sejam verificadas divergências na Nata FiscaliFatura. A ftntratante
devolvera o documento fiscal a Contratada, interrompendo-se o prazo de pagamento ate que esta
providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pela
I

Contratante,
tl
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PARAGRAFO SETIMO - No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de nova prazo iniciarse-á a paúir da data de recebimento do documento mrrigido,
PARAGRAFO OITAVO - A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o
pagamento apÓs a atestação de que o serviços foi exeeutado em conformidade com as
especificaçÕes do mntrato.
PARAGRAFO NONO - A CONTRATANTE pocierá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizaçÕes devidas pela CONT RAT ADA, nos termos do termo;
PARAGRAFO DECIMO - No caso de atraso de pagamento, desde que a Çontratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante encargos moratórios à taxa
nom inal de 6% a a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples;
PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - 0 valor dos encargos será calculado pela formula: EM= I x N x
VP, onde: ElVl = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data preriista para o
pagamento e a do efetivo pagamento; I = índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP=
Valor da prestação em atraso
DO VALOR DO @NTRATO E DA CLASSI
ORCAMENTARIA E
EMPENHO
O valor glob alestimado do mntrato e de R$
Os serviços objeto desta licitação serão custeados com recursos próprios da Prefeitura N/lunicipal de
lmperatriziMA, e estão mnsignados no orÇamento vigente na rubrica orçamentária Custeio da
lluminação Pública.
Unidade
15.512.0064.217A - Limpeza Púbtica;
Elernento de
3.3.90.39 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Jurídica,
Ficha: 822 - Fonte de Recurso: 001 - Tesouro hlunicipal
C1-AUSULA

Orçamentária:
Despesa:

CLAUSULA SETIMA - DÃS
N§ABILIDADES E GARANTIAS
A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços
que efetuar, bem coma pelos danos decorrentes da realiza$o dos trabalhos. Durante a execução
dos serviços contratados não serão admitidas paralisaçÕes dos serviços por prazo, parcelado ou
único, superior a 60 (sessenta)dias mnsecutivos, salvo por motivo de forca maior, acerto por ambas
a s partes mntratantes, excl uí das q uaisq ue r inden izaçÕes.
CLAUSULA OITAVA. DO REA.JUSTE DE PRE@S
Visando a adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela CONTRA
TADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano mntado na forma apresentada no subitem
que se seguira, o valor consignado neste Contrato poderá ser repactuado, competindo a
CONTRATADA justtficar e comprovar a variação dos custos, apresentando memGria de calculo e
planilhas apropriadas para analise e posterior aprovação da GONTRATANTE.
I A repactuação poderá ser dividida em tantas parceias quantas forem neressárias, em respeito ao
princípio da anualidade do reajustamento dos preÇos da mntratação, podendo ser realizada em
momentos distintos para discutir a variação de custos gue tenham sua anualidade resultante em
datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos deoorrentes dos
insumos necessárias à execução dos serviços.
ll. 0 interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será mntado
a) Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissionai. a partir
dos efeitos financeiros do acodo, dissidio ou convenffio coletiva de trabálho. vigente a época da
apresenta$o da proposta, relativo a cada etegoria profissionalabrangida pelo contrato,
sÊcRETÂRlÂ DE rNrRÂESTRUTURÂ E sERvtços
Rua
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b) Para os insumos discriminados na planilha de custos e formaçáo de preços que estejam
diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa). do último reajuste aprovado par autoridade
governamental ou reaiizado por determinaçáo legal ou normativa;
c) Para os demais custos, sujeitos a variação de preços do mercado: a partir da data limite para
apresenta$o 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
repac'tuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que
celebrada ou apostilada.
lV. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação enerra-se na data da prorrogação
contratual subsequente ao novo amrdo, dissidio ou convenÇão mletiva que Íixar 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.
V. Caso a @NTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima
fixado, ocorrera a preclusâo do direito a repactuação.
Vl. Nessas condiçÕes, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação so poderá
ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínima de 1 (um) ano, contado.
a) Da vigência do acodo, dissidio ou convenso coletiva anterior, em relação aos custos
decorrentes de máo de obra;
b) Do último reajuste aprovado par autoridade governamental ou realizado por determinação legal
ou normatMa, para os insumos discriminados na planilha de custos e formação 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 relaçáo aos
custos sujeitos a variação de preços do mercado,
Vll Caso, na data da prorrogaçáo contratual, ainda nâo tenha sido 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
prorrogaçáo para resguardar o direito futuro a repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos
valores reajustados, sob pena de preclusão.
Vlll. Quando a contnatação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base
diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acodos,
dissídios ou convenÇÕes coletivas das categorias envolvidas na contrataçáo.
lX. E vedada à inclusáo, por ocasião da repactuaçáo, de benefícios não previstos na proposta
inicial, exceto quandc se tornarcm obrigatGrios per forca de instrumento legal, sentença normativa,
amrdo coletivo ou oonvenÇão coletiva.
X. A CONTRATANTE não se vincula as disposiçÕes mntidas em amrdos e convençÕes coletivas
que não tratem de matéria trabalhista.
Xl. Quando a repactuação se referir aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuara a
comprovação da variação dos custos dos servigos por meio de Planilha de Custos e Formaçáo de
Preços, ammpanhada da apresentação do nova acordo, dissldio ou convenso coletiva da
categoria proÍissional abrangida pelo contrato.
Xll. Quando a repactuação se referir aos demais custos. a @NTRATADA demonstrara a variação
por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovara o aumento dos preçosde
m ercado dos itens ab ran g id os, conside ran do-se
a)Os preÇos praticados no mercado ou em outros contratos da Administnação;
b) As particularidades do contrato em vigência;
:
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c) A nova planilha com

