
ESTADO DO MARANHÃO
PRIIFEITURA MTINICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

EDITAL

TOMADA DE PREÇO No 001/2O2O-CPL

TIPO: Menor Preço Global.
REGIME: Empreitada por Preço Unitário
REGENCIA: Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
ORGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02.19.00.112912020 - SEMUS
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 01 de setembro dE 2O2O

às 09:00 horas. - Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente
licitação será realizada no primeiro dia útil subsequente.

A COMTSSÃO PERMANENTE DE LTCTTAÇÃO DO MUNICíP|O 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 envelopes HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS na Rua
Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara - lmperatriz - MA, CEP 65.900-505, sob as
seguintes condições:
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í. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para
Construção de Unidade Básica de Saúde Sebastião Régis, situada na av. principal 02,
s/no - Residencial Sebastião Régis.

1.2. O valor global estimado de acordo com os preços praticados no mercado, para a
prestação dos serviços foi de R$ 662.989,76 (Seiscentos e sessenta e dois mil,
novecentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos).

1.3. Os valores unitários vigentes de cada produto e serviços foram estimados através do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil - SINAPI e
Secretaria de lnfraestrutura Urbana - SEINFRA.

v 1.4. Os preços aplicados para elaboração da planilha orçamentária retirada dos indicadores
de preços deverão ser DESONERADOS, conforme legislação vigente.

2. PRAZO DE EXECUÇÃO

2.1. O serviço deverá estar concluído no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a
partir da expedição da "Ordem de Serviço" pela Contratante.

2.1. O pruzo poderá ser prorrogado caso a fiscalização identifique fatores relevantes que o
exijam.
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3. FONTE DE RECURSOS

3.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta do seguinte recurso:

02.19.00.10.301.0086.í290 - CONSTRUçÃO, REFORMA, AMPLTAÇÃO DE UNTDADE
BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e lnstalações.
Despesa: 1365.

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

4.1 O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.im ratriz.ma ov.br ou
obtidos mediante pagamento no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser recolhido através
de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela Secretaria de Planejamento,
Fazenda e Gestão Orçamentária, podendo, ainda, ser consultado gratuitamente na sede da
CPL, na Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA, estando disponÍvel
para atendimento em dias úteis, das 08h às 14h. (temporariamente conforme Portaria No

051t2020)

5. DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL

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

a) Anexo I - Projeto Básico/Termo de Referência (Memorial Descritivo, EspecificaçÕes
Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-
Financeiro, Planilha de BDL, Planilha de Encargos Sociais,
ComposiçÕes de Preços Unitários, memória de Cálculo de
Quantitativos, Cotação de Preços de Mercado, Relatório
Fotográfico, Curva ABC, Projetos e Documentos);

b)Anexo ll - Proposta de Preços

c) Anexo lll- Carta Credencial

d) Anexo lV- Modelo de Declaração de Atestado de Visita.

e)Anexo v- Modelo de Declaração de Não Visitação ao rocar da obra.
f) Anexo Vl - Declaração de Concordância

g) Anexo Vll - Minuta do Contrato

h) Anexo Vlll - Declaração conforme Artigo 27, lnciso V, da Lei no. g.666/1993

l)Anexo lX - Declaração de lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitação
j)Anexo X - Declaraçáo de Localização e Funcionamento

k) Anexo Xl - Termo de compromisso de combate à corrupção e ao conluio

Rua Urbano Santos, ne 1657 - Bairro Juçara, lmperatrizlu,. - CEp 6S.9OGSO5
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de responsabilidade ambiental

l) Anexo Xll - Declaração que o(s) empresário (s), sócio (s), dirigente (s), responsável (eis)
técnico (s) não é (são) servidor (es) publico (s) do Município de lmperatriz -
MA.

m) Anexo Xlll - Declaração de processo judicial com sentença definitiva.

n) Anexo XtV- Declaração de informação de atividade de maior receita.

o) Anexo XV - Declaração de enquadramento de microempresa e empresa de pequeno
porte, conforme previsto no Art.3o da Lei Complementar n.o 123112006 e
alterações posteriores.

p) Anexo XVI - Das Medidas Preventivas ao Combate da Covid-19 na realização das
Sessões.

6. DA PARTTCTPAÇÃO

6.1. Poderão participar desta licitação quaisquer empresas interessadas que se habilitem
dentro das condições aqui exigidas e que, na fase inicial de habilitação, comprovem para a
Comissão possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no Edital para a execução
do Objeto.

6.2. A participação na Licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os
termos, cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, bem como das Normas da
ABNT (NBR 6118/2003, 7190t1997, 7199/1989, 7222t2010, 7480t2007, 13.818t1997,
14.93112004, 12.65512008 e demais NBR vigentes aplicadas ao setor da construção civil), e
da SEMUS, ressalvado o disposto no Parágrafo 3o, do Artigo 41, da Lei no. 8.666/1993 e
suas alterações posteriores.

6.3. Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação:

6.3.1 Pessoa física ou jurídica que esteja cumprindo sanção de suspensão de licitar com a
Adm inistração Pública;

6.3.2. Empresas declaradas inidôneas ou SUSPENSAS para licitar e/ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação;

6.3.3. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta
licitação;

6.3.4. Empresas que tenham socio-gerente, diretor ou responsável técnico, que seja
servidor ou dirigente de orgão ou entidade da Administração Pública Municipal.

6.4. É vedada a participação de consórcios nesta licitação.

6.5. Empresas cujos proprietários e/ou socios exerçam mandato eletivo capaz de ensejar os
impedimentos previstos nos arts. 29, inciso lX com 54, l, ttatt e li, "att, da Constituiçã
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Federal.

6.6. Autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

6.7. Sociedades empresárias estrangeiras não autorizadas a funcionar no País

7. CREDENCTAMENTO E REPRESENTAÇÃO

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

7.1.1. SOCTO(A), EMPRESÁn!O1A1 OU ASSEMELHADO(A):

7.1.1.1 Deverá apresentar cédula de identidade ou documento equivalente que possua foto,
requerirnento de empresário, no caso de empresa individual, ou empresa individual de
responsabilidade limitada - ElREL|, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado,em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou inscrição
do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício, ou decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo orgão competente, quando a atividade assim o exigir, que comprovem sua capacidade
de representante legal, com expressa previsão dos poderes para exercício de direitos e
assunção de obrigações. Em caso de administrador eleito e mato apartado, deverá ser
apresentada ata de reunião ou assembléia em que se deu a eleição.

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

7.1.2.1. Deverá apresentar lnstrumento Público de Mandato (Procuração), assinada por
tabelião e possuindo o selo de fiscalização do Poder Judiciário do Estado da sede do
Cartorio, outorgando obrigatoriamente poderes para representar a mesma em licitaçÕes
públicas, interpor recurso e renunciar a sua interposição. A outorgante poderá ainda,
conferir a(ao)outorgado(a) poderes para emitir proposta de preços, emitir declarações,
receber intimação/convocação, assinar contrato, assim como praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da outorgante. Deverá apresentar juntamente com o
referido instrumento, cédula de identidade ou documento equivalente que possua foto do(a)
outorgado(a),requerimento de empresário, no caso de empresa individual,ou empresa
individual de responsabilidade limitada - ElRELl,ou ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor,devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no
Gaso de sociedade por açÕes, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores, ou inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício, ou decreto de autorização,em se tratando
de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo orgão competente, quando a atividade
assim o exigir, que comprovem a capacidade de representante legal do outorgante, com
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expressa previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigaçÕes; ou

7.1.2.2. Deverá apresentar lnstrumento Particular de Mandato (Procuração) ou Carta
Credencial (Modelo no Anexo lll deste Edital), outorgando obrigatoriamente poderes para
representar a mesma em licitaçÕes públicas, interpor recurso e renunciar a sua
interposição. A outorgante poderá ainda, conferir a (ao) outorgado (a) poderes para emitir
proposta de preços, emitir declaraçÕes, receber intimaçáo/convocação, assinar contrato,
assim como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da outorgante.
Deverá apresentar juntamente com o referido instrumento ou carta credencial, cédula de
identidade ou documento equivalente que possua foto do (a) outorgado (a), requerimento
de empresário, no caso de empresa individual, ou empresa individual de responsabilidade
limitada ElRELl, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em.vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por açÕes,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou inscrição do ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício,
ou decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
orgão competente, quando a atividade assim o exigir, que comprovem a capacidade de
representante legal do outorgante, com expressa previsão dos poderes para exercício de
direitos e assunção de obrigaçÕes.

7.1,3. Em se tratando de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, estas
deverão comprovar que ocupam a referida condição, mediante Certidão expedida pela
Junta Comercial. A não apresentação do referido documento produzirá o entendimento de
que esta decaiu da condição de beneficiária da lei Complementar no 12312006. A Certidão
deverá ainda conter data de expedição.

7.1.4. Declaração de Elaboração lndependente da proposta, conforme lnstrução
Normativa no 02, de 16 de setembro de 2009.

7.1.5. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam
encaminhar seus representantes Iegais para entregar os envelopes com a
documentação de habilitação e as propostas de preço, podendo, inclusive,
encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, observando para as
datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A
correspondência deverá ser endereçada com Aviso de Recebimento (AR) para a
Comissão Permanente de Licitação e conter os dois envelopes acima mencionados,
além das declarações complementares, com antecedência mínima de 01 (uma) hora
do momento marcado para abertura da sessão pública.

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. Copia(s) do(s) documento(s) devidamente autenticada(s) em cartório; ou validado
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pela via original; ou validado por servidor público de acordo com a Lei 13.726118;

7.3. A não apresentação ou incorreção nos documentos de credenciamento a que se refere
item deste edital, bem como a apresentação de documentos ilegíveis,não excluirá a
empresa licitante do certame, mas impedirá o representante de se manifestar e responder
pela mesma, e de praticar qualquer outro ato inerente a este certame.

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

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

8. PREPARAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃOE DAS PROPOSTA DE PREçOS

8.1. Os Licitantes deverão apresentartoda a documentação de Habilitação e Proposta de
Preços em 02 (dois) envelopes opacos, devidamente lacrados e invioláveis, cuja parte
externa, além da razâo social e endereços da Empresa, estejam escritos:

I

I

L

coMrssÃo PERMANENTE DE LrCrrAÇÃO
Rua Urbano Santos, no 1657, bairro Juçara,

lmperatriz/MA, CEP: 65.900-505
TOMADA DE PREÇOS

No 001/2020 - cPL
Envelope no 01 - Documentação de

Habilitação

loMrssÃo PERMANENTE DE LTCTTAÇÃO
Rua Urbano Santos, no 1657, bairro

Juçara, lmperatriz/MA, CEP: 65.900-505
TOMADA DE PREÇOS

No 001/2020 - cPL
Envelope no 02 - Proposta de Preços

8.1.2. A Documentação de Habilitação, 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 01. Os
documentos abaixo relacionados poderão ser apresentados em original, os quais farão
parte do processo licitatório, por qualquer processo de copia autenticada por cartorio
competente ou por servidor da administração pública ou publicação em órgão da imprensa
oficial, conforme exigência da Lei 8.666/93 e suas alteraçÕes.

8.1.3. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via encadernada, em
graml2o trilho, conforme indicado no item 10, com suas folhas numeradas e rubricadas pelo
representante legal ou preposto, em envelope fechado, denominado Envelope 02,
datilografada ou digitada em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas

8.1.4. Na data, local e hora marcados para o certame, antes do início da sessão, as
empresas licitantes deverão apresentar:

8.1.4.1. Credenciamento (somente para as empresas que se fizerem presentes, devendo
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cumprir o disposto no item 7 deste edital), separadamente dos envelopes.

8.1.4.2. Envelope "Documentação de Habilitação", contendo os documentos para
habilitação, observado o disposto no item 9 deste edital.

8.1.4.3. Envelope "Proposta de Preços", contendo o(s) preço(s) do objeto ora licitado,
observado o disposto no item 10 deste edital.

8.1.5. Declarada à abertura da sessão e apos a fase de credenciamento, não mais serão
admitidos novos proponentes, passando-se imediatamente ao recebimento dos envelopes
contendo, em separado, os documentos de habilitação e as propostas de preços, em
envelopes opacos, lacrados e rubricados.

9. DOCUMENTOS DE HABIL|TAÇÃO - ENVELOPE No 01

9.1. Habilitação Jurídica: A documentação referente à habilitação jurídica compreende os
documentos abaixo relacionados:

9.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual ou empresa individual de
responsabilidade limitada - E I RELI ;

9.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor acompanhando de todas as suas
alteraçÕes, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais/empresariais,
e, no caso de sociedades por açÕes, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;

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

9.1.4. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
da consolidação respectiva

9.1.5. 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
orgão competente, quando a atividade assim o exigir.

9.1.6 Declaração de lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitação,
conforme modelo Anexo lX.

9.2. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:A documentação referente à habilitação
fiscal, social e trabalhista compreende os documentos abaixo relacionados:

9.2.1. Cópia do documento de identificação com foto, Copia de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Físicas (CPF) do empresário (no caso de microempreendedor
individual, ou empresário, ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI), ou
de todos os sócios (no caso de sociedade civil ou empresa Ltda), ou do presidente (no caso
de sociedade anônima), comprovando a inscrição para com a Fazenda Federal.

9.2.2. Copia de lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, através do

1i

1

{

a

ü,#
PREFEITURÀ DE

IMPERATRIT

Rua Urbano Santos, ne 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz/MA - CEp 65.9üt-SO5

I



ESTADO DO MARANHÁO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda, comprovando possuir situação cadastral ativa para com
a Fazenda Federal.

9.2.3. Prova de lnscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo à sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;

9.2.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, e com a Previdência Social relativa
ao domicílio ou sede do Licitante através de:

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União unificada em relação aos Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de
Terceiros junto a Seguridade Social - CND/INSS, conforme a Portaria PGFN/RFB no.

35812014, e Portaria PGFN/RFB no 175112014.

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

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

b) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Estaduais.

9.2.5.1. Quando a prova de regularidade de que trata o item 9.2.5, for comprovada
mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa
informação, caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição.

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

a) Certidão Negativa de Débitos Municipais;

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

9.2.6.1. Quando a prova de regularidade de que trata o item 9.2.6, for comprovada
mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa
informação, caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição.

9.2.7. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço - FGTS,
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei,
comprovada mediante a apresentação de:

a) Certificado de Regularidade de Situação perante o FGTS, emitido pela Caixa Econômica
Federal- CEF.

9.2.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação da:

a) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, fornecida pelo Tribunal
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Superior do Trabalho:

b) Termo de Compromisso pelo qual se compromete a seguir as Normas Trabalhistas, tais
como Formalização e Registros Contratuais e preverem um dimensionamento dos gastos
com o meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção, sob pena de
desclassificação, nos termos do Artigo 48, lnciso ll, da Lei 8.666/93.

9.2.9. Declaração 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 partir de quatorze anos, de conformidade com o disposto no art.
27, inciso V, da Lei n" 8.666/93, nos termos do ANEXO - Vlll.

9.3. Qualificação Econômica e Financeira

9.3.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício socia!:
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03
(três) meses da data de apresentação da proposta.

9.3.1.1. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por
contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade, comprovado mediante a apresentação do Certificado de Regularidade
Profissional (CRP) ou Declaração de Habilitação Profissional (DHP).

9.3.1.2. As empresas deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, o
capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da
apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de
índices oficiais;

9.3.1.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço de abertura.

9.3.1.4. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstraçÕes contábeis assim apresentados:

a. Publicados em Diário Oficial ou;

b. Publicados em jornal de grande circulação ou;

c. Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;

d. Pela copia do Balanço extraído do Livro Diário, onde o mesmo se encontra transcrito,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante, na forma da
lN no 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio-DNRC, de 1o de agosto de
1997 , art. 60, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento.

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

9.3.1.6. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do ano
calendário, mantiver Livro Caixa nos termos da Lei n" 8.981, de 20/01/1995, deverá
apresentar, juntamente com o Balanço Patrimonial, cópias dos TERMOS DE ABERTURA e
ENCERRAMENTO

9.3.1.7. As empresas participantes deverão disponibilizar no ato da sessão pública, caso
seja solicitado pela presidente da Comissão Central de Licitação, para fins de conferência
das escriturações contábeis, o original do Livro Diário ou Livro Caixa (conforme o caso). O
referido livro não será incluso nos autos do processo licitatorio. No entanto, a ausência do
mesmo, caso seja solicitado na sessão e não seja apresentada no ato do certame, a
empresa será considerada inabilitada.

9.3.2. Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da
proposta de preço, quando não estiver expresso o prazo de validade.

9.3.3. Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, de
acordo com o art. 10 do Decreto no 21.04012005, para empresários e sociedades
empresariais do Estado do Maranhão, referente a este ano. No caso de que a sede da
Licitante seja em outra Unidade da Federação, terá que apresentar Certidão Simplificada da
Junta Comercial do Estado, sede da empresa.

9.3.4. Declaração de ausência de impedimentos previstos nos artigos 29, inciso lX com 54,
inciso l, alínea "a" e inciso ll, alínea "a", da Constituição Federal.

9.3.5. Declaração de enquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte,
conforme previsto no Art. 3o da Lei Complementar no 12312006 e alterações posteriores.

9.3.6. A empresa licitante que for enquadrada na situação de microempresa ou empresa de
pequeno porte que desejar exercer o direito de preferência como critério de desempate,
deverá apresentar a declaração de enquadramento levando-se em consideração o último
ano-calendário já exigível.

9.3.7. A empresa licitante que enquadrar-se na hipotese do item 7.1.3, deste edital e não
apresentar a referida Certidão ou descumprir a forma da apresentação da mesma, não
usufruirá o direito de preferência como critério de desempate.

9.3.8. A empresa licitante que não se enquadrar na situação de microempresa ou empresa
de pequeno porte não deverá apresentar a referida declaração, sob pena de falsidade da
declaração e consequentemente será declarada inabilitada.

9.3.9 Todos os documentos necessários para habilitação deveráo obedecer rigorosamente
à ordem sequencializada no item 9, enumerados em ordem crescente e rubricados pela
empresa licitante.

9.3.10. O não cumprimento ao disposto no itemT deste edital, não inabilitará a empresa
licitante, mas impedirá a mesma de manifestar quaisquer recursos e/ou alegaçÕes sobre a
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inexistência de documento(s) exigido(s) para a sua propria habilitação.

9.3.11. Os documentos expedidos pela participante, deverão, obrigatoriamente, ser emitida
em papel timbrado da empresa licitante, possuindo razão social, número do CNPJ,
endereço completo, telefone e endereço eletrônico e-mail. Os referidos documentos
deverão ainda, estar assinados ou rubricados pelo representante legal, contendo o nome
completo do mesmo.

9.3.12. Não será concedida prorrogação de prazo para apresentação dos documentos
exigidos para a habilitação, com exceção ao disposto no art. 43 da Lei Complementar no

12312006 e alteraçÕes posteriores, conforme segue:

9.3.13. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

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

9.3.15. Se a documentação de habilitação estiver expirada, não estiver completa e correta
ou contrariar qualquer dispositivo deste edital e seus anexos, a Comissão Permanente de
Licitação INABILITARA A EMPRESA LICITANTE.

9.3.16. A falsidade das declaraçôes prestadas pela empresa licitante caracteriza crime
previsto no artigo 299 do Codigo Penal, sujeitando-se ainda às sançÕes administrativas
previstas neste edital, bem como demais legislaçÕes vigentes.

9.4. Qualificação Técnica: A qualificação técnica, requisito necessário para participar na
licitação, dar-se-á por:

9.4.1. Apresentação da Certidão de registro da empresa licitante e do(s) responsável (eis)
técnico (s) detentor(es) do(s) atestado(s) e certidão(ões) de acervo técnico (CAT) utilizados
para esta licitação, emitida pelo CREA ou CAU, com validade posterior à data da sessão de
habilitação, devidamente atualizada em todos os seus dados, acompanhada da Declaração
de Concordância (Anexo Vl), apenas dos Responsáveis Técnicos indicados para a referida
obra;

9.4.2. 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 e/ou
Arquiteto, detentores de atribuição técnica conforme CONFEA - CREA e detentor de
Atestado de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
devidamente averbado no CREA/CAU, por execução de serviços compatíveis em
características com o objeto desta Licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público
ou privado, comprovando ter executado serviço de:
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9.4.2.1. Declaração indicando o nome, CPF, número de registro entidade profissional da
região competente, do Responsável técnico que acompanhará, de forma residente, a
execução dos serviços de que trata o objeto da contratação. O Responsável técnico
indicado deverá ser o mesmo que constar nos Atestados apresentados, este poderá ser
alterado durante a execução por outro que cumpra as exigências do item.

9.4.2.2. A licitante deverá comprovar o vínculo do (s) profissional (is) detentor (es) da (s)
certidão(Ões) de acervo técnico (CAT) e do (s) atestado (s) através da apresentação de
copia autenticada de 01 (um) dos seguintes documentos:

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

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

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

9.4.3 Comprovação de Aptidão de Desempenho Técnico Operacional da Licitante, através
de Atestados ou CertidÕes fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,
devidamente averbado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, comprovando ter executado as quantidades
mínimas dos seguintes serviços, abaixo indicadas:

l

I
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ITEM coDtGo DESCRTçÃO OOS SERVIÇOS

3.1 95957
(coMPosrÇÃo REPRESENTATTVA) EXECUÇÃO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, FCK

= 25 MPA. AF 0112017

6.1 92580
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07I2O19

7.3 87269
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÔES 25X35 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M' NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 0612014

8.2 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 1O M2. AF 0612014

9.1 93145

PONTO DE tLUMtNAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL,
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, E TOMADA 10fu250v,
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).
AF 01 t2016UN1 1 t20181 62,06
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a) Para fins de análise dos atestados e certidÕes serão observadas as datas de aberturas
da ART, nos termos da Lei no 6.496177 , data de emissão da CAT, local de execução, nome
do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s),
seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA, descrição técnica
(planilha) indicando os serviços e quantitativos executados, prazos de execução, entre
outros. Os atestados deverão ser acompanhados pela planilha de serviços, devidamente
averbada no CREA ou CAU, fazendo parte integrante do Acervo, para fins de análise e
constatação dos serviços solicitados - Qualificação Técnica.

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

;i
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ITEM coDrGo DESCRTÇÃO OOS SERVIçOS UNIDADE QUANTIDADE

3.1 95957

(coMPostÇÃo
EXECUÇÃO DE
CONCRETO
CONVENCIONAL,
AF 01t2017

REPRESENTATIVA)
ESTRUTURAS DE

ARMADO
FCK = 25 MPA.

M3
5,73

6.1 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ. 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07I2O19

M2 158,87

7.3 87269

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M'
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF 06t2014

M2 253,98

8.2 87250

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA
PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÔES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06t2014

M2 141,57

9.1
93145

PONTO DE |LUMTNAÇAO E TOMADA,
RESIDENCIAL, INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, E TOMADA
1OA/250V, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUTNDO LUMtNAR|A E LÂMPADA).
AF 01 t2016UN1 1 t20181 62,06
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hipotese na qual todas serão inabilitadas.

c) Em casos de dúvidas, a administração poderá solicitar à licitante copia do Contrato, cópia
da ART/RRT, eiou originais, para fins de esclarecimentos.

d) Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar a Prefeitura
Municipal de lmperatriz com a participação de empresas que detenham infraestrutura
adequada em razâo das características dos trabalhos.

e)O(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar, preferencialmente, somente o(s) atestado(s) e/ou
certidão(Ões) necessário(s) e suficiente(s) para a comprovação do exigido, qrifando com
marca texto os itens que comprovem as exigências para melhor visualização quando da
análise por parte dos membros da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO

9.4.4. Apresentação de Atestado de Visita ao Local da Obra ou Declaração de não visitação
ao local da obra, em conformidade com os anexos lV e V do Edital.

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

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

9.4.7. Os documentos pertinentes e exigidos neste edital, dentro do Envelope no 01,
deverão, ser entregues, encadernados e numerados sequencialmente e na ordem
indicada neste edital, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame
correspondentes.

10. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE No 02

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

í0.í.1. julgamento dar Proposta de Preços é do tipo menor preço Globar.

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

b) PRAZO DE EXECUÇÃO

b.1.O serviço deverá estar concluído no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a
partir da expedição da Ordem de Serviço pela Contratante;

c) O preço total da proposta em algarismo e por extenso;
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10.2. Orçamento analítico com preços unitários, assinados nas últimas folhas e rubricados
nas demais

10.3. Cronograma Físico Financeiro.

10.4. Composição de custo unitário dos serviços.

105. Composição de custo unitário da mão de obra.

10.6. Quadro de composição do BDI aplicando aos preços da Obra.

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

planilha de custo direto.

10.7.1 Os itens: Administração Local, lnstalação de Canteiro e Acampamento, Mobilização
e Desmobilização, devem constar na planilha orçamentária e não no LDI (BDl).

10.8. Planilha de Encargos Sociais

10.9. As licitantes deverão apresentar a proposta em mídia eletrônica (CD-ROM),
formato .XLS "Excel" e em conformidade com a proposta impressa.

10.10. As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme
estabelece o art. 43, lV da Lei no 8.666/93.

10.11. E de exclusiva responsabilidade dos licitantes a descrição de todos os dados da
proposta apresentada;

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

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

10.14. As Propostas de Preços que não atenderem às condições deste Edital, que
oferecerem alternativas de ofertas e cotações, bem como vantagens nela não previstas ou
preços unitários e/ou global superiores ao limite estabelecido, tendo-se como limite
estabelecido o orçamento estimado da obra ou ainda, preços unitários e/ou global
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter
demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, bem como aqueles que não atenderem
ao Artigo 44, § 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 § 10 para apuração de
preços unitários ou global inexequíveis.

