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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NO OO5/2022 - CPL
EDITAL

,t. PREAMBULO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA, ATTAVES dA COMISSÃO PERMANENTE DE
LlclrAçÃo Do tvtuNtcÍpto DE lt\itPERATRtZ (CpL) instituída peto Decreto no 44, de 31 de jutho
de 1997, e Portaria no 3.259 de 20 de janeiro de 2022, to,na público para conhecimento dos
interessados que às g:00h do dia 1s de junho de 2022, serão recebidas as documentaçôes e
propostas e inÍciada a abertura dos envelopes relativos à licitaçáo em epígrafe, na modalidade
CONCORRÊNCA PÚBL|CA, na forma presenciat, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, de
interesse da SECRETARIA MUNIC|PAL DE sAúoE - sEMUs, nos termos da Lei no. 8.666/1993
e suas alterações posteriores; pela Lei complementar no 123, de 14 de dezembro 2006, alterada
pela Lei Complementar n' 147, de 07 de agosto de 2014, peto Decreto no g,53g, de 06 de
outubro de 2015, bem como pelas demais normas pertinentes à especie, tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo no. 02.19.00.s42 ol2oz1 - SEMUS, de .17 de dezembro de
2021, conforme descrito neste Edital e em seus anexos. Todas as sessões de concorrências
Públicas serão realizadas temporariamente no Auditório da secretaria Municipal de saúde -
SEMUS, localizada na Rua urbano santos, no 1657, 3" andar, Bairro Juçara, lmperatriz-lVlA.
caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente licitação será
realizada no primeiro dia útil subsequente.

2 OBJETO DA L|C|TAÇÃO:

z'1 constitui objeto do presente certame a contratação de empresa especializada em
serviços de engenharia para construção de um centro Especializado em
Reabilitação rv - (cER rv), situado na Rua são João, s/n - Jardim das oliveiras,
lmpêratriz-MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo
de Referência/Projeto Básico, Anexos neste edital.

2.2 o valor global estimado de acordo com os pÍeços praticados no mercado, para a
prestação dos serviços foi de R$ 6.874.566,98 (seis milhões, oitocentos e setenta e
quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos).

2'3 Os valores unitários vigentes de cada produto e serviços foram estimados através do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construção Civil - SlNApl, Sistema
de custos Referenciais de obras - srcRo, sistema de orçamento de obras de sergipe -ORSE, secretaria de Estado de Desenvorvimento urbano e obras púbricas - sEDop ê
Secretaria de lnfraestrutura Urbana _ SEINFRA, CAEIVIA, EMBASA.

2'4 Os preços aplicados para elaboração da planilha orçamentária retirada dos indicadores de
preços deverão ser DESONERADOS, conforme legislação vigente.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA .\,IUNICIPAL DE SAÚDE

ENVELOPE NO 01 - DOCUMENTACÃO DE HABILITAÇAO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE LtC|TAÇÃO - CpL
RUA URBANO SANTOS, No 1657 - BATRRO JUçARA - tMpERATRtZ - MA
coNcoRRÊNCh PÚBL|CA N" OO5/2022-CPL - bata: 15/06/2022 AS g:OO horas.
(Razão social ou nome comercial do licitante e endereÇo).
(A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DEVERÁ ESTAR PREFERENCIALMENTE
ENCADERNADA E NUMERADA)

9.í.1. Os Documentos de Habilitação poderão ser acondicionados em caderno único, ter
todas as suas páginas numeradas e rubricadas por representante legal da licitante e
deverão ser apresentados, alternativamente, em original, por qualquer processo de

cópia autenticada por cartório competente, por servidor da administração pública ou

publicação em órgão da imprensa oficial. (Redação dada pela Lei no 8.883, de 1994
Art. 32). Para permitir que a Comissão Permanente de Licitação - CPL atestê sua
autenticidade, só serão aceitas cópias legíveis, que ofereçam condições de análise
por parte da Comissão Permanente de Licitação - CPL.

ENVELOPE NO 02 - PROPOSTA PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMlssÃo PERMANENTE DE LtCtrAÇÃO - CpL
RUA URBANO SANTOS, No 1657 - BATRRO JUçARA - tMpERATRtZ - MA
CONCORRENCIA PUBLICA No 005/2022-CPL - Data: ',510612022 às 9:00 horas.
(Razão social ou nome comercial do licitante e endereço).
(A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÁ ESTAR PREFERENCIALIiIENTE ENCADERNADA E
NUMERADA).

9.1.2. A Proposta de Preços exigida deverá ser apresentada em 01 (uma) via

encadernada, em grampo trilho, com suas folhas numeradas e rubricadas pelo

representante legal ou preposto, em envelope fechado, denominado ENVELOPE

02, datilografada ou digitada em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou

entrelinhas.

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

licitantes deverão apresentar:

9.2.1. CREDENCIAMENTO (somente para as empresas que se fizerem presentes,

devendo cumprir o disposto no item I deste Edital), separadamente dos

envelopes.
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