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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

sEcRETAR|A DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS
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OFíCIO NO 253/2021 _ GAB/SINFRA

IMPERATRIZ _ MA, 28 DE ABRIL DE 2021

Ao llustríssimo Senhor
FRANCISCO LEAL SENA
Presidente da Comissão de Licitação do tVunicípio
NESTA MUNIC

Comissão
t lz

FIEC EiID

Nobre Presidente,

Ao cumprimentá-la cordialmente, servimo-nos do presente expediente para

soLtctTAR a Vossa senhoria a REPUBLIGAÇÃo da CONCORnÊruCtn PUBLICA no

002-2020 - CPL, com base nos ajustes e adequações realizados no Projeto Básico e na

[\4inuta do Edital que seguem.

Declaro que a presente despesa está adequada orçamentária e financeiramente

a Lei Orçamentária Anual, sendo compatível com o PPA e a LDO, nas rubricas abaixo:

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa

Jurídica;

728

00 - Tesouro [Vunicipal

Sem mais para o momento, encaminho votos de el valor e prestígio

q

ZIGOMAR
Secretário Municipal

IO F!LHO
e Serviços Públicos

LI
tu

SEcRETARTA Dr rnFxÂEsrRr.truRÀ E ssRvrÇos púslrcos
Rua Y, s/no - Nova fnrperatriz - Fone: (99) 3524-9865
CEP: 65.907-180 - Inrperatriz * MA CFIPJ: $6.158.l15S/0001-16

Unidade Orçamentária 1 5.51 2.0A64.2170 - Limpeza Pública;

Natureza

Ficha

Fonte de Recurso



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO No 06012021

GABINETE DO PREFEITO

Imperatriz - MA, 09 de Junho de 2021

de Sousa

Chefe de

,\ 4a:íA

Rua Rui Barbosa, 20 I - Centro CEp - 65.90 I -440
www. imperatriz. ma. gov.br

0I

REFERÊNCAS

Destino: CPL Data: 1310312020

PROCESSO: 02. í 0.00.041 12020 Valor: R$ 38.760 .141,96

Assunto: CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUçÃO

DE SERVIçOS DE LTMPEZA PUBLTCA NO MUNrCtptO DE IMPERATRIZ-MA.

lnteressado: SINFRA

DESPACHO: Encaminhamos para que seja dado ciência e caso seja do interesse e conveniência da
municipalidade,

DE

cRE DOa?
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ofício n" 07012021- CGIúLICITAÇÃO Imperatriz - MA, 08 de junho de 2021.

Ao Senhor
Marcelo Martins de Sousa
Chefe de Gabinete do Prefeito

Referência: Processo Administrativo no 02.10.00.041/2020-SINFRA, ref. a abertura de
processo de pedido de licitação paÍa a contratação de empresa especializada para execução de

serviços de limpeza pública no município de Imperatnz - MA, com estimativa do valor global de

RS 38.760.141196 (trinta e oito milhões setecentos e sessenta mil cento e quarenta e um reais
e noventa e seis centavos).

n i^í'
O processo iniciado em 1310312020 com 02 volumês,''consta até esta análise 1181 folhas, sendo
que, a análise da documentação se dará após o pedido de Reabertura da Concorrência Pública
(exarada na folha 939) solicitado no dia 2810412021 em detrimento a alteração (ajustes e

adequações) no Projeto Básico.

o Solicitação de Republicação da Concorrência Pública (fl. 939);
o Projeto Básico (fls. 940/968);

o Anexo I ao Projeto Básico - Planilha Orçamentária (fl. 969);

o Cotação de Preço (fls.9701999);
o Anexo II ao Projeto Básico -.Composição dos preços unitarios (fls. 1000/1003);

o l'abela de Composição Analítica de preços Unitrírios (fls. 1004/1016);
o Tabela de Composição Auxiliar (fls. 10171036);
o Anexo III ao Projeto Básico - Composição de BDI (fl. 1037);

o Anexo lV ao Projeto Básico - Encargos Sociais (Í1. 1038);

o Minuta do Edital - Pregão Eletrônico (fls. 1039/1089);
. Cópia do Projeto Básico e seus anexos (fls. 1090i 1159);

o Anexo II a minuta do edital - rnodelo de carta credencial (fl. 1160);

o Anexo III a minuta do edital - modelo de atestado de visita (fl. 1161);

o Anexo IV a minuta do edital - declaração de concordância (Í1. 1162);
o Anexo V a minuta do edital - modelo de carta de fiança banciíria (fl. 1163);
o Anexo VI a minuta do edital - declaração de Pessoa Jurídica (fl. 116a);
o Anexo VII a minuta do editai - termo de compromisso de combate à comrpção e ao

conluio entre licitantes e de responsabilidade sócio-ambiental (fls. 116511166);
o Anexo VIII a minuta edital - declaração que o(s) empresário e sócio(s) e dirigente(s)

responsável(eis) técnico(s) não é(são) servidor(es) publico(s) do município de Imperatriz

- MA (fi. 1167);

o Anexo IX a minuta edital - declaração de enquadramento (fl. I l6s);
o Anexo X a minuta do edital - minuta do contrato (fls. 1169/1180);
o Anexo XI a minuta do edital - Medidas Preventivas ao combate ao

realização das sessões (Í1. I l8l )" il
,,.ü - t,'Átq
É1'

Rua Rui Barbosa, 201, l" andar- Cenffo. CSp - 65.900-440.
cgm(@imperatriz.ma.gov.br www.imperatriz.ma.gov.br
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CONTROLADORIA GERAL DO 1VIUNICÍPTO

Não consta nos autos folhas com impressão/paginação no verso, estando todas em

branco. Outrora encamiúamos para que seja dadas ciência e autorização do Seúor Secretario, e

caso seja do interesse e conveniência da municipalidade, que seja encaminhado para realizaçáo

da Concorrência Pública.

N. termos,

Encaminhamos.

A-.

Idson Futnndodel,,
Antonio Cardoso

Chefe de Contas e Controle Interno

Mat.:50.617-6 Controlador Geraldo tllluniciPio

Mat" 38164-0

Rua Rui Barbosa, 201 , l' andar - Centro. CEP - 65.900-440.

cgm@imperatriz.ma.gov.br www.irnperatriz.ma.gov.br Página 2 de2
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coNCoRRÊNcta pUBLICA N" 002/2020-cpl

EDITAL

r. pnrÂuBULo

A PRIIF'EITURA MUNICIPAT, DE IMPERATRIZ - MA. ATTAVéS dA COMISSÃO PTNH,TANEN'IE

DE LICITAÇÃO DO NiIUNtCÍpto DE IMPERATRIZ (CPL)" instituída pelo Decrero no "14. de 3l de

.iulho de 1997 e Portaria no 204 de 2l de.ianeiro de 2021, torna público para conhecimerrto dos

intercssados que. às 09:00 horas, do dia 26 dejulho de202l, serão recebidas as documerrtações e
propostas e iniciada a abefiura dos envelopes relativos à licitação ern epígraÍê. na rnodalidade

CONCORRÊNCLq PUBLICA. na Íbnna presencial. do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, Regirne:

Ernpreitada por Preço Clobal. de interesse da SECRETARIA DE INFRAESTRUTLIRA E SERVIÇOS
PUBLICOS - SINFRA. nos termos da Lei n".8.666/1993 e suas alterações posteriores: pela l-ei

Complementar rro 123. de l4 de dezembro 2006. alterada pela Lei Complementar no 147. de 07 de

agosto de 2014. pelo Decreto no 8.538. de 06 de outubro de 2015. bern como pelas dernais nornras

pefiinentes à espécie" tendo em vista o que consta do Processo no.02.10.00.04112A20 - SINFRA"
conforme descrito no Projeto Básico. Edital e eln seus anexos. Temporariamente as sessões ocorrerão

no Auditório da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. localizada na Rua Urbano Santos" no

1657. -1" andar. Bairro Juçara, Imperatriz-lVlA. Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento
legal, a presente licitação será realizada no primeiro dia útil subsequente.

I. OBJETO

l.l. Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Lirnpeza Pública no rnunicípio

de hnperatriz - MA. conforme as condições estabelecidas neste Edital. Pro.ieto Básico e Planillra

Orçarnentár'ia em anexo.

t.2.DA DESCRTÇÃO nOS SERVIÇOS

1.2.1. A descricão dos serviços são as estabelecidas no item l0. subitens l0.l ao l0.l2.l do Pro.ieto

Básico. Anexo i deste Edital.

T.3. DAS ESPECIFICAÇOES GERAIS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

1.3.1. A descrição das especificações gerais da prestação do serviço são as estabelecidas no itenr I l.
subitens I I .l ao I 1.4.10 do Pro.ieto Básico, Arrexo I deste Edital.

1.4. Valor estimado para execução da obra e de R$ 38.760.141,96 (Trinta e oito milhões, setecentos

e sessenta mil, cento e quarenta e um reais e noventa e seis centavos).
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2. DO PRAZO DE EXECUÇAO

2.1. O prazo de execução será de I 2 (doze) meses.contados a parlir da data do recebirnento da ordetn de

Serviço emitida pela Secretaria de lnfraestrutura.'fransportes e Serviços Públicos - SINFRA.

2.2. A vigência do contrato será de l2 (doze) meses, iniciando-se a partir da assinatura da prirneira Ordern

de Serviço. podendo ser prorrogado por igual periodo. através de termo aditivo. confbnne inciso Il. do

art.57 " da Lei N" 8.666i93 e suas atualizações.

3. DA DOrAÇÃO ORÇAMENTÁRrA

3.1. Os recursos orçamentários necessários para a contratação dos serviços serão provenientes da seguinte

classificação Íuncional programática:

Unidade Orçamentária: I 5.5 12.0064.21 70 - Lirnpeza Pública:
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica:
Ficha: 728 - Fonte de Recurso: 001 - Tesouro Municipal

4. DO LOCAL DE RETIRADA DO EDITAL E APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS:

4.1. A Comissão Permanente de Licitação.iuntamente com o Setor Técnico da SINFRA. prestarão todos

os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta licitação sobre este Edital. Projeto Básico e seus

anexos.

4.2. O Edital e seus anexos poderão ser:

a) consultados gratuitamente no sítio eletrônico da Prefeitura. através do endereço eletrônico

www.imperatriz.ma.gov.br/licitacoes. disponível para download. ou na sede da CPL. na Rua

LJrbano Santos. n' 1657. Bairro.luçara. lmperatriz/MA. CEP 65.900-505. no horário comercial. de

segunda a sexta-feira. de 08:00 às l4:00 horas: ou

b) obtidos mediante pagamento no valor de R$ 50.00 (cinquenta reais). a ser recolhido atraves de

Documento de Arrecadação Municipal - DAM. ernitido pela Secretaria de Plane.iamento. Fazenda

e Gestão Orçarnentária - SEFAZGO:

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

Pública deverão ser protocolizados. rro horário comercial. de segunda a sexta-feira. de 8:00 às l4:00

www. irnpelatrre" ma "çov. br
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horas. no Protocolo Geral da Cornissão Permanente de Licitação ou mediante via postal com Aviso de

Recebimento (AR) enviadc. ao endereço indicado no item 1.2,"a".

4.3.1. Temporariamente no período da Pandemia. os pedidos de esclarecimentos bem como

Impugnações, serão aceitos e recebidos através do endereço eletrônico:

atend imentoú)i mperatriz.ma. gov. br.

5. DOCUMIiNTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL

5.1. Integram o presente Edital. corro partes indissociáveis. os seguintes anexos:

a) Anexo I - Projeto Básico. Planilha Orçamentária. Composição de Preços Unitários. E,ncarqos

Sociais e Composição de BDI:

b) Anexo ll- Carta Credencial:

c) Anexo lll- Modelo de Atestado de Visita:

d) Anexo IV - Declaração de Concordância;

f) Anexo V - Declaração conforrne Artigo 27. Inciso V. da Lei n".8.66611993:.

g) Anexo Vl - Termo de cornpromisso de combate à corrupção e ao conluio entre licitantes e de

responsabil idade socioambiental :

h) Anexo VII- Declaração que o(s) ernpresário (s). sócio (s). dirigente (s). responsável (eis) técnico
(s) não é (são) servidor (es) publico (s) do Município de Imperatriz - MA.

i) Anexo VIII - Declaração de enquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte.
conÍbrme previsto no Art.3o da Lei Complementar n.o 12312006 e alterações
posteriores.

j) Anexo {X - Minuta do Contrato.

k) Anexo X - Das medidas preventivas ao combate da Covid- I 9 na realização das sessões.

6. DA PARTICIPAÇÃO

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 rro Edital para a execução do Objeto.

6.2. A participaçâo na Licitação inrplica na integral e incondicional aceitação de todos os termos.

cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos. bern como das Normas da ABNT e da SINFRA.
ressalvado o disposto no ParágraÍb 3o. do Artigo 41. da Lei no. 8.66611993 e suas alterações posteri

CPL

www" irnperêtfÍ2" ma.§0y. br
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6.3. Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação:

6.3.1. Pessoa física ou.lurídica que esteja cumprindo sanção de suspensão de licitar cor11 il

Adnr i n istração Púrbl ica;

6.3.2. Ernpresas declaradas inidôneas ou SUSPENSAS para licitar e/ou contratar com a

Administração Pública. enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até qr,re seja

prornov ida a reabi I itação;

6.3.3. Ernpresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível corn o objeto desta licitação:

6.3.4. Empresas que tenham sócio-gerente. diretor ou responsável técnico. que se.ia servidor ou

dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal.

6.4. i!, vedada a participação de consórcios nesta licitação, conforme justificativa do subitem 4.4

do Projeto Básico.

6.5. Não poderão participar desta licitação pessoa.iurídica na qual haja administrador ou sócio conr

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

pela demanda ou contrataçãol ou que exerça Íunção de autoridade hierarquicamente superior no ârrrbito

do poder executivo municipal.

6.6. Enrpresas cujos proprietários e/ou sócios exerçam mandato eletivo capaz de ense.iar os

impedimerrtos previstos nos Arts. 29. inciso IX com 54, I. "a" e li. "a". da Constituição Federal. Servidor

público rnunicipal de Lnperatriz.

7. CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO

7.1. As empresas licitantes que se Ílzerem representar nesta licitação. além dos envelopes de

"habilitação" e "proposta de preços". deverão et-etuar seu credenciamento e entregá-lo no ato de entreca

dos envelopes. conforme abaixo:

7.1.1. SOCrO(A), EMPRESÁRrO(A) OU ASSEMELHADO(A):

7.1.1.1. Deverá apresentar cédula de identidade ou docurnento equivalente qLre possua Íbto.

requerirnento de empresário. no caso de empresa individual. ou empresa individual de

responsabilidade limitada - EIRELI. ou ato constitutivo. estatuto ou contrato social ern vigor.

devidamente registrado. em se tratarrdo de sociedades conrerciais e. no caso de sociedade por

ações. acompanhado de docurnentos de eleição de seus adnrinistradores. ou inscrição do ato

constitutivo. no caso de sociedades civis. acompanhada de prova de diretoria em exercício.

www. irnperatnz. ma. gov. br
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decreto de autorização. em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira ern Íuncionarnento

no País. e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão cornpetente.

quando a atividade assinr o exigir. que comprovern sua capacidade de representante lesal. com

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

adrninistrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada ata de reunião ou assembleia em

que se deu a eleição.

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

7.1.2.1. Deverá apresentar lnstrumento Público de Mandato (Procuração). assirrada por tabelião

e possuindo o selo de fiscalização do Poder Judiciário do Estado da sede do Cartório. outorgando

obrigatoriarxente poderes para representar a rlesma ern licitações públicas. interpor recurso e

renunciar a sua interposição. A outorgante poderá ainda. conferir a(ao)oLrtorgado(a) poderes

para emitir proposta de preços. ernitir declarações" receber intimação/convocação. assinar

contrato. assim como praticar todos os dernais atos perlinentes ao certame em norne da

outorgante. Deverá apresentariuntamente com o referido instrumento. cédula de identidade ou

documento equivalerrte qLre possua tbto do(a) outorgado(a).requerirnento de empresário. r-ro caso

de empresa individual, ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI. olr ato

constitutivo. estatuto oLl contrato social em vigor, devidamente registrado. ern se tratando de

sociedades comerciais e. no caso de sociedade por ações. acompanhado de documentos de

eleição de seus adntinistradores. oLr inscrição do ato constitLltivo. 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 ÍIncionamento no País. e ato de registro ou autorização

para Íirncionamento expedido pelo órgão competente. quando a atividade assim o exigir. qLre

comprovem a capacidade de representante legal do olrtorgante. com expressa previsão dos

poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações: ou

1.1.2.2. Deverá apresentar Instrumento Particular de Mandato(Procuração) ou Carta Credencial

(Modelo no Anexo Ideste Edital). outorgando obrigatoriarxente poderes para representar a

rnesma em licitações públicas" interpor recLlrso e renunciar a sua interposição. A oLrtorsante

poderá ainda. conf'erir a (ao)outorgado (a) poderes para emitir proposta de preços. crnitir
declarações. receber intirnação/convocação. assinar contrato. assim como praticar todos os

dentais atos pertinentes ao certame em norne da outorgante. Deverá apresentar juntarnente cotn

o referido instrumento oLr carta credencial. cédula de identidade ou documento equivalente que

possua foto do (a) oLrtorgado (a). requerirnento de empresário, no caso de empresa individual.

ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI. ou ato constitutivo" estatuto

www, imper*tri: 
" ma"çcv. br
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contrato social em vigor. devidamente registrado. e se tratando de sociedades comerciais. e. ncr

caso de sociedade por ações. acompanhado de docurnentos de eleição de seus adtninistradores.

ou inscrição do ato constitutivo. no caso de sociedades civis. acompanhada de prova de diretoria

em exercício. ou decreto de autorizaçáo. em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira

ern flncionamento no País. e ato de registro ou autorização para funcionarnento expedi<Jo pelo

órgão competente. quando a atividade assim o exigir. que comprovem a capacidade de

representante legaldo outorgante. corr expressa previsão dos poderes para exercício de direitos

e assunção de obrigações.