10.14.1. Os documentos pertinentes e exigidos neste edital, dentro do Envelope no 02,
deverão ser entregues, encadernados e numerados sequencialmente e na ordem
indicada neste edital, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame
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correspondentes.

10.14.2. Em nenhuma hipotese, o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com
relação às características técnicas, marcas, modelos, ptazo de entrega , prazo de garantia e
preço dos serviços, equipamentos e materiais, coeficientes de produtividade ou de qualquer
outra condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas
destinadas a sanar apenas falhas formais, alteraçÕes essas que serão analisadas pela
Comissão Permanente de Licitação.

10.14.3 Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação
quaisquer erros aritméticos, bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o
preço unitário e o total do item, quando prevalecerá sempre o primeiro.

10.14.4 A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo
representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes "Proposta" e com
poderes para esse fim, sendo desclassificado o licitante que não satisfizer tal exigência.

10.14.5. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com
aqueles constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.o 01

"Documentação de Habilitação".

1í - DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

11.1. A empresa licitante que for enquadrada na situação de microempresa ou empresa de
pequeno porte deverá apresentar a declaração de enquadramento levando-se em
consideração o último ano-calendário já exigível.

11.2. Por força da Lei Complementar n 123106 e do art. 34 da Lei no. 11.488107, as
microempresas - MEs, as empresas de pequeno porte - EPPs e as Cooperativas a estas
equiparadas - COOPs que tenham interesse em participar desta tomada deverão observar
os procedimentos a seguir dispostos:

a) No momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor
proposta seja uma ME, EPP ou COOP, deverá ser apresentada, no respectivo envelope,
toda a documentação exigida neste edital, ainda que os documentos pertinentes à
regularidade fiscal apresentem alguma restrição, bem como alguma espécie de documento
que venha comprovar sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;

b) Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para MEs,
EPPs ou COOPs, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas por MEs, EPPs ou COOPs sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a melhor proposta classificada.

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

a) A ME, EPP ou COOP mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar
proposta verbal no prazo máximo de 5 (cinco) minutos apos a abertura das propostas, sob
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pena de preclusão;

b) A nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela
considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em
favor da detentora desta nova proposta (ME, EPP ou COOP), desde que seu preço seja
aceitável e a licitante atenda às exigências habilitatorias;

c) A nova proposta, com planilha adequada, deverá ser apresentada no prazo máximo
de 24hs (vinte e quatro horas);

d) Não ocorrendo à contratação da ME, EPP ou COOP, na forma da alínea anterior,
serão convocadas as MEs, EPPs ou COOPs remanescentes, na ordem classificatoria, para
o exercício do mesmo direito;

e) No caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs e COOPs que
se encontrem enquadradas no item10.3, alínea b, será realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;

0 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

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

h) A nova proposta deverá ser apresentada de forma escrita no prazo máximo de 24hs
(vinte e quatro horas).

í2 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

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

12.2. Nâo se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital inclusive
financiamento subsidiado ou a fundo perdido nem preço ou vantagem baseada na oferta
dos demais licitantes.

12.3. Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbolico, irrisorio ou
de valor zero, incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o presente Edital não tenha estabelecido limites
mínimos.

12.4. As propostas serão verificadas quanto à exatidão das operaçÕes aritméticas que
conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções correspondentes, nos casos
de eventuais erros encontrados, tomando-se como corretos os preços unitários. A licitante
que não aceitar as correçÕes efetuadas terá sua proposta desclassificada.

12-5. A proposta apresentada que não se adequar aos termos deste Edital será rejeitado
pela Comissão Permanente de Licitação.

12.6. obedecidas às disposiçÕes da Lei n.o 8.666/93, fica ressalvada
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Permanente de Licitação, o seu exclusivo critério e mesmo depois da apresentação das
propostas, sem que caiba às concorrentes, nas hipoteses 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 revogaçâo do certame;

c) Desclassificar as propostas que não estejam em condiçÕes de assegurar execução
satisfatoria do objeto licitado, não atendam às exigências deste ato convocatorio e que
contenham preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis (art. 48, incisos I e ll, da Lei
Federal n.o 8.666/93);

d) quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo
de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas
que não contenham as irregularidades que geraram a inabilitação ou a desclassificação.

13 - DO CONHECTMENTO DO LOCAL DOS SERVTÇOS - VIS|TA TÉCNICA

13.1. Comprovação emitida pela Secretaria Municipal de Saúde de que a empresa licitante
visitou o local onde serão desenvolvidos os serviços, para constatar as condiçÕes e
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e que assume inteira responsabilidade
pela execução dos serviços objeto desta Licitação.

13.1.2. A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá atestado de visita técnica, conforme o
modelo constante anexo lV deste Edital, o qual deverá ser apresentado juntamente com os
documentos de habilitação, documentos de qualificação técnica.

13.1.3. A realização de visita técnica deverá ser agendada previamente via protocolo com a
Engenharia da Secretaria Municipal de Saúde e ou através do e-mail:
semusengen haria@g mail.com.

12.1.4. O licitante deverá formalizar solicitação neste sentido, até 03 (três) dias úteis antes
da data fixada para a sessão de abertura da licitação.

13.1.5. A Secretaria Municipal de Saúde não oferecerá apoio logístico aos licitantes no
decorrer das referidas visitas aos locais das obras e serviços.

13.1.6 Todas as despesas incorridas pelo licitante com a visita técnica tais como
locomoção, hospedagem e alimentação, serão da exclusiva responsabilidade do mesmo.

13.1.7 A licitante não poderá, em hipotese alguma, pleitear a modificação dos preços e
condiçÕes de sua proposta sob a alegação de insuficiência de dados e informações sobre
os serviços a serem executados, condiçÕes da realizaçáo dos mesmos, bem como de
qualquer falha na obtenção dos dados sobre as condições encontradas.

13.2. Declaração da empresa, assinada por seu socio(s), gerente(s), ou equivalente, de que
não visitou o local da obra, mas que mesmo assim tem conhecimento de todas as
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condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão-de-obra,
materiais de construção, equipamentos, localização, condiçÕes do terreno e acessos,
trânsito, condiçÕes geologicas, morfológicas, edafologicas e climatologicas, assumindo
assim todos os riscos dele advindo e que, na hipotese de vencedora, não poderá utllizar
esta como justificativa para possíveis pedidos de aditivos.

14 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE

14.1.Ém caso de empate entre duas ou mais concorrentes, como critérios de desempate
aplicar-se-ão aqueles previstos no § 20 do art. 30 da Lei no 8.666/93.

14.2 Persistindo o empate, desempate ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual

todos os licitantes serão convocados (art. 45, § 20, da Lei no 8.666/93).

í5 - DTVULGAçOES DOS RESULTADOS

15.1. O resultado do julgamento desta licitação será divulgado na imprensa oficial, salvo se
presentes os representantes dos licitantes no ato em que for adotada a decisão pela CPL,
quando poderá ser feito diretamente aos interessados e lavrada em ata.

16 - DO PRAZO RECURSAL

16.1. Eventuais recursos referentes à presente Concorrência deverão ser interpostos no
ptazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata,
em petição escrita dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL,
protocolado no horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 14:00 horas
(temporariamente, conforme Portaria no 05112020 de 29 de junho de 2020) no Protocolo
Geral da Comissão Permanente de Licitação, Rua Urbano Santos, no 1657 - Bairro Juçara,
lmperatriz-MA, CEP: 65.900-505 ou mediante via postal com Aviso de Recebimento (AR)
no endereço mencionado, ou temporariamente no período da pandemia pelo endereço
eletrônico atend imento@imperatriz. ma. gov. br.

16.2. lnterposto o recurso, o fato será comunicado às demais licitantes, que poderão
impugná-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis;

16.3. Recebida(s) a(s) lmpugnação (Ões),ou pedidos de esclarecimentos, esgotado o prazo
para tanto, a Comissão Permanente de Licitação - CPL poderá reconsiderar a sua decisão,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, submeter o recurso/esclarecimento,
devidamente instruído, e respectiva(s) lmpugnação(ões)/esclarecimentos, ao Secretário
Municipal de Saúde, que decidirá em 05 (cinco) dias úteis contados de seu recebimento;

16.4. A impugnação dos termos do Edital se efetivará em conformidade com o Art. 41 da
Lei 8.666/93. Deverá ser protocolizada, nos seguintes prazos:

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

;
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dos envelopes de habilitação;

b) Pela licitante, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos
envelopes de habilitação.

16.5. A Comissão Permanente de Licitação, na qualidade de orgão julgador do certame
licitatorio e no exercício de sua função decisoria, deliberará a respeito;

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

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

16.8. Não será conhecido o recurso interposto fora do prazo legal ou subscrito por
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo como
representante da licitante;

16.9. Será franqueada aos interessados, desde a data do início do prazo para interposição
de recursos até o seu término, vista ao processo desta Tomada de Preços, em local e
horário a serem indicados pela Comissão Permanente de Licitação - CPL;

16.10. Os recursos das decisÕes referentes à habilitação ou inabilitação de licitante e
julgamento de Propostas terão efeito suspensivo, podendo a Comissão Permanente de
Licitação - CPL, motivadamente e se houver interesse para o Chefe de Gabinete do
Prefeito, atribuir efeito suspensivo aos recursos interpostos contra outras decisões;

16.11. Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a CPL poderá,
por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em consequência de respostas fornecidas a
solicitações de esclarecimentos, modificarem os referidos documentos mediante a emissão
de uma errata, que será publicada no Diário Oficial da União (quando for o caso) e no Diário
Oficial do Estado;

16.12. Visando permitir aos licitantes prazos razoáveis para levarem em conta a errata na
preparação da Documentação e Proposta (s) de Preços, a CPL poderá prorrogar a entrega
das mesmas, pelo ptazo que, na forma da Lei, exceto quando inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas (Documentação e Preço).

í7 - DOS ENCARGOS LEGAIS

17.1. Os encargos legais vigentes ou futuros, decorrentes da legislação social ou fiscal,
bem como os originários da relação empregatícia entre a empresa a ser contratada e o
pessoal por ela empregado na execução do objeto da presente licitação (trabalhista,
previdenciária e securitária), ficarão inteiramente sob a responsabilidade da proponente
vencedora, não mantendo a Administração qualquer vínculo com os empregados da
mesma.

í8. DO CRITÉRIO DE REAJUSTE
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18.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipoteses decorrentes e
devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso ll do art. 65 da
Lei no 8.666/1993.

18.2. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do
Art. 65 da Lei n.o 8.666/93.

19 - SUBCONTRATAÇÃO

19.1 . E vedado todo e qualquer tipo de subcontratação

20 - DAS OBRTGAÇÔES OA CONTRATADA

20.1. No fornecimento do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar
todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos
que lhe são confiados, obrigando-se ainda, além das obrigações descritas nas
especificaçÕes técnicas no Anexo I do Projeto Básico / Termo de Referência, a:

20J.1. lniciar a execução do objeto logo após o recebimento da "Ordem de Serviço",
emitida pela Contratante, de forma global.

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

20J.3. Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer
condiçÕes inadequadas a execução do contrato ou a iminência de fatos que possam
prejudicar a perfeita execução do objeto.

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

20.1.5. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE
ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver
sujeita.

20.1.6. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçÕes por
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante, devendo
comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas
condiçÕes.

20.1.7. A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis apos a notificação da Contratada, sob pena das sanções
previstas no art." 81 na Lei 8.666/93.

20.1.7.1. A recusa injustificada do homologatorio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
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instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente
estabelecidas.

20.1.8. Aceitar, nas mesmas condiçÕes contratuais, os acréscimos e supressões do valor
inicialmente estimado para a execução do contrato, nos termos do § 1o; do art. 65 da Lei

8.666/93.

20.1.9. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas
da Lei 8.666/93, respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

20.1.10 lndicar em até 05 (cinco) dias apos a assinatura do contrato, 01 (um) preposto
como seu representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666/93), aceito pela
Administração, que deverá se reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente
e/ou via eletrônica/telefone, para acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto.

20.1.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçÕes
resultantes da execução ou de materiais empregados;

20.1.11.1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, desfazer e refazer, prioritária e
exclusivamente, às suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da solicitação da Contratante, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas
e imperfeições, decorrente de culpa da Contratada no ato da execução do objeto.

20.1.12. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo orgão
interessado.

20.1.12.1. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus
empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros,
inclusive os decorrentes de aquisiçÕes com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da
garantia, mesmo expirado o prazo.

20.1.13. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato:

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

20.1.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis
trabalhistas, previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.

20.1.15. Não transferir a terceiros, total ou parciar, a execução do objeto.

20.1.16. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento
das obrigaçÕes pactuadas entre as partes.
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20.1.17. Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros,
mão-de-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.

20.1.18. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor
competente, não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento
das obrigaçÕes pactuadas entre as partes.

20.1.19. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude do
fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.

20J.20. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigaçÕes estabelecidas na
legislação específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas
decorrentes do fornecimento do objeto tais como: salários, seguro de acidentes, taxas,
impostos e contribuições, indenizaçÕes, vales-transportes, vales-refeições, e outras que
porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei.

20.1.21. Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra,
acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
transportes, fretes, equipamentos, seguros, tributos, contribuiçÕes de qualquer natureza ou
espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos
serviços contratados.

20.1.22. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe
venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.

20.1.23. Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção lndividual - EPl,
exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE, bem como
cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho.

20.1.24. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.

20.1.25. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências
da Contratante;

20.1.26. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega inclusive o
descarregamento dos materiais.

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

20.1.28. Realizar os serviços nos locais determinados no projeto básico.

20Í.29. Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final
ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura
do contrato.

20.1 .30. Manter inalterados os preços e condições da proposta.

20.1.31. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do
contrato.
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20.1.32. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposiçÕes
contidas no Projeto Básico / Termo de Referência e neste Edital, inclusive quanto ao
compromisso do Fornecimento dos quantitativos registrados, atendendo às solicitaçÕes de
compras do governo municipal.

20.1.33. São expressamente vedadas à contratada:

a) a veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização
do Município;

b) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, durante o
período de fornecimento.

20.1.34. Registrar a obra no CREA/MA;

20.1.35. Executar os Serviços na sede do município de lmperatriz- MA, obedecendo
fielmente o Projeto, Planilha Orçamentária e especificações;

20.1.36. Cumprir todas as leis, regulamentos e determinaçÕes das autoridades constituídas,
em especial o Codigo de Obras e de Postura do Município;

20.1.37. Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: Sinalização,
Advertência, Avisos, Tapumes, enfim todos os meios necessários a evitar acidentes ou
outros imprevistos, conforme as especificaçÕes;

20.1.38. Efetuar a matricula da obra junto ao INSS;

20.1.39. Executar a obra/serviço no local designado pela Secretaria Municipal de Saúde
(SEMUS)

20.1.40. Atender as demais condiçÕes descritas no Projeto Básico / Termo de Referência.

20.1.41. Declaração de localização e funcionamento (Modelo no anexo X deste edital),
comprovando que a empresa possui local e instalaçÕes adequadas e compatíveis para o
exercício do ramo de atividade.

20.1.42. Termo de compromisso de combate à corrupção e ao conluio entre licitantes e de
responsabilidade socioambiental. (Anexo Xl).

20.1.43. Declaração que o(s) empresário I socio(s) I dirigente(s) I responsável(eis)
técnico(s) não é(são)servido(es) público(s) do Município de lmperatriz - MA. (Anexo Xll)
20.1.44. Declaração de processo judicial com sentença definitiva. (Anexo Xlll)

2í - DOS DIREITOS E OBRIGAÇOES DA SEMUS/PMI

21.1. Efetuar o pagamento na forma do item 24 deste Edital, após o recebimento definitivo
dos materiais e verificação do cumprimento de todas as obrigaçÕes legais, fiscais,
previdenciárias, trabalhistas e as demais disposiçoes do Projeto Básico 7 Termo de
Referência.
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21.2. Designar um profissional para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a
execução do Contrato, conforme previsto no item 26 deste Edital.

21.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo
e qualitativo, anotando em registro proprio as falhas detectadas

21.4. Rejeitar os materiais e/ou serviços cujas especificaçÕes não atendam os requisitos
mínimos constantes do Projeto Básico i Termo de Referência - Anexo l.

21.5. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constantes da execução do objeto do Projeto Básico / Termo de Referência, para que
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

21.6. lnformar a Contratada eventuais defeitos identificados mesmo apos o recebimento
dos materiais e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.

21.7. Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do objeto,
podendo recusar o recebimento do material, caso não haja de acordo com as
especificaçÕes e condiçÕes estabelecidas no Projeto Básicoffermo de Referência,
informando as ocorrências ao Orgão Gerenciador.

21.8. Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições
pertinentes no Projeto Básico / Termo de Referência, implicando em caso negativo no
cancelamento do pagamento dos serviços fornecidos.

21.9. Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condiçÕes estabelecidos, sob pena de
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei
8.666i93 e suas alterações.

21.10. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos à
firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a
forma de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária.

21.11. Prestar as informaçÕes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a
fiel execução do contrato;

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

21.13. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executar o objeto de
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do
Projeto Básico / Termo de Referência;

21.14. Exigir o cumprimento de todas as obrigaçÕes assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

21.15. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.
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21.16. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.

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

21.18. As mediçÕes dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma físico
financeiro apresentado pela licitante e realizado em intervalos mínimos de 30 (trinta) dias;

21.19. A primeira medição so será realizada com a apresentação da copia da Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como documento que
comprove que a obra foi matriculada no INSS;

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

22 - DO PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO

22.1. O futuro contrato, que advir deste Edital, vigorará por 180 (cento e oitenta) dias a
contar de sua assinatura da ordem de serviço, podendo ser prorrogado, através de termo
aditivo. Conforme disposiçÕes do art. 57 da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores,
com redação dada pela Lei no 9.648/98. Havendo necessidade o contrato poderá sofrer
acréscimos e supressões de alé 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, conforme previsto no artigo 65, §1o, da Lei Federal no 8.666/93.

23 - DAS RESPONSABILIDADES E GARANTIAS

23.1. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência
dos serviços que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realização dos trabalhos.
Durante a execução dos serviços contratados não serão admitidas paralisaçôes 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.

24 - CONDIÇOES DE PAGAMENTO

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

24.2. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou
outros encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste
de qualquer natureza, exceto nas hipoteses;

24.3. A CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos serviços,
para conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento.

24.4. Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a CONTRATADA
deve emitir a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento em 02 (duas) vias, que deverão ser
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entregues na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, no

47 - Centro, lmperatriz - MA, para fins de liquidação e pagamento.

24.5. O pagamento à Contratada será efetuado, por meio de transferência eletrônica ou
ordem bancária, em até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva dos materiais, com
apresentação das notas fiscais devidamente certificadas pelo Agente Público competente.

ado em PARCELAS PROPO AIS MEDIANTE
medida que forem executados os mesmos, não

devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.

24.7. Para fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatoria deverá apresentar junto

às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -
CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os
serviços contratados, inclusive quanto o lmposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços - ICMS.

24.8. Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos serviços
devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante contabilizaçâo
e apresentação, ao final de cada execução ou período não inferior a um mês, pela
Contratada, dos formulários de controle dos serviços.

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

24.10. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras.

24.10.1. A contagem do ptazo para pagamento será reiniciada e contada da
reapresentação e protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com as
devidas correçÕes, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à
CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo da prestação de serviços pela
CONTRATADA.

24.11. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer
obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços
ou atualização monetária.

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

24.13.4 CONTRATANTE, observados os princípios do contraditorio e da ampla defesa,
poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os
valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizaçÕes devidas pela

24.6. O pagamento deverá ser efetu
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CONTRATADA, nos termos do contrato.

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

24.15.0 valor dos encargos será calculado pela formula: EM = I x N x VP, onde: EM =
Encargos moratorios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento
e a do efetivo pagamentoi | = índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP =
Valor da prestação em atraso.

2s - DO PRAZO E COND!ÇÔES Oe EXECUÇÃO

25.1. A execução do objeto terá início logo apos o recebimento da "Ordem de Serviços"
emitida pela Contratante, de forma global ou parcelada.

25.2. Os serviços serão executados observado o disposto nos Anexos e demais
disposições do Projeto Básico / Termo de Referência.

25.3. A Contratada fica obrigada a iniciar os serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias,
apos a solicitação formal pela Contratante.

25.4. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as
especificaçÕes e condiçÕes do Projeto Básico / Termo de Referência, deste Edital e do
Contrato.

26 - DO RECEBTMENTO, COND!ÇÕES DE EXECUçÃO E ACETTAÇÃO

26.1. O (s) serviço (s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma:

26.1.1. PROVISORIAMENTE: O recebimento provisorio dar-se-á no prazo de até 05 (cinco)
dias, apos o termino da obra e/ou serviço quando eliminadas todas as pendências
apontadas pela fiscalização, para fins de posterior verificação da conformidade das
especificaçÕes dos serviços e/ou materiais.

26.1.2. DEFINITIVAMENTE: O recebimento definitivo dar-se-á no ptazo de até 15 (quinze)
dias, contados do recebimento provisorio, após a verificação das especificaçÕes, qualidade
e quantidades dos materiais e serviços consequentemente aceitação, mediante termo
circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do contrato, a ser designado pela Contratante.

26.1.3 O aceite/aprovação do(s) serviço(s) pelo orgão licitante não exclui a
responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) serviço(s)
ou disparidades com as especificaçÕes estabelecidas, verificadas, posteriormente,
garantindo-se ao município as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.o 8.078/90.

27-OA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E ATESTOS

27.1 A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, serão
feitos por servidores devidamente nomeados através de portaria e outros representantes,
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especialmente designados, os fiscais anotaram em registros proprios todas as ocorrências,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na

forma do Artigo 67, da Lei no 8.666, de 21.06.93.

27.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou

comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a

. 
adoção das medidas convenientes a Administração.

. 27.3 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de

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

27.4 A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor
responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

28 _ DAS PENALIDADES

28.1.Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sançÕes, segundo a gravidade da falta
cometida:

28.1.1. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juizo da fiscalização, no
caso descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou,
ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE,
desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

28.'1.2. Multas:

a. 0,03yo (três centésímos por cento) por dia sobre o valor dos serviços entregues
com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso a CONTRATANTE poderá decidir pela
continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão da inexecução
total;

b. 0,06yo (seís centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido,
para ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não
abrangido pelas demais alíneas;

c. 5%o (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não
cumprimento de quaisquer condiçoes de garantia estabelecido no contrato;

d. 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não
manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento
convocatorio;

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

f. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipoteses de recusa na
assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se
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quando houver reiterado descumprimento de obrigaçôes contratuais - atraso superior ao
ptazo limite de 30 (trinta) dias;

28.1.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo pruzo não superior a 2 (dois) anos;

28.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida
a sua reabilitação perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e

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

29 - INEXECUÇÃO OU RESCTSÃO DO CONTRATO

29.1. Segue abaixo os tipos de rescisão contratual:

29.1.2. Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do
artigo 78 da Lei no 8.666/93.

29J.3. Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitação, desde que haja conveniência para a Administração Pública.

29.1.4. Rescisão Judicial, nos termos da legislação.

29.1.5. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo ptazo não superior a 02 (dois) anos.

29.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida
a sua reabilitação perante a propria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

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

29.1.8. "O Sistema lntegrado de Registro do CEIS/CNEP foi desenvolvido para publicar, no
Portal da Transparência, os dados do Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e
Suspensas (CEIS) e do Cadastro Nacional das Empresas Punidas (CNEP), atendendo as
determinaçÕes da Lei 12.84612013 (Lei Anticorrupção). O acesso ao Sistema é permitido
aos.entes públicos, de todas as esferas federativas (municipais, estaduais e federais), de

... tgdos os Poderes".

. go - DA LEt ANTTCORRUPÇÃO

30.1. Ficam responsabilizados de forma objetiva, administrativa e civilmente as pessoas
fÍsicas e jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, no âmbito municipal,

: em atenção à LEI No 12.846, DE 01 DE AGOSTO DE 2013; regulamentada pela lN CRG
00212015 e pela Portaria CRG 1.33212016 que independente de transcrição integra o
presente instrumento.
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31 - DAS DrsPosrÇôes nxars
31.1. Fica assegurado à Comissão Permanente de Licitação o direito de no interesse da
Administração, sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização,
adiar a data de abertura das propostas da presente Licitação, dando conhecimento aos
interessados através de fax, e-mail, telegrama ou outro meio adequado, com antecedência
mínima de 02 (dois) dias da data inicialmente marcada, como também o de alterar as
condições deste Edital, as especificaçÕes e qualquer documento pertinente a esta licitação,
desde que fixe novo prazo para apresentação das propostas, ou ainda revogar o processo

[icitatorio por razÕes de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, e/ou anulá-lo por ilegalidade de ofício ou provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado, a qualquer tempo.

31.2. Em caso de discrepância entre os Anexos e o Edital, prevalecerá a redação do
I nstrumento Convocatório.

31.3. 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 disposiçÕes contidas nos itens deste Edital e
seus Anexos, poderá ensejar a inabilitação ou desclassificação, respectivamente.