variafio dos custos apresentados,
d) indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, vaiores oficiai s de referência. tarifas públicas

ou

outros equvalentes:
e) índice especifico, setorial ou geral, que retrate a variafio dos preços relativos a alguma parceta
dos custos dos servigos. Desde que devidamente individualizada na Planilha de Custos e Formação
de Prcços da Contratada.
f) A CONTRATAhITE poderá realizar diligencias para conferir a variafio de custos alegada pela
CONTRA TADA
Xlll. Os novos valores mntratuais demrrentes das repactuaSes terão suas vigências iniciadas
observando-se o segu inte:
a) Á partir da ocorrência do fato gerador que deu causa a repactuação;
b) Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade
para concessâo das próximas repactua$es futunas; ou
c) Em data anterior a ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver
revisão do custo de mão de obra em que o proprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou
convenção coletiva, ou sentença normativa, mntemplar data de vigência retroatla, podendo esh
sei' mnsiderada pai-a efeito de compensação do pagamento devido, assim comc para a contagefil
da anualidade em repactuaçÕes futuras.
XlV. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a
motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.
XV. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias,
contados a partir da solicrta$o e da entrega dos comprovantes de variafo dos o-rstos;
XVI O prazo referido no subttem anteriorficara suspenso enquanto a @NTRATADA não cumprir os
atos ou apresentar a documentaçáo solicitada pela @NTRATANTE para a comprovação da
variação dos custos.
XVI l. As repactuaçÕes serão formalizadas por meio de apostila mento, exceto quando mincidirem
com a prorrogação mntratual, caso em que deverão ser formalizadas par aditamento ao contrato.

CLA.USULA NONA- DA SUB@NTRATACAO
As licitantes poderão apresentar Frlicroempesa ou Empresa de Pequeno Porte para subcontratação
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 neste Contrato.

PARAGRAFO PRMEIRO - As microempresas e empresas de pequeno porte a serem
subcontratadas deverão estar indicadas e qualilicadas pelos licitantes com a devida identificação
dos bens e/ou serviços a serem fornecidos e respectivos valores
PARAGRAFO SEGUNDO - No momento da análise das propostas, deverá ser apresentada a
Declaração de Enquadramento come [Vlicroempresa ou Empresa de Pequeno Porte devendo ser
mantida a regularidade ao longo da vigência mntratual, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo

para regularizaçãa previsto na Lei Complementar 14712A14 e alteração posteriores.
ACOMFAN
A fiscalizaçao d o§ servtÇos o bjeto da presente licitação será
d
ente pela SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, através de servidor a ser nomeado no ato da
assinatura do contrato.
PARAGRAFO PRIMEIRO - O responsável pelo recebimento, anotara em registro proprio todas as
omrrências.
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PARAGRAFO SEGUNBO -A Secretaria de infraestrutura e Serviços Públicos, caberá à fiscalização
da execução dos serviços. Para tanto. serão nomeados fiscais que terão poderes para exigiida
contratada o perleito atendimento as cláusulas contratuais.