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

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

Pequeno Porte - EPP ou Cooperativa equiparada - COOP. apta a usufruir do tratamento Íavorecido

estabelecido nos Arts. 42 a 49 da Lei Complementar No 123 de 2006.

7.1.4. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encanrinlrar seus

representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas. podendo.

inclusive" encarninhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e

horários finais para recebimento dos niesmos. constantes neste Edital. A correspondência deverá ser

endereçada com Aviso de Recebirnento (AR) para a Cornissão de Licitação no endereço indicado rro

Item 4.2, "a" deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados. alérn das declarações

complementares. corl'r antecedência mínima de l(urna) hora do momento marcado para abertura da

sessão púrblica.

7.2. Os documentos enumerados neste Edital deverão ser apresentados. obrigatoriarnente. da seguinte

Íbrnta:

7.2.1. Documento(s) original(is). os quais Íàrão parte do processo licitatório: ou

7,2,2, Por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente. por servidor da

adrnirristração ou publicação err órgão da imprensa oÍlcial conforme exigência da Lei 8.666/93 e

suas alterações.

7.3. A não apresentação ou incorreção nos documentos de credenciamento â que se refere o item

7 deste Edital, bem como a àpresentação 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.

7.1. A empresa licitante apenas poderá substituir o representante legal. caso o

devidarrente crederrciado na sessão pública anterior.

tnestno e
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7.5. Não será adrnitida a participação de Lrm rneslno representante para mais de uma ernpresa licitante.

8. NO ATO DA SESSÃO PUBLICA PARA RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS

8.1. Documentação Exigida: A documentação deverá ser entregue pela empresa licitante à

COMISSÀO PERMANENTE DE I-lC|TAÇÀO - CPL. enr 02 (dois) envelopes opacos. devidarnente

lacrados e invioláveis. o prirneiro. identiÍlcado como "ENVELOPE N'01 - DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO".o segundo. como "ENVELOPE N'02 - PROPOSTA DE PREÇOS". ern cu.ias

partes externas. alern da razão ou denorninação social da empresa licitante. deverão conter:

Envelope n" 01 - Dqcumeltaçãq de Ha[litaçao

À
PREFEIl'URA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE I-ICITAÇÀO _ CPL
Rua Urbano Santos, n' 1657 - Bairro Juçara - Imperatriz - MA
coNCoRRÊNCm PUBLICA N" 002/2020 -CPL - Data: 26107/2021às 09:00 horas.
(Razão social ou norne cornercial do licitante e endereço).
(A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DEVERÁ ESTAR PREFERENCIALMENTE
ENCADERNADA E NUMERADA)

8.1.2. Os Docurnentos 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.

alterttativamente" ern original. por qualquer processo de cópia autenticada por cartório cotnpetente.

por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. (Redação dada pela Lei

rro 8.883. de 1994 Art. 32). Para perrnitir que a Comissão Permanente de Licitação - CPL ateste sua

aLrtenticidade. só serão aceitas cópias legíveis. que of-ereçam condições de análise por parte desta

Comissão de Licitação.

Envelone n." 02 - Proposta Precos

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÂO PERMANEN-fE DE LICIT'AÇÃO - CPL
Rua Urbano Santos, N' 1657 - Bairro Juçara - Imperatriz - MA
coNCoRRÊXCtA PUBLICA N" 002/2020-CPL - Data: Data: 26t07/2021às 09:00 horas.
(Razão social ou norne comercial do Iicitante e endereço).
(A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÁ ESTAR PREFERENCIALMENTE ENCADERNADA
NUMERADA);

E

NO

)3qq J§ê.
CPL

www, i mperatrrz- ma. g*v. br



,{, ,. l

â.
-lrry

tsrÀuc $(} i(AxÂIrlltÃo
p*Er§Í?uRÀ r-.lrlxtcrpÂL 0Ê IÍ.{ptRÀTnIã

§EC§ÊÍÁntÂ §3 lâafRÀ§§TRüTUnÂ § SfnYrÇO§ púBLIC$$

8.1.3. A Proposta de Preços exigida deverá ser apresentada em 0l (urna) via encadernada. em grampo

trilho. com suas folhas nulneradas e rubricadas pelo representante legal ou preposto. em envelope

fêchado. denominado ENVELOPE 02. datilograÍàda ou digitada em linguagem clara e ob.ietir,'a.

sem erros. rasuras ou entrelinhas.

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

del'erão apresentar:

8.2.1. Credenciamento (sonrente para as empresas que se fizerem presentes" devendo cttnrprir o

disposto no item 7 deste Edital)" separadamente dos errvelopes.

8.2.2. Envelope "Documentação de Habilitaçãor', contendo os documentos para habilitação.

observando o disposto no item 9 deste Edital.

8.2.3. Envelope "Proposta de Preços", contendo o(s) preço(s) do objeto ora licitado. observado o

disposto no item 10 deste Edital.

8.2.4. Declarada à abeftura da sessão terminado o credenciamento. não mais serão adrnitidos novos

proponentes. passando-se imediatamente ao recebimento dos envelopes contendo. em separado. os

documentos de habilitação e as propostas de preços. ern envelopes opacos. lacrados e rubricados.

9. DA HABILITAÇÃO

9.r. vERrFrcAÇÃo PREVTA PELA COMTSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: ('omo

condição prévia ao exame da docurnerrtação de habilitação do licitante poderá ser veriÍlcado o everrtual

descunrprimento das condições de participação. especialmente quanto à existência de sanção que

irnpeça a participação no certame ou a futura contratação. mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.I.1. SICAF:

9.1.1.1. Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS. mantido pela Controladoria-

Geral da U n i ão www.portaldatransparenc i a. gov.br/cei s :

9.1.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Adrninistrativa.

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça.

adrn/consultar il

9.1.1.3. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos -

CADICON. mantidas pelo Tribunal de Contas da União - TCU:

I3SO pp

\to
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9.1.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em norne da empresa licitante e tambcrm de seu sócio

rna.foritário. por Íbrça do ar-tigo l2 da Lei n" 8.429.de 1992. que prevê. dentre as sanções impostas

ao responsável pela prática de ato de impru:bidade administrativa. a proibição de contratar corr o

Poder Público. inclusive por interrnédio de pessoaiurídica da qual seja sócio rnajoritário.

9.1.2. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Irnpeditivas

Irrdiretas. o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das enrpresas apontadas no

Relatório de Ocorrências lmpeditivas Irrdiretas.

9.1.3. A tentativa de burla será verificada por rneio dos vínculos societários. linhas de Íbrnecirnento

similares. dentre oLltros.

9.1.4. O licitarrte será convocado para rnanifestação previamente à sua desclassiÍ'icação.

9.1.5. Constatada a existência de sanção. o licitante será declarado inabilitado. por falta de condição

de participação.

9.1.6. As Microernpresas e E,mpresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a docurnentação de

habilitação. ainda que ha.ia algurna restrição de regularidade Ílscal e trabalhista. nos termos do art.

.13. ,s 1o da LC no 123. de 2006.

9.2. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - "ENVELOPE N" 01"

9.2.1. HABILITACÃO JURÍDICA: A documentação ref'erente à habilitação jurídica compreende os

documerrtos abaixo relacionados:

9.2.1.1. Registro comercial. no caso de ernpresa individual ou empresa individual de

responsabilidade linr itada - EI RELI:

9.2.1.2. Ato constitutivo. estatLlto oll contrato social em vigor acompanhando de todas as suas

alterações. devidarnente registrado" ern se tratando de sociedades comerciais/empresariais e. rro caso

de sociedades por ações. acompanhado de docurnentos de eleição de seus administradores:

9.2.1.3. Os documentos mencionados no subitem 9.2.1.2 deverão estar acompanhados de suas

alterações ou da respectiva consolidação e deles deverá constar. entre os ob.ietivos sociais. a

execução de atividades da mesma natllreza ou compatír,el com o ob-ieto desta Concorrêrrcia:

9.2.l.4.lnscrição do ato constitutivo. no caso de sociedades civis. acompanhada de prova de diretoria

enr exercício:

www, i *:peratrre. rna, gov. br
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9.2.1.5. Decreto de autorização. ern se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no País" e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão

competente. quando a atividade assinr o exigir.

e.2.2. REGULAR|DADE FISCAL, SOCrAL E IRABALXI§TÂ A documerrtação reÍ-erente à

habilitação Ílscal" social e trabalhista cornpreende os docurnentos abaixo relaciorrados

9.2.2.1. Cópia de inscrição rro Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF). rtos terrros «lo Art. 29

incisos l. da Lei n" 8.66693) do ernpresário (no caso de microempreendedor irrdividual. ou

empresário. ou empresa individual de responsabilidade lirnitada - EIRELI). ou do presidente (no

caso de sociedade anônirna). comprovando a inscrição para com a Fazenda Federal.

9.2.2.2. Cópia de lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. através do

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral. ernitido pela Secretaria da Receita Federal do

Ministério da Fazenda. comprovando possuir situação cadastral ativa para com a Fazenda Federal.

9.2.2.3. Cópia de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo à sede da licitante.

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

9.2,2.4. Prova de Regularidade corn a Fazenda Federal. e coffl a Previdência Social relativa ao

dornicílio ou sede do Licitante através de:

a) Certidão Coniunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da

União uniÍ'icada em relação aos Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de

Terceiros junto a Seguridade Social - CND/lNSS. conforme a Portaria PGFN/RFB n". 358/201.1.

e Portaria PGFN/RFB no 175112014.

9.2.2.5. Prova de Regularidade corn a Fazenda Estadual. relativa ao dornicílio ou sede do Licitante.

ernitida aÍe 120 (cento e vinte) dias antes da data de entreqa 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 Tribr.rtos Estaduais.

9.2.2.5.1. Quando a prova de regularidade de que trata o subitem 9.2.2.5.. Íbr comprovada

mediante a apresentação de uma única certidão. e dela não constar expressatxente essa

informação. caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição.

CPI-
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9.2.2.6. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal" relativa ao dornicílio ou sede do Licitante.

ernitida até 60 (sessenta) dias antes da data de entrega dos envelopes. quando não vier expresso o

prazo de validade. mediante apresentação de:

a) Certidão Negativa de Débitos Municipais;

b) Certidão Negativa da Dívida Ativa Relativa aos Tributos: Imposto Sobre Serviço de Qualcluer

Natureza - ISSQN e Taxa de Licença e Verificação Fiscal - TLVF.

9.2.2.6.1. Quando a prova de regularidade de que trata o subitem 9.2.2,6,, Íbr comprovada

mediante a apresentação de uma única certidão. e dela não constar expressamente essa

infbrrnação. caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição.

9.2.2.7. Prova de Regularidade com o Furrdo de Garantia Por Ternpo de Serviço - FGTS.

demorrstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. comprovada

rnediante a apresentação de:

a) Certificado de Regularidade de Situação perante o FGTS. ernitido pela Caixa Econômica

Federal - CEF.

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

apresentação da:

a) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Íbrnecida pelo Tribunal Superior do

Trabalho.

9.2.2.9. Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno. perigoso ou

insalubre e nern rlenores de dezesseis anos ern qualcluer trabalho. salvo na condição de aprendiz. a

partir de quatorze anos. de conÍbrnridade com o disposto no art. 27. inciso V. da Lei n' 8.666193.

nos termos do Anexo V deste Edital.

9.2.3. OUALIFICACÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA: A documentação reÍêrenre á habilitação

econônr ico-Í'i nancei ra com preende os doc umentos abaixo re lac ionados :

9.2.3.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social..iá exigíveis

e apresentados na Íbrrna da lei. que comprovern a boa situação Í-inanceira da empresa. vedada a sua

'';t"'
r|:
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Ég:Âtl$ *:o relnexxÀg

PÊÉr§lTURi t{{JRICÍpÂt O§ llrrpf RÂÍÊ::
s6rftãÍÀnrÁ sE rHrsÂüsrnllTunÂ f s svrçt)§ rúml:ce*

substituição por balancetes ou balanços provisórios. podendo ser atualizado por

quando encerrados há rnais de 03 (três) rneses da data de apresentação da proposta:

irJ "

13s 3

índices oÍlciais.
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9.2.3.2. Certidão negativa de Falência. expedida pelo distribr"ridor da sede da pessoa.iurídica. dentro

do prazo de validade previsto na própria certidão. ou. na omissão desta. expedida pelo merros a 60

(sessenta) dias. contados da data da sua emissão.

9.2.3.3. Certidão SirnpliÍicada da .lurrta Comercial do Estado do Maranhão - Jl-lCEMA. de acordo

con'r o art. lodo Decreto rf 21.04012005" paraernpresários e sociedades empresariais do Flstado do

lVtaranhão. reÍ'erente a este ano. No caso de que a sede da Licitante se.ia em outra lJnidade da

Federação. terá que apresentar Certidão SirnpliÍicada da Junta Cornercial do Estado. sede cla

erxpresa.

g.2.3.1. O balanço patrirnorrial e as denronstrações contábeis deverão estar assinados por contador

ou outro profissional equivalente. devidanrente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

comprovado mediante a apresentação do CertiÍlcado de Regularidade ProÍlssional (CRP). devendcr

ainda ser denronstrados através de cálculos à obtenção dos índices de Liquidez Geral ( LG). l-iquidez

Corrente (LC). e Solvência Geral (SG) igual ou maior que l(um)" resultante da aplicação das

seguintes fónnulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
LG-

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ATIVO TOTAL
SC:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ATIVO CIRCULANTELC:
PASSIVO CIRCULANTE

9.2.3.1.1. No caso de enrpresa constituída no exercício social vigente. admite-se a apresentação

de balanço de abertura.

9.2.3.4.2. Serão considerados aceitos corro na forma da leio balanço patrinronial e denrorrstrações

contábeis assim apresentados :

a) Publicados em Diário Oficial ou:

b) Publicados ern-iornal de grande circulação ou:

c) Registrados na Junta cornercial da sede ou domicílio do licitante ou:

cP!_
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d) Por cópia do Livro Diário. devidamente aLrtenticado na .lunta Comercial da sede ou

domicílio da licitante. na florma da IN no 65 do Departamento Nacional do Registro do

Cornercio - DNRC. de lo de agosto ,:le 1997. aÍ1.60. acompanhada obrigatoriarnente dos

TERMOS DE ABERTLIRA e de ENCERRAMENTO.

e) As empresas su.jeitas à Escrituração Contábil Digital (ECD)" deverão apresentar o Balanço

Patrirnonial transrnitido através do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).

9,2,3,1,3. Na hipótese de alteração do Capital Social" após a realização do Balanço Patrirnonial.

a licitante deverá apresentar documerrtação de alteração do Capital Social. devidamerrte registrada

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

9.2.3.4.4. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido. que no decorrer do ano

calendário. mantiver Livro Caixa nos termos da Lei no 8.981. de 20/0111995. deverá apresentar.

.iLrntamente com o Balanço Patrimonial. cópias dos TERMOS DE ABERTURA e

ENCERRAME,NTO.

9.2.4. Terrno de compromisso de combate à corrupção e ao conluio entre licitarrtes e de responsabilidade

socioambiental. (Modelo no Anexo Vl deste Edital).

9.2.5. Declaração de enquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte. conÍbrrne previsto

no Art. 3o da Lei Complementar no 12312006 e alterações posteriores. (Modelo no Anexo Vlll deste

Edital).

9.2.6. A ernpresa licitante que fbr enquadrada na sitr-ração de microempresa ou empresa de pequeno

porte que dese.iar exercer o direito de preferência como critério de desernpate. deverá apresentar a

declaração de enquadramento levando-se em consideração o úrltirno ano-calerrdário.iá exigível.

9.2.6.1. A enrpresa licitante que enqiradrar-se na hipótese do item 9.2.6.. deste Edital e não apresentar

a reÍ'erida declaração ou descumprir a Íbrrna da apresentação da mesma. não usuÍiuirá o direito de

prefêrência como critério de desernpate.

9.2.6.2. A empresa licitante que não se enquadrar rra situação de microempresa ou empresa de

pequeno porte não deverá apresentar a referida declaração. sob pena de falsidade da declaração e

consequentemente será declarada inabilitada.

9.2.7.Todos os docurnentos necessários para habilitação deverão obedecer rigorosamente a sequênci

no itetn 9 enumerados em ordem crescente e rubricados pela empresa licitante.

CPL
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9.2.8. Os documentos expedidos pela participante deverão. obrigatoriamente. ser emitidos ern papel

tirnbrado da empresa licitante" possuindo razão social. número do CNPJ. endereço cornpleto.

teleÍone e endereço eletrônico e e-rnail. Os rel'eridos documentos deverão ainda estar assinados ott

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

9.2.9. Nào será concedida prorrogação de prazo para apresentação dos doculxentos exigidos para a

habilitação. com exceção ao disposto no Art. 43 da Lei Cornplementar n" 12312006 e alterações

posteriores. confbnne segue:

9.2.9,1. As rnicroernpresas e empresas de pequeno por1e. por ocasião da participação em certatnes

licitatórios" deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de

regularidade Ílscal. mesmo qLre esta apresente alguma restrição.

9.2.9.1. Havendo algurna restrição na comprovação de regularidade fiscalserá assequt'ado o prazcr

de 05 (cinco) dias úteis. cu.io termo inicial corresponderá ao mornento em qLre o proponente fbr

declarado vencedor do ceftame.