31.4. As decisões da Comissão Permanente de LicitaçÕes, bem como os demais atos de
interesse dos licitantes, serão publicadas no Diário Oficial do Estado, caso não possam ser
feitas diretamente aos seus representantes.

31.5. Na hipotese de o processo licitatorio vir a ser interrompido, o prazo de validade das
propostas fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que estiver
suspenso o feito.

31.6. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o Licitante que, tendo-os
aceito sem objeção, venha apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas
ou irregularidades que o viciaram.

31.7. O Contratado é responsável por todos os ônus e obrigaçÕes concernentes à
legislação fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título
causar à Administração Municipal ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços
contratados, respondendo por si e seus sucessores.

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

31.9. A Comissão poderá promover diligências de acordo com as disposições da legislação
pertinente para dirimir dúvidas e esclarecer aspectos que possam representar
condicionantes a perfeita análise das propostas. Enquadram-se nesta estratégia, inclusive,
a eventual solicitação dos originais dos documentos, principalmente referentes à
Regularidade Fiscal, os quais deverão estar disponíveis para serem apresentados se
solicitados, na sessão de abertura da documentação de habilitação.

31.10. Quaisquer outras informações de caráter técnico serão prestadas aos interessados,

I
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junto à Secretaria Municipal de Saúde.

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

31.12. A Comissão Permanente de Licitação prestará todos os esclarecimentos solicitados
pelos interessados nesta licitação, sobre o Edital e seus anexos. Serão considerados os
pedidos de esclarecimento, providências ou impugnaçÕes protocolados no horário
comercial, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 14:00 horas (temporariamente, conforme
Portaria no 05112020 de 29 de junho de 2020), no Protocolo Geral da Comissão
Permanente de Licitação, Rua Urbano Santos, no 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz-MA, ou
via postal com Aviso de Recebimento (AR) no endereço mencionado, ou temporariamente
no período da Pandem ia pelo endereço eletrôn ico atendimento@imperatriz. ma.qov. br.

.32.1 DAS MEDTDAS PREVENTTVAS AO COMBATE DA COVID-19 NA REALTZAÇÃO
DAS SESSÕES:

32.2 Todas as sessÕes de Concorrência Pública e Tomada de Preço serão realizadas
temporariamente no Auditorio da Secretaria Municipal de Saúde - SEMED, localizada na
Rua Urbano Santos, no 1657,30 andar, Bairro Juçara, lmperatriz-MA;

32.3. 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: disponibilizaçâo de
máscaras, luvas e álcool gel (70o INPM) para todos os representantes presentes;
organização do auditorio com afastamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros de distância
entre os presentes; intensificação da higienizaçâo das áreas de acesso onde as sessÕes
ocorrerâo, além de higienização do proprio recinto, com especial atenção às superfícies
mais tocadas (maçanetas, mesas, cadeiras etc.);

32.4 As informaçÕes e medidas previstas neste topico poderão ser reavaliadas a qualquer
momento de acordo com a evolução da pandemia da Covid-19, conforme orientação dos
orgãos fiscal izadores.

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

lmperatriz (MA) 11 de 08 de 2020.

Fra SGO Leal
Presidente da Comissão Permane de Licitação de lmperatriz/MA
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4\
d§

I
i

Rua Urbano Santos, ne 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz/MA - CEP 65.900-505 ,e
PREFEITURA DE

ITTPERÂTRIZ



drrtà;Ê
r,#h

ffiH

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO . CPL

TOMADA DE PREçOS No 00112020 - cPL

ANEXO I

PRoJETo eÁstco

:

I

k
PREFEITURA DE

IMPERÂTRIZ
Rua Urbano Santos, ne 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz/MA - CEP 65.90G505

I

t



ESTADO DO }LA.RATY'IIÃO
PREFEITURA }TUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MI.II\IICIPAL DE SAÚDE

.i:&r'
-c*\

-ài*Ei. Nõ\

ANEXO I

PROJETO BÁSICO / TERMO DE REFERÊNCLA

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

OBRA

CON-TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA COI§STRUÇÃO DE UI{IDADE BÁSICA DE SAUDE

SEBASTIÃO REGIS, SITUADA NA AV. PRI}iICIPAL 02, §/NO . RESIDENCtrAL
SEBASTúO REGIS.

LOCAL

AV. PRI'ÍCIPAL 02, SÀíO. RESIDEI{CIAL SEBASTúO REGIS

iMPERATRIZ I MA
MARÇO/2020

'iiÊi",
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EXECTiÇÃO DOS SERVrÇOS

1. SERyrÇOS Nrcrars I
I

1.1 Cabe ao CONSTRLTTOR a responsabilidade de instalar no canteiro as piaMs

órgãos responsáveis pela obra, conforme detalhamento. a ser fornecido

A/\

.H,
FISCALIZAÇÃO. As placas deverão ser instaladas em posição de destaque no

canteiro de obras, devendo a sua localizaçdo ser previamente apÍovada pela

FISCALIZAÇÃO.

1.2 É. fundamental que A CONTRATADA manteúa todos os setores do serviço

permanentemente limpos. Tambem deverá ser considerada a remoção diária de J

entulho, devendo a caçamba ficar posicionada em local a ser definido pelà'

IiscALizAÇÀo.

1.3 A medida que as etapas da obra forem concluídas, A CONTRATADA deverá

providenciar a limpeza frnal dos locais readequados a Íim de que possam ser

vistoriados pela FISCALIZ AÇLO.

2. INFRA.ESTRTITURA

2.1 A execução das fundações deverá satisfazer às normas da ABNT atinentes ao

assunto, especialmente à NRR 6122:2019iABlriT e ao Código de Fundações e

Escavações.

2.2 A execução das fundações implicará na responsabilidade integral do

CONSTRUTOR, pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra. Correrá

por conta da CONTRATADA a execução de todos os oscoramentos julga<ios

necessários.

2.3 Os serviços de fi.rndações só poderão ser iniciados após a devida aprovação, pela

FISCALIZAÇÃO, da locação da obra e das respectivas escavações.

k
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2.4 As operações de colocação de armaduras e concretagem dos eiementos de

fundação serão realizadas dentro dos requisitos do Projeto e de perÍbita

conformidade com a Práttça de Construção de Estruturas de Concrero, tanto

quanto às dimensões e locações, quanto à características de resistência ios

materiais utilizados.

2.5 As barras de aço não deverão apresentar femrgem, manchas de óleo, argamassa

aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderôncia ao

concreto. Os aços utilizados serão os da classe CA-50 e CA-60B.

2.6 Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas, cintas,

etc., poderá ser concretado sem a minuciosa verificação por parte <io

CONSTRUTOR e da FISCALIZAÇÃO, atestando a perfeita disposiçãô,

dimensões, ligações e escoramentos das formas e armaduras corespondentes, bem

como sem o previo exÍrme da correta c.olocação de canalizações eietricas,

hidráulicas e outras que devam ser embutidos na massa de concreto. i
2.7 Aexecução das fôrmas, dos escoramentos e da armadura, as tolerâncias a serem

respeitados, o preparo do concreto, a concretagem, a cuÍa, a retirada das fôrrnas e

do escoramento, o contÍole da resistência do Çoncreto e a aceitzção Ca estrutura

obedecerão ao estipulado na 3.o parte da NBR-6i i 8/2014/ABNT.

3. Sf,PERESTRUTURA

3.t i.{a leitura e interpretação do projeto estrutural e respectiva memória de cálculo.

será sempre levado em conta que os mesmos obedecerão às normas da ABNT

aplicáveis a cada caso, na sua forma mais recente.

3.2 Aexecução da estrutura deverá satisfazer plenamente as normas da ABNT actraa

referidas, como NBR- 61i8 (NB- 1), NBR-6120 (NB- 5), e demais norÍnas, no que

couber.

3.3 Serão observ'adas rigorosamente todas as particularidades do Projeto de

#
/kb|El I ÇYr. Ja

s
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Arquitetura 3 n' i

3.4 Aexecução de qualquer parte da estrutura iffi,r,*ie'nu
do CONSTRUTOR por sua resistência e estabilidade.

úzt\
I

3.5 A resistência do concreto e o tipo de aço serão aqueles definidos no Projeto.

3.6 As barras de aço não deverão apresentar femrgem, manchas de óleo, argarnassa

aderente ou qualquer outra substância que impeça irma perfeita aderência ao

concreto.

3.7 As perfurações para a passagem de canalizagões atraves de vigas e ouros

eiementos estruturais, quando inteiramente inevitáveis, serão asseguradas por

buchas adaptadas nas formas, de acordo com o projeto. A locaiização de tais furos

serão objetos de atento estudo por parte do CONSTRUTOR, no sentido de evitar o

enfraquecimento da peça, com prejuízo da estrutura. Nos casos em que não haja

indicagões precisas no projeto estrutural, os furos deverão ser situacios, tanto

quanto possível, fora da zona de trabalho das peças de concreto- devendo ainda ser

consultado o profissional responsável pelo projeto. Deve-se evitar ao máximo a

quebra ou demolição de trechos já concretados para posterior passagem de

tubuiações

3.8 A fim de se evitar qualquer variação de coloração ou textura, deverão ser

emp-regados materiais de origem, natwezae qualidade rigorosamente uniformes.

3.9 A execução das fôrmas, dos escoramentos e da arniadura, as tolerâncias a serem

respeitadas, o preparo do concreto, a concretagem, a cur4 a retirada das fôrmas e

do escoramento, o controle da resistência do concreto e a aceitaçáo da estrutura

obedecerão ao estipuladona 3." parte da NBR-6118/2014IABNT.

4. ALVEI{ARrA DE VEDAÇÃO

4.1 Serão executados os serviços de vedação com a utilização de tijolos cerâmicos iie

oito furos: 9x19x19cm (largura: i9cm; altura:l9 cm; profundidade 9cm), cie

,. , -\:
'/ 

_

integral responsabilidacie
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prirneira qualidade. bem cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, coi

unifonne; e argamassa com traço do tipo 1'.4, alem de serviços de chapisco. e

reboco utilizando os mesmos materiais e insumos. ,""' 'lrl 
-

!
4.2 No assentamento de cada fiada os tryolos ou blocos devem ser coiocaQ",

alternadamente, de modo que as juntas fiquem colocadas em liúas horizeniqf*'

contínuas e verticais descontínuas (amarração). /"

4.3 As juntas terão espessura de até 10 mm e serão rebaixadas a ponto de colher para

que o emboço teúa boa aderência.

4.4 Acima das esquadrias serão executadas vergas de concreto estrutural, de modo a

garantir a integridade das esquadrias. 
r

4.5 Saliências maiores que 40 mm deverão ser preenchidas com alüenaria e não com

argamassa.

4.6 Amedição será por metro luadrado de parede executada. .-i'

s. ESQú-ADRTAS

5.1 As'esquadrias de madeira e ferro (portas, guamições, alisares. etc.) e esqua&ias

de alurnínio, deverão obedecer rigorosamente, quanto às dimensões, iocalização.e.

; exocugão, às indicações do projeto arquitetônico.

j.Z todo o material a ser empregado deverá estar isento de O.6t-or: q,,.

comprometam sua finalidade, tais como rachaduras, amassamentos. fâihas.

empenamentos, etc.

5.3 O assentamento de marcos de portas será executado depois de tirados os pontos cie

revestimentos das paredes adjacentes; se caso necessário serão utiiizadas peças

especiais para se assegurar que a largura delas seja sempre de acordo com os

detalhes do projeto.

5.4 As guarnições de madeira serão de ipê, cumaru, maçaranduba, maracatiara ou

angelim e Íixadas à alvenaria por intermedio de grampos apropriados; serão

empregados tantos grampos quanto necessário para garuntir a perfeita fixação.

FAv. Dorgival P. de Sous4 47, Cenúo. Imperatriz - MA - CEP 65.903-270
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5.5 Os serviços de assentamento das esquadrias de alumínio serão realizados com a

maior perfeição, mediante emprego de mão-de-obra especializada de primeira',i,

qualidade e de acordo com as nonnas tecnicas. O material a empre-sar deverá ser

novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem defeito de fabricação. As Çr.
esquadrias deverão ser dimensionadas adequadamente para resistir às cargas-: X
verticais resultantes do seu próprio peso. As esquadrias não serão jamais forçadas 

#

em rasgos fora do esquadro ou de escassas dimensões. As esquadrias só poderão

ser assentadas depois de examinadas e aprovadas, pela fiscalizaçáo, todas as

condições de execução das mesmas.

5.6 As portas internas deverão receber conjunto de ferragens apropriadas para salas

ou baúeiros, conforme sua utilização. As ferragens utilizadas serão em latão

cromado, de acabamento brilhante, devendo ser novas e em perfeitas condiçOes dJ

funcionamento.

5.7 Todas as esquadrias deverão obedecer rigorosamente às dimensões e localizações

do llrojeto, devendo-se observar o tipo dejanela especificada na legenda do projeto

arquitetônico.

6. SISTENIAS DE COBERTURA

6.1 Os planos de cobem"ra serão construídos de forma a garantir o rápido escoamento

das águas pluviais. com inclinação adequ ada puatelha galvanizada ondulada, con:i '

vedação satisfatória e permitindo a fácil manutenção dos telhados.

6.2 Deverá utiiizar materiais que possam atender as necessidades básicas de proteção

contra as intemperies e garantia de um melhor isolamento termico.

6.3 Toda coberhra será em estrutura metálica apropriada para telha e cumeeira de

telha galvanizada ondulada. devendo-se obsen'ar quanto a seu tipo e fonr,a.

conforme o projeto.

6.4 Será colocado rufos de chapa galvanizada, e para escoar a água piut'ial será, com

calhanncada, conforme ao projeto.

%
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6.5 A execução de qualquer parte da estnrtura implica a integal responsabiiidade da

CONTRATADA pôr sua resistência e estabilidade

\

,vlr

7. PISOSIREVESTIVTENTO CERÂMICOS

7.1 O solo deverá ser previamente drenado, regularizado e bem apiloado de rnodo a

constituir uma infraestrutura de resistência uniforme. O mesmo deverá ser

regularizado de forma adequada para receber contra piso devidamente

desempenado e pronto para receber o piso. Todo esse serv'iço deverá ser obsen adc

e liberado pela fiscalizaçáo.

7.2 As superticies a serem revestidas deverão ser examinadas, e corrigtdas Ce

quaisquer imperfeições de revestimento antes do início do serv'iço.

7.3 Os revestimentos em cerâmica serão revestidos em ceúmica 45cmx45cm brutca

PEI-03, assentada com argamassa industrial adequada para o assentamento iie

cerâmica e espaçadores plásticos em cruz de dimensão indicada'pelo modeio

referência. Será utilizado rejuntamento cinzâ platina com dimensão indicada pelc

modelo referência.

7.4Os pisos em concreto desempenado serão executados em argamassa traço 3:i:2

(cimento, areia e seixorbrita 01) com 7cm de espessura. Os pisos levarão juntas cie

dilatagão com perfis retos e aliúados, distanciadas a cada 1,20m. Deve ser

considerada declividade mínima de 0,5o/o em direção às canaletas ou pontos ie

escoamento de água. A superficie Íinal deve ser desempenada.

8. u§srAr,AÇoES ELÉTRTCAS/LOGICAS

8.1 A execução dos sen'iços de lnstalações Eietricas e Lógicas deverão atender todas

as necessidades do prédio, garantindo confiabilídade, seletividade e segurança.

&
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8.2 O emprego de eietrodutos flexíveis será obrigatório para todas as instaiaçõe_s 6C.,-.: . ".5embutidas. e de eletrodutos rígidos quando forem instalações aparentes- saivo . *^-

expressa indicação em contrário nas especificações ou no projeto. í
8.3 Os eletrodutos poderão ser cortiados a serra, porém, deverão ser escareados a lima

para remoção de rebarbas.

8.4 As caixas de intemrptores ou tomadas, quando localizadas próximas das portas"

deverão prever um afastamento mínimo de 0,50 cm destas.

8.5 A fim de facilitar a enfiação dos condutores, poderão ser usados produtos como

lubrifrcantes, talco, pedra sabão ou vaselina em pasta.

8.6 O desencapamento dos condutores para efetuar emendas deverá ser cauteloso, e só

. será permitido em pontos localizados nas caixas de passagem. Os fios deverão ser

limpos e revestidos com fita isolante de borracha.

8.7 Os pontos de luz nos tetos serão perfeitamente centraliza<Íos, ou alinhados ncs

respdctivos ambientes, perfeitamente de acordo com a disposição constante do

Projeto de Instalações Eletricas.

8.8 São especihcados os seguintes tipos de lumináriaS, previstas para a ritilização com

lâmpadas de Base P-27- nas potencias especificadas. Poderão ain<iJ ser utilizacÍos

ouhos tipos de lumináriasilâmpadas, desde que observada à modulação do forro, e

a equivalência entre Índices como luminância e eficiência iuminosai ener-qética.

8.9oprojetodecabeamentoestruturadoüsaatenderaSnecessiciadescieumsen-iço

aciequado de dados para a edificação. O Projeto prevê tomadas zu-45 com cabo

logico 4 pares categoria 5 UTP i0OMPBS, incluindo os pontos destinados a

internet, e 1 ponto para acesso (AP-Access Point) para rede sem fio (WLAN -
Wireiess Locai Area Netivork).

Ar,. Dorgivai P. de Sous4 47. Cento. Imperatriz - VÍA - CEP 65-903'270
tuÉ

,SrfEi?l ,ÉÀ i.tr



ESTADO DO MARANEÃO
PREFEITI]RA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Doryival P. de Sousa, 47, Cento- Imperatriz - MA - CEP 65.903-270

i# gu'.'"-#\
w

NO

u,c

SE

t.

9. n{srALAÇOES HIDRO-SANrrÁRrAS "r,a. ;',:,

9.14s execuções dos semços de Instalações Hidro Sanitária arr.rro atender as./-)r: ,"._-l (t
necessidades de todo o prédio, garantindo um serviço e produto de qualidade. " /' -íJ

9.2 Nas instalações de água fria e esgoto não será permiti do fazer emendas e conexões /
inadequadas (bolsas a fogo) nos tubos de nenhuma tubulação. Terá que usar

conexões adequadas e atender criteriosamente os projetos hidráulico e sanitário.

9.3Para o'cálculo da demanda de consumo de água foram considerados o número cie

usuário§ previstos para o estabel$imento. Para o abastecimento de água potáve1

dos estabelecimentos de'saúde, foi considerado um sistema indireto, ou seja, a

água proveniente da rede pública não segue diretamente aos pontos de consumo,

ficando armazenada em reservatórios, que têm por finalidade principal garantir o

suprimento de água da ed^ificação em caso de intemrpção do abastecimento pela

concessionária locai de água e uniformizar a pressão nos pontos e tubulações da

rede predial.

9.4 A instalação predial de esgoto sanitá{b foi baseada segundo o Sistema Dual que

consiste na separação dos esgotos primarios e secundários afiaves de um

desconector, conforme ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário -
Projeto e execução.

9.5 Louças - Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias,

ldas cubas e dos lavatórios, o projpto padrão adota todas as louça na coÍ branca e

com as seguintes sugestões, conforme modelos de referência. -'

9.6 Metais i Plásticos - Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das

torneiras, das válwlas de descarga e das cubas de inox, o projeto padrão sugere

que todos os metais sejam de marcas difrurdidas em todo territóno nacicnai,

conforme modelos de referência.

9.7 Serão sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os

compiementos (ex.: sifões, válvulas para ralo das cubas, acabamentos dos

registros)
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9.8 Bancadas, prateleiras e divisórias em granito - A fixação das bancadas cie granito

só poderá ser feita após a colagem das cubas (realízada pela marmoraria). Para a

instalação das bancadas de granito, deve ser feito um rasgo no reboco, para o

chumbamento dentro da parede.

§Õ

Âi
-\)^*b/

-\-/

i

10. FORRO

10. i Perfil estruturado, a partir de PVC de alto impacto (Policloreto de vinil rígido).

O forro de PVC pode ser rígido ou flexível. Ambos são compostos por paineis

lineares, que se encaixam entre si pelo sistema macho-fêmeà, não aparecendc

emendas. O fon'o de PVC tem peso reduzido, aplicação simpies e rápida com

$ampos ou parafusos. O fono de PVC resiste perfeitamente à maioria dos agentes

químicos, detergentes usuais, gases industriais, óleos e graxas, bem corno a

bactérias. Permanece inalterável aos fenômenos da corrosão do ar do mar e dos

fungos.

10.2 Devido ao baixo p€so e alta resistência das chapas de PVC, serão fixados nês

estruturas da cobertura por meio de perfis metálicos (metalon) perfeitamente

nivelados, e a estes fixados por meio de rebites metálicos. O forro será de PVC

200x6000mm.

10.3 Forros assentados com manchas, recortes aparentes e faros em ioca:s

impróprios não serão aceitos pela fiscalização e terão que ser corigidos.

11. PN{TURA

1 i.1 As superficies a serem pintrdas deverão ser examinadas, limpas e corrigidas de

quaisquer imperfeições de revestimento antes do início do serv'iç0.

f

J

k
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12.1 Segundo a classificação de diversos Corpos de Bombeiros do país são exigidos

' os seguintes sistemas para as edificações que compreendem os estabelecimentos

de saúde:

12.2 Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga. orientam e

advertem os usúrios da edificação. 
1

12.3 Extintores de incêndio: paÍa todas as áreas da edificação os extintores deverão

atender a cada tipo de classe de fogo, A, B e C, e aos tipos recomendadcs, pó

químico e CO2. A locação e instalação dos extintores constam da planta baixa e

dos detalhes do projeto.

13. SERVrÇOS DnT,RSOS

13.i A CONSTRUTORA deverá ao longo da obra procurar manter o canteirc e os

locais em obra organizados e, na medida do possível, limpos, antes da entrega da

obra deverá ser elaboradaa limpeza geral da área extema.

i3.2 Paraaltmpza, deverá ser usado de um modo geralág:a e sabão neutro. O uso

de detergentes, soiventes e removedores químicos, deverão ser restritos e feitos de

modo a não causar danos às superÍicies e peças. Deverão ser utilizados apenas os

produtos especificados pelos fabricantes dos materiais e componentes emoregados

na obra.
à.

I

;*
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11.2 As paredes deverão ser pintadas anteriormente com selador acrilico na

quantidadedeumademãoapenaSeaofina1deverãoseraplicadasduasdemãop.cie

tinta acrílica a base d'água. ,'
i1.3 As esfrufuras metálicas das esquadrias (portas, portões, janelas e etc.) deverãg. 5SO

receber uma demão de prime anticorrosivo, para depois receber duas demão de' f
tinta esmalte sintetico nas cores definidas pela SEMUS (Secretaria Municipal de

Saude de Imperatriz).

12. COMBATE A INCÊNDIO
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i3.3AntesdeseremutilizadosmateriaiSde1impezaespecífica,aSsuperÍicies

deverão ser limpas de respingos de tinta, manchas ou argamassa.

13.4 O desentuiho da obra deverá ser feito periodicamente e de acordo com as Jb: ,'

recomendações da FISCALIZAÇÃO, ao término dos serviços, será removido todo
/-

o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

14. ADMD{ISTRATTVO

14.1 A administração do serv'iço deverá contar necessariamente com engeúeiro

civii, mestre de obra, encaÍregado e auxiliares técnicos para o acompanhamento

das atividades/serviços.

15. ESPECIFICAÇOES TECNICAS PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE

PREÇOS

15.1 A Planilha de Encargos Sociais deverá ser com DESONERAÇÃO aa folha iie

pagamento, com base na última publicação SINAPI - Composição de Encargos

Sociais podendo ser extraída o seguinte link

htrp://wwrn'.caixa.gov.br,rsite,?aginas/dotvnioads.aspx#categoria_518, paru o

estado do Maranhão. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional não

deverão incluir os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão

dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o arr. i3.

§ 3". da referida Lei Complementar no.12312006;

15.2 A Planiiha Orçamentária da empresa cieverá apresentar todas as informações

constantes na Planilha Orçamentária em anexo, apresentando valor unitáno com

BDI,

15.3 O Cronograma Físico Financeiro <io Liciante deverá apresentar todas

as informações constantes no Cronograma Físico Financeiro em anexo;

kAv. Dorgivai P. <ie Sousa- 47, Centro, Í;nperata - 4.A - CEP 65.903-270 id=.-:: i;'5.{ :,L
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15.4 A composição dos Beneficios e Despesas lndiretas - (BDI) deverão utiltzar

valores referenciais de acordo com acórdão 262212013-TCU, para construção civil

e aplicado sobre a formula para cálculo do BDI.
,vlr

\St
"'9p.'-t 00

15.5 AS TAXAS REFERÊNCIAIS UTILIZADA PARA COMPOSICÃO DESTE

BDI FOR,{M AS MINIMAS, TOTALiZANDO 27,360Á

ADMINI STRAÇÃO CENTRAL : Minimo 3,OOyo - Mríximo 5,50o/o

SEGTIRO + GAIL{NTiA: Mínimo 0,80% - Máximo 1,00%o

RISCQ: Minimo A,97o/o - Máximo 1;27%

DESPESA FINANCEIRA: Mínimo 0-59o/o 3o - Máximo 1.39oÁ

LUCR.O: Mínimo 6,16a/o - Máximo 8,96r'0

DESONERAÇÃO CONFORME LEI 13.161 DE 3 1 DE AGOSTO 2At5 . - 4,5Ao/o

i5.6 As empresas iicitantes optantes pelo Simples Nacionai apresentem os

percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminadoÉ na composição cio BDI que

sejam compatível com as aliquotas a que a empresa esta obrigada a recolher,

previstas no Anexo IV da Lei Complementar n". 12312006;.