CLAUSUI.A DECIMA PRIMEIRA . DAS PENALIDADES
11. 1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, resultante deste processo licitatório, ou pelo
descumprimento dos prazos
demais obrigaçôes assumidas,
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - SINFRA poderá, garantida a previa defesa, aplicar
a contratada as mnçÕes a seguir relacionadas:
a) Advertência, par escrito;
b) tvlulta;
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitaçÕes e impedimento de contratar com a
PREFEITURA hllUNICIPAL DE INXPERATRIZ, par piazo não superior aA2 (dais) anos;
d) Declaraffio de inidonerdade para licitar ou mntratar com a Administraçao Publlca
11 1.1. As sançÕes de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA
t\,{UNICIPAL DE lI\íPERATRIZ poderão ser aplicadas a contratada, juntamente com a de multa.
Desmntando-a dos pagamentos a serem efetuados.
112. A aplicação de multa ocorrera da seguinte maneira
11 2.1. l/ulta de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, nas hip6teses de rescisão
contmtual por inexecuSo total do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado
descumprimento de obriga$es mntratuais, quando a entrega dos serviços for inferior a 5Oo/o
(cinquenta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias.
11.2.2. Será aplicada multa de 0,03 % {três centésimos por cento) par dia de atraso na execução
dos serviços. incidentes sobre o valor dos serviços a que se referir à infraçâo, aplicada em dobro a
partir do 10'(décimo) dia de atraso até o 30'(trigésimo) dia, quando a SECRETARIA DE
!NFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - SiNFRA podeÉ decidir pela continuidade da multa
ou rescisão contratual, aplicando-se na hip6tese de rescisão as penalidades previstas nos referidos
subitens ll e lll, sem preluízo da aplicação das demais complica$es legais
11.2.3. Será aplicada multa de 5o/o icinco 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 coma da não apresentação dos
comprovantes de recolhimento do INSS e FGTS no ato da apresentação das notas fiscais, sem
preluÍzo das demais penalidades previstas no contrato.
11.3. As multas previstas nos subitens 11.21,11.2.2 e 112.3 deste Contrato deverão ser remlhidas
pela contratada no prazo máxima de 10 (dez) dias uteis. Em favor da PREFEITURA IMUNICIPAL DE
II\íPERATRIZ, contado a partir da notificação recebida. Ficando a contratada obrigada a comprovar
o pagamento, mediante a apresentaÉo da copia do recibo do recolhimento efetuado.
113.1. Decorridoo prazo prcvisto para recolhimento da multa, o debito será acrescido de 1 % (um
por cento) de juros de mora por mêsffrafio, inclusive referente ao mês da quitação/consolldação do
debito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias apos a data da notificação, após
o qual, o debito poderá ser mbrado judiciaÍmente.
11.3.2. No caso de a contratada ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, a
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA poderá proceder ao
desconto da multa devida na proporçáo do credito.
11 3.3. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a
contratada responder pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente.
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E§TADO DO MARANHÃS
PREFETTURÀ MUÍ{ICIPAL DE IMPERATRIZ
§ECRETÂRIÁ DÊ IruFR.AE§TRUTURA E SEEVIçOS PÚBLICOS
11.3.4. As multas não ter caráter indenizat6rio e seu pagamento não eximira a contratada ser
acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto a
PREFEITURA tVIUNICIPAL DE l[íPERATRIZ, demrrentes das infraçÕes cometidas.
114 Além das penalidades citadas, a contratada ficara sujeita, ainda, ao cancelamento de sua
inscrição no cadastro de fornecedores da PREFEITURA hflUNICIPAL DE IIVIPERATRIZ e, no que
couber, as demais penalidades referidas no Capitulo lV da Lei n' 8.666/93.
114.1. As penalidades referidas no Capitulo lV, da Lei Federal n" 8.666/93 estendem-se as licitantes
participantes deste processo licitatório.
11.5. Comprovado o impedimento ou reconhecida à forca maicr, devidamente justificados e aceitos
pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA, em relação a um
dos eventos aqui arrolados, a mntratada ou participante de$e processo licitatório ficara isentas das
penalidades mencionadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. DA INEXECUCAO OU RESCISAO DO CONTRATO
12.1 . A inexecução total ou parcial do contnato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos aúigos
77 a80 da Lei no 8 666/93
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.
12. 3. A rescisão do contnato poderá ser
12.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll, do art. 78 da
Lei-8.666/93, notificando-se a mntratada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; ou 12.3.2.
Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência pana a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI@S PUBLIGOS - SINFRA;
ou
12.3.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
124. Constituem, ainda, motivo para rescisão do mntrato, assegurados ao contratado, de acordo
com o artigo 78, incisos XIV a XVI da Lei Federal n'8.666/93.
12.41. A suspensão de sua execução, par ordem escrita da SEÊRETARIA OE INFRAESTRUTURA
E SERVIÇOS PUBLI@S - SINFRA, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso
de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspens6es que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigat6rio de
indenizaçÕes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizaçÕes e mobilizaçÕes e
outras previshs, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigaçôes assumidas até que seja normalizada a situação:
12.4.2. 0 atraso superior a g0 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA decorrentes de obras, serviços ou
fornecimento, ou parcelas destes já recebidos ou executados, sah,o em caso de calamidade úr:ntica,
grave perturbaffio da ordem interna ou guerra, assegurado ao mntratado o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obriga$es até que seja normalizada a situação:
12 43 A não liberaSo, por parte da SECRETARÍA DE ÍNFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PUBLICOS - SINFRA, de área, local ou objeto para a execufio dos serviços nos prazos
contratuais, bem como das Íontes de materiais naturais especificadas no proleto;
12.4.4. Quando a rescisão ocorre r com base nos incisos Xll a XVll do artigo 78, sem que haja culpa
do contratado, será este ressarc do dos prejuízos regularmente mmprovados que houver sofrid
tendo ainda direito a.
12.4.4.1. Devoluffio de garantia;
slcRETÂRrA DE tNFRÀEsrRuruRÀ E sERvlÇo púauco5
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E§TADO DO MARANHÃO
PREFEITURA IT,TUHICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIÂ DE INFRÂE§TRUTURA E §ERVIçOS PÚBLICOS
12.4.4.?. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
12.4.4.3. Pagamento do custo da desmobilizaçao.
12.5. A rescisáo administrativa ou amigável será precedida de autorizafio escrita e fundamentada
da autoridade com petente.
CLAUSU LA DECIMATERCE IRA _ DA RES PON§A BI LI DADE CIVIL
ACONTRATADA respondera 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.
lndependentemente de outras cominaçÕes contratuais ou legais a que estiver sujeita.