9.2.10. OUALIFICAÇÃO TECNICA: A qualificação técnica. requisito necessário para participar na

licitação" dar-se-á por:

9.2.10.1. Registro ou inscrição da ernpresa licitante no CREA (Conselho Regional de Errgenharia e

Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo). conforme as áreas de atuação

previstas no Projeto Básico. ern plena validade.

9.2.10.2. Comprovação de a Licitante (Capacidade Técnico-Operacional) possuir em seu nome

Atestado (s)de Capacidade Técnica fornecido (s) por pessoaiurídica de direito público ou privado.

vinculada a ART do profissional executor" acompanhado (s) da (s) Certidão (ões) de Acervo Tecnico

(s) ernitido (s) pelo CREA. que comprove (m) possuir experiência naárea de lirnpeza pública. enr

quantidades compatíveis com o obieto da licitação:

9.2.10.3. A certidão de acervo técnico (CAT) e o atestado de capacidade técnica deverão conter as

inÍ'ormações relativas às características técnicas e cornplexidades tecnológicas similares ao ob.jeto

licitado. nome do (s) profissional (is). responsável (is) pela execução dos serviços. quantiÍicação

principal. local e período de execução. ou seja. infornrações suficientes e claras para a devida

comprovação:

9.2.10.1. No(s) atestado(s) e na(s) CAT(s) deverá(ão) constar o(s) rrorne(s) do(s) s)

protissional(is)

www. irnperat ri?. ína. *êv. br
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9.2.10.5. A comprovação de que o(s) responsável(eis) técnico(s) perlence(rn) ao quadro permanente

da enrpresa. deverá ser Í-eita da seguinte forrna:

a) Da carteira de trabalho (CI'PS) em qlre conste a licitante como contratante:

b) Do contrato social da Iicitante ern que conste o (s) proÍissional (is) corno sócio (s):

c) Do contrato de trabalho (rrodelo CREA) entre a licitante e o responsável téorico. ern que se

crie vínculo de responsabilidade técnica ou outro equivalerrte.

d) Caso o profissiorral ainda não tenha vínculo com a licitante. esta deverá apresentar uma

Declaração de contratação Íirtura do (s) profissional (is) detentor (es) do atestado (s) e da certidão

(ões) apresentado (s). juntamente corr a cópia autenticada da carteira profissional" acomparrlrada

da anuência com firma reconhecida do profissional.

9.2.10.6. Relação nominal e numérica. individualizando através de marca, modelo. capacidade. ano

de Íabricação" rnáquinas e equipamentos técnicos. adequados e disponíveis para a realização dos

serviços objeto desta licitação. aterrdendo ao dimensionamento de necessidade mínirna descrita no

Pro.ieto Básico.

9.2.10.7. Declaração fbrrnal da disponibilidade de todos os veículos e equiparnentos da coleta

donriciliar no prazo previsto para a assinatura do Contrato. ou se.ia. os equiparnentos devidarnente

irrstalados nos chassis e os conjuntos em boas condições de operação. para sererr vistoriados. ntr

Município de Imperatriz. Quando os veículos não fbrern de propriedade da licitante. devcrá ser

anexado o compromisso hábil entre a licitante e o vendedor. o cedente. arrendante ou o locador.

devidamente regislrado ern Cartório de Títulos e Documentos. ern que conste Declaração Forrnal

das partes. de que os veículos estarão disponíveis e vinculados ao futuro contrato. sob pena de

inabi I itação da I icitante.

9.2.10.8. Não serão aceitos veículos cornpactadores corlr mais de 05 (cinco) anos de fabricação.

9.2.10.9. Os demais equipamentos. carninhões basculantes. retroescavadeira" pá carregadeira" mini

carregadeira. trator agrícola. veículos de apoio e motos. não poderão ter mais do que 07 (sete) anos

de Íàbricação.

9.2.10.10. Os veículos cornpactadores e demais equipamentos relacionados pela licitante deverão

estar disponíveis no momento da assinatura do Contrato. para que não haja solução de conti

dos serviços
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9.2.11. Não será admitida, em qualquer hipótese, a retirada da documentação apresentada pela

licitante em sua versão original nos autos do processo.

9.2.12. Serii considerado inabilitado o licitarite que deixar de apreserrtar. ou apresentar de Íbrrna

incotrpleta. incompreensível. ilegível. conr erro. rasura. omissão, qualquer exigêrrcia contida neste

Edital.

9.2.13. Os docurnentos pertinentes e exigidos neste Edital. dentro do Envelope no 01. deverão ser

entreques preferencialmente. encadernados e numerados sequencialmente e na ordem indicada neste

Edital. a Ílrn de perrnitir maior rapidez durante a conÍ'erência e exame correspondentes.

10. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE N',02

10.1. Proposta de Preços. (Anexo I) Em papel timbrado da licitante. datilograÍada ou inrpressa por

qualquer outro meio. datada e assinada pelo seu responsável ou representante legal da licitante.

rubricada, isenta de emendas. rasuras. ressalvas ou entrelinlras. contendo. necessariamente. os preços.

em nroeda corrente nacional. em valores unitários e totais. absolutamente líquidos.iá incluídos todos os

encarqos irrerentes ao objeto: contendo:

a) Prazo de validade da proposta. que não poderá ser inÍ'erior a 60 (sessenta) dias. contados a partir

da data de abertura da licitação;

b) PRAZO DE EXECUÇÃO

b.l. O prazo de execução será de 12 (doze) rneses.contados a partir da data do recebimento da ordem

de Serviço ernitida pela Secretaria de IrrÍl'aestrutura. Transpofies e Serviços Públicos - SINFRA:

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

10.2. Orçarnento analítico cofir preços urritários. assinados rras últimas folhas e rubricados nas demais.

corrÍ-ornre Anexo Il do Projeto Básico.

10.3. Cornposição de custo unitário dos serviços.

10.4. Cornposição de custo unitário da nrão de obra.

10.5. Quadro de cornposição do BDI aplicarrdo aos preços da Obra.

10.5.1. Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo

plarrilha de custo direto.

do LDI (BDl)" nem tarr a
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10.5.2 Os itens: Admirristração Local. Irrstalação de Canteiro e Acampamento. Mobilização e

Desrnobilização. devem constar na planilha orçamerrtária e não no LDI (BDI).

10.6. Planilha de Encargos Sociais confbrnre rnodelo apresentado no Anexo IV do Pro.ieto Básico.

10.7. As Iicitantes deverão apresentar a proposta ern rnídia eletrônica (CD-ROM). Íbrnrato .Xl.S
"Excel" e em confonnidade com a proposta impressa. A ausência da proposta em rnídia. beur corno as

dirersências entre as propostas ern rnídia e escrita. não irrrplicará na desclassiÍicação da ernpresa.

devendo o pregoeiro solicitar que o licitante promova as devidas correções durante a sessão.

10.8. As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado. conÍbrme estabelece o art. -13. lV

da Lei n" 8.666/93.

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

apresentada:

10.10. Não serâo consideradas as propostas apresentadas Íbra do prazo- bern corno aquelas que

contiverem rasuras. ernendas. borrões ou entrelinhas. de rnodo a ense-iardubiedade. principalrnente eln

relação a valores;

10.11. As propostas de preços serão abertas em ato público. em data a ser det'inida pela Cornissão

Pernranente de Licitação e comunicada previamente às licitantes.

10.11.1. As Propostas de Preços que não atenderem às corrdições deste Edital. que oÍ-erecerern

alternativas de oÍêrtas e cotações. bem como vantagens nela não previstas ou preços unitários e/ou

global superiores ao linrite estabelecido. tendo-se corno limite estabelecido o orçarrento estirrado

da obra ou ainda. preços unitários e/ou global manif-estamente inexequíveis. assim considerados

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

qLre os.custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeÍlcientes de produtividade

são compatíveis com a execução do ob.ieto do contrato. bem como aqueles que não atenderem ao

Artigo rl4. ts 3o. da Lei n".8.66611993 serão desclassitlcadas. Deverá ser observado o disposto no

Arti-eo 48 da Lei n".8.666i 1993. ern especial o seu § lo para apuração de preços unitários ou -global
inexeqr"rír, eis.

10.11.2. Os docurnentos pertinentes e exigidos neste edital. dentro do Envelope n" 02" deverão ser

entregues preferencialmente. encadernados e numerados sequencialmente e na ordem indicada

neste Edital. a firn de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondentes.

10.11.3. Em nenhunra hipótese. o conteúdo das propostas poderá ser alterado. se.ia conr rel ao

características técnicas. marcas. modelos. prazo de entrega. prazo de garantia e preç

.r'&r;-?r'. 
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equiparnentos e materiais. coeÍlcientesde produtividade ou de qualqueroutra condição clue inrporte

rnodiÍicação dos seus tennos originais. ressalr,'adas aquelas destirradas a sanar apenas Íàlhas tbrrnais.

alterações essas que serão analisadas pela Comissão Permanente de Licitação.

10.11.4. Serão corrigidos automaticarnente pela equipe Técnica da SINFRA. que eruitir'á parecer

tecnico. quaisquer erros aritméticos. bem como as divergências que porventura ocorrererr elrtre o

preço unitário e o total do item. quando prevalecerá sempre o primeiro.

10.11.5. A Íàlta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal

declarado credenciado presente à reunião de abertura dos envelopes "Proposta" e com poderes para

esse Í-irn. sendo desclassiÍlcado o licitante que não satisÍizer tal exigência.

10.11.6. A falta do CNP.I e/ou endereço cornpleto poderá" tarnbém" ser suprida com aqueles

constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.o 0l - "Documentação de

Habilitação".

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

a licitante.

10.13. A Íalsidade das declarações prestadas pela empresa licitante caracteriza crime previsto no artigt'r

299 do Código Penal. sujeitando-se ainda às sanções administrativas previstas no Edital. bem como

dernais legislações vigentes.

10.14. Será considerado inabilitado o licitante que:

10.14.1. Não apresentar os documentos exigidos por este lnstrunrento Convocatório no prazo de

validade e/ou devidamente atualizados. ou não comprovar sua habilitação. ressalvado o disposto

quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas. empresas de pequeno porte e

cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n" I I .488. de 2007.

l0.l4.2.lncluir a proposta de preços no Envelope no 01.

10.15. Corrstatada a existência de algurna restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista de

microempresa. empresa de pequeno pofte ou sociedade cooperativa. a mesma terá o prazo de 5 (cinco)

dias úrteis para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito

e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. O prazo para

regularização fiscal será corrtado a partir da divulgação do resultado do julgarnento das propostas e

poderá ser prorrogado por igual período a critério da admilistração pública. quando recper

licitante. mediante apresentação de justiflcativa.
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10.15.1. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art.87 da Lei n" 8.666. de 1993,

sendo fàcultado à admirristração pública convocar os licitantes remanescentes. na ordern de

classificação, ou revogar a licitação.

10.16. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação

na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a

decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

11. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

11.1. Por Íbrça da Lei Complementar n 123106 e do art. 34 da Lei n' 11.488/07, as microempresas -
MEs. as empresas de pequeno porte - EPPs e as Cooperativas a estas equiparadas - COOPs que tenham

interesse em participar deste pregão deverão observar os procedimentos a seguir dispostos:

a) As licitantes que se enquadram na condição de ME. EPP ou COOP, e que eventualmente possuam

alguma restrição no tocante à documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista. deverão

consignar tal informação expressamente na declaração prevista no item 7.1 .3.

a.l) Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade Ílscal e trabalhista. será

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, paraa regularização da

documentação. a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a enrissão de eventuais

certidões negativas ou positivas corn efeito de certidão negativa.

a.2\ O prazo paÍa regularizaçáo fiscal e trabalhista será contado a partir da divulgação do

resultado da fase de habilitação.

a.3) A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida. a critério da administração pública"

quando requerida pela licitante. mediante apresentação de justificativa.

a.4) A não regularizaçáo da documentação, no prazo previsto na subcondição anterior, implicará

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

b) No momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor proposta se.ia

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 e trabalhista

apresentem alguma restrição. bem como alguma espécie de documento que venha comp rov ua

condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;

www. imperatri:. ma. gov. br



§§TÂ§O $O *rA§Àr*XÂ(}
pft ÉF§§{"rxi t{$rirÍ(I}Ât bã IHrtftÀYRIã

süc*âÍAftIÀ Í'x xf{ft*gsÍRrrTt Rá ã §§âylço§ púelne&§

c) Como critério de desempate. será assegurada pref'erência 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 5% (cinco por cento) superiores a melhor proposta classificada.

ll.2.Para efeito do disposto no item acima" caracterizando o empate, proceder-se-á do seguinte nrodo:

a) A ME, EPP ou COOP mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova proposta no

prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances. sob pena de preclusão:

b) A nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela considerada

vencedora do ceftame, 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 habi litatórias:

c) Não ocorrendo à contratação da ME, EPP ou COOP. na forma da alínea anterior. serão convocada

as MEs. EPPs ou COOPs remanescentes. na ordem classificatória, para o exercício do mesmo

direito;

d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs e COOPs que se encontrem

enquadradas no item ll.l. será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que

primeiro poderá apresentar a melhor oferta;

e) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item I I .l .. alínea c. o ob.ieto licitado será

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame:

f) O procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido

apresentada por ME, EPP ou COOP.

12. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO

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

Preço Global. como disposto no arÍ.45, § lo. inciso I, da Lei n." 8.666193.

12.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital inclusive financiarnento

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 simbólico, irrisório ou de valor

zero. incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, acresc

encargos. ainda que o presente Edital não tenha estabelecido Iimites mínimos.

idos dos respe ctiv

cPi-
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12.4. As propostas serão verificadas pela equipe Técnica da SINFRA 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 Cornissão

Permanente de Licitação.

12.6. Obedecidas às disposições da Lei n.o 8.666193, fica ressalvada à Comissão Permanente de

Licitação. o seu exclusivo critério e mesmo depois da apresentação das propostas. sem que caiba às

concorrentes, nas hipóteses abaixo, pleitear indenização, compensação ou vantagens a qualquer título.

o direito de:

a) Julgar livremente a presente licitação:

b) Propor motivadamente à autoridade superior. a anulação ou a revogação do certame:

c) Desclassificar as propostas que não estejam em condições de assegurar execução satisfatória do

objeto licitado. não atendam às exigências deste ato convocatório e que contenham preços excessivos

ou maniÍ-estamente inexequíveis (art.48, incisos I e II, da Lei Federal n." 8.666/93);

d) Lei 8.666193 parágraÍb 3'Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas

forem desclassificadas. a adrninistração poderá fixar aos licitantes o pÍazo de oito dias úteis paraa

apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas reÍ-eridas neste

artigo.

13. DO CONHECTMENTO DO LOCAL DOS SERVIÇOS

13.1. Comprovação emitida pela Secretaria Municipal de InÍraestrutura e Serviços Públicos de que a

empresa licitante visitou os locais dos serviços, assinada pelo responsável técnico da SINFRA e pelo

Secretário Municipal de Infraestrutura Transportes e Serviços Públicos.

13.2. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos fornecerá. atestado de visita técnica.

conforme o rnodelo constante Anexo III deste Edital. o qual deverá ser apresentado juntarnente com os

documentos de habilitação. documentos de qualificação técnica.

13.3. A realizaçào de visita técnica deverá ser agendada previamente via protocolo corl o Secretár

Municipal de Infraestrutura Transpoftes e Serviços Públicos.
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13.4. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que conste.

alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno

conhecinrento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho. assumindo total

responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que

ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

13.4.1. O referido atestado de vistoria ou a declaraçâo de não visita ao local dos serviços deverá

constar no envelope n'01 HABILITAÇÃO.

13.5. A Secretaria Municipal de lnÍiaestrutura e Serviços Públicos não oferecerá apoio logístico aos

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

13.6. Todas as despesas incorridas pelo licitante com a visita técnica tais como locomoção. hospedagem

e alimentação, serão da exclusiva responsabilidade do mesmo.

13.7. A licitante não poderá, em hipótese 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 realização dos rnesmos, bem como de qualquer falha na obtenção dos dados sobre as

corrdições encontradas.

14. DO CRITERIO DE DESEMPATE

14.1. Em caso de empate entre duas ou mais concorrentes. como critérios de desempate aplicar-se-ão

aqueles previstos no § 2o do art. 3o da Lei n" 8.666193.

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

licitantes serão convocados (art.45. §2", da Lei no 8.666193).

ls. DrvuLGAÇÔES DOS RESULTADOS

15.1. O resultado do julgamento desta licitação será divulgado na irnprensa 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 prazo máximo

de 5 (cinco) dias úteis a contar Ca intimação do ato ou da lavratura da ata, em petição escrita diri
ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL. protocolado no horário com
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segunda a sexta-feira, das 08h às l4h,no Protocolo Geral da Comissão Permanente de Licitação. Rua

Urbano Santos, no 1657 - Bairro Juçara, Imperatriz-N'lA. CEP: 65.900-505 ou mediante via postal corn

Aviso de Recebimento (AR) no endereço mencionado, ou temporariamente no período da pandemia

pelo endereço eletrônico atendimento@irnperatriz.ma. gov.br;

I6.2. Interposto o recurso. o fato será comunicado às demais licitantes, que poderão irnpugná-lo no

prazo máxirro de 5 (cinco) dias úteisl

16.3. Recebida(s) a(s) Impugnação (ões),ou pedidos de esclarecimentos, esgotado o prazo para tanto" a

Cornissão Permanente de Licitação - CPL poderá reconsiderar a sua decisão. no prazo de 5 (cinco) dias

úteis" ou. no mesmo prazo. submeter o recurso/esclarecimento. devidamente instruído, e respectiva(s)

Irnpugnação(ões)/Esclarecimentos. ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviço Púrblico. que

decidirá em 5 (cinco) dias úteis contados de seu recebimento:

16.4. A impugnação dos termos do Edital se efetivará em conformidade com o Art. 4l da Lei

8.666193. Deverá ser protocolizada, nos seguintes prazos:

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

de habilitação;

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

habilitação.