15.7 As empresas licitantes deverão apresentar na composição do BDI, o percentual

de ISS compatível com a legislação tributária do município de Irnperat'iz.ú{,

onde serão prestados os serviços previstos da obra, observancio a fonna de

irrl
I

BDT I r /1 - t.lC' -,R- S - Gttrl- DFtíl - Lt i

ri tl-Ii I

I
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e,16. DA vrcÊxcrl

16.1 O serviço deverá estar concluÍdo no prazo de ate 180 dias (cento e oitenta '

dias), contados a partir da expedição da Ordem de Serviço pela CONTRATAI.ITE;

1,6.2 O prazo poderá ser prorrogado caso a fiscalização identifique fatores relevantes

que o exuam.
i
,

17. RECEBTMENTO DO SERVrÇO

17.1 O recebimento provisório dar-se-á1após o termino da obra e/ou serr,'iço quando

eliminadas todas as pendências apontadas pela fiscalização, para fins de posterior

verificação da conformidade das especificações dos serviços e/ou materiais, no.

prazo de ate 10 (dez) dias úteis após solicitado peia contratada:

17.2 O recebimento definitivo no pÍazo de até 30 (trinta) dias, contados <io

recebimento provisório, após a verificação das especiÍicações, qualiiiacie e

quantidades dos materiais e serviços consequentemente aceitação, mediante ten.no

circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do contrato, a ser designacio peia

contratante;

17.3 Não será aceita entrega parcial do serv'igo, nem serviço em desconformicÍade

com este Projeto de Refonna e ampliação, sob pena de rejeição do serviço:

17.4 O Fiscal acompanhará a execução e emitirá relatório onde constatará a

kAv. Doryivai P. de Sous4 47- Cento. hnperatriz - l\ iA - CEP 65.903-270 PREFEiTUn:á f E

definição da base de cálculo do tributo prevista na legslação municipal e, sobre

esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual de 4% sobre o total dos

serviços em conformidade com o ANEXO LTNICO I LLC - ALÍQUOTA

CORRESPONDENTE iSSQN, ITEM 7.02 do Código Tributário cle

hnperatriz,.'MA
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conclusão ou não do serviço para emissão da nota fiscal no valor coiresponde ac

cÍonograma aprovado.

18. DTSPOSTÇOES FTNATS

18.1 19.1. Registrar aobra no CREIúIÁA;

18.2 19.2. Executar a Obras/Serviços na sede do município de Imperatriz -

obedecendo fielmente o Projeto Básico/Termo de Referência, Planiiha

Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro e demais especificações, conforme

designado pela Secretaría Municipal de Saúde (SEMUS);

18.3 19.3. Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades

constituídas, em especial o Codigo de Obras e de Postwa deste Município:

18.4 19.4. Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: Sinalização,

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

acidentes ou outros imprevistos, conforme as especificações;

18.5 19.5. Efetuar a matricula da obra junto ao INSS:

18.6 26.6. Cumprir fieimente o Cronograma Físico Financeiro, cumprindo fiehnente

cada etapa dos serviços nos prazos estipulados:

18.7 19.7 A empresa Contratada deverá instalar a placa de execução da obra

obedecendo à seguintes orientações:. As placas deverão ser confeccionadas de

acordo com cores, medidas, proporções e demais orientagões contidas no Manual

de Uso da Marca do Governo Federal - Obras (2019). Elas deverão ser

confeccionadas em chapas planas, metálicas- galvanizadas, ou de madeira

compensada impermeabilizada, em material resistente às intemperies. As

informações deverão estar em material plastico (poliestireno), para fixação ou

adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser

pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material plástico, pela sua

durabilidade e qualidade. As placas deverão ser afixadas em local visível,

preferenciaimente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via

Av. Dorgivai P. de Sousa 47, Csnto, Imperatriz - MA - CEP 65-903'270 k
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Padrão geral das placas
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f,
que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas sejam mantidas

em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das

cores, durante todo o período de execução das obras, conforme demonsffado no

modelo a seguir:

#Àrcr toal;
: :!r'::;-- :r.3:. , :.:

ÁÊ8 dô rcrc da êàã (A):
. :i. J.-.:-i:C .,r.:r-, - 9J.:iF-. -ij::C
. '"ii:- S,ia.{j i"l;. :3 rê t:: i-ca;r:

Áea dc [níornrçôcr d. ob6 (E):
. :t' i(- :u'ac !f'ac - tê:Lc-r i;Ca
. : i-:! S.í-,i: ic?u.r, :_. r: i.:: r::.ii

Érp.ço aúr tirhis
' .!r a i3-lia-_ fc aa.ât ?3 ii:r;
:.rf,?'c ac/ai ia: ÉC

Êspô€o 6trc lolns:
: ,-sa-_:r-a.:: a':'i alía: C:a

,r'r*
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. i: t!!.-t:-if,: :i!i- n:i3. :-:r::!,:J:l:

i 4Ér'in :\aida'v,- itc!,a'i9i; Çs'i!'i-dei a

trol i: iê\a .sid 4n Sro.:x" !tgi.: c o iio-r. oo
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PREFEÍTURA MUNICIPÂL DE IMPERATRZ
SEcRETARIA MUttrctrai oe saúoE - sEFIus

i\Pt-Ar{rLHA oRçAMerrÁrue

Obra: Çon$nsà) óa iJnidade BáBba de Saúde Seiasiiào Regis
Endêrêço: Rua Princip€l 02, s/il' - Conjunto Habitacional Scbdo Rfuic
Impêratriz/ MA
Bancos:
SINÂP- í2l2Oí9 - M?"Aôt'ào

§ÊrtrM - uzo -

Daia; 05i hiarço de 2020

Estâdo: MEranháo

B.O.t. 27,§oÁ
q̂
w

Plânilhe Sintética
itêm Córlioo ârnaô TôtãiDescricão Und Ouent- Valor Unit

24,17a -R-qsER\ncos tMctÂtst LniiPaÀ r RETaÁf,Â
'1 1 7120§.!@1 SINAPI ma 6. RS 302_98 1.417.§RS
1.2 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, TMLEANDO GABARITO DE

TÁBUAS coRRlDAs PoNTALETAnAS A CADA 2,mM - 2
I iÍil t7ÂaóFs ÂF 1ítl2ôíÂ

M 91,22 R$ 34,54 3.150,74o(

73859/002 CAPINA E LIMPÉZA MANUAL DÉ TERRENÔ 944.21 1.RS 963.C9IRS
RS

t.c 71210t@1 SINAPI BARRACAO PARA DEPOSIÍO EM TABUAS DE MADEIRA,
COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO
ÂPGÀMÀ§.qÀ TPÀô/l í* 1'IITÊÜTô F ÃQtrIÂ\

M2 16,00 R$ 343,88 R$ 5.502,08

IiJFRÂESÍRUÍI.RÂ RS 56.380.23
2.1 6081 SiNAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM

TRANSPORTE ATE 1O KM\
rnt 187,90 R§ 28,19 R$ 5.334,48

EXECUÇÀO E COMPACTAçÂO DE ATERRO COM SOLO
ôDeM.rrrr^.,"Errr\Éevrí.rrr^t t ÉrvrÉtr I É 

^^gtLwv 
- avsv§luÉ §vLv,

EscAVAcÃô. caRôa E TRANspôRTE aF 1I12oís

rnt 187,90 R$ 6,6

6§ | íV uC Wrlgtrtr r U MAetv. ÀlllvÀW EÍn óLvüv§ UC

COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 5 CM. AF O8/2O17
rr I,J$ R§ íô,90 í9 7.i,4§

2.4 SINAPI R$ 58,33 R$ 3.454,89ESCAVAÇÃO MANUAL DEVALACOU pROTUNÓrOnOe MÉruOn OU
TGUAL A 1.30 M. AF 0312016

m3 59,23

2.5 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAçÃO
MECANIZADA. AF 0412016

rÍlr 13,87 R$ '19,52 270,74RS

I

2.b GOtT SINAPI (COMPOSIçÃO REPRESENTATIVA) EXECUçÁO DE E§RUÚRAS
DF CONCRETô APMAtn CONVEÀ|CIOIIAL, FC!( = 25 M9â.
aF o1DO17

rÍf 31,01 R$ 1.390,10 43.107.00R$

?7 *i4 SINÀPI ALVENARIA OE ÊMBASAMEN-IO EM I|JOLOS CERAMICOS
MACICO§ 5XIOX2OCM, ASSENTADO COM ARGAMI"SSA TRACO
í:2:8 í()MENTO CAI Ê AREIAI

rn' ô,99 RS 515,83 R5 3.605,65

SUPERESTRUflJRA ,5.930 §,]R§
3.1

GG7
SINAPI (coMPosrçÃo

DE CONCRETO
aF o1nü7

REPRESENTATIVA) EXECUçÃO DE ESTRUTURAS
ARMADO CONVENCIONAL, FCK = 25 MPA.

m, 11,6 R$ 1.390,10 R$ 15.E30,S

I ALVEMRI.A RS 5.t-384.@
4.1 87504 SINAPI ALVENARTA DE VEDAçÃO DE BL@OS CERÃMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA gCM) DE PAREDES
COM ÁREÂ LÍQUIDA MAoR oU IGUAL A 6M, sEM VÂos E
ARGAMASSÀ DE A&SENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF ()6DO1T,

m2 1.G55.721 R$ 49,50 R$ 52.2§,19

93184 YEN$ rÃE.MVLUÀUA FAÉA rUÁ I § v{J.,I A I E I,3 m ÚE v'AU.
ÂF 032016

§,ó RS i7,i9 R$ o€,ul

+,J vJ lót §INA'JI
i
i

VtrI(lJA I'T(tr-MULUAUA F'AXA JANELA§ (;OM A íE 1,5 M DE VAO.
AF 03/2016

M 32,35 ri.$ 22,fi

4.4 93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ.MOLOADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE
COMPBIMENTO.AF BNOI6

M 32,35 R$ 22.6 714,29R$

5 ESqUÀIRIAS so-3:r7_2§RSs43 SINAPI KT DE PORTA DE h,lADElRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU
MÉDIA), PAORÂO MÉDIo, 8OX2íocM, EsPEssURA oE 3,5cM,
ITENS TNCLUSOS: DOBRADTçAS, MONTAGEM E INSTAT AçÃO DO
uár Lrr I i, rcvtlrusM vvrl acwvyÁv l! aufiv -
FoFINECtMFÀrrô F rNsrÀr ÀcÀô ÁF ôr./rní§ I

UN 4,00 R$ 796,10 3.184,40RS

).2 i(IT DÊ FORTÂ D€ iiÀDEiRÂ PÂRÂ PIiiidRÂ, SEhII€ÇA (LrüE OU
MÉD|A). pADRÃo MÉDto,gox2iocM, ESpEssuRA oE 3.5cM.
ITENS INCLUSGS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTAúÇAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUçÀO DO FURO -
FORNFCIMENTÔ E INSTALACÃÔ AF o8,oí5

19 olottl f)

5.3 68054 SINÀPi PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG íít2 13.23 R§ N2.21 x! 2.675.24
5.4

I

94570 SINAPI JANEIá DE ALUMíNIO DE CORRER, Z TOUIS, TI><A-FCOU
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSTVE
CONTRAMARCO), COM VIORO§ PADRONIZADA. AF 0712016

ín: 7,50 R$ 210,64 1.579,eOR$

f.c íJge/Wz §tfrArt JÃr\tru uc v\JrÍÃtrÃ trlu rtrÃÃu I tl-u vtrttEztAatÀ. LJUAs
FOLHAS, LINHA POPULAR

ITT RS 556,ô2 +.+23, l aftü

94559 SINAPI JANEI-A DE AçO BASCUúNTE, nXnÇÀÔCOU nnC,AtunSS4 Ser,J,|

VIDROS. PADRONIZADÂ. AF O7DU6
5,10 R$ 555,39 2.eB2,49

COBERTURA R3 35.192,63
ê{ Ôr<eô SINAPI 317,74 R$ 29,47 RS 9.363,80TRAMA 0E AçO COMPOSTA pOR rERçÂS PARATELHADOS DE

ê:!-É 2 ÁGU.À.s PAp-À. TEI-1.1.Â. oltDU!-.â.D.Â. DE FlBRocrtrEl.rro,
METÁLICA, PúSTICA oU TÉRMoACÚSTICA. INCLUSo
TEIÂNSPORTF VFRTI(:ÀI AF O7NO19

rn,

96385 SINAPI

Rts

,a 1.133,ÍJ4R§

726,5r

---"-í )
,4#

-rffi



6.2

7.4

94207 SINAPI I trLhAMts,N I () ULF,/I I ELFIA UNUULÂUA UE FI!'I(UUIMtsN I U E = O

MM. COM RECOBRIMENTO LATERÂL DE 1/4 DE ONDÂ PARA
TEI HAi'}ÔE']M IN(1I INA(1ÃÔ MÁIÔP ôIIF íí1' l1Ôl, ATÉ 

" 
Áí:IIAS

INCLUSO ICAMENTO. AF 6/2016

m2 Jtt,tq RS 39,43 aRS

R$ 43,09 1.845,54RSoí?oô6.3 SINAPi coMPosrÇAo REPRESETTTATIVA) DO SERVTÇO DE INSTA|áÇAO
DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 1OO MM
(INSTALADO EM RÀMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU
CoNDUTORES VERTTCA|S), TNCLUSÍVE @NEXÔES, CORTES E

M 42,&3

K§ 304,88/6.4 s1789 SINAPI (coMPosrçÃo REPRESET.ÍTÂT|VA) DO SERV|ÇO DE rNSTArlçÀO
DE TUBOS OE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, ON 75 MM
íINSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO OU
CoNDUTORES VERTTCATS), TNCLUSTVE CONEXÔES, CORTE E
HYÀôÁtr§ DÁPÀ DDÉNIâA Àtr íNr)Ní6

M 10,801 R$ 28,23

8.558.24M 76.00 R$ 112,746.5 94229 SINAPI eALHA EM CHAPA DE AçO GALVANTZADO NÚMERO 24,
DÉSENVOLVIMENTO DE lOO CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAI AÊ 06/20.16

R$ 3477 2.581.67R$b.b 94231 Sll'lAPl RUFO EM CHAPA DE Aç, GALVANIZADO NÜMERO 2rí CORTE DE
,5CM IN(]I IISÔTNÂNSPORÍFVERTICÁL AF O6i/2Oí6

M 7425

67_394_73RE7 REVESTIMENTO

rn2 't.949,88 RS 3,01 5.869,14RS
7.1

87878 STNAPI
ÀRGAMASSA TRACO .1.3 CÔM PREPARO MANUAL AF 062014

CHAPISC' APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS OE

CONCRETO iNTERNÁS, COM COLHER DE PEDREIRO.

?Â óa 20

7.2

891 73 sl!'!AP!

(coMPosrçAo REPRESENTATTVA) DO SERV|çO DE
EMBOçO/XIASSA ÚHrCe, npUClOO MANUALMET,ITE, TRAçO
Lz,o. trrú otr I vrttríÃÃ utr r*L, rANtrutr§ rll l EÁr\N, wlg
EXECUçÁO DE TALISCAS, ÉDI FICAçAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EOIFICAçÂO PÚtsUCA PADúO.

^É 
1)t>tr1Ã

IEffEE DG ,,SI

m2 507,96 RS 45,71 z5.zg. toxD

7?

87273 SINAPI

REVES]IMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS ]lPO ESMALTAOA EXTRA DE DIMENSÔES 25X35 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA
ALTURA INTEIRA DAS PARÉDES. ÀF ú12014

m *,/v Ê$ 3ô,5ô Ã$

REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PI_AOAS ÍIPO ESMALTADÂ PADRÂQ POPLII,AB DE DIi,'ENSÔES
Z0)ç0 Ciü, Âf;.GÀiriÀSsÀ i-iPO ÀC i, ÀFL|CÂDAS Êitri AiriBiÉNTÊS
DE AREA MAIOR OUÊ 5 M2 A MEIA ALTURÂ DAS PAREOES.
aF tçna1Á

n íto,laRI2t-§(i

8.1 R$ 8.429,08

9{l,38 SINAPI

(coMPosrÇÃo REPRESEMTATVA) DO SERV|çO DE CpNTRAPTSO
EM ARGAMASSA TRAçO 1:4 (ClM E AREIA), EM BETONEIRA &O L,

ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHÂOAS,
PARA EDIFICAçÂO HABITACIONAL UNIFÀMILIAR íCASÂ) F
EDIFICÂÇÂO PÚBLICA PADRÂO. AF-1 1 T2Aft

m2

28Ê.14 R$ 29,77

8.2
87250 SINAPI

REVEST]MENTO CERÃMICO PARA PISO COM PLACAS TÍPO
ESMALTADA EXTRA OE DIMENSÕES 45X45 CM APLICAOA EM
AMBIFNTES DF ÁRFÀ FNTRF 5 TD F 1.lM) Aç TÂDO1I.

tÍf 2e3,14 R$ 45,16 13.069.74R$

8.3
88649 SINAPI

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DÉ DIi\IENSôES 45XÁ5CM AÊ Ô6,D01Á

m 161,10 R$ 6,Ê5 1.O71,32R$

,7 C63 â4P§I'ISTALACÕES ELEÍRTCÁ.S
s3145 SINAPI R$ 121,§PONTO DE TLUMTNÂçÁO E TOMADÀ RESTDENCIAL, |NCLU|NDO

INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 1OAEsOV, CAIXA ELfiRICA,
ELETRODTO, CABO, RÁSGO, OUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E úMPADA). AF 012016

UN 167,m

9.2 97616 I $NAP| I.ÀMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DÊ 32136 W, BASE G13
FORNÉCIMENTO E INSTAIACÃO AF 11f2O17 P

UN 51,00 RS 37,12 1.893,12R$

9.3 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA T1PO TARTARUGA PARA 1 úMPADA LED .
FÔRNECIMENTÔ F INSTÀI AcAO ÀF 11DO17

UN 6,00 R$ 83,39 Dq 500,34

9.4 34194 SINAPI 198,18RSLAMPADA LED 1O W BÍVOLT BRANCA FORMATO TRADICIONAL
(BASE E27)

UN 6,00 R$ 33,8

oÂ 74131/005 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMtsUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 2.í DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOI.AR ES. COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,
FÔRNFCIMFÀITô F INSTÀI Â(:Áô

UN 2,00 R$ 484,05 RS 9§8.'

srs.,,ul.rToR r"lcNopcLÀ"q nrc uN, ooRRENTE r,lof.ilNAl DE 16Â
. FORNECIMENTO E INSTALACÂO- AF A4I2Ofi

9.7 -03655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL OE 2OA
. FORNECIMENTO E INSTALACÂO- AF 04/2016

UN 5,00 R$ 10,29 51,45

I sruerr JDls MtNÀlDE2sA
! r- Ftf,ÉniÉCrMãirifô Ê rruSÍÁrrCÀÕ ÀF úziJ2uiÊ

93656 UN 6,00 R$ 10,29 xü

oo 7413ryOos
12t2019

SINAPI OISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOI.AR PÀORAO NEMA
(AMERTCANO) 60 A 10OA 24OV, FORNECTMENTO E TNSTALACAO

UN 3,@ RS 106,78 K5 320.34

9.10 s066 SINAPI CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICP,, lunruÁrtÊurüÊrY lu
1,00 R$ 1n,il i(ü 129,ô4

9_11 92983
17,2019

SINAPI CABO DE COBRE FLEX,VEL ISOIáDO,25 MM'. ANTI-CHAMA
450/'/50 V, PARA D|STRTBUIÇÂO - FORNECTMENTO E
INSTALACÃO AF 12DO'15

M 132,00 R$ 15,49 Xü 2.044,ô8

M 33,00 R§ 7.01 a?1 aa\RSY. IZ O' QÂ2 §INAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, F/C, DN ã MM (34'), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO.
FORNFCIMFNTô F INSTAT Ar)ÃÔ AF 12NO15

20ô RS 18.34 366.8C9.13 I T»52 SINAPI CABO DE COBRE NU 25MM2. FORNECIMENTO E INSTALACAO M
R$ 39,45 118,35R$9.14 SINAPI HASTE DE ATERRAMEI.ITO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E

tNsTÂt À(:Âô 
^F 

''t'lt'>o17
UN 3,00

RS 6.630.e7INSTÂI Â(:ôES úIDRÁÚLIcAS
74,14RSUN 10,00 R$ 7,4110_1 35885 SINAPI eNcarr rLeffiIell púsnco aRANco, 12'x,tocM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÀO. AF J2NA13
ôên!êô r.Á\/rr ^c nroE^E

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MEDIO. FORNECIMENTO E
tNsTÂt ÀcÃô 

^É 
1)Dn11

Fls

&
'f

R$ 2f.n3.

,ç

,l

I

I

I



:
:,

an? R$ 74.92 RS \22416\ ct
mo{ E SINAPi TORNEIRÂ CROMADA OE MESA, 1D" OU 314' , PARA LAVATORIO,

FADRÂO MÉOIO . FORNECIT{ENTC E INSTALÂCÂO. AF 12/2013
UN 3,m

ae í5§<rvÃrtêlMv^vm^u^wfit otw r^MJÀ^grúrrÀrtuuE r/. v9
3/4'íREF 1153)

1 1E,90R$10.5 tsÕ SINAPI CHUVEIRO COIIUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3
TFMPFRATIJRÀS I5[N W í1 1O'2Ô VT

UN 2,00 R$ 59,45

10.6 94797 SINAPI TORNEIRA DE BOIA, ROSCÀVEL, 1. FORNEODAE INSTALADAEM
RFSFRVÀ'.ÃÔ DF Á(?I IÂ ÀF TÉT'Ô,I6

UN 1,00 R$ 28,25 Rg )e ),

^ü 
Jl,tt

^onÊgtQ r 
^v 

uÉ tr§aÉM, Évw, §vLuÀvÉLr 9rr w ulú! [t§ l 
^hw

EM RESERVAçÂO DE ÁGUA DE EDIFICAçÃO OUE POSSUA
R ESERVATORIO DE FIBRP'/FI BROCIM ENTO FORNECIM ENTO E
INêÍôr ÂCÃ^ Átr nêrrníÊ

RS 635,42
í*t .Ç^'*"

10.8 SINAPI cAtxA D'ÁcuA EM poLrETlLENo, 10oo LIÍRos, coM
AcEssôRros

UN 3,00

R$ 129,93 \ru'-]faze'ss10.9 95675 SINAPI HrDRôMFrRo DN zs ('/. ), s,o MvH FoRNECTMENTo E
trusmt lcÂo 

^F 
i1Do1â

UN í,m

UN 16,00 R$ 52,02 R$ . 
F 

512,n10.í0 89971 SINAPI KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE

^^rrEvÂEô 
ô^ô^IrEr rrrôT.r ^M Êta ort.^r ÂÊ Á^rr4 eor^wrtàvag, r\@v^YÉs,'rr9r^&

FôpNFclMFlúrô F rNsrat aaÁct 
^F 

DDola
R$ 28,9310.11 89969 SINAPI KIT DE REGI§TRo DE PREsSÁo BRUTO DE tÀTÃO 1á,, INCLUSME

coNaxógs. RoscÁvEL. TNSTALAoo EM RAMAL oE ÁGUA FRIA -
FôftNF(:rMFltrTô F rNsrÀr ac,.o aF 1?Do1a

UN 2,00

768.00R$10.12 89402 SINAPI TUBO, F/C, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTÂIIDO EM RÂMÀL DE
DrsrRrBUçÂo De Ácue - rcRNEcruENTo E TNSTALAçÃo.