- DA LEI ANTICORRUPCÃO
Para Execução deste contrato, nenhuma das partes poderá ofererer dar ou se comprometer a dar a
quem quer que seja ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta
prÓpna quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação vantagens
financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto
deste contrato, ou de outra forma a ele relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos
prepostos e colaboradores, sob pena de aplicação das sançÕes previstas na Lei no 12.846 de 1o de
agosto de 2013 e Decreto no 8.420 de 18 de março de 2015.
CLAUSULA DECIMA OUA

.

ÇTAUSULADECIMAQUI NTA DOFORO
Fica eleito o foro da Cidade de lmperatriz MA, com renuncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quais quer 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 O4(quatro) vlas de igualteor, que, depois de lido e achado conforme,
e assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.
lmperatriz ([/lA),

_

de

_

de 2020

TESTEIVUNHAS

CONTRATANTE
Secretário tVI un ici pal

CPF/t\í

COIdTRATADO

CPF/IVIF

Representante Legal
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ANEXO Xlr

DAS MEDIDAS PREVENTTVAS AO COMBATE DA COVTD-íg NA REALTZAçÃO DAS
SESSÕES
CONSIDERANDO a existência de pandemia do COVID-19, nos Íermos decíarados pela
Organiza@o lVlundial da Saúde - OIVIS, e, assim, tendo sido reconhecida Emergência em
SaúCe Pública de lmportância Nacional, pela Portaria no 18812O20, expedida pelo l\llinistério
da Saúde;
CONSIDERANDO a Lei Federal no 13.979,2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrenlamento decorrenle do Corona Vírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO o Decreto no 60, de 26 de maio de 2020, do Gabinete Do Prefeito de

lmperatriz/l\íA, dispondo acerca

das medidas adotadas pelo fiIunicípio para

o

enfrentamento da pandemia do Covid-19;
CONSIDERANDO a RECOT\íENDAÇÃO

Controladoria Regional

da

por meio do Oficio Circular no 8312020, da
União no Estado do Maranhão, bem como pela

RECOh/IENDAÇAO no OA4t2020, do lV'linisterio Públim do Estado Do l\íaranhão por meio da
1a Promotoria De Justiça Especializada de lmperatriz em ação conjunta com o t\llinisterio
Públieo Federal, por meio do 30 Oíício da Procuradoria da República no h/lunicípio de
lmperatriz, quanto à realizacão de licitacões urante a pandemia de COVID-19

INFORMAR, que:
1. Todas as sessões de Concorrência Pública e Tomada de Preço serão realizadas
temporariamente no Auditorio da Secretaria tVlunicipal de Educação SEIVIED,
localizada na Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatriz-hflA;

2.

Serão adotadas todas as medidas preventivas visando evitar quaisquer riscos de
contágio aos representantes das empresas que se fizerem presentes, bem como aos
membros da comissão de licitação e equipe de apoio, a saber: disponibilização de
máscaras, luvas e álcool gel (70o INPIM) para todos os represenlantes presentes;
organização do auditório com afastamento minimo de 1 (um) a 2 (dois) metros d
§rcRETÂRtÀ DE INFRÀESTRUTURÂ E sERVtços
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distância entre os presentes; intensifieção da higienização das áreas de acesso onde
as sessões ocorrerão, além de higieniza$o do proprio recinto, com especialatenção às
superíicies mais tocadas (maçanetas, mesas, cadeiras etc.);

3. As informações

e medidas prevístas neste tópico podeÉo ser reavalíadas a quaÍquer
momento de acorda com a evolução da pandemia da Covid-19, conforme orientação
dos org ãos fisca lizadores.
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