16.5. A Comissão Permanente de Licitação. na qualidade de órgão julgador do certame licitatório e no

exercício de sua função decisória. 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 PROJEl'O BÁSlCO.
EDITAL seus anexos estarão disponíveis no site da prefeitura. qual seja.

www. imperatriz.ma.gov.br/l icitacoes, 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 identiflcado no processo como representante da licitante:

16.9. Será franqueada aos interessados. desde adata do início do prazo para interposição de recursos

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

Comissão Permanente de Licitação - CPL:

16.10. Osrecursos das decisões refbrentes à habilitação ou inabilitação de licitante e.iulgarnerrto de

Propostas terão efeito suspensivo. podendo

motivadamente e se houver interesse para a autor

interpostos contra outras decisões:

a Comissão Permanente de Licitação

idade superior, atribuir efeito suspensivo ao

CP
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I 6.1 I . Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a C PL e a autoridade superior
poderá. por qualquer motivo. por sua iniciativa ou em consequência de respostas fornecidas a

solicitações de esclarecimentos ou impugnação, 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
Oflcial 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 pronogar a entrega das mesmas. pelo prazo

que. na forma da Lei. exceto quando inquestionavelmente. a alteração não afetar a formulação das

propostas (Documentação e Preço).

17. DOS ENCARGOS LEGAIS

17.1. Os encargos legais vigentes ou futuros, decorrentes da legislação social ou fiscal. bem corno 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). Ílcarão inteiramente

sob a responsabilidade da proponente vencedora. não mantendo a Administração qualquer vínculo com

os empregados da mesma.

18. DO REAJUSTE DE PREÇOS

18.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado. desde que solicitado pela

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

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

CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e

planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE.

18.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias. em respeito ao

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

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

diferenciadas. tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos

necessários à execução do serviço.

18.3. O interregno rnínimo de l(urn) ano para a primeira repactuação será contado:

18.3.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional:

a partir dos efeitos financeiros do acordo. dissídio ou ccnvenção coletiva de trabalho. vigente

epoca da apresentação da proposta. relativo a cada categoria profissional abrangida pelo

. t rllt :á.i',i ii'il fur.r":, i.{i,iii. r.i,. i-,1í:,, . :',.:r- li-.rt
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18.3.2. Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejarn

diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último rea.iuste aprovado por

autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa:

.18.3.3. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data lirnite

para apresentação das propostas constante neste Edital.

18.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da últirna

repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como última

repactuação. a data em que iniciados seus efeitos flnanceiros, independentemente daquela em que

celebrada ou apostilada.

18.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação

contratual subsequentL' ao novo acordo. dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de

mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência

do contrato. caso não haja prorrogação.

18.6. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima

fixado. ocorrerá a preclr.rsão do direito à repactuação.

18.7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada. nova repactuação só poderá ser

pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de I (um) ano. contado:

18.7.1. Da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior. em relação aos custos

decorrentes de mão de obra:

18.7.2. Do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação

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

que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa):

18.7.3. Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta" em relação

aos custos sujeitos à variação de preços do mercado:

18.8. Caso. na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo. dissídio

ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE ou à

CONTRATADA proceder aos cálculos devidos. deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de

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

valores reajustados, sob pena de preclusão
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18.9. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base diÍ'erenciadas.

a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos. dissídios ou convenções

coletivas das categorias envolvidas na contratação.

18.10. E vedada a inclusão, porocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial.

exceto quando se tornarem obrigatórios por Íbrça de instrumento legal. sentença nonnativa. acordo

coletivo ou convenção coletiva.

18.11. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e convenções coletivas

que não tratem de matéria trabalhista.

18.12. Quando a repactuação se referir aos custos da mão de obra. a CONTRATADA efetuará a

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

acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional

abrangida pelo contrato.

18.13. Quando a repactuação se referir aos demais custos" a CONTRATADA demonstrará a variação

por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o aurnento dos preços de mercado

dos itens abrangidos. considerando-se:

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

18.13.2. As particularidades do contrato em vigência:

18.13.3. A nova planilha com variação dos custos apresentados:

18.13.4. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes. valores oficiais de referência. tarifas públicas

ou outros equivalentes:

18.13.5. Índice especíÍico, setorial ou geral. que retrate a variação dos preços relativos a alguma

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

Formação de Preços da Contratada.

18.13.6. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada

pela CONTRATADA.

18.14. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas

observando-se o seguinte:

18.14.1. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
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18.14.2. Em data futura. desde que acordada entre as paftes. sern prejuízo da contagem de

periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras: ou

18.14.3. Em data anterior à ocorrêrrcia dc fato gerador. exclusivamente quando a repactuação

envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fàto gerador, na forma de acordo. dissídio

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

ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como paraa contagenr da

anualidade em repactuações Íuturas.

18.15. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram.

e apenas em relação à diferença pon,entura existente.

18.16. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias.

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

18.17. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir

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

variação dos custos.

18.18. As repactuações serão l'ormalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com

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

19. SUBCONTRATAÇÃO

19.1. As licitantes poderão apresentar Microernpresa ou Empresa de Pequeno Porle para subcontratação

de parte da obra, admitido o percentual mínimo de 10Yo (dez por cento) e máximo de 30oÁ (trinta por

cento). Vedada. assim. a subcontratação completa, da parcela principal ou ainda os itens de tnaior

relevância estabelecidos no Projeto Básico.

19.2. As microempresas e empresas de pequeno po$e a serem subcontratadas deverão estar indicadas

e qualificadas pelos licitantes com a devida identificação dos bens e/ou serviços a serem Íbrnecidos e

respectivos valores.

19.3. No mornento da análise das propostas, deverá ser apresentada a Declaração de Enquadramento

como Microempresa ou E,mpresa de Pequeno Porte dev

vigência contratual" sob pena de rescisão. aplicando-se

Com plemen tar I 47 120 14 e alteração posteriores.

endo ser mantida a regularidade ao longo

o prazo para regularização previ el
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20. DAS OBRTGAÇÕES »a CONTRAI'ADA E CONTRATANTE

20.1. As obrigações da Contratada e da Contratante são as estabelecidas no item 13 da Contratada

subitens 13.1 ao 13.23 e da Contratante item tr4, subitens l4.l ao 14.9, do Projeto Básico, Anexo I

deste Edital.

2I. DAS RESPONSABILIDADES E GARANTIAS

21.1. 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 adrnitidas paralisações dos serviços por pÍazo, parcelado

ou único, superior a 60 (sessenta) dias consecutivos, salvo por motivo de força maior. aceito por ambas

as paftes contratantes, excluídas quaisquer indenizações.

22. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

22.1.O prazodevigênciadesteContratoseráde l2(doze)meses,apartirdadatadesuaassinatura.da

prirneira ordem de serviço. podendo ser prorrogado por igual período, através de termo aditivo.

conÍbrme inciso II. do art. 57,da Lei no 8.666193 e suas atualizações.

23. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVrÇO

23.1. O local de execução do serviço está previsto no item 3, subitem 3.1 letras de " A a K" do Projeto

Básico. Anexo I deste Edital.

24. DA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

24.1. Os critérios de medição e as condições do pagamento são os estabelecidos no item 12. subitens

l2.l ao 12.2.7 do Projeto Básico, Anexo I deste Edital.

2s. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALTZAÇLA

25.1. Os critérios do acompanhamento e da fiscalização estão previstos no item 19 do Projeto Básico.

Anexo I deste Edital.

26. DAS PENALIDADES

26.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, resultante deste processo licitatório. ou pelo

descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a SECRETARIA D
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INFRAESTRUTURA E SBRVIÇOS PLJBLICOS - SINFRA poderá, garantida a prévia defesa.

aplicar à contratada as sanções a seguir relacionadas:

a) Advertência. por escrito:

b) Multa;

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, por prazo não superior a 02 (dois) anos:

d) Declaração de inidoneidade para licitar oLr contratar com a Administração Pública.

26.2. As sanções de advertência e de irnpedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA
MUNICIPAL DE IMPERATRIZ poderão ser aplicadas à contratada,juntamente com a de nnulta.

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

26.3. A aplicação de multa ocorrerá da seguinte maneira:

26.3.1. Multa de l0%o (dez por cento) sobre o valor total do Contrato. nas hipóteses de rescisão

contratual por inexecução total do contrato. caracterizando-se quando houver reiterado

descumprimento de obrigações contratuais. quando a entrega dos serviços for inÍ-erior a 50Yo

(cinquenta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias.

26.3.2. Será aplicada multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de atraso na execução dos

serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir à infração. aplicada em dobro a parlir

do 10" (décirno) dia de atraso aÍe o 30o (trigésimo) dia. quando a SECRETARIA DE

INFRAESTRI.iTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA poderá decidir pela continuidade da

multa ou rescisão contratual, aplicando-se na hipótese de rescisão as penalidades previstas nos

referidos subitens 26.3.1. e 26.3.3.. sem prejuízo da aplicação das demais corninações legais.

26.3.3. Será aplicada multa de 5%o (cinco por cento) sobre o valor do contrato quando não Íbr

apresentado pela contratada no momento das medições, os comprovantes de pagamento da fblha de

funcionários referentes à execução dos serviços. bem como da não apresentação dos cornprovantes

de recolhimento do INSS e FGTS no ato da apresentação das notas fiscais, sem prejuízo das dernais

penalidades previstas no contrato:

26.4. As multas previstas nos subitens 26.3.1,26.3.2 e26.3.3 deste Edital, deverão ser recolhidas pela

contratada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE

IMPERATRIZ. contado a pafiir da notificação recebida, ficando a contratada obri

pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do recolhimento efetuado.

gada a com o
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26.4.1. Decorrido oprazo previstopararecolhimentodamulta,odébitoseráacrescidode lolo(un-r

por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do

débito. limitado o pagamento colÍt atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, após

o qual, o débito poderá ser cobrado judiciahnente.

26.4.2. No caso de a contratada ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida. a

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA podeTá

proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito.

26.4.3. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a contratada

responderá pela sua diferença. podendo esta ser cobrada judicialmente.

26.4.4. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a contratada ser

acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, decorrentes das infrações cometidas.

26.5. Além das penalidades citadas. a contratadaficara sujeita, ainda. ao cancelamento de sua inscrição

no cadastro de fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ e. no que couber.

às dernais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n" 8.666193.

26.5.1. As penalidades referidas no Capítulo IV, da Lei Federal n" 8.666193 estendem-se às licitantes

participantes deste processo licitatório.

26.6. Comprovado o impedimento ou reconhecida à força maior, devidamente justificados e aceitos

pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA em relação

a um dos eventos aqui arrolados, a contratada ou participante deste processo licitatório ficará isentas

das penalidades mencionadas.

27. TNEXECUÇÃO OU RESCTSÃO DO CONTRATO

27.1. A inexecução totalou parcial do contrato enseja a sua rescisão. conforme disposto nos artigos 77

a 80 da Lei no 8.666193.

27.2.4s casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo. assegurado

o contraditório e a ampla def-esa.

27.3. A rescisão do contrato poderá ser:

27.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da SECRETARIA DE INFRAESTR E

SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA. nos casos enlrrrerados nos incisos I a XII e XV 78

da Lei 8.666193, notificando-se a contratada com a antecedêrrcia mínima de 30 (
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27.3.2. Amigável, por acordo entre as paÍes. reduzida a termo no processo da licitação. desde que

haja conveniência para a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

- SINFRA: ou

27.3.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a rnatéria.

27.4. Constituem. ainda. motivo para rescisão do contrato. assegurados ao contratado. de acordo com o

artigo 78. incisos XIV a XVI da Lei Federal n'8.666193:

27.4.1. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA, por prazo superior a 120 (cento e

vinte) dias. salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem intema ou guerra. ou

ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento

obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e

mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela

suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação:

27.4.2. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA decorrentes de obras. serviços ou

fbrnecimento, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública.

grave perturbação da ordem interna ou guerra. assegurado ao contratado o direito de optar pela

suspensão do cumprirnento de suas obrigações até que seja normalizada a situação:

27.4.3. A não liberação. por pafte da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

PUBLICOS - SINFRA. de área, localou objeto paraaexecução dos serviços nos prazos contratuais.

bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

27.4.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos Xll a XVII do artigo 78. sem que haja culpa

do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.

tendo ainda direito a:

27.4.4.1. Devolução de garantia:

27.4.4.2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

27.4.4.3. Pagamento do custo da desrnobilização.

27.5. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundame da

autoridade competente
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28. DA ANTTCORRUPÇÃO

28.1. Para Execução deste Edital. nenhuma das partes poderá oÍbrecer dar ou se comprometer a dar a

quem qLler que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja. tanto por conta

própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação vantagens

Íinanceiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste

contrato. ou de outra forma a ele relacionada. o que deve ser observado" ainda. pelos prepostos e

colaboradores, sob pena de aplicação das sarrções previstas na Lei n" 12.846 de lo de agosto de 2013 e

Decreto n' 8.420 de I 8 de marco de 201 5.

29. DAS DTSPOSTÇÕBS rmars

29.1. Fica assegurado à Autoridade Superior 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 e-mailou outro meio adequado.

com antecedência rnínima de 02 (dois) dias da data iniciahnente marcada. como também o de alterar as

condições deste Edital. as especificações e qualquer documento pertinente a esta licitação. desde que

Ílxe novo prazo para apresentação das propostas, ou ainda revogar o processo licitatório por razões de

interesse público decorrente de fato superveniente devidarnente comprovado. e/ou anulá-lo por

ilegalidade de ofício ou provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundarnentado.

a qualquer tempo.

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

descumprimento de qualquer das disposições contidas nos itens deste Edital e seus Anexos. poderá

ensejar a i nabi I itação ou desc lass iticação. respectivamente.

29.3. As decisões da autoridade superior e 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 f-eitas

diretamente aos seus representantes.

29.4. Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido. o prazo de validade das propostas fica

automaticamente prorrogado por igual núrnero de dias em que estiver suspenso o Í-eito.

29.5. Decairá do direito de impugrrar os terrnos do presente Edital o Licitante que. tendo-os aceito sem

ob.ieção. venha apontar. depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades que

o viciararn.

29.6. O Contratado é responsável por toCos os ônus e obrigações concernentes à legislação fisc S

e tributária. bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à Admini
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ou a terceiros. em decorrência da execução dos serviços contratados, respondendo por si e seus

SLICCSSOTCS

COITIISSAO

29.7. A Secretaria Municipalde Intiaestrutura e Serviços Públicos fomecerá ao Iicitante vencedortodos

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

29.8. A Comissão juntamente com a equipe Técnica da SINFRA poderá promover diligências de acordo

com as disposições da legislação pertinente para dirimir dúvidas e esclarecer aspectos qLre possam

representar condicionantes a perfeita análise das propostas. Enquadram-se nesta estratégia. inclusive. a

eventual solicitação dos originais dos docurrentos, principalrnente retêrentes à Regularidade Fiscal. os

quais deverão estar disponíveis para serem apresentados se solicitados. na sessão de abertura da

documerrtação de habilitação.

29.9. Quaisquer outras inÍbnnações de caráter técnico serão prestadas aos interessados" junto à

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

29.10. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da

disputa entre os interessados. desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio

da isonornia. a finalidade e a segurança da contratação.

29.11. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será. em nenhum caso. responsável por esses custos. independenternente da

condução ou do resultado do processo Iicitatório.

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

dia do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

29.13. Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do Projeto Básico e o texto deste Edital.

prevalecerá, no.iulgamento objetivo das propostas e documentos. o texto deste Edital.

29.14. DAS MEDIDAS PREVENTTVAS AO COMBATE DA COVID-l9 NA REALTZAÇ^O
DAS SESSOES

29.14.1. Todas as sessões de Concorrência Pública e Tomada de Preço serão realizadas

temporariamente no Auditório da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. localizada na Rua

Urbano Santos. no 1657. 3o andar. Bairro Juçara, Imperatriz-MA;

29.14.2. Serão adotadas todas as medidas preventivas visando evitar quaisquer riscos de contágio

aos representantes das empresas que se f-izerem presentes, bem como aos membros da

licitação e equipe de apoio, a saber: disponibilização de máscaras. luvas e álcool gel
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para todos os representantes presentes; organização do auditório com afastamento mínimo de I (um)

a 2 (dois) metros de distância entre os presentes; intensiÍicação da higienizaçáo das áreas de acesso

onde as sessões ocorrerão, além de higienização do próprio recinto. com especial aterição às

superfícies mais tocadas (maçanetas, mesas. cadeiras etc.);

29.14.3. As informações e medidas previstas neste tópico poderão ser reavaliadas a qualquer

momento de acordo com a evolução da pandemia da Covid-19. conforme orientação dos órgãos

Ílscalizadores.

29.15. O Edital está disponibilizado. na íntegra, no endereço eletrônico

www.irnperatriz.ma.gov.brilicitacoes. e tambérn poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço descrito no

item 4.2. "a" deste Edital, nos dias úteis. no horário das 08:00 às l4:00 horas, lresrro endereço e período

no qual os autos do processo administrativo perrnanecerão com vista franqueada aos interessados.

Imperatriz (MA)" I8 de junho de 2021

Secretário N{unicipal e Serviços Públicos
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ESTADO DO TARANHÃO
PREFEITURA TUNICIPAL DE ITIIPERATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PÚBUCOS

PROJETO BASICO

CoNTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECTALTZADA PARA

EXECUÇÃO DE SERVTçOS DE LTMPEZA PUBLTCA NO

MuNrcípto DE TMPERATRTZ.
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ESTADO OO lVlRRRttXÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SEcRETARTA DE TNFRAESTRUTURA E sERVrÇos púeLrcos

1. APRESENTaçÃo

1.1. A Secretaria de lnfraestrutura é o órgão municipal que detém a atribuição leg
realizar a gestão pública e ambiental dos resíduos solidos do município de lmperatriz,
sencio que a elaboração das especificações deste Projeto Básico é de
responsabilidade do Departamento de Limpeza Pública.