^tr 
a)Dô1A

M 120,ú R$ 6,40

10.13

I

89403 SINAPI 12,@ 129.6ocí0,831

I

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALÂDO EM RAMAL DE

DrsTRrBUrcÃo DE ÃGUA - FoRNEcIMEtÍTo E ,NsrALAcÃo.
aF 12t201t

797.28R$'10.14 94651 SINAPI M 4€i,00 R$ 16,61TUBO, PVC, SOLDÁVEL, ON 50 MM, INSTÀLADO EM RESERVAÇAO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÂo oUE PossUA RESERVATÔnIo OT

FTERF,/FIERooIMENTo FoRNEcTMENTo E trusreuçÀo.
aF 06rôí6

10.15 em?E UN 14,00 RS '14,s4 DQ 203.56SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN sOMM, INSTAIÁDO EM PRUMADA DE

Ácue - ronruecrMENTo E rNsrALAcÂo. AF Êm14
10.16 8951 8 SINAPI JOELHO 90 GRÂUS, F/C, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM,

JUMrA EúsTlcA. FoRNEctDo E rNsrALÂDo ÊM RAMAL oE
1,00 8,721R§R$ u"l

10.17 rc?^, SINAPI UN **l R$ 5,65 R$ 282,fiJOELHO 90 GRÂUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL oU SU&RAMAL DE ÁGUÂ . FoRNECIMENTo E
'rt^r.' ^^:^

10.18 22,@ RS 9,81 R$ 215,8290373 SINAP' JOELIIO 90 GRAUS C,OM EUCHA DE LATÀO, ryC, SOLDAVEL, DN
z5MM,x1n TNSTALADo EM RAMAL ou SU&,RAMAL DE ÁcuA -
FôRNFcrMFr{rô r rrusTÀr acÃo aF 12txr1Á

UN

10.19 89617 SINAPI TE, FIc, SoLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA OE
Ácua - goprurcrMFNÍô F rru.qt.ar ar:Ão aF 1rl?o1á,

UN 8,00 R$ 4,29 R$ i 34,3?

wJto Á§ r9,Í+r E wol Dvvn^ UC s,À9 llÁ O\/L§À vErt r úL! f Yv, 9VLuÀYCl,
DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SU&RÂMAL DE ÂGUA.
FORNECIMENTO e tXSrAUeÇÃO. AF _12n01 4
oEnt rêÀ^ nE õr c^r ôÀ\EI Àêl tÂ EDrÂ EnY?Êlrl, -
trôElNFatt ÉM?ô F rN§TÀl ÂôÁô

I lÀl 9C Â7Ê rnÊ rêpc

10.2? 94657 SINAPI LUVA ryC, SOLDAVEL, ON 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO
DE ÁcuA DE EDtFtcAÇÁo ouE PossuA RESERVAToRTo DE
Fr BRA/F| BRoclM ENTo FoRN ECTMENTo E rNsrALAÇÂo.
Atr ÔÂ,'NIÂ

UN 4,00 R$ 3,92 R$ 15,ffi

0vL9ÀrLL, 9'r WMrr., rriorÀ6w Érvl riurüÀu^ 9g
Áoua - ronrueclMENTo E rNsrAl-AcÃo. AF 12p014

10.24 89431 SINAPI R§ 4,44LUVA. FÚC, SOLOAVEL, DN 32M[I, INSTAIÁOO EM RAMAL DE
DtsrRrBurÇÂo oe Áeul - FoRNESMENTo e rNsreuçÃo.
AF 1ü2114

UM 1,m R§ 4,44

,t{ \LçTÂr ÂêóÊs sÀnrrÁnu-c R§ t4,206-3í
11.1 86343 SINAPI LAVATORTO LOUÇÂ BRÂNCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU

EQUIVALENTE, PADRÃo PoPULAR, INcLUso sIFÃo FLEXIVEL EM
F ./C, VAr_\.r_'l_Â. 

= 
Elfc.àÍ= FLÊ_y.lr.€L 3OCLt Ef.1 pr_Á.SICO g

TORNEIRA cRoMADA DE MESA, PAQRÂo PoPULAR .
FoRNFC|MFNTô F rNsrÀr Âaiô 

^É 
1)D]o11

UN 9,00 RS 171,75 4 ElÉ aEoê

11.2
ê6901

SINAPI cuBA DE EMBUTTR OVAL ÉM LOUÇA BRANCA, 35 X SOCM OU
EôUIVALENTE - FôRNFCIMFNTô F lNsrat acÂô aF .DDo1?

UN 3,@ R$ 109,81 R$ 32S,.13

11.3
86900

SINAPI CUBA DE EMBLMR DE AÇO INOXOÁVEL MÉDiA.
FoRNEctMENTo E INSTALACÃo. AF 12no13

UN 8,00 R$ 134,43 1.O75,Uoc

86€31 SINAPI vAso sANrTÂRro stFoNADo coM cArxA AcopLADA LOUçA
BRANcA, rNcLUSo ENGATE FLEXívEL EM púsTtco BRANco
1 D x Afftt - FoFINFaTMFNTô F tuqrÂl aeÁo tç tt ont z

UN 5,00 R$ 375,17 x§ 1.878,8511.4

't 1.5 86ê76 SIN,API rnxoue oe uÁnnoÉe srlrrãco §uspeNso, zzr ou -
EQUIVALENTE . FORNECIMEMTo E INSTALACÁo AF 12Í2013

UN í,m R$ 1U,57 1U,57

11.6 &r883 SINAPI 84,10R$srFÀo oo rpo rtexivet EM pvc 1 x 1.1/z - FoRNEctMENTo E
rrusrauecÃo. AF enofi

UN 10,00 RS 8,41

11.7 rc707 SINAPI
FORNECIOA E INSTALADA EM RÂMAL DE DESCARGA OU EM

.BAtilÂL 0E ESGOTOSANITÁRIO. AF 12-ã:011

UN 13,00 R$ 20,41 R$ ?ffi,3?

11.E E9714 SINAPI TUEO ruC, SERIE NORMAL, ESG'oTO PREDIAL, DN 1M MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMÂL
pE ESGoTo sANrÁRto_ AF 12t2014

114.mM RS 52,12

11 .9 e§712 SINAPI TUBO F/C, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORI{ECiDO E i|{STALAOO EiÍ RÂMAL DE DESCÂRGÂ OU RÀIúAL
DE ESGOTo SANITÁRIo. AF 120í4

M 30,00 R§ 16,54 R§ 496,20

11.10 8971 1 SINAPI TUBO H/C, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIÂ1, DN 40 MM,
FORNECIDO Ê INSTAIáDO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DÉ ESGOTo SANITÁRIo AF í20íÁ

M 24,@ R$ 12,42 Kü 29€,08

I

1 1 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, F^/C, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RÂMAL
Utr U3§\,AKlJrÂ UU t(ArVlAL :rtr É§§\J tL, §^lll I àlíl\r. àr, t/ZU l{

UN 36,C0 R$ ô,27

ü4US

I

a

RS

R$ 3,661.68

R§ 225.ÍZ

a



Fls

11.1? 9,@ RS 15,24 R§

\JÓ,^

89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, ryC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM. JUMIA ELÁsncA, rcRNÊcrDo E rNsrALADo EM RAMAL

ê r N,ii 6'^vL uEevÁ^e^ ve hdihL utr Ç§i(,U IU U.ANI iAhilu. 
^i -i'[àü14

UN

/)

R$ v 136,8911_13

49746

SINAPI
JOELHO TI5 GRAU§, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN
1Oo MM, JUNTA EúSncA, FoRNEcIDo E INSTALADo EM RAMAL
DE DESCARGA ou RÀMÂL DE Escoro sANrÂRo. AF 1zt2o1 4

UN 9,@ R$ 15,21

a9732

iOELiiC 45 GRÂUS, PvC, SERIE tioRlviÂ1, ESGO-' O FRED!ÂL, Oii
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FoRNECIDO E INSTALAOO EM RAMAL
DÊ DESoARGA ou RAMAL oE ESGoro sANrÁRlo. AF i2l20r4

UN 8,00 R$ 4,63 37,UR$11.15

89726

SINAPI JOELHO.í5 GRAUS, ryC, SERIE NORMAL, ES@TO PREOIAL, DN

40 MM. JUNTASOLDÁVEL, FORNECIDO E IN TALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF-12/2014

1 1.16 UN 2,6 R$ 77,98 R$89574 SINAPI JUNçÃo DUpt A, ryc, sERrE R, ÁGUA pLUvrAL, DN í00 x 100 x
1QO Uií, .IUNT, A EL.Â.QTIEA, FORNECIDO E INST, ALA.DO EU RÁMAL
DE ENCAMINHAMEI.ITO. AF 12014

RS 8,01 R$ 8,01

I

1 1 89561 SINAPI JUNÇÀO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN /IO MM,
JUNTA soLDÁvEL, FoRNEclDo E TNSTA|áDo EM RAMAL DE
FNCÂMINHAMFNÍõ AF 1?DO1L

UN 1,00

UN 3,00 R$ 11,65 R9 34,951 1.18 &778 SINAPI LIJVA SIMPLES, F/C, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1M
MM, JUI'ITA EúS]ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANÍTÁRIO. AF 12NOU

11.19 74166./@'l SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE.MOLDADO DN 6OCM
aôÀá TAÀ,FÂ H= 6ôÍ:M - FôRNFCIÀrFNTô F INSTAI Á(:Aô

UN 13.m 3.3§.47R$ 256.191 R$
I

11.24 38104 SINAPI CAIXÂ DE GORDURA SIMPLES {CAPACIDADE: 361),
RETANGUI,ÂR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICAS
MAcIçoS, DIMENSÔES INTERNÂS = O2xo,4 M, ALTURÂ INTERNA

UN 1,00 R$ 252,98 RS ,q, oq

.Í1.025.R§FORRO
12.1 96111 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES

REsrDENcrArs, TNcLUSME ESTRUTURA DE FlxAçÃo.
AÊ ÉDô17 P

nf 308,84 11.025,59xü

I

R§ 35rol

13 PINTURÂ RS 23.294.59
13.1 88485 SINAPI 9&.,21R$APLICAçÃO DE FUNDO SELADOR ACRILIC' EM PAREDES, UMA

DEMÃO. AF 6/2014
rn': 590,31 R§ 1,63

13.2 88497 SINAPI APLICAÇÃO E LXAMENTO DE MASSA IáTEX EM PAREDES, DUAS
oeuÃars aF (ÂDô1á,

r# 590,31 R$ 9,46 R$ 5.584.35

lea 88489 SINAP! APLTCAÇAO MANUAL DE P|NTURA COM Í'l$TA LATEXACRILTCA
trM PÁíEúES. OüÀS DãMÀAS. ÀF 0É,t2ii4

rÍf 590,31 RS 11,2A 6.6 Í1,49R$

FiNTiRÂ ESNiÂLTE 8RíL|]Â|JTE PÂRA MADEIRA, DUÂS DEiúÂOS,
SÔBRE FI.JNDÔ NIVFI ÂTr)R BRANr:Ô

135 64657 SINAPI :LINDO SJNTÉTlCÔ NIVFi ADÔR BRANCÔ ma À5 RS RS 393.41
13.6 ê8415 SINAPI ôê 804,c9APLICAÇAO MANUAL DE FUNDO SEIáDOR ACRILICO ÉM

PAREDES EXTERNAS DE CASÁS. AF ÉDO14
rn2 420,99 R$ 'i,91

8U23 SINAPI APLTCAçÀO MANUAL DE P|NTURA @M TINTA TEXTURTZADA
ACRIUCA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA @R.
aF oÊDo1Á

rÍf 420,99 R$ 16,?4 R$ 6.836,80

138 7?9?ÁtO01 SIN4PI PINTI.IPÀ ESUALTE FOSCO, OI]AS DEMAOS, SOBRE SUPEPFICIE
MFTALICA

Í.r. 7q5 Pç ?1A6 17) )t)R$

13.9 74064t001 SINAPI FUNDOÂI.ITICORROSIVO A BÀSE D€ OXIOO DE FERRO
(ZARCAO}. DUAS DEMAOS

nf 7q R$ 16,96 134,83R$

&STÁLÂCÃO LóGEA n§ ,l-88Ít.sÉl
14.1 98307 SINAPI ToMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E TNSTALAçÃO.

ÂF 032018
UN 19,00 35,.í5 R$ 673,55

95809 SINAPI CONOULETE DE Fl/C, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE Fr'C
SOLOÁVEL DN 32 MM (1), APARENTE. FORNECIMENTO E
INSTALÁCÃO AF 1112016

UN r0,00 18,34 R$ 183.40

9m rc wrruuLE r E uE ryv, I tt{/ | o, r^r1A CLg r r{(/uu lv úc rVü
SOLDÁVEL DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACÂO. AF 112016

i0,00 RG

95818 SINAPI CONDULETE DE PVC, T]PO X, PARA ELETROOUTO OE F/C
soLDÁvEL ON 32 MM (í'), APARENTE - FORNECTMENTO E
INSTALACÃO, AF 11DO16

UN 4,00 24,67 98,68RS

SINAPI ELETROOUTO RIGIDO SOLDÂVEL, PVC, DN ? MM (1), APARÊMTE,
INSTAI-ADO EM PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÂO.
AF íí120í6 P

M 8,12 7,20

l üEtllFúI cos+g I
cABo LÓGIco 4 PARES, CATEGoRIA 5. UTP (1@ MBPS)

l5 XEI{OS DEARCOIT»C|oilÂm RS 4AO.íA
15.í Éad SJNAPI TUBO, F\rc, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTÂI.AOO ÉM ÓMNO OE ÂR:

coNDrcroNADo - FORNECTMENTO E INSTÂLAÇÃO. AF-1?LX14
M 44,6 RS 8,68 381,92R$

&9866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, P\IC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALAOO EM
DRENO DE AR€ONOICIONADO. FORNEGIMEI{TO E
IXST-óLôC-Ã.o. A.a 12Dn1 1

UN 24.ú R$ 3,26 R$ 78,24

16 ;OMEATE A INCÊNDIo 1.65§.8i1RS
16.1 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGÊNCN. FORNECIMENTO E IIISTELIÇõ

AF 11/2017
ô,00 R$ 42,U RS 252,24

162 EXTIIfiOR DE CO2 6KG. FORNECIMEMTO E INSTAI AC'AÔ uN 1.00 R$ 684.36 KD
to.5 83635 SINAPI EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG . FORNECIMENTO E

INgTAi-ACAO
UN 3,m R$ 240,08 R$

1V 5 t36 3,4P§BATTCAOAS
17.1 11§p,2 SINAPI &qNCADTJ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E=

.3'CM
nÉ 17,97 R$ 324.76

i
i

i

R$

i4.4

14.5 95731 634,4{

5.u:i5,94



FIs

1B IS CôiíPI FMFNTÀÍITS F FXTFRNÔ§ 5b4í 3ÁRS
SINAPi LASÍRO OE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU

RADIFRS AF Í\â,DO17
m' 15,42 R9 345,12 RS 5\32í+€

\c
18.2 9537 IMPEzÁ, trINÀL DA ÔBRÁ m2 317 7t '1 95RS RS 6'1s

19 Ât!*tH$s?tÂTn o RI {{0-793.60

19.1 SINAPI
ENGENHEIROCIVIL OE OBRÂ JUNIOR COM ENCARGOS
Cr)MPI FirlFNTARFS H 960.m R§ 73,19 R$ 70.262,40

19) trNc ô P P EêÀ I-L GFQé' Côl-' ENCAPGôS CO!-l Pi 
= 

l-! F l.JltAP 5S

aa â 19,99 19.190,40RS100309 SINAPI
TÊCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 960,00

Toial gm tsDi

Totãl do BOI RS Í42.426,í9
RS 662.989,76

.ili;;i,ai*s "-'Ji'*i ile tiiiver*
ãrigi. Ç!.,'ii i .iPPÍii-§ÉMUS

FiFi - 1412'+22,7'!?
ia!r,l.n 1:lail ir ll,.-.i:rÍll i'f,i, ;ár,i"i,:\t,;i! .;!l.rl n 1r:t'i .vlil yi Ll.rl,f
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PREFEITURA DE ':!Ê Ã-...r'
.d!Ê)

âãT*lHf,-,* tMDÉnÀfia.tz
Ç5E

ConsúuÉo da Unidade de Saúde Sebastião

Rua Principal 02, sln' - Conjunto Habitacional Sebasiáo Régis

!mpê,?triz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CRONOGRAMA FíSICO FINANCEIRO

Maranhão

BDI:

.-p

27,360h .fi)
bEstado: Maranhão

Ref.: SINAP- 12019 - Maranháo

SEINFRA. 026.

ú7 KE,VE,§ I IMEN IL,

t+ il\l§ I LtJr€lt A

15

16

ól.t

l.ôuz

Eng.9 ivil I APPES -SEMUS
RN. 412322472

io OU

1

ITEM sERVrçOS VALOR
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES C€

01 SERVIÇOS ]NICIÂISI LIMPEZA E RET]RADA RS 28.171,55 100,00%

n) RS 76.9s6.93INFRAESTRUTURA 20.00o/a 40,00% 40,00%

03 SUPERESTRUTURA R$ 31.610,E7

I
04 ALVENARIA RS 58.382,89 7Q,000/o 30,000/o

05 RS 30.337,29ESQUADRIAS 4A,00o/o 60,00%

06 COBERTURA R§ ?6.622,46 20,a00/o 30,00% 50,00%

4ú.úú7ó oU,UU-/o

^a PISO RS 2..570.14

09 ]NSTALAÇOES ELETRICAS RS 39.489,07 '10,000/o 40,000k 40,00% 10,00%

10 INSTAIÁÇÕES HIDRÁULICAS RS 6.634.27 10,00% 40,0070 40,00% 10,00%

11 INSTALAÇOES SANITARIAS R$ 17.902.95 10,000/o 40.000/o 40.ooo/ 10,00%

1' FORRO RS 16.933,70 40,00% 60,00%

30.00% 70,aQo/oPINTURA R$ 33.726,901.,

40,00% 60.00%R§ 460,16DRENOS DE AR CONDICIONADO

COMBATE A INCÊNDIO RS 2.183,38 30,00% 70,0Q4/o

30.00% 70,0Ao/oRS 6.891,39

18 SERVICOS COMPLEMENTARES E EXTERNC RS 16.647,ô9 10,00% 20,AAo/o 20,laYo 50.00%

Total sem BDI R$ 520.563,57
'otal do BÍ 142.426.19
Total Geral R$ 662.989,75

.;REA i [4G 16E651

Mat.
0, Vish 15181 CREAiIüA

51.313-0

a

i

a

I

I

I

,v\

17



'Êj .: .

.Anotação de Responsabilidade Técnlca - ART ,Í" 
= = ;t ._ i,tfi ,6:,

Lei no 6.495, de 7 ée dezembro de Lg77 '--_: Til. :_ -Í'1..- " i ; isi t.; '1t

?âEina';ii

ÀRT oBRÂ / SERVSçO
nÉo MA20280335634

Ccnseiho Regionai cle Engenharia e Àgronomia do Êstario do i.iaranhão

SUBSTITUiÇÃO à
M420200333245

í. Rêsponsávêl Técnlco

oiotiÂ',As ALvEs DE ouvEtRÁ
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

2. Dados do Contrato

Contraênte: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

RUA RUI BARBOSÀ

Complemento:

Oidade: IMPERATRIZ

Baino: CENTRO

UF: IrLA

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Juddica de Dkelto Públlco

CPF/CN PJ : C6.158.455/000Í -1ô

No: 201

CEP: ô5900.140

. i-'"- -- "
RN?:1412322472
Registro: '1518íMA --J:

k,

Previsáo de término: 306912021

Nq S/N

gairrc: SEBASTIÃC REGTS

lJl.: mA l9ei-. UUUIÀ,UUT'

Coordenadas GeogÉfi cas: 4.2a1723, 47.31 2A,05

Código: undêfinêd

CPF/CNPJ: 0€.158.455i0001 -1 6Proorietário: PREFEITURA M U NICIPAL DE IM PERATRIZ

4. Aüvldâde Técnica
'': - ÂTU,a.CA.C

i2 - PROJETO > #A§1Zi - EDIFICIOS ÊSPECIFICOS. HOSPIÍAL

QuantidadE

364,68

Unidâde

n.J

ADós a condusão das atrvilladesédlicâs o pÍofissionâl devaÉ proceder a hixa deSa ART
5. Observaçôes

REFERENTE AOS PROJETOS PARÂ CONSTRUCAO DÉ UMA UNIDADE EASICA DE SAUDE NO CONJUNTO HABITACIONAL SEBAS;IAC
RÊGIS, Eh,t uir{ ÍERRENO AC LÀDO DA PRAÇÂ NA ÂVEN|DA PRiNCiPAL 02.COM TERRÉNO MED|NDO 961 ,00M2 E AREÂ Á SER

rr ?^êr 
^êvvrr§,(slu^uEc99,@.^9o§üc^nvvryrrvolÁrv^twuÊEo-ÉM, l^ÉvÉrv^9,^É9rér^v,4vvri§uLrvÍ\rv!

INDIFERENCIADO/ACOLHIMENTO, 2 CONSULTORIOS ODO}TOLOGICOS, 1 SALA DE OBSERVACAO/PROCEDIMENTO/COLETA, 1 SÀLÂ DE
\./ACINAS. 1 SALA DE CURATIVOS, 1 CONSULTORIO COM SANiTARIO ANEXO, 1 ESTOCAGEM E DISPENSACAO DE MED}CAMENTOS, ,1 DiíiI.,
1 SÂLA DE INALACAO COLETIVA, 1 SALA DE ATIVIDÂDE E SAUDE 8UCAL, 1 SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS/ACS, 1 SALA DE
ESTERIUZ,ACAO E GUARDA DE MATERIAL 1 EXPURGO, í ALMOXARIFADO, 1 BANHEIRO DE FUNCIONARIOS, 1 COPA. í SALA DE
ADMINiSTRACAo E GERENCIA, 1 sANlTARlo PCD FEMININO, 1 SÀ,NITARIO PCD tttASCULlNO, í DEPOSITO DE RESIDUOS CONTÂI!4INADCS,
1 DEPOSITO DÉ RESIDUOS COMUNS, 1 AREA DE I-AVAGEM DE CARRINFiOS E 1 AREA PARA COMPRESSOR.

\/ 6. Declaraçôes

- Cláusula Cornpromissória: Qualquer conf,ito ou litígiô originado do prEsonte confato, b€rn como sua iíErprÊtaÉo ou gxectrÉo, seÉ resol''.ido Po.
âóitregem, de acordo com a Lei no. 9.307, dê 23 de sebrnbro de 1996, por nEio do Cerrto de Med'Eçâo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
ncs termos do ieçecÉvo regulamento de ârbit'agem que, êxpressarnênte, as partas dêdeam concordar.

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CI-ASSE

E. AssinaEras

7. Engdadê de Classe

Dedaro serem verdadeiÍas as infrormaçóes acima

'n ,s-ri.na-Íi.= , .) cje laL.: c 6 _ilÚ

OU\EIRA 060.2E1.31ô€0

!oel

9. lÍlorÍnações

date PREFEITURA IJIUMCIPAL DE 06.,58155/0001 -Í §

de Sous
SeçeÉria l,luni3ipal Cê 3êúi

tíât. I2.835" A ART é \Élida somênê quendo quitada, mediarrte âpíêsentaÉo do compmvantB do pagáíÍlento ou conferêncie no site dc Crea

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 1Ü05Ím20

A aúenticidadê d€da ART oode sêr \êrificada em: httperlcrea-ma.sitsc.sm.br'publico/, com a chave: TSEZ

lmptêsso êm: 1g6PO20 às É:45$1 Por: , ip: i77185'136'230

\l.ríí.êi€aaE-ar3.bÍ

:ei: iEe,3í6€3Ú

hheonosco@eana.o§.br

tor rBi2Ífi-8300 mffis

ít-, u: .).
" '.r 7!' -.- - - i.L:

IContato: Não especificado

Valcr R§ ô62.9E9,76

Aqão lnstitucicna[ Outos

3. Dâdos de ObrE Serviço

AVENIDA PRI{CIPAL 02

ôrarlraaala.
vv. I rprcr t rcr rlw.

uroaoe: rúrEKA 3 t«2.

Data de lnício: 3't/0512020

Finalidade:



IiecrStro d? ínêvPi\ l',:,b.*llo:::r, or i,i, ;:+r

CERTTDÃO DE TT{TEIRO TEOR

ri.',}
fERTIFI(:O que a prcscfltê é repi'odução autêntir:a da \íatrícalu ru" 69.9t18,

l.it'ro 2 {Regísrro Geral), e fi:iertraíia nos termos do art. i9. .'i 1.o- da [.ci n."6.t]Í5. de i97-i. :. .,-
c(r ârt "ii oa Lci n." 8.9i-i. de lli-l. estando contbnnc i; ol'iginal. cu.i() teoí ú u seguinir. "'" i','
ilt(iYliL: {.li}l TERREI\{O. nesta cidade de lÊlp-:raÍn/,\,1A. consrittiido da Árerii'
institr:cional. no í,oteamentrr Resideneial Sebastiâo Regis Eoéas. corll a iirea ,Ce JE.S.II,6{}oi Cn
itrín'ta e oir'ri mil cluinhenlos e quarcnta e um metros e scssenta centimetros quadradtisi *, -- .,'0 ?
i.2i5,Ü6m í:nil <jrizentos c trinta e cinco metros e seis centimetÍosl de Perímetro. ldentil'icach: ", ü
pelar coordetraijas geognilicas iiongitude. latitucle c altiAriei. azímutcs {e\pressos em E:-.rus e /-
rntnülos;. ilistâncias iexpress&s em metros) e conliontações, a saber: DESCRI(.Àll t-líj
PERÍt,íElTiO: inicia-se a descriçâo desle perÍrneÍro no *-eniçe l'Í-01.I de coordcnadas r
9.39d.836.90m e E 220.249,95m. dcstc, segue corn azimute e distáncia ije 252".í!' 12" - I S.98rn.
aie o vc'rtice lll-0lL de coordenadas I§ 9J94.831J5m cF,220.231.E2m, situa<io no limitc ci:
Âr.. Principai e Area Remanescrntc 01. tlestc segue confrontanrJo com a 4,,,. Principa! scin
nz;ll'nilc c riistância de l63ol6'5.1" - 191.8§m. até o vérticc l't48 de coordeaaCas !
9.394.647.51m e E 220.787,01m. situado no limite cla Àr'. Principal c Area Remanescerrte til.
dest* segue confrontando com a .,trca Remanescente 01. com aziinute c distância de 72"J8'3i* -
§2.6dn8. até o r.ertice Ií-iJ de coordenarias \ 9.394.6ó6,02m e E 220jrt6.85rn- scguli
tonliontantJo coül o mesmo. azimute c distância de Ió.1"1{'!5" - 76,J8m. âte o r'éíiL'e }!-12 ic
ccci'denadas N 9,394.§92.52nn e E2?11.361.60nn. situado no lirnite da Àiea F-emanescentt'iii e

.rir. Pnncipal [if- deste s€xue r:onÍiontândo oom Ar,. Principal (i] com azirnute e rjis''âncii: rte

'8ó"35'50* - 26,83m. atê r'r rúrtice M-0I de ctxrrdenadas N 9.394.59{,1Im e E 220.39.{,39m-

çrr:iiontando com Â'". Principai 02 corn âzlmute e tlistância dc 73"5'40* - 259,62m. iit* i:
, iji'rtir:c .U-01.{ dL'coordenada.s N 9.394.6ó9.ólm e E 220.6{2,79m, silr,âdo no iilnile ria Ár.
.iriiirclpi:i {}l e Area Remanescenic tr1. deste segue confiontando,,'om a Àrea P.emanesce:-ric ü1.

ctirli irzlnrtite e distância iie 3.i2"i7'56* - 20,00m, âté o \ertioe lt-OlB,lc cr',or.lcnadas I-.

9,i9+.6$8,71m e }] ?20.636,87m. conttontando com Àrsa itemanesücnie trl. daí .iúgrie ciii'rr
d,zjn:utc e distáncria ijc 254"J6'55- - EJ4m. até o rértir.,e ht-í).i{.1 de coonien:rijas N
9.J94.686.S2q e E 220.628.82m, ccnt'rontando com área rernancscente 0i. da! v.rgu!'r,{'}ni
âzirnutc c rlistância tic 346"7'59" - 2l.J0m. âte o vértit:e ll-01D dc cL1(,!dc'r1ati';s )i
9.39"1.?07.2{}rn e E 720.6?3,77çt coniionlando iom Area Remanesccntc,Jl. dai sêgruc üi}n',

i:zinrutc e distância Ce 25f30'10'- 85J7m.'até o vúrtice lt-0lE dÊ cc'r'r-üeiiii,itas \
9.-19.1.áE4.l5m e 8,220.§.11.52m-.uonfrontando com Area Ri'n'rancsr:cnte i:i. daí sügu§'';cl:'i

azi:ruÍt e cirstâncie de 3d2''{8'.31' - 6{,ó4Ín. até r, vérticc j}t-0Íf de coordeniiias I
i).3t!.t.?45,9{}m e E 220.522.,11nr. conÍhntancio com.r.iea Rcmailcsr-cntÉ (l!. dar seguc c(}iir

tzi;::u!* rr di:tância de 25.3"18'.ít)" - l4l.gEm. até o vÉrtice It-0lC de coordciiaiias tr
9.-jS{.7i}§.lJm e E 220.386,42m. ct'rnl'rontan,Jo coni.,!res Rr-'mane-§cente t.ii- ijo, scguc c,-r:!]

iizi,nute e iistància de 342"26'18* - 10,1,10m. à1É rt tÉrticc ll-0lH rJe co,uidenatias li
9.39.$.8{HJ8m e },22t}.355,01nr. confronlanCo com é.rea Rcmanescente (ii"'Jai sesue coni

;i.-.1,;r't,-rtt e rlístância rje 252"16'tS' - 90J3m. âté t:, r'érticc .U-0i 1 de cooidenarlar i"

,t.3§j..T?".. l?ni c [ 3]0"268.ü9n'1. ccnfrontanalí) c(]in Area li+l:ranescente ('i! . dai scguc '.',.',:''i'i

ar-rnr;.it,: c disrància de 3'12'25'10" 6i.?0m- aié r.r vcrtict \'1-01'í ile Ci){'iiüCnà'.j8:l n;

?.394.836,90rn e F, ?20.2{9'95u' pontr) inicial da Cmcrição iiestc pcrit'irctru Ii>dari lts

t,suári,-t

5' CFi(io E)ÍÊÂJuDlclÂL 
',Ê 

IMPEBÂT§iz
r^., " !,,i i',',?rI:',

Pâg: 1 11, i $rot: i6'1t13

iij úi:tliú 1ê.)tÍ: i'l'; i :'': -':'''rr'

;..rir,Iet: :'l r: i1":'ll :: : ::LiSÚ;

, ;. :--.,-.it-r:riiu ii!'
'í-'i)S .l'rl! Vit(.::

':"41'.i:rítL'I;' rtrÍOit3:::i Ii'l

..r:i:(t: :i'jj-..:,1'::: :l'-''L-:i" i
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OFICIÍ} OE IIIIPEHÃTfiIU
' : -l 

il,:gi,.i.r, ,:s :..rr.:,.,: . Íá:lê1,(rni-ti r: ;ríiir\

!:(i()Íij,jnadâ§ ''-u ijesi:iiias dsiâ() g.,jorrciircllciadas ii,-r Sisten'la {jcituir-:sico Srasjlei;.r: i
'Jnü(rniralr-sc iL:Drl'senta<Ís-ç:io Sisiema iiT,\,'1.:cil:rsnciadas ao iVisridia:t.l) Ce?:trai .{5 11'(ls.
iüílir] cíil'tio i)atur::,S-tj.lt i5i:çlema (leodésicc' ú; Ruicrêncial t: §ÁD-69. Todos i)s a:,:ir,-:tr:r r
c.isl:incias. aÍ,-'a e perii'::iÍrr.r fofâ!Íl ceicuiaijo-* i-1i) t;lano tit prqeçixr ii-:'!!. Cont;tr1lc ivlcn'i(ine:
iicseritiio c.btidtr.iLrnia i: Secreiaíia lrlunicipal <!c iteuulanientaÇâo rundirlria l-lr"t'rana - §§:fiP:
is.cinndo pelo i:ng' Âgrônoitio- .íosc cie Casiru S:inít:.ç .Iúnior - \.{at. -iJ.339-i . ('lii:..\ TltrÍ
:-i-MÁ. ,i.dciuinCr'. dc I{Í:}i.{'i Â YAR(i.,\S CALi-El-II. pckr parceiame?i!o ..io soii-i irar*
lr:tri::niaç:ir: do i-oig4fi'gnio R.esidencial Sebastiâo ilegi.s Ene"as. .je acr:rrirr con: ü Àri. ll ,-.ia

i.cr .: í,?n{i,7ç. PBQPRIETÁBIO: 1'[[IN!('IPIO DE nlP]:Rt1fiJZ. pesso* iui-ídica rii
,:iiiei;o:rúlrlicr-i ínterirr.r. inscriio nc CNP.!,'\IíF n" 06.i5§..1-§5iíxi0l-ló. corir seCr siluada a iiu;
Rui Brrt:il,*a, n" :(,ri. Centro- en: lmneratriziir,íA: nesie ato. represgn{ado 1o*lo 

-l:-eieito

,üuriicíirai. [-rane rscu de ."\ssi.q iindrade Ramos. REGI§'I'RO ANT'F,RIO&: Àr,. li:4ô ]+1. Lir::ir
ilf iRcgtstio Geraii- nc-.lc R.e_gistrt:. Vaiores cobrados pelo et§ {Lei nn c Ittg,'0Ç): fiilçi1l;i:giiiirs
RS *l.qíl - FERC R$ 1.9().' Iotai RS ('.i-Sti. ln:peratriz-lvlA. i.í rle.lerneiro de lüi9. PrrtrN'olo
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i'ohrados petü .lto (Lei Estadual 9.1A9/09): Lnwlusnentos RS 33.00 + F'ERC XS i,üü = T'atçí
Ê§ Jí.ííl- ias. I O (,)ficia! de itegistro de Irnix eis.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIPERÂTRIZ - MA

SETúUARH . SECRETARIA IúUNICIPAL DE IIEIO AiTBIENTE

DEPARTAiENTO DE LICENCIATúENTO AIúBIENTâL ' r

1. TDENT|FICAÇÃO DA ENTTDADE
1.'l . Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

1.3. Logradouro

RUA RUI BARBOSA
.1.4. Número 1.5. Complemento 1.6. Baino

CENTRO
2. CARACTERíSICAS DO PROJETO

2.1 Nome

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE.

tc
---24 i ..r.'í -. r

tt .,

VALIDADE" 121061?021

Data:1206í2020

1.2. CNPJ

06.158.455/0001-í6 '

€D,

2AX

1.7.CeP

65.900-440
1.6. MunicÍpio -l;

IMPERàTRIZ4IA

1.6. BaÍno

SEBASTÉO REGIS

2.2.Bacia HkirogÉfica

ARAGUAIA - TOCANTINS

2.4 MunicÍpio

TMPERATRIZ-MA
2.3 Logradouro

âvenroa PRNcIPAL 02
1.7. CEP

65.900.000

I

I

TERRENO CONSTRUIDA/EXPLORADA

96í,00 m2 3ô4,68 m2

2.5 ATIVIDADE PRINCIPAL

coNsTRUÇÃO DE UMA UNTDADE BÁSICA DE SAUDE.

2.6 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

tnicio: 08!00 Término:í8:00

A SEMMARH - Secretaria Municipal de

confericjas pela Lei Munícipal 1.424, de 31

Meio Ambiente e Recursos Hídricos, no uso das atribuiçôes que lhe foram
de Outubro de 2A11, nas condÍções e termos nela constantes:

I

i

:

A presente licença está sendo concedida eom base nas informaçôes apresentadas pelo interessado e não dispensa e
nem substitui quaísquer Alvarás ou Certidôes de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou
municipal;

As Exigências/Recomendações Técnicas, relaçáo de equipamentos, capacidade produtiva e outras observaçóes,
partes integrantes desta licença, estão relacionadas no verso desta licença;
caso venham a existir reclamaçÕes da vÍãnhança em relaSo a problemas de poluiçáo ambiental causados pela firma,
esta deveÉ tomar medidas no sentido de solucioná-los em caráter de urgência;
A SEPLUIVIA, mediante decisão motivada, pocterá modificar estas condicionantes, suspender ou canceler esta licença,
caso ocoÍTa:

a) violação ou inadequação de quaisquer condÍcionantes ou normas legais;
b) Omissão ou falsa descriçâo de ínformações que subsidiaram a expedição desta Licença

ROSA
Secretária da Sec. Mun. De Meio

Recursos HÍdricos,-

Ambiental: . .r
Ü i"::'

LICENÇA PREVIA
Processo No

4243r2020

LPN" oo4/2020 24.01Í163. a.Zéa

lmperatriz - MA: 12061202A

üs"

-/t
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A empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ inscrito no CNPJ!6.í58.455/000í-í6, está
autorizada a atividade CONSTRUçÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE #UOe, tocatizada na AVENTDA
PRINCIPAL 02, BAIRRO SEBASflÃO RÉGE no Munichiode tmperatrii - MA.

1.1 EXIGÊNCIAS RELATIVAS AO USO DE RECURSOS HíDRTCOS

*RECOMENDAçOES 
GERATS :

CONDICIONANTES í REGOiTIENDAçOES

| - Captação de parcela da água

processo produtivo;

i ?rn,:.--.-r<v_*

1

í-
vt .a

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

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

n'9.4331í997):

I - A utilização racional e integrada doe 'ràcttisos: hídricos com vistas ao desenvolvimento

sustentável;

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

1.1,2 O empreendedor está ciente de que outorga pelo Poder Público os direitos dos

AÍL 12, da Lei Federal n"seguintes usos de recursos hídricos,

9.433/í997):

água
I

pEra consumo final ou insumo de

!i

-2

ll - Êxtração de água de aquífero subtenâneo para consumo finat ou insumo de procespo

,produtivo, , ,

') ,'t'

ítl - L"nç"tento em corpo de água de esgotos e demais resíduo liquido ou gasoso, tratadô ou

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

EX|GÊNCIAS RELATIVAS Ao coNTRoLE DE EF.LUENTES LÍQUIDoS

t

1.2.1 O empreendedor está ciente de gue os esgotos sanitários do estabelecimento devem ser

segregados dos demais efluentes e lançados em rede pública col€dora ou receber tratarnento no

proprio local, de acordo com as Nornras NBR 7229193 e NBR í3.969197 da ABNT e Resoluções

do Conselho Nacional do ileio Ambiente - GONAilIA, n.o 357/2005 e 430120íí;

1.2.2Sera definido como percentual mínimo aceitável paÍa a eficiência de tratamento o índice de g0%

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

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

1.2.3 O empreendedor está ciente de que os efluentes de qua§uer fonte poluidora somente poderão ser

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

competente, conforme ditames das Resoluções do CONAMA, no 357/05 e 430/íí;

'i,r--'



1.2.4 O empreendedor está ciente de que e proibido lançar em via pública, rede de drenagern ou nos.l..

corpos receptores qualquer resíduo ou efluerÉe proveniente de vazamento ou derramamento

acidental.

1.2.5 O empreendedor deverá manter

modo a evitar o caneamento de

em bom estado o sistema de drenagem de águas pluviaís, ce
: _-___-__ üi.

í.3 EX|GÊNCIAS RELATIVAS AO

Í.3.1 Na gestão e gerenciamento de reíduos sólidos, deve ser observada a

prioridade: não geraçá0, redução, reutilizaçáo, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e

disposiçáo final ambientalmente affi.nda -dG. rejeitos, de acordo com a Lei Federa§ 6o

12.305/,2010. 
r: :::i;,,..r-.':+' 

-'o*,' . 
'.:,. .,

1.3.2 O empreendedor deverá armazenar os resÍduos (segmdo classificação da "NBR - í0.004 -
Resíduos Sólidos Classificação de aeordo * com as normas "NBR - 12.235

:..

ArmazenaÍnênto de resíduoe e-êlNBR - 11.171 - Armazenamento <§e
-.4

resíduos ctasses ll - nãe.lÍiertes e

í.3.3 Os resíduos sólidos deverão segregados, acondicionados, coletacjcs,

destino.final, não podendo ser jogados emarmazenados e transportados, de

mangues,.orla marítima, campos,'áreas ce

parques e de preservação e outros ambientes igualmente frágeis.

í.3.4 O em'preendedor está ciente de que todo óleo lubrificante ou contaminado devérá ser

1J lJr,/

;

seguÍnte ordem ce

i

i

I
t'
t
I
t.

I locais impróprios como tenenos

de nascentes, brejos, riachos, ri

'l

recolhido, coletado e ter destinação final, de modo que não afete

e propicie a máxima recuperaçâo doe constituintes nele contidos,

CONAIIIA n'362/2005.

i

o meio ambiente

forma prevista na Resoluçãc

í.4 EXGÊNC|AS RELATIVAS AO CONTROLE DE EM|SSÕES ICAS

1.4.í Deverá ser tomadas proúdências em relação ás operaçÕes ou:fontes geradoras de emissces
atmosféricas fugitivas a fim de minimizâla ( ou seja, diminuir, ou mesmo impedir o arraste de
material particulado pela ação dos ventos), tab como: enclausuramento de instalações.' armazenamento fechado de material, urnidifieção do solo, pavimenta$o e limpeza de áreas e
vias de transporte.

1.4.2 As fontes de emissões atmosféricas fugitivas e/ou pontuais deverão atender aos ditames da
Resoluçáo CONAT\íA no 008/1990, que estabelece, em nível nacional, limites máximos de
emissão de Poluentes do ar.

í.5 EXGÊNC|AS RELATIVAS AO CONTROLE DE RISCOS TECNOLOGICOS ENVOLVENDC

PRODUTOS OUíMICOS

Í.5.1 O empreendedor deverá atentar, no mínimo, aos seguintes itens abaixo, no que tange aos Riscos

Tecnológ icos envolvendo Produtos Químicos: ))<:

.t
privados), beiras # estrada, proximidades



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

nc processo produtivo, de mocio a enritar que produtos perigosos contaminem aqueles não

perigosos, reduzindo o volume de resíduos tóxicos e, @nsequentemente, reduzindo os custos

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

compatibilidades de forma a prevenir reações entre os produtos por ocasião de vazamentos.ou,

ainda,quesubstânciascorrosivaspossamdingurpqrpientesíntegros.

i),.
1.5.3 Acondicionamento - Os contêínqes à tambores, ou outros tipos de embalagen",-pãÉ,

acondicionamento de produtos químbos devem estar ern boas condições de uso (sem defeitpKÚu

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

'. corretamente, e sua disposição na âra.{e.armazenamento deve ser feita de tal forma que

possam ser facilmente inspecionados. Caso hEja necessidade de tanques de armazenamento de
'. i: ':1 i .'./- :-.

. produtos químicos, dar preferência a tanques aéreo§ rnunidos com diques de contenção.
-'-.

.', 1,5.4 Armazenamento - O armazenamento de produtos químíoos deve ser feito, preferencialmente, em

locais cobertos, bem ventilados, que

evitando a percolação de substâncias

f^Ç

/

í.5.5 Manutenção - Realizar i

sistemas que contém produtos quí

't.5.6 Resposta à Emergência - Deverá

procedimentos e incluindo, medidas

1.5.7

impermeável e dispositivo para contenção,

nea

manutenção preventiva e conetive, dos

para Resposta à Emergência contendo
i
I

I
I
;

t

sêrem toúadas em casos de denamamento

ou vêvemento, remoção imediata do resíduo da bacía de contenção, destinaçâo adequada dos

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

Iocalização, tipo de material e capacidade etc. :

l

Disposição Correta de Resíduos Originários de Aci{entes com- Produtos Químicos - Não

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

de vazamento ou denamamento acidental;

í.5.8 Gerenciamento de Áreas Contarninadas - Atender à ResoluÉo CONAMA no 42AD009, que

dispoe sobre critérios e valores orientadorb de qualidade do solo quanto à presença de'

substâncias químicas e estabelece diretizes pera o gerenciemento ambiental de áreas

contaminadas por essas substâncias em deánência de atividades antrópícas;

1.5.9 Treinamento - Deverá ser realizado treinamento envolvendo todas as etapas de transporte,

manuseio/manipulação e resposta a emergência envolvendo produtos químicos, consistindo no

estabelecimento de um programa de capacitação profissionel que inclua cursos técnicos e de

desenvolvimento pessoal para os funcionários, objetivando melhorias no desempenho de suas

./-:tarefas, com consciência ambientai, responsabilidade e segurança.
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z. REcoMENoeçoes especírrcAS: LtcENçe pnÉua

a) O trafego de maquinas e ftrncionários deve ser disciplinado de forma

abertura indiscriminada de caminhos e acessos desnecessários; w
b) Todo o trecho da obra,deverá estardeuidamente sinalizado, para evitar todo e

qualquer üpo de acidenêi - '' t" .t..'

c) Objetivando a preservação ambiental, deüerão ser devidamente observadas e

adotadas as soluções e os respectivos procedimentos especíÍicos atinentes eo

tema ambiental definido, e/ou instituído, Do lnstrumento Técnico-Normativo

pertinente vigente no DNIT, especialmentE a Horma DNIT ATO?OO6-PRO;

d) Fiea obrigada a empresa que.gianhar a licitação, apresentar o Plano de

Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil - PGRCC;

e) Apresentar cronograma de implantaçãO
' :;-

da
,:i

Fica'a empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE
, i._

ciente Ce que o não cumprimento fiel destas

assim como qualquer dano ao meio ambiente,

''esponsabilidade, 
podendo a Dispensa

no CNPJ 06.158.455/000í-16.

constantes deste documentc.

issão ou imperícia, é de sua inteira

momento, por este orgão ou

confo.rme determina a Legislaçãc

acarretará n o ca ncelamento

pela via judicial e o infrator responsabilizado e cnl

Ambiental em vigor. E ainda, o não cumprimento destas

desta LICENÇA PREVIA com aplicaçáo de multa.

üc'..t:{ \ ,LJ'\ j :-Y
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rd{s

maít2ü

PREFEITURA MU NICIPAL DE IMPERATRJZ

SECRETARI,A MUNIGIPAL Og SIÚOE - SEMUS

-JF1

*"eü

PBEFE!?UÊA DF

*.e* ÍfrllPERATR.lZ â

Item

Construçáo da Unidade Básica de Saúde Sebastião RâJis

Endereço: Rua Píncipal 02, s/n" - Conjunto Habitacional Sebastiáo Regis

MA

7 }EFVIÇO§ IilIüATSI UMPEZÂ E RETIRA§A
m2 60041 74209t001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

M 91,221.2 9905S SINAPI @ unuziNDo GABARITo DE TABUAS

CoRRTDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÔES. er-touote

M2 944,21CAPINA, E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO1.3 73859t0A2 SINAPI
M2 270,4014 98459 SINAPI TAPUME COMJtrLHA METÁUCA. AF_05'20í 8

16,00M?at 74210n01 SINAPI BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERIURA EM
FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO

E AREIA)

, RlÚFRAESITüJTURÀ
187,e02i 6ü81 Sii\API ARGTLAOU BARRO PARAÁTÊRRO/REATÉRRO {COM TRANSPO-XTE AÍÉ

10 KM)
2.2 96385 SINAPI ms 187,90EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO
CARGA E TRÂNSPORTE. AF 112019

m3 3,938966í I2.3 SINAPI IáSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICAOO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF-082017

1t Ào ,2o22ÂO êtÀr^ ol Eê^^\/^^^^ tr^Àil r^t nE \r^r 
^ ^^i, 

oõ^Er rÀrntn^nE ltEtrôo 
^, 

r rêr t^r â
Evv^,^Y^v

1,30 M. AF 03PA16
2.5 93382 SINAP} REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANTZADA.

AF 042016
m3 13,87

z.o 95957 SINAPI (coMPosrÇAo REPRESENTATTVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE

^^Àt^ôÊl^ ^ota^n^ ^^ir\rEÀr^r^Àr^t 
i^t/ -aÊ l16À 

^E ^1n^41vvrrv,\Lr v^\,YrÀgv vvrrYLrlvrvr!^lâ Tví\ - zr rlir^ ru _v i19 t I

m3 31,01

2.7 95474 SINAPI m2 aooALVENARIA DE EMBASAMÉNTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS
5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL
E AREIA)

3 STJPERESTRUruRA
3.1

959s7
SINAPI (coMPosrçAo REPRESENTATIVA) EXECUÇAO DE ESTRUTURAS DE

CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL FCK = 25 MPA. AF ün017
11"46

ALVEITIARA
4.1 87504 SINAPI ALVENARTA DE VEDAçAO DE BLOCOS CERÁMTCOS FURADOS NA

}.1ORIZOI.IT.ÂJ- DE 9,X19I.1gCI.{ (ESPESSUF}.9CI') DE PAFEDES COM ÁFEA.
LiQUIDA MAIoR oU IGUAL A 6It# SEM VÃoS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF OADA1A

m2 1.055,721

4.2
93184

SINAPI VERGA PRE.MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DÉ VÃO.
AF_0312016

M 39,85

õ210a clÀr 
^Dt vERcA PRÉ-MoLDADA pÊ"RA JAr.tEtás co!,it ÀTE 1;g [,1 DE vTo.

AF_032016

aa aÊ

4.4 93194 SINAPI ooNTRAVERGA PRÉ-MOLDAOA pnRn VÃOs DE ATÉ iS UDe
COMPRIMENTO. AF-032016

32,35
I

I

M

5 E§AUADRIAS
t{ s0843 SINAPI

5.2 90844 SINAPI

8OX21OCM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTAITAÇÁO DO BATENTE, FECHADURA
EXECUçÃO DO FURO - FORNECIMENTO E |NSTAI-AÇÃO. Rp_OATZOTS

PADRÃO MÉDIO,

'r'ôT^, ^^i^rr9 r 
^dv^v

AF_o8201
Cltrvlt I âgEtÍt ÉÊ^u 

^ ^, rã 
^TÉWr lruv^^sv9nrurv^o, 9^lEtYrE,

FURODO FORN EECIMENTO INST 5EXECUÇÃO ALAÇÃO

OUPINTURA, (LEVE
MEDIOPADRÃO 90x21 DEESPESSURA a INCLUSOS:ITENS0cM, ,5CM,

DE MADEIRA PARA 4,00

19,00

68054 SINAPI m2 13.23PORTAO OE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG
ÊA
J.i 94570 SINAPI m2 7,50JANE|-A DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, F|XAÇÃO COM PARAFUSO

Dvór(E r/L,rrv I ü\MÀr(\,u ttr^vlu§lVtr, wuii ii(ÃiyiÂi{Uiii, vuir'i ViuiiÇ§
PADRONIZADA. AE *07 DO16

73984tO02 SINAPI JANEIá DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, DUAS FOLHAS, LINHA
POPULAR

m2

H2 Ã a^..rAi.rE'.Á DE AÇO BASCUI-ANTE, Fty"AçÃO OOt/r ARGAMASSA SEM VTDROS,
PADRONIZADA. AF-O7I2O1 6

wElf,Étumü

unCcódioo Bãnco âscricão

rn"

UN

UN
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t
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FIs

>f
3\r,?-4m2

^.J..
92580 SIN,API @n ÍÉnÇns PARA TELHADoS DE ArE 2

Acuns pnnr, reu* oNDULADA DE FltsRoclMExro, naErÁltca"
PúSTICA oU TERMOACUSTICÂ INCLUSO ÍRÀNSPORTE VERTICAL-

AF O7DO19

6.1

/.. 3ll,l4

I

I

§il\Al-Io.z

M 42,8391790 SINAPI @ oô Senvtço 9g 11151a1,1çÃo DE

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 1OO MM (INSTAI-ADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE

coNgxÔes, coRTES E FlxAÇÔÊS, PARA PRÉDpS. AF-10D015

6.3

M 10,80SINAPI DÉ INSTALAçÃO DE

iiióv§ uÊ íyv, gEÃrc 
^, ^uvÁ 

rLv vrhla vlt , u lvllvl U

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE

coruexôEs, coRTE E ptxnÇoEs, paRe pRÉotos. AF-102015

o.4 91789

M6.5 94229 SINAPI a,

DESEi\iVCLViMeii iU iitr iUU úaú, ii\lúLU§L/ r ilAr\§rvft ltr vtrr( I lvAL
AF 062016

M 74,2594231 SINAPI OORTE DE 2s CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 062016

7 REVESIHEI{TO

m2 1.949,88

I

7.1

e7878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

ÉXE AKL/ MAIYUAL. AI VOIIU I'1

7.2

nÉ89173 SINAP!