1.2. Os sistemas de limpeza urbana são basicamente constituídos por atividades de coleta
e transporte de resíduos e outras ações conhecidas como serviços correlatos, pois
atuam como acessorios aos primeiros. De um modo geral, podemos então descrever
estas classes de serviços como:

1.3. Coleta e transporte de resíduos: Serviços formados pelas atividades que utilizam
ferramentas e equipamentos de coleta (como veículos coletores compactadores, por
exemplo) para remover resíduos solidos diversos localizados em vias e logradouros
públicos do município;

1.4. Serviços complementares: Compreendem todos aqueles serviços que auxiliam a
coleta, estando indiretamente associada a esta, principalmente por remover resíduos
de vias e logradouros públicos e prepará-los para a coleta. Estão inclusos nessa
categoria os serviços de varrição, pintura de meio-fio e capinação, por exemplo.

1.5. As especificaçóes abordadas neste documento têm como objetivo estabelecer
diretrizes para a contratação do serviço de coleta regular de resíduos solidos urbanos
no IVunicípio de lmperatriz, detalhando as atividades, equipamentos, locais, horários e
demais aspectos relativos à prestação dos serviços.

1.ô. Assim, o termo "sistema de limpeza urbana" caracteriza o objeto como serviços de
engenharia, evitando possíveis erros de avaliação quando da publicação do aviso de
licitações pelos meios oficiais, conforme exigido pela leidas licitações.

2. OBJETO

2.1. Ccntratação de empresa especializada para execução de serviços de limpeza
pública no município de lmperatriz. Conforme as condições estabelecidas no
Projeto Básico e Planilha Orçamentária em anexo.

3. LOGAL DE EXECUçÃO DO SERVTÇO

3.1. Todo o perímetro Urbano e distritos do município de lmperatriz - MA.

a) Coleta manual e transporte até o destino final de resíduos sólidos classe ll-A.

b) Equipe de Coleta seletiva e resíduos volumosos.

c) Coleta manual de resíduos solidos especiais e diversificados

d) Equipe de Coleta e transporte de galhadas e resíduos verdes.

e) Varrição manual de vias públicas.

f) Equipe de Capina mecanizada.

g) Serviço de Varrição Mecanizada;

§ECREÍAR!À DÉ INFRÁ€STRUTURÀ € SSRVIçOS PUSLiCü5
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h) Equipe de limpeza e varrição manual de feiras livres, mercados, praças,

monumentos e logradouros públicos.

i) Equipes padrão para serviços diversos e complementares de limpeza pública

I) Equipe padrão para serviços diversos e complementares de limpeza pública cie

praias.

k) Equipe padrão para serviços diversos e complementares de limpeza e

Cesobstrução de riachos públicos.

4. JUSTIFICATIVA:

42

O Município de lmperatrizlMA, está localizado na Região Metropolitana do Sudoeste
Vlaranhense, possui uma população estimada de 258.016 habitantes. Por ser a
segunda maior Cidade do Estado é considerada o centro comercial da Região Sul do
lVlaranhão por receber comerciantes de várias cidades vizinhas.
A Lei Federal 11.445120A7 reconhece que a limpeza urbana e manejo de resíduos
solicios é um dos componentes do saneamento básico e por essa razão devem ser
prestados com regularidade, eficiência e qualidade, sob pena de comprometer a saúde
pública e à proteção ao meio ambiente.
Os serviços compreenderão a coieta de lixo doméstico e comercial, entulhos de
construções, móveis e galhos de árvores, roço nos canteiros públicos, nas praças
públicas. nas margens dos riachos que cortam a cidade, com o objetivo de preservar a
saúde pública e devem ser realizados em todos os bairros da Zona Urbana do
Munícípio.
A vedação a reunião em consórcio: A admissibilidade ou não do consórcio é uma
discricionariedade da Administração, significa dizer que sua vedação depende de
critérios de conveniência e oportunidade, a serem avaliados pelo gestor em cada caso.
O processo administrativo em tela trata da contratação de empresa para execução de
serviços de limpeza pública na cidade de lmperatriz Estado do Maranhão, e o objeto
este certame não possui grau de complexidade suficiente que demande a admissão
de consórcios. O consórcio deve ser admiticjo em objetos que contemplem a execução
de atividades que, usualmente, são desempenhadas por empresas distintas, com
diferentes capacidades técnicas. No caso em questão, é usual no mercado, já
demonstrado pela realizaçáo de outros processos licitatórios nesta mesma Prefeitura.
que êmpresas executem a totalicjade do objeto, sem ser necessário o somatório de
capacitação, quer técnica, quer operacional. Em situações dessa natureza, admitir o
consórcio mostra-se inconveniente e inadequado ao interesse público. lsto porque o
consórcio, ao invés de ampliar a competitividade, permitindo a participação de
empresas que não teriam competência técnica, pode acabar por promover a

cartelização do certame. fazencjo com que duas (ou mais) empresas que possuem
condições suficientes de participar sozinhas no processo reúnam-se em consorcios e
acabem limitando a competição. Por.obvio essa solução não se mostra positiva do
ponto de vista do interesse público. E dever do administrador promover o interesse
público que, na elaboração do edital licitatorio, consiste na promoção da maior

concorrência possÍvel entre as ernpresas do ramo. lmpoda salientar que, não obstante

urna pequena empresa possa náo ter a cornpetência técnica necessária para a
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execução do contrato, o que poderia passar a impressáo de que o consórcio
ser admitido, este não é o caso. Se assim fosse, todas as licitações
obrigadas a aceitar o consórcio e essa náo é a previsáo legal do artigo 33 da Lei
8.666/93 que claramente define essa opção como uma discricionariedade da
Administraçao: Art.33 quando permÍtida na licitação a participação de empresas em
consórcio, observar-se-áo as seguintes normas: O objeto não apresentia complexidade
incompatível com as usualmente encontradas nas empresas do ramo, sendo
plenamente possível de ser executado com a necessária competiçáo entre as várias
empresas capacitadas.

4.5. Da indivisibilidade do objeto: Estes serviços devem ser executados pela mesma
empresa de forma a respeitar a integridade qualitativa do objeto a ser executado, visto
que a interdependência de cada etapa dos trabalhos caracteiza a sua indivisibilidade.
Ainda sob a perspectiva técnica, mesmo que a diüsão fosse possível, é preciso
considerar a centralização da responsabilidade em uma única empresa contratada,
fundamental - não apenas em vista do acompanhamento de problemas e soluções -
como também para facilitar a veriÍicaçáo das suas cerusas e atribuição de
responsabilidade, de modo a aumentar o controle sobre a execução do objeto e
relatórios diários de acompanhamento dos serviços.

4.6. Da jusüficativa de preço: A planilha de orçamento estimado adotada pela SINFRA da
Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA, baseou-se no valor médio obtido em cotaçóes
de mercado, realizadas através de contato direto com fomecedores locais, @nforme
cotaçôes de preços entregues na Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Serviços
Públicos para consulta. Os valores de máo de obra e serviços referentes às obras são
cotados através da planilha da Convenção Coletiva formada pelo Sindicato da
Indústria da Construçáo Pesada do e§ado do Maranhão. O BDI foi reajustado para o
índice de 25,600/o, fazendo parte do mesmo: despesas administrativas; rateio
administrativo central; garanüas e riscos; despesas financeiras; COFINS; PIS; ISSQN;
e, lucro operacional.

4.7. Os ítens que com@e o escppo de serviços constantes na referida planilha não têm
referência no SlNAPl, SICRO ou outras tabelas oficiais, por isso a necessidade de
chegar ao preço médio através de cotações de rnercado.

4.8. Do tratamento diferenciado às ME/EPP: A licitante enquadrada como Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado, deverá
apresentar, no ato do credenciamento, os seguintes documentos:

4.8.1.Para se utílizar dos beneficios preüslos na LC No 12312006, a licitante enquadnada
como ME/EPP deverá apresentar Declaração de Enquadramento corrcl Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte. A não entrega desta declaração indicará que a
licitante optou por não uülizar os benefícios previstos na Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006.

5. DA DOTAçÃO OnçArENrÁRA
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5.1. Os recursos orçamentários necessários pam a conúataçáo dos seMços
povenientes da seg ui nte dassifi cação fu ncional prcgnamáüca:

Unidade Orçamentária: 15.51 2.0064.2170 - Limpeza Pública;
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa

Jurídica;
Ficha: 728 - Fonts de Recurso: 001 - Tesouro Municipal

6. DOS RECURSOS

O valor estimado da presente contratação é de R$: 38.760.í4í,96 (Trinta e oito
milhões, setecentos e sessenta mil, cento e quarenta e um e noventa e seis
centavos) que deveÉo ser pagos em 12 (doze) parcelas mensais, de acordo com o os
quantitativos permitidos e nedidos.

PRAZO DE EXECUçÃO

7 .1. O prazo para a execução dos serviços aqui pretendidos seÉde 12 (doze) meses contado
a partirda data de emissão da primeira Ordem de SeMço.

7.2. A ügência do contrato seÉ de 12 (doze) meses, iniciandose a partir da assinatura da
primeiraOrdem de Serviço, podendo ser prorrogado por igual periodo, akavés de termo
aditivo, conforme inciso ll, do art.57, da Lei No 8.666/93 e suas atualizações.

8. DOS CRtrÉRrOS DE HABTL|TAçÃO

8.1. Habilitação JurÍdica: A documentação referente à habilitação jurídica compreende os
documentos abaixo relacionados:

8.1.1. Registro comercial, no caso de empresa indiüdual;

8.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em ügor devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

8.1.3.lnsoição do ato constiMiro, no c€lso de socieddes ciüs, acompanhada de prova
da diretoria em exercício;

8.1.4. Decreto de autorizaçáo, em se tratando de empresa ou sociedade estr:angeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou aúorização pana funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atiüdade assim o exigir.

8.1.5. Observação: O contr:ato social poderá ser apresentado na sua form consolidada.

9.0 Habilitação Fiscal e Trabalhista: A documentaçáo referente à habilÍtaçâo fiscal e
tra bal h i sta com preend e os docu nentos abaixo relacionados :

9.í Prova de lnscriçáo no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas -

i::.J;iii:,:;;::,., .ri 1. . ,' : .;: i'liiiÂ
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9.2 Prova de inscriçáo no cadastro de contribuintes da Fazenda Municipal, relativo ao
domicílio ou sede da licitante, pertinente e compatível ao seu ramo de atiúdade e
compatível com o objeto a sercontratado;

9.3 Prova de regularidade com as Fzendas Federal, Estadual e Municipal do
domicilio ou da sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.4 Prova de regularidade relativo ao fundo de garantia portempo de serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos en«lrgos sociais instituídos
por lei;

9.5 Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho, demonslrando a
inexistência de débitos inadimplidos, ou seja, a certidáo negativa de débitos
trabalhistas (CNDT), fomecida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

9.6 Habilitação Econômico-Financeira: A documentação referente à habilitaçáo
econôm ico-fi nancei ra compreende os docu mentos abaixo relacionados:

9.7 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situaçáo
Íinanceira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há
mais de 3 (três) meses da data de apresentaçáo da proposta, devendo ainda ser
demonstrado através de cálculos à obtençáo dos índices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Conente (LC) e Solvência Geral (SG) igual ou maior que 1 (um),
resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

LG= +
PASSIVO CIRCULANTE + A LONGO PRAZO

SG=
PASSIVO CIRCULANTE + EXIG A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

9.3.6.1Certidão negativa de falência, ex@ida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, dentro do prao de validade previsto na própria certidão, ou, na
omissão desta expedida pelo menos a 60 (sessenta) dias contados da data da
sua emissão.

9.8 Qualificação Técnica exigÍvel para a execução do serviço

9.8.í Registro ou inscriçáo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo),
conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade.

9.8.2 Comprovação de a Licitante (Capacidade Tá:nico-Operaciona!) possuir em seu
nome Atestado (s) de Capacidade Técnica fomecido (s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, ünculada a ART do profissional executor, aompanhado
(s) da (s) Certidão (oes) de Acervo Tecnico (s) emitido (s) CREA, que

rlo os Especiais
iúbli:rs.SrNiRA§ec. de lnÍraeslrulura
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comprove (m) possuir expeÍiência na áÍea de limpeza pública, em
compatíveis com o objeto da licitação:

9.8.3 A certidão de acervo técnico (CAT) e o atesado de capacidade tecnica deveráo
conter as informações relaüvas às caracÍerísticas técnicas e complexidades
tecnológicas similares ao objeto licitado, nome do (s) profissional (is), responsável
(is) pela execução dos seMços, quantifi@o principal, local e período de
execuçâo, ou seja, infurmações súcientes e daras pam a deüda omprovação.

9.8.4 No(s) atestado(s) e na(s) CAT(s) deveÉ(ão) constar o(s) nome(s) d(s) mesmo(s)
profissional(is).

9.8.5 A comprovação de que o(s) responsavd(eis) tecnico(s) pertence(m) ao quadro
permanente da empresa, deveÉ ser feita da seguinte forma:

9.8.5.í Da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como
contratante'

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

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

9.8.5.4 Caso o profissional ainda não tenha vinculo com a licitante, esta deverá
apresentar uma DeclaraÉo de contrataçáo futura do (s) prcfissional (is)
detentor (es) do atestado (s) e da certidão (ões) apresentado (s),
juntamente com a copia autenücada da carteira profissional,
acompanhada da anuência com firma reconhecida do profissional.

9.8.6 Relação nominal e numérica, indiüdualizando através de marca, mdelo,
capacidade, ano de fabricação, máquinas e equipamentos técnicos, adequados e
disponíveis para a realização dos seMços objeto desta licitação, atendendo ao
dimensionamento de necessidade mínima descrita no Projeto Básico.

9.8.7 Declara$o formal da disponibilidade de todos os veículos e equipamerüos da
coleta domiciliar no prazo preüsto para a assinatura do Contrato, ou seja, os
equipamentos deüdamente instalados nos chassis e os conjuntos em boas
condições de operação, para serem ústoriados, oo Município de
lmperatriz.Quando os veículos não forcm de propriedade da licitante, deveÉ ser
anexado o compromisso hábil entre a licitante e o vendedor, o cedente, anendante
ou o locador, deüdarnente registrado em Cartório de Títulos e Documentos, em
que conste Declaragão Formal das partes, de que os veículos estaráo disponíveis
e ünculados ao futuÍo contrato, sob pena de inabilitação da licitante.

9.8.8 Não serão aceitos veículos compactadores com mais de 05 (cinco) anos de
fabricaçâo.

9.8.9 Os demais equipamentos, caminhões basculantes, retroes@vadeira, pát

carregadeira, mini canegadeira, trator agrícola, veículos de
poderão ter mais do que 07 (sete) anos de fabricação.

apoio e.motos, nãç-.-'m,,.,,
Eng". Civil - CREA-I/A 111064i808
Assessor de Pro;elos Especiais
Sec. de lníraesk,riura: S;n fuLi::ca. Si\FRÀ

Mat.: 53.855-8
SECRETAff A DE'NFRAESÍRUTURA E SERrylçO§ ruAlCOç

Rua Y, dn! - l{ovà lmpeíltrlz . CEP: ó5.907'1t0

tmperttíil " líA (l{PJ: 06. Í 5E.{t5/0O01'16

www. iínpêratriz. ma. gou br



SINFRA
Processo n9.

oz.LO.OO.04L/2020

ri{\^{Folha:
ESTADO DO I,IARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESAUTURA E PÚBLEOS

9.8.{0 Os veículos compactadores e demais equipamentos relacionados pela
deverão estar disponíveis no momento da assinatura do Contrato, para
náo haja soluçáo de continuidade dos seMços.

í0. DESCRTçÃO rlOS SERV|ÇOS:

{0.1. COLETA E TRANSPORTE ATÉ O DESTI}IO FINAL DE RESíDUOS SÓLIDOS
CLASSE II-A.

10.1.1. COLETA: Trata-se da coleta e transporte dos resíduos sólidos não
perigosos domiciliares e de outras origens, exceto resíduos perigosos
(hospitalares), acondicionados ou não, encontrados em ruas, avenidas,
praças e logradouros públicos da cidade de lmperatriz.

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

10.1.3. O seMço de
coleta domiciliar compreende a execuçáo das atiüdades de coleta manual
porta a porta e transporte ao destino final dos resíduos sólidos ordinários
domiciliares gerados em todos os imóveis residenciais e não residenciais do
Município de lmperatriz.

10.1.3.1.O servip de coleta domiciliar será prestado em toda a zona urbana e
nas agrícolas, em que for possível o a@sso dos caminhÕes
compactadores. A coleta dos resíduos sólidos domiciliares será
efetuada porta a porta em todas as vias públicas da região deÍinida no
mapa de coleta, inclusive aquelas onde náo existe a possibilidade de
tráfego de veículos, tais como: áreas de ocupação, passarelas de
bainos, becos ou üelas estreitas, interior de conjuntos residenciais
populares e oúros que venham a ser determinados pela SINFRA.
Seráo também abrangidas pelo seMço quaisquer vias que vierem a ser
criadas no deconer da vigência do contrato.