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA
UNICA. APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8. EM BETONEIRA DE 400L
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFTCAÇÃO

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF 1212ú4

87 2o9, SiilAPi

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PI.ACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA Og OIUCruSÔES 25X35 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 ÍYT NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF 06T2014

m2 5ü7,96

t.4

93395 SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÔES 2OX2O CM,
ARGAMASSA TIPo Ac I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIoR oUE
5 M2 A MEIAALTURA DAS PAREDES. AF 621fi

mz 64,79

I pÍso
81

9443U §INAPI

(COMPOSIÇÂO REPRESENTATVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (ClM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L,

ÉSPÊ§SURÁ.3 UM AÍIÊAS §bUAS Ê S CTü ÁREAS MOLHAUAS, PARA
EDTFTCAÇÃO HABTTACTONAL UNIFAMTLTAR (CASA) E EDTFTCAÇÃO PUBL|CA
PADRÁO. A,F fT2OM

283,14

82
87250 SINAPI

REVESTIMENTO CERÃMICO PARA PISO COM PLACAS TÍPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÔES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
Eil[RE 5 M2 E i0 M2. AF 06rt014

ílf 283,14

8.3
8864s SINAPI

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÔES 45x45cM. AF 61201â

m '161,10

I INSTÃú.ÀÇÕE8 ELÉTR'CÂS
oí 93145 SINAPI PONTO DE |LUMTNAÇAO E TOMADA, RES|DENC|AL, |NCLUINDO

INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 1OAIzsOV, CAIXA ELÉTREA
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
i,,r.,r'IÊ,r 

- 
irrn.arr

LUrSilrÁ^rA E BtY'r^UA'. Ar U t/Zv lO

UN í67.00

9.2 51,0097616 SINAPi LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32136 W, BASE G13.
,.^t^ .

r\Jr1t\EtJilyrEl\ lu tr il\§rALr\vAu. Ar r vzu t t ?

UN

9.3 97607 SINAPi LUMINÁRH ARANDELA TIPO TARTARUGA PNRA T UÀ,UIPRDA LED -
FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AE 11D017

UN 6,00

9.4 38194 SINAPI UN 6,00LAMPADA LED 1O W BIVOLT BRANCÁ FORMATO TRADICIONAL (BASE
827)

üÀ 741311OO5

I

UN 2,ú0SiNAPI QUADRO DÉ DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTiR, ÊM CF1APA
METALICA PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOI-ARES,
COM BARPAMENTO TPIFASICQ E NEUTPO, FORNECIMENTO E

INSTALACAO

9.6 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLÂR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 164-
FORNECIMENTO E INSTAIáÇÁO. RT OA2OT6

UN 22,40

UN 5,009.7 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 2OA -
FORNECTMENTO E INSÍALAÇÃO. AF_0420í 6

UN 6,009.8 SINAPI DISJUNTOR MONOPOIáR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 254.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04I2016

UN 3,0úoo 74130/005
12nU9

SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOI-AR PADRAO NEMA (AMERICANO)

60 A lOOA 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

À
,

TÉLrrff M TÉLHA ONDULÁDA DE FiBROC|MÉNTO E = 6 MM, COM

76,0(

1.590,85



F
t..- .

i
I

0rN- \,oõuob
1212019

SINAPI CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIT'ENTO E '
INSTAIáCAO

rgl 132,00o 41 92983
IZJIU IJ

SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25MI{f ,ANTI.CHAMA450í50 V,

nARA DrsrRtButçÃo - roRruecrMENTo g 1NIsIALAÇÃo AF_1zno15

M 33,009.12 oí aÂ2 SINAPI ELETRoDUTo RíGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4'), PARACIRCUITOS
TERMINAJS, TNSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E truSrAt-AÇÃO.
AF 1212015

M 20,0072252 SINAPI CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 3,009.14 s6985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/B PARA SPDA. FORNECIMENTO E

1Ns149ÇÁo. AFj?nofi
i0 .^--, - -!-^ r,-- I r.' .^. -a§ I AI-III,(JE,;D ItllJlrAUL,r,rlD

UN í 0,0010.1 86885 SINAPI ENGATE FLEX|VEL EM PI,áSTICO BRANCO, 112'X4OCM. FORNECIMENTO
E 11,1 S1ALAÇÂO . AF _12D01 3

7,0010.2 8691 0 SINÂPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1D' OU 314' , PARA PIA
DE COZINHA, PADRÁO MÉDlo - FORNECIMENTO E INSTAUÇÃO.
AF-12t2013

UN

UN 3,0010.3 8691 5 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1N' OU 314" PARA LAVATORIO, PADRAO
l.4ED|O - FOR':ECh.4E'\ITO E [.lsrrALAÇÀO LÉ_1ZAO13

10.4 11762 SiNAPI UN 3,001TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 112" OU 314"
(REF 1153)

10.5 4 2^O UN 2,00SINAPI CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3

TEMPERATURAS, 5500 W fi An20 V)
10.6 94797 SINAPI UN 1,00TORNEIRA DE BOIA. ROSCÁVEL, 1, FORNECIDAE INSTALADAEM

RESERVAÇÃO DE AGUA. AF_062016
10.7 94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA. PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM. INSTAL.ADO EM

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO
DE F|BRA/FTBROCTMENTO FORNECTMENTO E lNSTAriÇÃO. ar_oOAOrO

UN 3.00

10.8 88503 SINAPI CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, lOOO LIROS, COM ACESSORIOS UN 3.00

10.9 95ô75 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (% ), 5,0 i[3/t-l FORNECIMENTO E TNSTAUÇÃO.
AF_11DA16

UN 1,00

10.10 8997"1 SINAPI KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE IáTÃO %", INCLUSIVE
CONEXÕES, ROSCÁVEL INSTAISDO EM RAMAL DE AGUA FRIA.
FOR NEC1 MENTô tr INSÍÀLA.ÇÁ.O. AF -12!?Au

UN 16,001

10.11 89969 SINAPI KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO Z', II'ICLUSIVÉ
CoNEXÕES, RoSCÁVEL, INSTALADo EM RAMAL DE ÁGUA FRIA.
FORNECTMENTO 

='*5161-lçÂ0 
. AF 

-12Í201 
4

UN 2,00

10.12 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTAL,ADO EM RAMAL DE
DISTRTBUTÇÃ.o DE Ácuê. - FoRNEC[/EN-!'9 r [r13rp;qç§9. AF:zQa1á.

M 120,00

10.13 89403 SINAPI IV 12,00

10.14 9465í SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVÊL
AGUA DE ED|FICAÇÃO OUE POSSUA RESERVATORTO DE
FIBRÁ/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E h1 glALqçÃO. AF_06r20 1 6

M 48,00

10.15 89625 SINAPi TE, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM, 11T1§

AF_12nü4FORNECIMENTO E
UN 14,00

1n,lA Êoq1 e erNrô ôr JO=I-!]O 9C GR,ô,US, PYC, SERIE R, AGUÁ. PLUW
EIáSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF 12,1014

10.17 QÔ2A.)
UN 50,00

I SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SÔLO7VÉL, OI,I AsI\,IMJ
lz INSTALADO EM RAMAL OU SUB.RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E
rNsramçÃo AF 12n014

UN

10.19 89617 SINAPI TE. PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,IruSrEúffi
FORNECTMENTO E INSTAL^9(O,éEJ 201 4

UN 8,00

89396 SINAPI TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CE@
25MM X 12, INSTAI-ADO EM RAMAL OU SUB.RAMAL DE ÁGUA.
FORNECTMENTO E |NSTAI_AçÃO . AF _12nOM

UN í 0,00

14.21 72703 SINAPI REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FR|A 50X2SMM - FORi'IECIVIENTO E
INSTALACAO

UN 16,00

14.22 94657 SINAPI LUVA PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, rrusreúoeElvt ResenveíÃo oE
Áeun oe EDlFtcAÇÁo euE possuA RESERVATóRIo DE

ECTMENTO 
= 

1X5141,tÇÁO. AF_O6/2O1 6

UN 4,00

14.23 89575 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DNSOMM, 11i191ÀM
FORNÉCIMÉNTO É INSTALAÇÂO, nr_rZZorc

UN 2,00

10.24 89431 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMÀL DE
gtSrcrgr-rreÃçr DE ÁGr_rA - FORNECI1,ENITO E |NSrAt-Â.çA.O l.ç_t.ZJ2OU

UM

22,

i
,.1

I
,l

!

I

I

ITUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, rruSrnúoffi
lDlsTRtBUtçAO DE AGUA - FORNECTMENTO E |NSTA|-AçAO. AF_12Í2014
I

lioELHo 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 0NM
lou SUB-RAMAL DE AGUA- FORNECTMENTO g lXglALAÇÃO . AF_1U2AU
I

ône72

.,0.20

1,00

ffi*
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$,rsrlr-ncõEs sANfrÁroAs11

lJN \s,0e
\'r1.1 86943 X SECM OU EOUIVALENTE,

EM PVC, VALVULAE /
ENcATE FLExÍvEL 3ocM EM Púsrco E ToRNEIRA cRoMADA DE MESA
^ ^ ^a I 

^FÂDRÂO IrOi-vLÁH - iui'(iiÊUiiY'iE[Y iV c iiY§ aAiâ9^v. 
^e -tuzv 

tr

PADRÀO POPULAR, INCLUSO srrÃo plExível

UN 3.00

8e9C1

SINAPI õuÉÀ oE EMBUTTR ovAL EM LouÇA BRANcA, 35 x 50cM ou
Eeu TvALENTE - FoRNEcIMENTo E I NSfALAÇÃo. AF-1 z20 1 3

11.2

UN 8,00

86900
SINAPI ÓtMEruro E

rNsrAl AÇÃo.AF_12nu3
11.3

UN 5,0011.4 86931 SINAPI Â BRANCA
rNcLUSo ENcATE plexÍvEl Eu púsrlco BRANco, 12 x 40cM'
FoRNEctMENTo E ttlsreuÇÃo . AF 

-12n013
UN 1,00

1 1.5 86876 SINAPI
Ar tazv lJ

OU

rul(lltr\,lNlEl\ l V E
10,00UN1 1.6 86883 SINAPI n,lleuro e

INSTAHÇÃo. AF-12NÜ3
13,00UN11.7 89707 SINAPI Mí00 X 50 MM, JUNTA ELAsrlcA,

FORNECIDA E INSTAIADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
^r.,-í^'^EDt u r u HYU Attlv. Ar latav t4

M89714 SINAPI roEõFVc, sERtE NoRMAL, ESGoro PREDIAL, DN 100 MM, FoRNEclDo E

tNtsTAt ÀDô tr!4 PA.f,ta.r DE ntrsí:apêÂ ol I QAlrdÁl DF trsGOTO

SANITARIO. AF.1?Í2014

11 8

M 30,00íí o eo-z 1) SINAPI rueo pvc,sÉntE NoRMAL, ESGoro PREDIAL, DN 50 MM, FoRNEclDo E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

snrurÁnro AF nnúA
z.4.VVÕv/ r'l( I U Sii\iAPi iutso Fvc, sÊRiE i\ioRMÁl, ESGoro PREDiÂ1, oi.i 40 Miú, FoRilEcíDo E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF.12T2014

tvr

36,00UN11.11 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12D014

9,0011.12 UN89744 SINAPI JOELHO SO GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1OO MM,

JUNTA EIáSTICA FORNECIDO E INSTATáDO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANffÁRIO. AF ENAft

11.13
8974ô

SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1OO MM,

JUi\TA EúSTICA. FOR|\iECiOO E iiiSTALADO EM RÀiúAL DE OESCÀRGA
ou RAMAL DE ESGoro sRntrÁnto. AF enu+

UN 9,00

11.14 UN 9,00

89732
SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOÍO PREDIAL, DN 50 MM,

JUNTA ELASTICA" FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SEruTÁRIO. AF QNO|4

rt.t3
89726

SINAFi UIIJOELHO 45 GRÂIJS, PVC, SÊRiÉ NORMÂL ESGOTO PREDiAL, Di\.i40 Mí,l
JUNTR soI.DÁVEL, FoRNEcIDo E INSTAI.ADo EM RAMAL DE DESCARGA
ou RAMAL DE ESGoro sRNtrÁRto. AF eno14

1 1.í6 89574 SINAPI JUNçÃO DUPLA PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 1OO X lOO X 1OO MM,
;unrra EúsrrcA! FoRNEctDo E TNSTALADo EM RAMAL DE
ENCAMINHAM ENÍ O. AF 

-1 
2NO 1 4

UN 2,04

11.17 89561 SINAPI JUNÇÁO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVI,AL, DN 40 MM, JUNTA
SOt-Dpl,/El-, FORNECIDO E INSTAL.aDO EiJ{ P}.il{AL DE ENCAT/IINHAMENTO.
AF 1?nú4

UN 1,00

11.18 ço'77I SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN lOO MM,
JUNTA EúSIcA, FoRNEcIDo E INSTATADo EM RAMAL DE DEScARGA
ou RÂMAL DE Escoro sersrÁRlo. AF 12Í2014

UN 3,00

11.19 74166t001 SINAPI cArxA DE rNSpEçÃO EM CONCRETO PRÉ4TOLDADO DN 60CM COM
TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 13,00

11.20 98104 SINAPI 1,00CAIXA DE GoRDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 361), RETAllcUl-AR, EM
ALVENARTA COM TTJOLOS CERAMTCOS MACIÇOS, DTMENSOES TNTERNAS

= 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_052018

UN

12 FORRO
12.1 96111 SINAPI FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARAAMBIENTES RESIDENCIAIS,

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF OsT2Ofi P

nt'z 308,84

Í3 PNTUftA
13 1 88485 SINAPI APLICAÇÃo DE FUNDo SELADoR ACRILICo EM PAREDES, UMA DEMÃo,

AF 062014
rn? 590,31

13.2 88497 SINAPI m2 590,31APLICAÇAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
oeuÃos.AF o6po14

1a a 88489 SINAPI APLICAÇÃo MANUAL DE PINTURA CoM TINTA úTEX ACRILICA EM
PA,REDES. ouas oeuÃos. AF 0612014

m2 590,31

85,2613.4 rn'?74065/003 SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRÂ DUAS DEMAOS, SOBRE
FUNDO NIVELADOR BRANCO

m: ú5,261J.5 84oá7 SiNÀPi FIJNDO SiNTETICO NiVEi.ADOR BRANCO
rn'z 420,998841 5 SINAPI ÃpIieATÃo MANúAL DE FUNDo sEr-ADoR AcRluco EM eAREDES

EXJER§LÀ.S DE Cê.S.A.S. A.F-06.?01 4

IJ,D

11

r

:

l

SINAPI

I

i



S
FIs

u{.

PVC, TIPO TB, PARA
DN 32 MM (1), APARENTE - FoRNEoTMENTo E rNsrAr-AÇÂo. AF_118016

UN 10,00

I

t

i

15.2

13.7 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM ÍíNTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_6NA14

m2r ,\

15.õ 73924iA03 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO. DUAS DEMAOS. SOBRE SUPERFICIE
IVIE I ALIvA

nÉ 70,i.

,l? o 74064n41 SINAPI m2 7,95FUNDOANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS
DEMAOS

11 rrruacÃoÚqc*
14.1 98307 SINAPI UN 19,00TOMADA DE REDE RJ45. FORNECIMENTO E INSTAL,AÇAO. AF.O3DO18

I t1.Z 95809 SINAPI UN 10,00ooNDULETE DE PVc, TIPO LL, PARA ELETRoDUTo DE PVc SoLDAVEL
^^r^ .Furr J4 lYrrvl ( r r, Ar^Rc'll r C - f 9ÃllEerrvltrll l ll{§ I^HVA\J. 

^f _I llzV 19

14.3 9581 5 SINAPI

t+-+ UN 4.009581 I SiNAPI CONDULETE DE PVC. TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN

32 MM (1'), AeARENTE - FoRNEcIMENTo e wsreuçÂo. AF_11Í2016

14.5 95731 M 88,12SINAPI ELETRODUTO R|GIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE,
INSTALADo EM PAREDE. FORNECIMENTo E INSTALAÇÃO. AF-1í2016-P

'14.ô
c0543 SEINFRA CABO LOGTCO 4 PARES, CATEGORTA 5 - UTP (1OO MBPS) M 88,12

1B DRENO§ DE AR CONDICPI{AOO
15.1 eoeÂE SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR.

c^Àtnt^t^Àr^ô^ EôoÀtEôtllEÀrT^ E rÀrcr^t 
^nÃ^ 

Ac 1analÀltrvLr'19rÃúvÀv,Àr
M 44,00

UN 24,00SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO
DE AR-coNDrcroNADo - FoRNEctMENTo E TNSTALAÇÃ?. AF_12nü4

í6 corrEÂIE Â ft{cÊilon
16.1 97599 SINAPI LUMTNARTA DE EMERGENCIA- FORNECTMENTO E TNSTAI-AçAO

AF fiN017
5,00

tc,.z I ZJC4 §rYArI trr\I lll I \JÃ UC wVZ O^(, - f\JKl\trUllvlElt I v Ê ll\§ I469^\,, Ut\
õ.J055 SINAPI EXTTNTOR TNCEND|O TP ?O OU|MTCO 6KG - FORNECTMENTO E .

INSTALACAO
UN 3,00to.5

17 TAIICAIIAS
17.1 í 1692 SINAPI m2 17,97BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= 3. CM

1E SERVIçOS COMPLEMEHTARES E EXTERIüOô
18.1 96620 SINAPI IÁSTRO DE CONCRETO MAGRO, NPLICADO EM PISOS OU RADIERS.

AF_A8DA17
m3 .15,42

1e1 óEa7 QtÀr^Dt *zr rlrDcT^ ErÀr^r ô^ 
^oÕ^

í9 ADMNÍSTRÀTIVO
,14 4 90Tn SINAPI

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAJUNIOR COM ÉNCARGOS
COMPLEMENTARES

H 960,00

19.2 90r/6 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,00

19.3 1 00309 SINAPI
TÉCNTCO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 960,00

. r, 1--,. i..Ç i.r.'-. t r L-:..
'; r',- ;.,; -,-'.;-:l ;ÍtlU!

r1-.q1 ii'iôi (:lL ,{:!'
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS No 001t2020 - CPL

ANEXO II

(Proposta de Preços - Modelo da Carta de Apresentação)

de
Prezados Senhores,

(empresa), com sede na cidade de
[.o _, inscrita no CNPJ/MF sob o número

à

portador do CPF n.o

Rua
neste ato representada por

e R.G. n.o

I

I

abaixo assinado propõe à Prefeitura de lmperatriz
através da Secretaria Municipal de Saúde os preços infra discriminados para a
Contratação de empresa especializada em Serviços de Engenharia para construção
de Unidade Básica de Saúde Sebastião Régis, situada na Av. Principal 02, s/no -
Residencial Sebastião Régis, lmperatriz-MA, objeto da TOMADA DE PREÇOS No
00',t2020-cPL:

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

b) O prazo de execução será de 180 (cento e oitenta) dias;

c) Preço Total por extenso R$... ........ ( )

Nome, Assinatura do Responsávelda Empresa

*
íIFRua Urbano Santos, nc 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz/MA - CEp 65.900_505

PREFEITURÀ DE

IiiPERÂTR t4

{

de 2020.

I

t
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS N o 001t2020 - CPL

ANEXO ilt

CARTA CREDENCIAL

À
coMrssÃo PERMANENTE DE LrCrrAÇÃO- CPL

Ref: TOMADA DE PREÇOS N o 001/2020 - CPL

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da Empresa
vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria que o Sr

Carteira de ldentidade No e
pessoa designada pela empresa para representá-la perante essa Comissão, inclusive com
poderes para renunciar ao direito de interposição de recursos em qualquer fase da licitação
em epígrafe.

Atenciosamente,

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

i
'I

I *#*{-
IITDERATRIZ

Rua Urbano Santos, ne 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz/MA - CEp 55.900-505
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS N o 001t2020 - CPL

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATESTADO DE VISITA

A Secretaria t\íunicipal de Saúde, através do Departamento de Engenharia, DECLARA que

a (empresa licitante) visitou o local onde se realizará a execução dos serviços objeto desta

licitação, tendo tomado conhecimento de todas as condiçÕes e eventuais dificuldades para

a boa execução dos serviços.

Local e data

Nome e assinatura do responsável técnico da Empresa

Nome e assinatura do representante da SEMUS

I

;
t

:

âb
ff;Rua Urbano Santos, ne 1557 - Bairro Juçara, lmperatriz/MA - CEp 65.900-505

PREFEITURÀ DE

IiI}ERÂTRIZ



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS N o 001t2020 - CPL

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VISITAçÃO AO LOCAL DA OBRA

A (a empresa licitante), por seu(s) Representante(s) infra-assinado(s), DECLARA que não
visitou o local da obra, mas que mesmo assim tem conhecimento de todas as condiçÕes e
eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão de obra, materiais de
construção, equipamentos, localizaçâo, condiçÕes do terreno e acessos, trânsito, condições
geologicas, morfologicas, edafologicas e climatologicas, assumindo assim todos os riscos
dele advindo e que, na hipotese de vencedora, não poderá utilizar esta como justificativa
para possíveis pedidos de aditivos.

Local e data

Nome e assinatura do responsável técnico da Empresa

,ii"'Ji*i

"lt"r
-tad'a ,.. -

:

t
t!

1

b
Ér IRua Urbano Sântos, ne 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz/MA - CEp 65.900-505

PR§TEITURÀ DE

II'DERÂTRIZ



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREçOS N o 00112020 - CPL

ANEXO VI

DECLARAçÃO DE CONCORDÂNCIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS N o 00112020 - CPL

Autorizo a empresa , CNPJ No

a incluir meu nome na

PROPOSTA referente à TOMADA DE PREÇOS No. 00112020 - CPL, cujo objeto é

a ser realizada pela

Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, bem como me comprometo a participar da equipe

permanente da obra como responsável técnico, caso esta venha a ser contratada.

Local e data

Nome e assinatura

T

L
É

FREFEITURÀ DE

IIiP§RÂTR
Rua Urbano Santos, ns 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz/MA - CEp 65.900-SOs
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS N o 00112020 - CPL

ANEXO VII

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.O I2O2O . SEMUS

GoNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVIçOS DE ENGENHARIA PARA
CoNSTRUÇÃO. DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE
SEBASTIAO REGIS, SITUADA NA AV. PRINCIPAL
02, S/N' . RESIDENCIAL SEBASTIÃO RÉGIS,
IMPERATRIZ-MA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICíPIO DE IMPERATRIZ E A EMPRESA

NA FORMA ABAIXO.

Ao(s) dias do mês de do ano de 2020, de um lado, o MUNICíPIO DE
IMPERATRIZ, CNPJ/MF n.o 06.158.455/0001-16, localizada na Rua Rui Barbosa, n.o

201 - Centro, através do Secretário de Saúde, Sr brasileiro, agente
político, portador do RG n.o _ SSP/MA e do CPF/MF n.o doravante
denominada simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa

_, CNPJ/MF n.o , estabelecida na
neste ato, representada pelo, Sr portador do RG

n.o _ e do CPF/MF n.o doravante denominada simplesmente
de CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Processo n.o 02.19.00.112912020 -
SEMUS e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento,
independentemente de transcrição na parte em que com este não conflitar, resolvem, de
comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.o 8.666, de 21 de junho
de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA _ DO OBJETO
1 .1 . Contratação de empresa especializada em Serviços de Engenharia para construção
de Unidade Básica de Saúde Sebastião Régis, situada na Av. Principal 02, s/n" -
Residencial Sebastião Regis lmperatriz-MA.
1.2. Conforme projeto e em conformidade com a TOMADA DE PREÇOS No 001/2020-
CPL e seus anexos, que independente de transcrição integra este instrumento para
todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no
procedimento licitatorio realizado na forma da Lei n.o 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alteraçÕes.

I

l

t
a
I

I&
PREFEITURÀ DE

IIiPERATRIZ

Rua Urbano Santos, ne 1657 - Baírro Juçara, lmperatriz/MA - CEp 65.900_505



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

CLÁUSULA SEGUNDA _ DAS OBRTGAÇÔES DA CONTRATADA
2.1. No fornecimento do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar
todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos
encargos que lhe são confiados, obrigando-se ainda a:
2.1.1. A Contratada fica obrigada a iniciar os serviços no prazo máximo de 05 (cinco)
dias apos o recebimento da "Ordem de Serviços" emitida pela Contratante.
2.1.2. Respeitar o prazo estipulado Cronograma Físico Financeiro, conforme Anexo I do
Projeto Básicoffermo de Referência
2.1.3. Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer
condiçÕes inadequadas a execução do contrato ou a iminência de fatos que possam
prejudicar a perfeita execução do objeto.
2.1.4. Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.
2.1.5. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE
ou a terceiros, em razâo de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver
sujeita.
2.1.6. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condiçÕes de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante,
devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da
manutenção dessas cond ições.
2.1.7. A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um
ptazo máximo de 05 (cinco) dias úteis apos a notificação da Contratada, sob pena das
sançÕes previstas no art.o 8'l na Lei 8.666/93.
2.1.7.1. A recusa injustificada do homologatorio em assinar o contrato, aceitar ou retirar
o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza
o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente
estabelecidas.
2.1.8. Aceitar, nas mesmas condiçÕes contratuais, os acréscimos e supressÕes do valor
inicialmente estimado para a execução do contrato, nos termos do § 1o; do art. 65 da Lei
8.666/93.
2.1.9. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as
normas da Lei 8.666/93, respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou
parcial.
2.1.10. lndicar em até 05 (cinco) dias apos a assinatura do contrato, 01 (um) preposto
como seu representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666/93), aceito pela
Administração, que deverá se reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente
e/ou via eletrônica/telefone, para acompanhar e se responsabilizar pela execução do
objeto.
2.1.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou de materiais empregados;
2.1.11.1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, desfazer e reÍazer, prioritária

k I
PREFEITURÀ DE

Rua Urbano Santos, ns 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz/MA - CEp 65.900-505
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

e exclusivamente, às suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da solicitação da Contratante, quaisquer vícios, defeitos, incorreções,
erros, falhas e imperfeiçÕes, decorrente de culpa da Contratada no ato da execução do
objeto.
2.1.12. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo orgão
interessado.
2.1.12.1. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus
empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros,
inclusive os decorrentes de aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos
da garantia, mesmo expirado o ptazo.
2.1.13. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato.
2.1.13.1. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por
seu pagamento.
2.1.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis
trabalhistas, previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.
2.1.15. A subcontratação parcial de determinados serviços somente poderá ocorrer com
a anuência da CONTRATANTE.
2.1.16. Arcar com todas as despesás, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento
das obrigaçÕes pactuadas entre as partes.
2.1.17. Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros,
mão-de-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.
2.1.18. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor
competente, não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento
das obrigaçÕes pactuadas entre as partes.
2.1.19. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude do
fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.
2.1.20. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigaçÕes estabelecidas na
legislação específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas
decorrentes do fornecimento do objeto tais como: salários, seguro de acidentes, taxas,
impostos e contribuiçÕes, indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que
porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei.
2.1.21. Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra,
acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
transportes, fretes, equipamentos, seguros, tributos, contribuiçÕes de qualquer natureza
ou espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos
serviços contratados.
2.1.22. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe
venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.
2-1.23. Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de proteção lndividual -
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EPl, exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE,
bem como cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho.
2.1.24. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.
2.1.25. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas
dependências da Contratante;
2.1.26. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega inclusive o
descarregamento dos materiais.
2.1.27. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração
Municipal.
2.1.28. Executar os serviços no local determinado no subitem 1.1 deste contrato.
2.1.29. Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta
final ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da
assinatura do contrato. !

2.1.3O. Manter inalterados os preços e condições da proposta.
2.1.31. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução
do contrato.
2.1.32. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das
disposições contidas no Projeto Básicoffermo de Referência e no Edital, inclusive
quanto ao compromisso do fornecimento dos quantitativos registrados, atendendo às
solicitações de compras do governo municipal.
2.1.33. São expressamente vedadas à contratada:
a) a veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização
do Município;
b) a subcontratação para a execução do objeto deste contrato;
c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, durante o
período de fornecimento.
2.1.34. Registrar a obra no CREfuMA;
2.1.35. Executar a Obras/Serviços na sede do município de lmperatriz- MA, obedecendo
fielmente o Projeto Básico/Iermo de Referência, Planilha Orçamentária, Cronograma
Físico Financeiro e demais especificações, conforme designado pela Secretaria
Municipal de Saúde (SEMUS);
2.1.36. Cumprir todas as leis, regulamentos e determinaçÕes das autoridades
constituídas, em especial o Código de obras e de Postura deste Município;
2.1.37. Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como. Sinalização,
Advertência, Avisos, Tapumes, enfim todos os meios necessários a evitar acidentes ou
outros imprevistos, conforme as especificaçÕes;
2.1.38. Efetuar a matricula da obra junto ao INSS;
2.1.39. Executar a obra/serviço no local designado pela Secretaria Municipal de Saúde
(SEMUS).
2-1.40. Atender as demais condiçÕes descritas no Projeto Básicoffermo de Referência.
2.1-41. Declaração de localização e funcionamento (Modelo no anexo X deste edital),
comprovando que a empresa possui local e instalaçÕes adequadas e compatíveis para o
exercício do ramo de atividade.
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2.1.42. Termo de compromisso de combate à corrupção e ao conluio entre licitantes e de
responsabilidade socioambiental. (Anexo Xl).
2.1.43. Declaração que o(s) empresário I socio(s) I dirigente(s) I responsável(eis)
técnico(s) não é(são)servidor(es) público(s) do Município de lmperatriz - MA. (Anexo Xll)
2.1.44. Declaração de processo judicial com sentença definitiva. (Anexo Xlll)

cLÁusuLA TERCETRA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE
3.1. Efetuar o pagamento na forma da c!áusula décima segunda, apos o recebimento
definitivo dos materiais e verificação do cumprimento de todas as obrigaçÕes legais,
fiscais, previdenciárias, trabalhistas e as demais disposiçoes do Projeto Básico/Termo
de Referência.
3.2. Designar um profissional para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a

execução do Contrato, conforme previsto na cláusula quarta deste contrato.
3.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto
quantitativo e qualitativo, anotando em registro proprio as falhas detectadas.
3.4. Rejeitar os materiais e/ou serviços cujas especificações não atendam os requisitos
mínimos constantes do Projeto Básicoffermo de Referência - Anexo l.

3.5. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeiçoes, falhas ou irregularidades
constantes da execução do objeto do Projeto Básico/Termo de Referência para que
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
3.6.lnformar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo apos o recebimento
dos materiais e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.
3.7. Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do
objeto, podendo recusar o recebimento do material, caso não esteja de acordo com as
especificaçÕes e condiçÕes estabelecidas no Projeto Básico/Termo de Referência,
informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.
3.8. Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições,
implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento dos serviços fornecidos.
3.9. Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condiçÕes estabelecidos, sob pena
de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sançÕes previstas no art. 81 da Lei
8.666/93 e suas alteraçÕes.
3.10. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos à
firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a
forma de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária.
3.11. Prestar as informaçÕes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para
a fiel execução do contrato;
3.12. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam
devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação,
para a execução dos serviços.
3.13. Proporcionar todas as condiçÕes para que a Contratada possa executar o objeto
de acordo com as determinaçÕes do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente
do Projeto Básico/Termo de Referência;
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3.14. Exigir o cumprimento de todas as obrigaçôes assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
3.15. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.
3.16. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.
3.17. Aplicar à(s) licitante(s) vencedora (s) as sanções administrativas previstas na

legislação.
3.18.4s mediçÕes dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma físico
financeiro apresentado pela licitante e realizado em intervalos mínimos de 30 (trinta)
dias;
3.19.A primeira medição so será realizada com a apresentação da copia da Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como documento que
comprove que a obra foi matriculada no INSS;
3.20. As demais mediçÕes serão liberadas com a apresentação da Guia de
Recolhimento junto ao INSS referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do
pagamento.

cLÁusuLA QUARTA - DA FTSCALTZAÇÃO, CONTROLE E ATESTOS
4.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, serão
feitos por servidores devidamente nomeados através de portaria e outros
representantes, especialmente designados, os fiscais anotaram em registros proprios
todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei no 8.666, de 21.06.93.
4.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou
comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil
para a adoção das medidas convenientes a Administração.
4.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes
de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.
4.4. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor
responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA QUINTA - Do cRTÉRIo DE REAJUSTE
5.1. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea
"d" do Art. 65 da Lei n.o 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DA SUBCoNTRATAçÃo
6.1. E vedada toda e qualquer tipo de subcontratação.

cLÁusuLA sÉTrMA - Do pRAzo E coNDtÇoes oe ExEcuçÃo
7.1. A execução do objeto terá início logo apos o recebimento da "Ordem de Serviços"
emitida pela Contratante, de forma global ou parcelada.
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7.2. Os serviços serão executados observado o disposto nos Anexos e demais
disposições do Projeto Básico / Termo de Referência.
7.3. A Contratada fica obrigada a iniciar os serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias,
apos a solicitação formal pela Contratante;
7.4. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com
as especificaçÕes e condiçÕes do Projeto Básico/Termo de Referência, do Edital e deste
Contrato.

I - CLÁUSULA OTTAVA - DO RECEBTMENTO, COND|ÇÔES DE EXECUÇÃO E
ACEtTAÇÃO
8.1 O (s) serviço (s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma:
8.1.1. PROVISORIAMENTE: O recebimento provisorio dar-se-á no ptazo de ate 05
(cinco) dias, apos o termino da obra eiou serviço quando eliminadas todas as
pendências apontadas pela fiscalização, para fins de posterior verificação da
conformidade das especificaçÕes dos serviços e/ou materiais.

8.1.2. DEFINITIVAMENTE: O recebimento definitivo dar-se-á no prazo de até 15
(quinze) dias, contados do recebimento provisório, apos a verificação das
especificações, qualidade e quantidades dos materiais e serviços conseqüentemente
aceitação, mediante termo circunstanciado a seT elaborado pelo fiscal do contrato, a ser
designado pela Contratante.
8.2 O aceite/aprovação do(s) serviço(s) pelo orgão licitante não exclui a
responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s)
serviço(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas,
posteriormente, garantindo-se ao município as faculdades previstas no art. '18 da Lei n.o

8.078/90.

CLÁUSULA NoNA - VIGÊNcIA
9.1. O futuro contrato, que advir, vigorará por 180 (cento e oitenta) dias a contarde sua
assinatura da ordem de serviço, podendo ser prorrogado, através de termo aditivo.
Conforme disposiçÕes do art. 57 da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores, com
redação dada pela Lei no 9.648/98. Havendo necessidade o contrato poderá sofrer
acréscimos e supressÕes de até 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, conforme previsto no artigo 65, §1o, da Lei Federal no 8.666/93.

CLÁUSULA DÉcIMA - PENALIDADES
10.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sançÕes, segundo a gravidade da
falta cometida:
10.1.1 Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juizo da fiscalízação, no
caso descumprimento das obrigaçÕes e responsabilidades assumidas neste contrato ou,
ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à
CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
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10.1.2 Multas:
10.1.2.1 0,03yo (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos serviços
entregues com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso a CONTRATANTE poderá
decidir pela continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão da
inexecução total.
10.1.2.2 0,06% (seís centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato
ocorrido, para ocorrências de atrasos ou qualquer outro ptazo previsto neste
instrumento, não abrangido pelas demais alíneas.
10.1.2.3 5%o (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não
cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.
10.1.2.4 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não
manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento
convocatório.
10.1.2.5 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipotese de rescisão
contratual por inexecução parcial do contrato.
10.1.3 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipoteses de recusa na
assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-
se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais - atraso superior
ao prazo limite de 30 (trinta) dias.
10.1.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo pruzo não superior a 2 (dois) anos;
10.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja
promovida a sua reabilitação perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e apos decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA - DA REScISÃo Do coNTRATo
1 1 .1 Segue abaixo os tipos de rescisão contratual:
11.1.1 Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos la Xll e XVll
do artigo 78 da Lei no 8.666/93.
11.1.2 Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitação, desde que haja conveniência para a Administração Pública.
11.1.3 Rescisão Judicial, nos termos da legislação.
11.1.4 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.
11.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja
promovida a sua reabilitação perante a propria autoridade que aplicou a sanção, que
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o ptazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior.
11.1.6 lnclusão pelo município no Sistema lntegrado de Registro do CEISiCNEP. "O
Sistema lntegrado de Registro do CEIS/CNEP foi desenvolvido para publicar, no Portal
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da Transparência, os dados do Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas
(CEIS) e do Cadastro Nacional das Empresas Punidas (CNEP), atendendo as
determinaçÕes da Lei 12.84612013 (Lei Anticorrupção). O acesso ao Sistema é permitido
aos entes públicos, de todas as esferas federativas (municipais, estaduais e federais),
de todos os poderes".

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONDIÇÕeS Oe PAGAMENTO
12.1. A CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos serviços,
para conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento.
12.2. Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a
CONTRATADA deve emitir a nota fiscal/fatura relativa aos serviços em 02 (duas) vias,
que deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Av. Dorgival
Pinheiro de Sousa, no 47 - Centro, lmperatriz - MA, para fins de liquidação e
pagamento.
12.3. O pagamento à Contratada será efetuado pela por meio de transferência eletrônica
ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias apos a aceitação definitiva dos materiais, com
apresentação das notas fiscais devidamente certificadas pelo Agente Público
competente.
12.4. O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS MEDIANTE
A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS, à medida que forem executados os mesmos, não
devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.
12.5. Para fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatoria deverá apresentar junto
às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual
e Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura
incidam sobre os serviços contratados, inclusive quanto o lmposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços - ICMS.
12.6. Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos serviços
devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante
contabilização e apresentação, ao final de cada execução ou período não inferior a um
mês, pela Contratada, dos formulários de controle dos serviços.
12.7. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do
contrato ou outro servidor designado para esse fim.
12.8. Havendo erro na nota fiscalifatura ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras.
12.8.1. A contagem do ptazo para pagamento será reiniciada e contada da
reapresentação e protocolizaçãojunto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com as
devidas correçÕes, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à
CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo da prestação de serviços pela
CONTRATADA.
12.9. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer

I

k
PREFEITURÀ DE

IIiPERÂTRIZ

CPL

I

Rua Urbano Santos, ne 1657 - BairroJuçara, lmperatriz/MA - CEp 65.900-505

t



É í!!t

'ül
*iiid

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de
preços ou atualização monetária.
12.10. A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento
apos a atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as
especificaçÕes do contrato.
12.11. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditorio e da ampla defesa,
poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os
valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizaçÕes devidas pêl.a

CONTRATADA, nos termos do contrato.
12.12. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido
de alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante, encargos moratórios à taxa
nominal de 60/o a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros
simples.
12.13. O valor dos encargos será calculado pela formula. EM = I x N x VP, onde: EM =
Encargos moratorios devidos; § = Números de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento; | = Índice de compensação financeira =
0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.
12.14. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou
outros encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer
reajuste de qualquer natureza, exceto nas hipoteses;

cLÁusuLA oÉcrue TERcETRA DA cLASSTFTcAÇÃo oRÇAMENTÁRIA E
EMPENHO
13.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:
02.19.00.10.301.0086.1290 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLTAÇÃO Or UNIDADE
BASICA DE SAUDE
Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e lnstalações.
Despesa:1365.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO
14.1. O valor global do presente contrato e de R$

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA- DA PLACA
15.1. A Contratada se obriga a afixar a placa alusiva a obra e outra da Prefeitura
Municipal de lmperatriz conforme modelo definido pela contratante, placa esta a ser
fixada em local privilegiado da obra, sendo que o custo da placa deverá estar incluso no
preço global da obra.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA . DA RESPONSABILIDADE CIVIL
16.1. A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a
CONTRATANTE, ou terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da
CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de outras cominaçÕes
contratuais ou legais a que estiver sujeita.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO . CPL

cLÁusuLA DÉcrMA sÉnua- Do FoRo
17.1. Fica Eleito o foro da Cidade de lmperatriz - MA, com renúncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios
oriundos da execução deste Contrato.
17.2. E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é
lavrado o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, que, depois de lido e
achado conforme, é assinado pela Contratada e çielas testemunhas abaixo nomeadas.

lmperatriz (MA), de de 2020

Secretário Municipal de Saúde
CONTRATANTE

Representante Legal
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
NOM CPF/MF

NOMF CPF/MF

?

i
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a

CPL
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS N o 001t2020 - CPL

ANEXO VIII

DECLARAçÃO CONFORME ARTTGO 27, INCTSO V, DA LEt No. 8.666/1993

Ref.: TOMADA DE PREÇOS No 001/2020 - CPL

inscrito no CNPJ No

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
portador(a) da Carteira de ldentidade No

e do CPF No _, DECLARA, para fins do disposto no

incisoVdoart.2T da Lei 8666, de21 de junhode 1993, acrescido pela Lei No9.854, de27
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 iz.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

.â.

)

Rua Urbano Santos, ne 1657 - Bairro Juçara, lmperat'tzltúA - CEp 65.9OGSO5
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS No 001t2020 - CPL

ANEXO IX

DEcLARAÇÃo oe rxexrsrÊNcrA DE FATo
SUpERVENTENTE rmpEDrnvo DA HABtLtTAçÃo

A coMrssÃo pTRUANENTE DE LrcrrAÇÃo - cpl

Ref: TOMADA DE PREÇOS N" 001/2020 - CPL

na qualidade de
representante legal da Empresa
DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do § 20 do art.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.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

.S ta}}.t
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo pERMANENTE DE LrcrrAÇÃo - cpl

TOMADA DE PREÇOS No 001t2020 - CPL

ANEXO X

DEcLARAçÃo oe LocALrzAçÃo E FUNcToNAMENTo

llmo. Sr.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de lmperatriz

lmperatriz -MA

Prezados senhores,

,s*t
.*\
r.li r.ffi

Eu, portador( a) da cédula de identidade no

residente e domiciliadoe do CPF no

na declaro sob as penalidades da lei, que a empresa

CNPJ no está localizada

e em pleno funcionamento no cidade de

Estado do (a) sendo o local e
instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro ter ciência que a ausência de sede/instalaçÕes adequadas e compatíveis,

comprovada através de visita in loco (se houver) realizada pela Comissão Permanente de

Licitação, ressalvada o direito a ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação

desta empresa.

Declaro que assumo inteira responsabilidade por todas as informaçÕes dispostas nesta

declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de lmperatriz de qualquer responsabilidade

sobre as informações prestadas por esta empresa.

Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta

empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Codigo 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".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

&Rua Urbano Santos, ne 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz/MA - CEp 65.900-505
PREFEITURÀ DE

Ii,tPERÂTRIZ



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS No 001t2020 - CPL

ANEXO XI

CNPJ no sediada

em por intermédio de seu representante legal

S(a) , portador(a) da cédula de identidade no

e do CPF no , declara

para fins dos dispostos do edital da licitação acima identificada:

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a

declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida
política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;

- Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;
- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a

corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;

- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um

esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas

um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Codigo Penal Brasileiro e art.90 da Lei

8.666/93 e alterações posteriores, se compromete a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as açÕes e procedimentos necessários para que as pessoas
que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em

seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente,
na condição de fornecedor de bens e serviços para a Prefeitura Municipal de lmperatriz-MA;
2. Proibir, ou reforçar a proibiçâo de que qualquer pessoa ou organizaçáo que atue em seu
nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido
qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer
funcionário Prefeitura Municipal de lmperatriz-MA, nem mesmo para obter decisão favorável
aos seus negocios;

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu

.# rtçr{h
/-th

ffi
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize

qualquer meio imorial ou antiético nos relacionamentos com funcionários Prefeitura

Municipal de lmperatriz-MA;

4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício

estabeleça qualquer relação de negocio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua

cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;

5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar

ou não da referida licitação;

6. Apoiar e colaborar com a Prefeitura Municipal de lmperatriz-MA em qualquer apuração

de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta

declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente. E, declara que:

7. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o

seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou

indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante em

potencial ou de fato clo presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes

da abertura oficial das propostas;

8. Esta empresa e seus socios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as

regulamentações pertinentes a valores socios-ambientais, bem como não contrata pessoas

físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;

9. Está plenamente r:iente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos

poderes e informaçÕes para firmá-lo. Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de

declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o
Art. 299 do Codigo Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das

sançÕes administratilras previstas na Lei no 8.666/93 e alteraçÕes posteriores, bem como
demais normas pertinentes à espécie".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

!

(

NO

fuo

k
PREFEIÍURÀ DE

IUDERÂTRIZ
i. 

r

t

Rua lJrbano Santos, ne 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz/MA - CEp 65.900-505



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÂ.O PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇC|S No 001t2020 - CPL

ANEXO Xil

DECLARAÇ,ÃO OUE O(S) EMPRESÁRIO r SOCIO(S) r DTRTGENTE(S) E

RESpoNSÁvel1Érs; rÉcrurco(s) uÃo ÉtsÃol SERVTDoR(ES) puBLrco(s) Do
IVIUT.IICíPIO DE IMPERATRIZ.MA

CNPJ no , sediada

em , por intermédio de seu representante legal Sr.(a)

, 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

12.46512011, que o(:s) empresário, socio(s), dirigente(s) elou responsável(éis) técnico(s)

não é(são) servidor(ers) público(s) da administração pública municipal de lmperatriz, não

estando, portanto, errquadrados no art.9o, inciso lll, da Lei no 8.666193, não havendo,

também, qualquer outro impeditivo para participar de licitaçoes e firmar contrato com a

administração pública. Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará

na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Codigo

Penal, sem prejuízc, 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".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃ.O PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇC)S No 00112020 - CPL

ANEXO XIII

DECLARAçÃO DE AUSÊNC|A DE PROCESSO JUDTCTAL

coM SENTENçA DEFINTTIVA

, CNPJ no , sediada

em_ por intermédio de seu representante legal

Sr.(a) portador(a) da cédula de identidade no

e do CPF no _, declara sob as penas da lei,

que esta empresa Iincluindo empresário(s), socio(s), dirigente(s), responsável(eis)

técnico(s), e ou qualquer outro(s) responsável(eis), independente da denominação não

estão respondendo processo judicialmente com sentença definitiva, em quaisquer esferas
governamentais, relativamente a fraudes em licitaçÕes públicas, danos ao erário público e

ou formação de quadrilha. Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração,

resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do

Codigo Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sançÕes

administrativas previstas na Lei no 8.666/93 e alteraçÕes posteriores, bem corno demais

normas pertinentes à espécie".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

I
I
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÂ.O PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇO,S No 00112020 - CPL

ANEXO XIV

DECLARAçI\O DE TNFORMAçÃO OA ATTVTDADE DE MAIOR RECETTA

, CNPJ no

sediada em por intermédio de seu representante

legal S(a) portador( a) da cédula de identidade no

e do CPF no

declara sob as penas da Lei, que a atividade descrita abaixo, devidamente enquadrada na

Classificação Nacionarl de Atividades Econômicas CNAE, representa a atividade de maior

receita desta empresa: Codigo da CNAE:

da atividade: Declaramos que para os devidos fins,

que o regime tributário federal desta empresa, para apuraçáo dos impostos é sob a forma

abaixo (assinalada coÍ1'l "x").

[ ] Lucro Real;

[ ] Lucro Presumido;

I ] Simples Nacional (opção exclusiva para empresas enquadradas na situação
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte).

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação
desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penai, sem
prejuízo do enquadr;amento 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".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

.[

N'
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Rua Urbano Santos, ns 1657 - Bairro Juçarã, lmpêratriz/MA - CEp 65.900-505 k
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITIJRA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREçOS No 001t2020 - CPL

ANEXO XV

DECLARAçÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE

PEQUENO PORTE

_, CNPJ no , sediada

em-,porintermédiodeseurepresentantelegal
s(a) portador (a) da cédula de identidade no

e do CPF no , declara sob as

penas da Lei, nos termos do art. 3o, da Lei Complementar no 123106 e alteraçÕes

posteriores, que se enquadra na situação abaixo (assinalada com "x") e que não se

enquadra em qualquer das hipoteses de exclusão relacionadas no art. 30 da referida lei.

[ ] Microempresa- MEi

[ ] Empresa de pequeno porte- EPP

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação

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

à espécie".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

f,
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMISSlio pn,RvtANENTE DE LICITa.çÃo - cPL

TOMADA DE PREçOS No 00112020 - cPL
ANEXO XVI

DAS MEDIDAS PREvENTIVAS Ao coMBATE DA COV!D-19 NA REALIZAÇÃO OES
sessÕes

CONSIDERANDO a existência de pandemia do COVID-19, nos termos declarados pela

Organização Mundial da Saúde - OMS, e, assim, tendo sido reconhecida Emergência em

SaúOe púUtica de lmportância Nacional, pela Portaria no 18812020, expedida pelo Ministério

da Saúde;

CONSIDERANDO a Lei Federal no 13.97912020, que dispÕe sobre as medidas para

enfrentamento decorrente 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/MA, dispr:ndo acerca das medidas adotadas pelo Município para o

enfrentamento da pandemia do Covid-19;

CONSIDERANDO a RECOMENDAÇÃO por meio do Ofício Circular no 8312020, da

Controladoria Regional da União no Estado do Maranhão, bem como pela

RECOMENDAÇÃO no 00612020, do Ministerio Público do Estado Do Maranhão por meio da
1a Promotoria De Justiça Especializada de lmperatriz em ação conjunta com o Ministério
Público Federal, por meio do 30 Ofício da Procuradoria da República no Município de
lmperatriz, quanto à realização de licitações durante a pandemia de COVID-19;

INFORMAR, que:

Todas as sessões de Concorrência Pública e Tomada de Preço serão realizadas
temporariamente no Auditorio da Secretaria Municipal de Saúde - SEMED, localizada na
Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatriz-MA;

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: disponibilizaçâo de máscaras, luvas e
álcool gel (70o INPM) para todos os representantes presentes, organização do auditorio
com afastamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros de distância entre os presentes;
intensificação da higienização das áreas de acesso onde as sessões ocorrerão, além de
higienização do proprio recinto, com especial atenção às superfícies mais tocadas
(maçanetas, mesas, cadeiras etc.);

As informações e mredidas previstas neste topico poderão ser reavaliadas a qualquer
momento de acordo com a evolução da pandemia da Covid-19, conforme orientação dos
orgãos fiscalizadores.
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