10.1.3.2.os resíduos depositados nas üas públicas pelos munícipes, que
tiverem tombado dos recipientes ou que tiverem caído durante a
atividade de coleta, deverão ser, obrigatoriamente, recolhidos pela
Contratada. A eguipe padrão mínima paÍa a execução da coleta de lixo
domiciliar manual será composla de: 01 (um) motorista, 03 (três)
agentes de coleta, 01 (um) caminhão compactador de carga traseira
com capacidade para 15 m3 (quinze metros cúbicos). Para fins dessa
coleta seÉo necessárias 09 (nove) equipes e mais 01 (uma) equipe de
reserya paÍa o período diumo, totalizando assim: 10 (dez) motoristas,
30 (trinta) agentes de coleta e 10 (dez) caminhões compactadores de
carga traseira com capacidade para 15 m3 (quinze metros cúbicos).
Para o período noturno serão necessárias 08 (oito) equipes, totalizando
assim: 08 (oito) motoristas, 24 (vinte e quatro) agentes de coleta e 08
(oito) caminhões compactadores de carga traseira com capacidade para
15 m3 (quinze metros cúbicos). Os ooletores devem estar munidos das
fenamentas: pá, garfo, vassourão, gadanho, @ne e outras necessárias
paêa perfeÍta execução dos serviços.
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10.1.3.3. Para a coleta de feiras e/ou outros locais a ser definidos pela SINFRA,
caminhão compactador deverá ser dotado de sistema de levantamento
e basculamento de contêineres, bem @mo as fenamentas de trabalho
necessárias ao bom desempenho das funçôes.

19.1.3.4.Para a realização dos serviços, seráo necesúrios 15 (quinze)
caminhões compactadores em operação e mais 02 (dois) de reserva
técnica.

10.1.3.5.Considerando uma reserva técnica de 15o/o da frota de caminhões
coletores.

10.1.3.6.Os veículos compactadores deverão ter Sistema de Posicionamento
Global (GPS), rastreamento úa satelite e não poderão ter mais de cinco
anos de fabricaçáo. Deverá ser fomecido à SINFRA, usuário e senha
para acesso ao sistema de localiz4ão, que informe status e histórico
para efeito de fiscalização.

$.1.4.COLETA DE RES|DUOS PÚBUCOS: O seMço de coleta de resíduos
públicos compreende o recolhimento manual e transporte até o destino final,
com utilização de caminhôes coletores compactadores, dos seguintes tipos
de resíduos sólidos:

10.1.4.1. Produçáo dos seMços de limpeza urbana executados pela Prefeitura
Municipal de lmperatnz, ou por suas secretarias ou demais órgãos da
ad mi nistração municipal ;

14.1.4.2. Focos de lixo (disposições inegulares de resíduos solidos orgânicos
ou recicláveis similares aos resíduos domiciliares);

10.1.4.3. Resíduos de feiras e mercados dispostos nos contêineres serão
coletados pelo caminhão coletor com o sistema de elevação de
contêineres; Resíduos provenientes da operaçáo de atividades
institucionais promovidas pela Sl NFRA (mutirões, desocupações, etc.);

14.1.4.4. Resíduos resuttantes da vanição de üas e logradouros públicos,
limpeza de feiras, e mercados;

14.1.4.5. Resíduos provenientes da atividde inegular de triagem realizada por
catadores nas vias públicas;

10.1.4.6. Resíduos gerados em Unidades da Adminislração Pública Municipal
que não utilizam a coleta domiciliar convencional. Excetua-se, deste
serviço, a coleta de resíduos cuja operação necessita da utilizaçáo de
equipamentos diferenciados, tais como resíduos da construçáo civil
(caliça, restos de obras e solos em geral), móveis inservíveis, bern
como resíduos arbóreos que serão objetos de coleta específica;

10.1.4.7. Os grandes geradores de resíduos sólidos - estabelecimentos
industriais, comerciais, de construção civil e prestadores de serviços -
devem apresentar a preÍeitura seus planos de gerenciamento de
resíduo e se responsabilizar por eles. Desta forma, quando o volume
de resíduos originários destes eslabelecimentos excederem o limite
estabelecido por legislação municipal, a Contratada deveÉ comunicar
à Contratante, por escrito, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito)
horas a partir da realização da coleta, informando o endereço
completo do gerador e a quantidade estimada de resíduos coletados,
para Íins de enquadÉ-lo nas disposições da legislaçáo aplicável. As
comunicações dos reincidentes relativas ao item anterior ser
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renovadas mensalmente. A título de colaboração, a Contratada
informar a Contratante o endereço completo do gerdor, o üpo
quantidade estimada dos resíduos, quando da oconência de tais
Havendo um aumento de resíduos a recolher, em c,onsequência de

10.1.5.

crescimento da populaçáo, do número de estabelecimentos comerciais
ou industriais, ou por outra oconência não prevista, a Contratada
deverá adequar seus recursos às necessidades do serviço, de forma a
manter os padóes estabelecidos nos "Planos de Trabalho".

IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRAS EM PONTOS ESPECíFrcOS: A implantação
compreende no descarte de resíduos solidos domiciliares em contêineres sobre
rodas e com tampa, com capacidade volumétrica mínima de 660 litros, que
estarão espalhados em pontos específicos da cidade e posteriormente serão
coletados por caminhão compactador dotado de dispositivo especial que
báscula mecanicamente o contêiner despejando seu conteúdo na caixa de
carga do equipamento. A Contratada fomecerá 40 (quarenta) contêineres de
660 litros e 20 (vinte) equipamentos para PEV de 2.500 (dois mil e quinhentos)
litros. O tipo e modelo do contêiner e a capacidade serão definidos pela
licitante vencedora em seu Plano de Trabalho.

10.1.6. FREQUÊNC|A DE COLETA
10.1.6.1.A coleta de resíduos solidos classe ll-A deverá ser executada de

acordo com as três modalidades de frequência definidas a seguir, que
serão adotadas conforme a região da cidade:
/ Díária: Os serviços serão executados diariamente, de segunda-feira

a sábado;
{ Altemada par: Os serviços seÉo executados nas segundas,

quartas e sexta+feiras;./ Alternada ímpar: Os seMços seiáo executados nas terças, quintas-
feiras e aos sábados.

1A1.6.2.4 coleta dos resíduos sólidos ordinários domiciliares deverá ser
executada inclusive nos feriados e dias santos, e em qualquer condição
climática. Haverá dois tumos de coleta, conforme a região da cidade.
Abaixo, estão definidos os hoÉrios de trabalho para cada tumo:
r' Diumo: O início da coleta deverá se dar no horário compreendido

entre 7h00min. e o término no máximo até í5h20min, nas quartas,
quintas, sextas-feiras e aos sábados, e 18h00min nas segundas e
terças-feiras.

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

10.1.6.3. O horário de início da coleta é considerado como o horário em que as
equipes de coleta iniciam a execução do recolhimento dos resíduos nos
Seus respedivos setores de coleta. O horário de término da coleta é
considerado o horário a partir dos quais as equipes deveÉo se deslocar
para realização da descarga dos resíduos coletados.

10.1.6.4. Eventualmente, em virtude da realizaçáo de grandes eventos no
Município, tais como: camaval, shows, feiras, fóruns, jogos

SEcRETARIÂ DE tHFRAEsrRuruRÀ i scnvtçcs pú9trcos
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entre outros que atraem grande quantidade de público, deverá
disponibilizada equipe(s) para o re@lhimento dos resíduos gerados
atividades de limpeza nos locais e horários de sua realiza$o.

10.1.6.5. A frequência e horários de coleta poderão ser modificados no período

da vigência do contrato, podendo ser alterados os turnos e/ou frequências
em determinadas regiões, a critério da SINFRA, ficando assegurado o
equilíbrio entre o número de veíq.rlos nas modalidades de frequência
alternadas. As frequências e tumos de coleta devem ser determinados por
áreas, de forma a aperfeiçoar a utilização dos equipamentos coletores e
deverão constar do Plano cje Trabalho que a empresa vencedora deverá
apresentar a SINFRA.

10.1.6.6. Algumas das principais avenidas da cidade deverão ter coleta diária
notuma. Nestas vias, os resíduos serfu coletados regularmente dentro dos
roteiros nos quais estão inseridos. Nos demais dias da semana, estas
avenidas deverão ser atendidas por roteiros específicos, se necesúrio.

14.2.1 na coleta de resíduos sólidos recicláveis, bem como resíduos
volumosos ou objetos e matenais inservíveis de grande porte, que
deverão ser apresentados pelos munícipes ao sistema de coleta nos
dias e horários prêestabeiecidos pela divulgaçáo dos serviços.

1A.2.2. Os resíduos recicláveis classificaffFse em plásticos, üdros, metais,
papel, papelão ou qualquer outro material inerte proveniente dos
resíduos sólidos domiciliares e/ou comerciais que sejam passíveis de
reutilização eiou reciclagem.

10.2.3. A coleta deverá ser feita em dias altemados, utilizando'se caminhões
de canoceria de madeira equipados com tela do tipo gaiola, com
capacidade paraãO m3 (vinte metros cúbicos).

10.2.4. A Contratada deverá recolher todos os resíduos acondicionados para a
coleta seletiva e agueles depositados em pontos de entrega voluntária.

10.2.5. A coleta seletiva de resíduos deverá ser executada em todas as vias
públicas oficiais, abertas à circulação, ou que venham a serem abertas
durante a vigência do Contrato, acessíveis a veículos em marcha
reduzida ou não.

10.2.6. Em caso de inacessibilidade do reículo coletor, a Contratada deverá
realizar a coleta manualrnente ou dispor outros mecanismos,
possibilitando a eÍetiva realizaçáo da coleta de resíduos de forma
satisfatória.

10.2.7.A coleta seletiva deverá ser realizada de acordo com o itinerário
definido antes do início das atividades, aprovado pela SINFRA.

10.2.8. A SINFRA reserva o direito de alterar o Plano de Coleta, ao seu critério,
visando à melhoria dos serviços ou a reduçáo dos seus custos,
preseruando a qualidade da coleta. Os setores da Coleta Seletiva
devem ter cs mesmos limites gue os setores da Coleta Domiciliar,
podendo estes ser agregados para formar os primeiros.

10.2.9. A frequência da coleta seletiva de resíduos sólidos recidáveis deverá
realizar-se no perÍodo diumo, de acordo com o itinerário preüamente
definido pela Contratada, com aprovação da SINFRA.

14.2.
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10.2.10. É atribuiçao da Contratada, executar o plano apresentado à Prefeitura
e aprovado pela SINFRA, dando ciência prévia dos dias e horas em que
os serviços seráo executados, através da disiribuiçáo de impresso
próprio aprovado pela SINFRA, nos respectivos locais que sofrerão
alteraçáo do atual plano de coleta, ou de sua introdu@, sendo de sua
responsabilidde as informações contidas no mesmo, bem como
correndo às suas expensas o processo de divulgação.

10.2.11. Qualquer atte@o a ser introduzida no plano de coleta, após
aprovação pela SINFRA, deverá ser precedida de aprovaÉo e
comunicação indiüdual a cada residência, ou estabelecimento, com, no
mínimo, 72 (setenta e duas) horas de antecedência.

10.2.12. E vedado à Contratada, proceder às alterações, remanejamentos ou
quaisquer outras formas ou mudanças, independentemente da
denominaçáo utilizada, que efeüvamente venham alrazer alterações no
plano de coletia, em qualquer de suas formas ou características sem
prévia aprovação e autorização da SINFRA, sob pena de nulidade do
ato e das sanções previstas no Contrato, ou outras previstas em
legislações próprias, respondendo a Contratada ciül e criminalmente
pelo ato verificado.

10.2.13. Os setores, frequência de coleta e horários esiabelecidos no plano de
coleta seletiva deverão ser rigorosamente obedecidos, sob pena de
aplicação de sanções deÍinidas no contrato.

10.2.14. Os resíduos coletados deverão ser encaminhados para local indicado
pela SINFRA dentro do perímetro urbano desde que haja condições de
efetuar a pesagem em balança com sistema de identificaça eletrônica
dos caminhões, ficando a triagem e a comercialização a critério da
municipalídade.

10.2.15. A Prefeitura reserva o direito de firmar convênio entre associações,
organizações não governarnentais e/ou cooperativas pam a separaçáo,
triagem e comercializa$o dos materiais recicláveis provenientes da
coleta diferenciada de resíduos solidos domiciliares, resíduos secos
e/ou inertes.

10.2.16. Os rejeitos gerados na etapa de triagem serão recolhidos pelos
caminhões da coleta domiciliar e enúados ao destino final.

10.2.17. Os veículos utilizados na coleta e transporte de resíduos sólidos
deverão ser pesados em balanças indicadas pela SINFRA.

10.2.18. A equipe será composta por 0í (um) caminhão basculante om
capacidade 6 m3 (seis metros cúbicos), 01 (um) motorista e 03 (três)
agentes de coleta munidos de pá, garfo, vassourão, gadanho, enxada,
cone, foice, contêineres de 240 litros, big bag e outras fenamentas
necessárias para a peúeita execuçáo dos serviços.

10.3. COLETA. TRANSPORTE E TRITURACÃO DE RESíDUOS DE PODAS
10.3.1. O serviço compreende a remoção de resto de poda e resíduos de

rnanutenção cie áreas verdes executadas nas úas públicas, inclusive
transporte até o destino finaldeterminado pela Contratante.

10.3.2. A equipe padrão deverá ser composta por 03 (três) operadores de
motossera, 06 (seis) agentes de coleta, 03 (três) motoristas, 03 (úês)
caminhÕes carroceria do tipo Munck e ferramental composto por 03
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(três) motosseÍras, 01 (um) triturador de galha, ancinho, enxada,
carro de mão, pá, garfo, cone e quaisquer e outros
necessários à boa execução dos serviços.

10.3.3. O processo inclui a trituraçáo dos resíduos vegetais urbanos
provenientes das manutenções das áreas verdes.

10.3.4. É imprescindível no transporte o uso de cobertura, evitando que resto
de resíduos caiam nas ruas.

í0.4. COLETA MANUAL E TRANSPORTE ATÉ O DESTINO FINAL DE RESíDUOS
sóuDos ESpEctAts E DtvERSos (NÃo oRcANtcos, c[ÂsSE ll-B): consiste
na coleta e carga de tena e entulhos e resíduos diversos lançados
indiscriminadamente e rcumulados em grande ou pequeno volume nas vias e
logradouros públicos, inclusive transporte até o destino final ou outro local
determinado pela Contratante.

10.4.1. A coleta de resíduos provenientes da cons1ruçáo civil e da demoliçáo
consiste no recolhimento de entulho proveniente da construçáo civil e
da demolição descartados em locais inapropriados no Município ou cuja
remoção seja solicitada pelo contribuinte à Prefeitura Municipal de
lmperatriz. Estes serão coletados @m a utilização de retroescavadeiras
e caminhões basculantes para serem transportados ao local apropriado.

10.4.2. A operaçáo irá oconer conforme demanda informada pela Secretaria
Municipal de lnfraestrutura e Serviços Públicos, por solicitação dos
moradores ou por denúncia a respeito de locais com necessidade de
serem limpos.

10.4.3. Resíduos a serern coletados:
10.4.3.1. Serão coletados os resíduos classificados como inertes, que são

aqueles provenientes da construÉo civil e da demoliçáo ou ainda o
resíduo inerte dassificado como entulho que não possa ser
transportado em caminhão compactador para a destinaçáo final,
como por exemplo: madeira, @ncreto, cerâmica, telhas, cama, sofá,
móveis em geral etc.

10.4.3.2. Não estão enquadrados como RCD os resíduos aradenzados como
domiciliares, resíduos líquidos e/ou pastosos, galhos e folhas
provenientes da poda de árvore, bem como aqueles oriundos de
estabelecimento de trato de saúde (hospitais, dínicas, ambulatórios,
farmácias, veterinárias, labomtórios de análises clínicas, etc.),

10.4.3.3.Os seMços de coleta de RCD compreendem o recolhimento em todo
o território municipal e será realizado de segunda a sexta-feira, das
08h00min às 17h00min, assim como nos finais de semana e/ou
feriados, caso haja alguma demanda extraordinária solicitada pela
Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Serviços Públios.

10.4.3.4.Os resíduos serão coletrados nos logradouros públicos utilizando
retroescavadeira e caminhão basculante de 6 m3 (seis metros
cúbicos).

10.4.3.5. Os colel:res serão responsáveis pelo recolhimento dos resíduos
leves que eventualmente forem derramados no cháo durante a
operação de coleta, deixando os logradouros isentos de detritos. A
equipe padrão deverá ser composta por 05 (cinco) motoristas, 03
(três) carnlnhões basculantes 6 rn3 (seis metros cúbicos), 02 (duas)
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retroescavadeiras Sobre rodas e 10 (dez) agentes de coleta mun
l Iâfu

serviços.

contratada deverá dispor de 01 (um) fiscal com 01 (uma) motocicleta
para fiscalizaçáo cÍos seMços.

10.4.3.6.É terminantemente proibiáa a prática de catação e a guarda de
quaisquer tipos de material oÍiundo do lixo coletado (xepa), bem

como a solicitação de qualquerüpo de gratificaçáo à populaçao.

10.5. VARRICÃO MANUAL DE VIAS PÚBLrcAS
@rriÉomanualdeviaselogradourospúblicosconsistena

operação manual da vanição na supeÍfície dos passeios paümentados,
sarjetas e canteiros centrais náo ajardinados, esvaziamento dos cestos
de lixo e acondicionamento dos resíduos passíveis de serem contidos
em sacos plás1icos, em todas as üas e logradouros públicos da área
urbana de lmperatriz.

10.5.2. A operação da varrição manual deverá ser executada durante o período
diurno por equipes constituídas de 30 (trinta) agentes de limpeza e
durante o período notumo por equipes constituídas de 20 (ünte)
agentes de limpeza, todos devidamente uniformizados, indusive com os
equipamentos de proteçáo individual e utilizando-se de pá, garfo,
vassourão, ciscador, estrovenga, lutocar em PEAD, @ne e sacos
plástico, os quais seÉo dispostos nos passeios ou locais apropriados
para a sua posterior coleta e remoção pelos caminhões da coleta até o
destino indicado pela Contratante. A contratada deverá dispor 01 (um)
ônibus, 01 (um) motorista e 01 (um) fiscal para equipe do período diumo
e 01 (um) fiscal para o período notumo, munidos com 01 (uma)
motocicleta para fiscalizaçáo dos seMços. SeÉ facultado
alternativarnente à Contratada, o emprego de tecnologias eiou
equipamentos operados manualmente que propiciem e resultem no
mesmo padráo de qualidade proposto para o seMço de vamfio
manual.

10.5.3. Os serviços serão realizados de segunda a sábado, devendo aos
domingos e feriados, serem vanidos no mínimo 10 o/o (dez por cento) do
total das vaniçôes executadas em cada dia da semana.

10.5.4. Os tumos de vanição manual podeÉo ser: matutino, vespertino ou
noturno, conforme as especiftcidades de cada localidade, devendo os
horários de início e término de cada turno constar do plano de trabalho
apresentado pela vencedora no ato da contratação.

10.5.5. A Contratada, de acordo com programação préüa a ser fomecida pela
Contratante, deverá estar apta a atender situaçóes eventuais de
trabalho, quando deverá proceder a limpeza das vias e logradouros
públicos nos iocais da realização de eventos esportivos, culturais e
artísiicos, o mais rápido possível a@s o término dos mesmos de forma
a restaura,'sues condiçÕes de limpeza.

10.5.6. O produto dos serviços de vanição manual será remoüdo logo após o
término dos trabalhos náo devendo permanecer nas üas mais de 06
(seis) horas após a finalizago dos seMços

de enxada, pá, garfo, cone, foice, gadanho, vassourão e
outros materiais necessários à boa execução dos CPL
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10.5.7.A coleta dos resíduos de varÍiçáo seÉ executada pelos caminhões da
coleta de resíduos domiciliares. A contratada deverá dispor de 01 (um)
fiscal para equipe do período diumo e noturno, munido @m 01 (uma)

motocicleta para fiscalizaçâo dos serviços.
10.5.8. A Contratada fica obrigada a proceder à divulgação do plano referencial

de varriÉo, providenciando comunicaçáo individual, através de
impressos, a cada residência ou estabelecimento, dando ciência dos
seMços de vanição.

10.5.9. lndependentemente das comunicações anuais, as alteraçÔes nos
Planos de Trabalho deverão ser precedidas de comunicaçáo individual,
através de impresso, às residências e estabelecimentos com no mínimo
48 (quarenta e oito) horas de antecedência da implantação das
alterações.

10.5.10. E de responsabilidade da Contratada a confe@o e distribuição dos
impressos, cujo texto deverá ser de prévio conhecimento da Secretaria
Municipal de lnfraestrutura e Serviços Urbanos - SINFRA.

10.5.11. Se no deconer do periodo contratual, e por determinação da
Contratante, os serviços de vanição manual se tornarem necessários
em vias e logradouros públicos que não façam parte integrante da
relaçáo do Projeto Básico, a Contratada de omum acordo @m a
Contratante, Íarâ jus a uma revisáo do preço total estimado, com as
respectivas medições mensais dos serviços efetivamente realizados,
equivalente ao aumento das quantidades dos serviços.

í0.6. EQUIPE DE CAPINA MECANIZADA. INCLUINDO MÃO DE OBRA,
EQUIPAMENTOS. MATERIAS E FERRAIIENTAS

10.6.1. A capina mecanizada deveÉ ser realizada nos locais previamente
indicados pela Contratante, onde houver acúmulo de vegetação junto
ao meio-fio e passeios, através de veículo agrícola acoplado à roçadeira
articulada.

10.6.2. A roçadeira articulada é um equipamento especialmente projetado para
a roçagem de grandes áreas que náo demandam de roçagem manual,
terrenos baldios, áreas verdes, etc.

10.6.3. Os resíduos mlhidos serão ensacados, dispostos nas vias e
logradouros públicos para posteriormente seÍem transportados ao
destino final indicado pela Contratante.

14.6.4. O serviço será executado pela Contratada, de segunda a sábado, no
período diumo. Devendo iniciar as atividades às 0Eh00min e sua
conclusão não deverá ultrapassar as 18h00min horas. Em casos
excepcionais, os horários poderáo sofrer alterações, desde que
aprovados pela fi scalização.

10.6.5. Para execu@ do serviço de capina mecanizada, a contratada deverá
utilizar para cada equipe padrão 01 (um) caminhão basculante com
capacidade de 6 m3 (seis metros cúbicos) metros cúbicos, 01 (um) trator
com roçad,:ira articulada, A2 (dois) motoristas e 03 (três) agentes de
limpeza munidos de fenamentas e materiais adequados como pá, garfo,
enxada, cano de nnáo, ancinho, sacho e cone.
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10.7.

fi.7.1. Consiste na vaÍTição, lavagem, com água e detergente, e coleta
resíduos resultantes da cornercializa$o dos feirantes em locais onde
se realizam feiras livres e no mercado municipal, além de outros locais
públicos, como praças e logradouros, mediante determinação da
Contratante.

10.7.2. A limpeza de feiras e mercados deverá ser executada manualmente,
com o emprego de equipe deüdamente aparelhada com as
ferramentas necessárias à boa execuçáo dos seMços.

10.7.3. Todos os resíduos resultantes dos serviços deverão ser recolhidos e
transportados para o destino final indicado pela PrefeÍtura.

10.7-4.A periodicidade com que deveÉ ser executado este serviço será
definida conforme necessidade da contratante. O serviço será
executado de segunda a domingo.

10.7.5. Para execução dos seMços de limpeza e higienizaçáo de Íeira a
contratada deverá dispor de equipe padrão composta por 01 (um)
caminháo pipa com capacidade de 10.000 (dez mil) litros de água, 01
(um) motorista, 01 (um) fiscal munido oom 01 (uma) motocideta para
fiscalização dos seMços e 10 (dez) agentes de limpeza dotados de
pá, garfo, vassourão, caÍTo de mão, ciscador, balde, brocha, lutocar
em PEAD, desinfetante, água sanitária, cone, sa@s plásticos e
fenamental necessário à boa execução dos seMços.

10.8. EQUIPE PADRÃO PARA SERVICOS DIVERSOS
10.8.1.Execução dos seruiços diversos de limpeza urbana consiste na

execução de capinaçáo, roçagem, raspagem de tena e areia das pistas
de rolamento e sarjetas, faixas de passeios das áreas do Município,
bem como o deüdo acondicionarnento, quando necessário.

14.8.2. Na capinação manual serão utilizadas feramentas @mo: pás, garfos,
foices, enxadas, caninhos de mão, etc.

10.8.3.4 roçagem é feita quando se deseja manter a cobertura vegetal,
evitando-se deslizamentos de tena e erosões ou por razões estéticas.

10.8.4. Coleta e transporte dos resíduos provenientes das limpezas especiais
até o desino finalou outro local a criterio da PREFEITURA.

10.8.5.4 pintura de meio-fio é um serviço complementar aos de uamçáo e
capina. Além de realçar/ressaltar a limpeza dos logradouros e ruas, a
pintura de guias é útil na orientação do tráfego de veículos. A Írequência
desse serviço depende da qualidade do material utilizado, coÍno cal e a
visibilidade que se deseja dar ao local.

10.8.6. A equipe padrão deverá ser composta por 02 (três) motoristas, 01 (um)
operador de escavadeira hidráulica, 01 (um) fiscal munido com 01
(uma) motocicleta para fiscalizaçãn dos serviços, 04 (quatro) roçadeiras
costais, 02 iCois) caminhÕes basculantes com 10 m3 (dez metros
cúbieos), 0i (uma) escavadeira hidráulica sobre eíeira, 04 (quatro)
operadores de roçadeiras, 10 (dez) agentes de limpeza munidos de
ferramental composto por pá, garfo, vassourão, sacos plástico, cone,
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foice e quaisquer outras Íenamentas necessárias para boa
dos serviços.

1}.8.7.Deverá ser preüsto no orçamento o transporte adequado
funcionários até os locais de trabalho.

10.9. EQUIPE PARA LIiIPEZA DE RIACHOS
10.9.1. Execução dos servips diversos de limpeza dos riachos que cortam a

zona urbana, consistindo na execução de capinação, roçagem,
raspagem de tena e atreia, desobstrução dos leitos e aprofundamento
dos cursos de água dos riachos capivara, bacuri, cacau, riacho do meio,
Santa Tereza e todos os riachos no perÍmetro urbano da cidade.

10.9.2. Na capinaçáo manual seÉo utilizadas fenamentas @mo: pás, garfos,
foices, enxdas, caninhos de mão, etc.

10.9.3.A roçagem é feÍta quando se deseja manter a cobertura vegetal,
evitando-se deslizamentos de terra e erosões ou por razões estéticas.

10.9.4. Coleta e transporte dos resíduos provenientes das limpezas dos riachos
até o destino final ou outro local a criterio da PREFEITURA.

10.9.5. No aprofundamento do leito de riachos será utilizado de maquinários
necessários, tais como máquinas de médio e grande porte
(Retroescavadeira, pá anqadeira e outras) que permitam a eficiência
dos trabalhos, de acordo com a necessidade.

10.9.6. A equipe padráo deverá ser composta por 02 (três) motoristas, 01 (um)
operador de escavadeira hidÉulica, 01 (um) fiscal munido com 01 (uma)
motocicleta para fiscalizaçáo dos serviços, 04 (quatro) roçadeiras
costais, 02 (dois) caminhões basculantes com 10 m3 (dez metros
cúbicos), 01 (uma) escavadeira hidráulica sobre esteira, 04 (quatro)
operadores de roçadeiras, 10 (dez) agentes de limpeza munidos de
ferramental composto por pá, garfo, vassourão, sa@s plástico, cone,
foice e quaisquer outras fenamentas necessárias para boa execução
dos serviços.

10.9.7. Os seMps de limpeza de riachos serão solicitados por demanda, de
acordo com a necessidade, devidamente indicando o perímetro e prevo
de realizaçáo. Deverá ser previsto no orçamento o transporte adequado
dos funcionários até os locais de trabalho.

10.í0. EQUIPE PADRÃO PARA LIMPEZA DE PRAIAS

10.10.1. Consiste na vanição, limpeza e recolhimento e coleta de resíduos
resultantes da comercialização e circulaSo da população nas praias.

1410.2. A limpeza das praias do Cacau e do Meio serão realizadas apenas
durante o período oficial de veraneio do município, e deverá ser
executada manualmente, com o emprego de equipe deüdamente
aparelhada com as fenamentas necessárias à boa execução dos
seMços.

10-10.3. Todos os resíduos resuitantes dos serviços cleverão ser recolhidos e
transportados para o destino final indicado pela Prefeitura.

10.10.4. A pericdicidade corn que deverá ser executado este serviço será
definida conÍonne necessidade da contratante. O serviço será
executado de segunda a domingo.
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10.10.5. Para execução dos serviços de limpeza das praias do Cacau e do
Meio, a contratada deverá dispor de equipe padrão composta por 01

(um) motorista, 01 (um) fiscal munido om 01 (uma) motocideta para

fiscalizaçáo dos serviços, 01 (um) caminháo basculante 6 ms (seis
metros cubicos) para coleta dos resíduos e 10 (dez) agentes
limpeza utilizando pá, garfo, vassourão, carro de mão,
estrovenga, cone, sacos plásticos e ferramental necesúrio
execução dos serviços.

10.1 1. VARruçÃO MECANTZADA
fi.11.1. Consiste na vaniçâo e limpeza com uülizaçáo de vanedeira elétrica na

superfície dos passeios pavimentados, sarjetas e canteiros centrais não
ajardinados, esvaziamento dos cestos de lixo e acondicionarnento dos
resíduos passíveis de serem conüdos em sacos pláslicos, em todas as
vias e logradouros públicos da área urbana de lmperatriz. A equipe
padráo deverá ser composta por 02 (dois) agentes de limpeza para
perÍodo diumo e 02 (dois) agentes de limpeza para período notumo,
munidos de sacos plásticos, 02 (duas) varredeiras elétricas e 01 (um)
equipamento para transporte da vanedeira elétrica e equipamentos.

10.12. OPERACTONALTZAçÃO DA Ánea DESflNADA A DTSPOSIçÃO FTNAL DOS
RESÍDUOS SÓUDOS

10.12.1. Para a execução desse seMço que possui o intuito de realizar a
manutenção e a operacionalização da área destinada à disposição final
dos resíduos sólidos, a Contratada deverá dispor 01 (um) trator de
esteira e 01 (uma) escavadeira hidráulica juntamente com 01 (um)
operador de trator esteira e 01 (um) operador de máquina escavadeira
hidráulica.

íí. ESPECTFICAçÕES cERAtS DA PRESTAçÃO_DO SERVIçO
í1.í. DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS

11.1.1.4 Contratada deveÉ transportar os resíduos solidos coletados até os
locais de destino indicados pela Secretaria Municipal de lnfraestrutura e
Serviços Públicos.

11.1.z.Todos os veículos canegados deverão ser pesados, obrigatoriamente,
em balanças indicadas pela secretaria Municipal de lnfraestrutura e
Servíços Pú blicos-S I NFRA.

11.1.3.A Contratada deverá submeter seus veículos de coleta ao controle de
tara, sempre que a Secretaria Municipal de lnfraestrutura e SeMços
Públicos - SINFRA o exigir.

11.1.4.4 cada operação completa de pesagem realizada seÉ emitido um
@mprovante da operação (ticket) em 3 (três) vias, sendo que após
concluída a operaçáo de pesagem, uma üa será entregue na secretaria
Municipal de lnfraestrutura e Serviços Públicos - SINFRA e uma à
Contratada.

11.1.5.O fomecimento dos comprovantes da operação de pesagem (ticket)
será de responsabilidade da Secretaria Municipalde SeMços Urbanos.
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1í.'!.6. Não seÉo permitidas operaçÕes de pesagem de caminhões que
estejam cadastrados na Secretaria Municipal de
Serviços Públicos.

11.1.7 . DMT mínimo de 15 km.

11.2. VEIGULOS E EQUIPAMENTOS
11.2.1.Para facilÍtar o gerenciamento e os relatórios informatizados, a

Contratada deverá proüdenciar um cadastramento préüo dos
caminhões. Nesta ocasiâo, será fomecido gratuitamente pela
Secretaria, uma etiqueta de identificaçáo que deverá ser fixada no
mesmo, sem a qual as openações de pesagem seráo desabilitadas. E
responsabilidde da Contráada, a guarda, manutençáo, instalaçáo e
reposiçáo, em caso de perda deste dispositivo.

11.2.2.4s altera@es de veículos automotores no cadastro sonente serão
autorizadas pela Secretaria de lnfraestrutura e SeMços Públicos -
SINFRA, se a idade do veículo se mantiver dentro dos limites
eíabelecidos no Projeto Básico e seus anexos.

11.2.3.Os padrões de pintura, adesivos e identificaçáo dos veículos deveráo
seguir as normas definidas pela Contratante, podendo a Contratada
propor prcjeto a ser implantado nos veículos de coleta, alusivo a
mensagens insütucionais de conscientização ambiental. Os veículos
coletores compactadores deverão trafegar até a unidade de destino final
indicada pela Secretaria de lnfraestrutura e SeMços Públicos - SINFRA
com o escudo compactador e com a tampa da caçamba coletora de lixo
fechado, ficando inclusive proibida a colocaçáo de qualquer resíduo
proveniente da coleta sobre a tampa e a caçamba coletora dos
veículos.

11.2.4. Os coletores compactadores para coleta manual deverão ser do tipo
fechado, com veda$o estanque, sistema de €rga traseiro com
capacidade mínima de 15 m3 (quinze metros cubicos), montados em
veículos condizentes. A comunicação entre o motorista e os coletores,
durante a operaçáo, deverá ser feita através de uma campainha (sínal
sonoro) posicionada no interior da cabine do veículo. O ciclo de
compactação e a descarga dos resíduos serâo feitos através de
atuação hidráulica. Os veículos deveráo estar equipados com sistema
hidráulico para levantamento e basculamento de contêineres e
monitoramento de operação via satélite (GPS).

11.2.5. Não serão aceitos veículos compactadores com mais de 05 (cinco)
anos de fabricação.

11.2.6. Os demais equipamentos, caminhões basculantes, retroescavadeira, pá
carregadeira, mini canegadeira, tráor agrícola, veículos de apoio e
motos, não @eráo ter mais do que 07 (sete) anos de uso.

11.2.7 . Quando os veículos não forem de propriedade da licitante, deveÉ ser
anexadc o compromisso hábil entre a licitante e o vendedor, o cedente,
arrendante c; o locador, devidamente registrado em Cartório de TÍtulos
e Documentos, em que consle Declaração Formal das partes, de que

os veículos estarão
pena de inabilitaçáo.

disponíveis e ünculados futuro
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,v
11.2.8. Os veículos compactadores e demais equipamentos relacionados

licitante deverfu estar disponíveis no momento da assinatura
Contrato, paÉ que náo haja solução de continuidade dos serviços.

11.2.9.No deconer do contrato, em casos especiais, desde que
previamente pela SINFRA poderão ser utilizados veículos com menor
ou maior capacidade volumétrica do que a citada anteriormente.

11.2.10. A licitante poderá propor veículoslequipamentos com capacidades
volumétricas superiores às discriminadas, porém deverá manter a
capacidade volumétrica total equivalente a dimensionada.

11.2.11.Todos os contêineres estarão sujeitos a um plano de manutenção e
limpeza a fim de assegurar otimas condições de aspecto e estado geral
durante toda a duração do contrato

í 1.3. INSTAIáCÕES - ESTRUTURA OPERACTONAL
11.3.1. A Contratada deverá dispor, no mínimo, das seguintes instala@s fixas:

oficina mecânica; setor de lavagem de veículos; almoxarifado e
adendos, providos de fenamentas, estoque de componentes e peças de
forma a poder garantir, com regularidade a manutençáo dos veículos e
reparação em contêineres. Deverá, igualmente, dispor de garagem ou
pátio de estacionamento, náo sendo permitida a permanência de
veículos na üa pública, quando fora de serviço ou aguardando o início
dos trabalhos.

11.3.2. As instalações deveráo ser dotadas de vestiário com chuveiro e
sanitário e escritório para controle e planejamento.

11.3.3. As instalações develáo atender, plenamente, às exigências constantes
nas EspecificaçÕes Técnicas, do presente Projeto Básico, e serem
compatíveis com o núrnero de equipamentos relacionados em
atendimento aos recursos materiais solicitados, e com a Metodologia de
Execução e Proposta apresentadas.

11.4. PESSOAL. ESTRUTURA OPERACIONAL
11.4.1 Competirá à Contratada a admissão de motoristas, técnicos, vanedores,

ajudantes, encaregados e outros funcionários necessários ao desempenho dos
serviços contratados, conendo por conta desta todos os encargos necessários e
demais exigências, das leis trabalhislas, previdenciárias, ftscais e outras de
qualquer natureza.

11.4.2 Só deverão ser admitidos candidatos que se apresentarcm com boas
referências e possuírem documentação necessária e em ordem.

11.4.3 Deverão ser atenciosos e educados no tratamento dado ao munícipe, bem como
cuidadosos com o bem público.

11.4,4 A fiscalizaçáo terá direÍto de exigir dispensa, a qual deverá se realizar dentro de
48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja p§udicial ao
bom andamento do serviço. Se a dispensa der origem à ação judicial, o
Município não terá, em nenhum caso, qualquer responsabilidade.

11.4.5 Durante a execução dos seMços é absolutamente vedado, ao pessoal da
Contratada, a execução de outras tarefas que não sejam objeto Ctestas
especificações.

11.4.6 Será terminantemente proibido aos empregados da Contratadalazer catação ou
triagem entre os residuos coletados pela
proveito próprio.

coleta domiciliar, de
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11.4.T Será expressamente proabida à ingestão de bebidas alcoólicas, a solicitaçáo
gratificações e donativos de qualquer es;ÉGie-

11.4.9 Ã equipe deverá apresentar-se uniformizada e asseada, com vestirnenta

calçados adequados, bonés, capas protetoras e demais equipamentos de

segurança quando a situ4ão os exigir, conforme NR No 06.
11.4.9 Ca-be à Contratada apre.sentar, nos locais e no horário de trabalho, os operários

deüdamente uniformizados, proüdenciando equipamentos e veículos suficientes
para a realizafio dos serviPs.

11.4.10 Os serviçoá poderão ser iniciados com uniformes nos padrões habituais da

Contratada, devendo a empresa num prazo de até 30 (trinta) dias a contar do

fomecimento das informa@s pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos -
SINFRA, providenciar a adequaçáo às @res, padrões, dizeres e logotipos
determi nados pela Prcfeitura.

12. MED!çÃO e PAGAMENTO
12.1. DAS CONDICÔES DO PAGAMENTO
12.1.1 O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria de Planejamento Fazenda

e Gestão Orçamentária, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em
até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva dos serviços, com aprcsentação das
notas fiscais da Execuçáo dos Serviços deüdamente certificadas pelo Agente
Público competente.

12.1.2 O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS MEDIANTE A
PRESTAÇÃO DOS SERVIçOS, à rnedida que forem entregues os mesmos, náo
devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.

12.1.3 Para fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar junto
às notas fiscais, compror.ração de sua adimplência com as Fazendas Nacional,
Estadual e Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), bem como a quitação de impostos e
taxas que porventura incidam sobre os produtos contratados, indusíve quanto o
lmposlo sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.

12.1.4 Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos serviços
devidamente autorizados e certiÍicados pelos gestores do contrato, mediante
contabilizaÉo e apresentaçáo, ao final de cada serviço ou período não inferior a um
mês, pela Contratada, dos formulários de controle dos serviços.

12.1.5 A ateíaçáo da fatura conespondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do
contrato ou outro servidor designado para esse fim.

12.1.6 Caso sejam verificadas divergências na Nota Fiscal/Fatura, a Contratante devotrrerá
o documento fiscal à Contratada, interrompendo-se o pÍazo de pagamento até que
esta proüdencie as rnedidas saneadoras ou @mprove a coneção dos dados
contestados pela Contratante.

12.1.7 No caso de faturas emitidas com eÍTo, a contagem de novo prazo iniciar-se-á a partir
da data de recebimento do documento corrigido.

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

12.1.9 A CONTRATANTE reserva-se,
após a atestação de que o
especifi caçóes do contrato.

ainda, o direÍto de somente efetuar o pagamento
serviço foi exmutado em

sEcRErAruA DÊ NTRAESTRUTURA E sEsnÇos pústrss
Rua Y, s/ne - hbvà lmpGrutrir . CEP: ô5.907-rt0
lmperâtri: - lt CXPJ: 06.t58.45y000!-rÉ

mvw. i mperatriz. ma. gov. br

@m as

^Í\( ,uLV

Civil -



SINFRA
Processo n9.

oz.LO.00.04112020

Folha
ESTADO t}O ilIARANHÃO

PREFEITURA l,lUNlClPAL DE li,lPERATRlZ
SEGRETARTA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS

12.1.10 A CONTRATANTE poderá deduzir do montantê a pagar os
coÍrespondentês a multas ou indenizações deüdas pela CONTRATADA, nos
do termo.

12.1.11 No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não
conconido de alguma forma para tanto, serão deüdos pela Contratante encargos
moratórios à taxa nominal de 60/o a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados
diariamente em regime de juros simples.

12.1.12 O valor dos encargos seÉ calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM

= Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento; I = indice de compensação financeira =
0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

12.2 MEptCÃO
12.2.1. A medição dos serviços, pana efeito de faturamento e cobrança, será feita em

períodos mensais, conforme programaçáo de serviços e emissão das Ordens de
Serviço especíÍicas.

12.2.2.0 valor das medi$es será obtido mediante aplicação dos preços unitários
constantes da planilha de orçamento proposta pela Contratada, integrante do
contrato, às quantidades efeüvamente executadas e aprovadas pela Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos - SINFRA.

12.2.3. As quantidades efetivamente executadas seÉo medidas conforme critério de
mediçáo estabelecido no presente documento e na planilha de quantidades e preços,
para cada um dos serviços preústos em contrato.

12.2.4.Somente serão medidos e pagos os serviços executados de acordo com as
especificaçÕes técnicas contratuais que façam parte dos Planos de Trabalho
apresentado e aprovado pela SINFRA.

12.2.5. Preços Unitários são os valores conespondentes à realizaçáo de uma unidade do
serviço em análise. Todos os preços unitários, ou os valores globais, salvo menÉo
explícita em contrário, consideram em sua composição, os custos e despesas
relativos a:

N o

=+{-
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12.2.5.1 Fomecimento, carga, transporte, descarga, man
armazenagem, proteção e guarda dos materiais de consumo, tais
combustí\Eis, graxas, lubrificantes, pneus, câmaras, filtros, sabáo em
desinfetantes, detergentes, impressos, softwares e demais materiais
uso geral, necesúrios às atividades relacionadas ao planejamento,
elaboraçáo dos planos de trabalho e à execução dos servÍços, tais como
contêineres paÍa utilizago nas operaçôes de limpeza;
12.2.5.2 Mobilização e desmobilizaÉo, uniformes nos padrões
determinados pela Prefeitura, transporte, alimentação, assistência social,
equipamentos de proteção individual e quaisquer outros necessários à
segurança pessoal e/ou execuçáo dos serviços;
12.2.5.3 Fomecimento, operação e manutenSo de todos os veículos e
equipamentos, uülizados pela Contratada, e necessários à execução dos
serviços, objeto do contráo.
12.2.5.4 Fomecimento, operação e manutenção de todas as feramentas
necessárias à execução adequada dos serviços objeto do contrato, tais
como vassoums, pás, enxadas, gaúos, escovas, contêineres, etc.
12.2.5-5 Disponibilização, utilização e manuten@ de todas as
instalaçÕes necessárias para o cumprimento do objeto contratual, em
consonância com o disposto no Projeto Básico e nas especifica@es
técnicas.
12.2.5.6 Fomecimento, instalação, operação e manutenção dos sistemas
de distribuiçáo nas instalaSes utilizadas pela Contratada no
cumprimento do objeto contratual.
12.2.5.7 Salários, encargos sociais e adminístrativos, benefícios,
impostos e taxas, amortizações, licenciamentos, seguros, despesas
financeiras de capital e de adminisúraçáo, depreciação, capital de giro,
lucro e quaisquer outros relativos a benefícios e despesas diretas ou
indiretas.

12.2.6 Todas as mediçõeq serão realizadas mensalmente, considerando.se os
seMços executados no período compreendido entre o primeiro e o último dia de
cada mês, exceto a primeira que será realizada a partir da assinatura da Ordem
de Serviço e a final, que será realizadaquando do encenamento do contrato.
12.2.7 Na hipótese de impdimento tempomrio do uso das balanças, por caso
fortuito ou de força maior, o peso diário coletado, será apurado por estimativa
considerandese o setor de coleta que originou o resíduo, mediante a mália dos
pesos registrados nos ÍnesÍnos dias da semana das últimas quatro semanas que
antecederem a intemrpçfu de funcionamento das balanças.í3. OBRTcAçÕes oa coxrmmol:

í3.1. Dar ciência prévia a todas as residências, estabetecimentos comerciais e
outros geradores, desde que não excluídos pela Legislaçáo Municipal, dos
dias e horários em que os serviços de coleta serão executados, através da
distribuiçâo da informação em impresso próprio, e arcar com as despesas
deconentes de todo o processo de divulgaçáo;

13.2. Fomecer mão Ce obra comprovadamente qualificada, habilitada e aulonzada
(NR 10) para realizar os serviços técnicos e administrativos, conforme as
exigências deste Frojeto Básico;

Pedro F.
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13.3. Fomecer todo equipamento e material necessários para as intervençôes
serem realizadas, bem como manter seu pessoal devidamente

13.4.
com carteira funcionale uniforme, @nforme eslabelecido pela NRíO;
Responsabilizar-se pela perfeita execuçáo dos serviços, de acordo com as
programações apresentadas pela PMP dentro dos padrões de qualidade,
seg u rança, resistência, du rabilidade e fu ncionalÍdade;
Apresentar e manter o responsável técnico pelos serviços realizados pela
Contratada, que deverá participar de todas as reuniões de acompanhamento
da execuçáo do Contrato na sede da SINFRA e manter contato com a
Contratante e com as equipes durante as jomadas de trabalho;
Apresentar seu Plano de trabalho para aprovação da SINFRA, de acordo com
o especificado no ANEXO 1.
Efetuar comunicação individual a cada residência com, no mínimo, 03 (três)
días de antecedência, sobre qualquer alteraçáo e ser introduzida no plano de
coleta aprovada e autorizada pelo Contratante;
Adequar-se a todas as exigências ambientais impostas pelos órgãos
govemamentais responsáveis pelo controle do meio ambiente;
Comunicar à Fiscalizaçáo da Contratante, de imediato, qualquer ocorrência
anormal ou acidente que se verifique no localdos serviços;
A contratada assumirá, automaticamente, ao firmar o contrato, a
responsabilidade exclusiva por danos causados à Prefeitura ou a terceiros,
incÍusive por acidentes e morte, em @nsequência de falhas na execução dos
serviços contratadas, deconentes de culpa ou dolo das subcontratadas ou de
qualquer de seus empregados ou prepostos;
Prestar todo esclarecimento ou informaçáo solicitada pelo Contratante, ou por
seus prepostos, incluindo dados técnicos e operacionais sobre os serviços;
Respeitar e exigir que o seu pesso€tl respeite as Normas de Segurança,
Higiene e Medicina do Trabalho, devendo fornecer aos seus empregados,
quando necessário, os uniformes e EPI's básicos de segurança (NR 06);
Manter a frota de veículos e equipamentos com a idade e§abelecida no
Projeto Básico bem como implantar em toda a frota de veículos coletores de
resíduos sistema de controle e monitoramento através de rastreamento
veicular por GPS;
Lavar e desodorizar sernanalmente os veículos e equipamentos coletores,
após o fechamento de cada setor;
Sub§ituir em até 72 horas, contadas da solicitação escrita do Contratante, o
veículo ou equipamento gue não atenda às Especifica@s Técnicas do
Projeto Básico, ou que não atenda às exigências dos serviços;
Fazer a pintura e a identificação dos veículos e equipamentos, de acordo com
as cores padrão, dizeres e logotipos detenninados pelo Contratante, no prazo
mâimo de 30 (trinta) dias, contados da data de início dos seMços e refazer a
pintura e a identificaÉo quando se fizer necessário, no prazo ftxado pelo
Contratante;
Todos os tributos aue incidirem sobre o cont!'ato ou atividades que constituem
seu objeto deveÉo ser pagos regularnnente pela contratade e por sua conta
exclusiva. Connpo-tirá, igualmente, á contratada, exclusivamente, o
cumprimento de todas as obrigações impostas pela legislação trabalhista e de

13.5

13.6.

13.7.

13.8

13.9

13.10

13.17.

o

13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

13.15.

13.16.

previdência social perti
serviços avençados;

nente ao pessoal contratado Para a
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13.18.

13.19.

13.20

13.21

13.22

13.23

Responder pelo pagamento dos encargos trabalhistas, bem como pela

contrataçáo de sêguro contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigaçoes inerentes à execrfao dos serviços ora contratados;
Apresentar, mensalmente, provas de regularidade fiscal para com aS

Fazendas federal, estdual e municipal e relativa à seguridade social (CND),

ao fundo de garanüa por tempo de serviço (FGTS) e à Justiça do Trabalho
(CNDT), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei, devendo tudo ser juntado no Processo administrativo
epigrafado;
A Empresa vencedora deverá executar os serviços solicitados de acordo com
os projetos apresentados pela SINFRA;
Realizar todos os esforços para ampliar a coleta de residuos solidos
recicláveis porta a portia no deconer do contrato para 100% dos setores da
coleta domiciliar
Ter pleno conhecimento da natureza e condições do local do destino final,
inclusive no que se refere a clima, hidrologia, geologia, topografia e todas as
dificuldades peculiares à região;
Apresentar, até o dájmo dia útil de cada rnês, um "Relatório Mensal de
Atividades".

14.

15.

oBRTGAçÕES Ol CONTRATAI{TE
14.1. Dar condições a CONTRATADA para executar o objeto do contrato de acordo

com os padrões estabelecidos;
14.2. Exercer a Íiscalização dos seMços por meio de Comissão Permanentemente

designada para este fim;
14.3. Receber e conferir o objeto do contrato, consoante às disposiçoes

estabelecidas;
14.4. EÍetuar os pagamentos nas formas convencionadas neste instrumento;
14.5. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, as oconências de eventuais

imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando pÊzo para a sua
correção, com totalônus à CONTRATADA;

14.6. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
preposto ou responsável técnico da CONTRATADA;

14.7. Rejeitar quaisquer seMços executados equivocadamente ou em desacordo
com as orientações passadas pela CONTRATANTE ou com as especificações
constantes neste instrumento;

14.8. Solicitar que seja refeito o seMço recusado, de acordo com as especificaçÕes
constantes neste instrumento ;

14.9. Documentar as oconências haüdas.

DAS PENALIDADES
í5.1. Pela inexecuçáo total ou parcial do Contrato, resuttante deste processo

licitatório, ou relo descumprimento dos ptazos e demais obrigaçoes
assumidas, a SECRETARL{ DE TNFRAESTRUTURA E SERVTÇOS
PÚBLICOS - Sl:dFRA poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contáada
as sançÕes a seguir relacionadas:

a) Advertência, por escrito;
b) Multa;

SECRETARTA DE NFRAESTRUTUR , E SERVrçOS pUEttCOS
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15.2.

í5.3.

í5.4.
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c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedi

de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, por

não superiot a02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar Gom a Admi

Pública.
As sançóes de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a
PREFEÍTURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ poderão ser aplicadas à
contratade, juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados.
A aplicaçáo de multa ocotrerá da seguinte maneira:

15.3.í. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, nas
hipóteses de rescisão contratual por inexecuçáo total do contrato,
caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de
obrigações contratuais, quando a entrega dos seMços for inferioí â 50o/o

(cinquenta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassr o
pÊzo limite detrinta dias.

í5.3.2. Será aplicada mutta de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de
atraso na execuÉo dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a
que se referir à infnação, aplicada em dobro a partir do 10o (décimo) dia
de atraso até o 30o (trigésimo) dia, quando a SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA poderá decidir
pela continuidade da multa ou rescisão contratual, aplicando-se na
hipótese de rescisáo as penalidades previstas nos reÍeridos subitens ll e
lll, sem prejuízo da aplicaçao das demais cominaçôes legais.

Í5.3.3. Será aplicada multa de 5o/o (cinco por cento) sobre o valor do contrato
quando náo for apresentado pela contratada no momento das
medi$es, os comprovantes de pagamento da folha de funcionários
referentes à exeançáo dos serviços, bem como da náo apresentaçáo
dos comprovantes de recolhimento do INSS e FGTS no ato da
apresentação das notas fiscais, sem prejuízo das demais penalidades
previslas no contrato.

As multas previstas nos subitens 15.3.1 , 15.3.2,15.3.3 deverão ser recolhidas
pela contratacja no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, em favor da
PREFEITURA MUNICIPAL DE iMPERATRIZ, contado a partir da notificação
recebida, ficando a contratada obrigada a comprovar o pagamento, mediante
a apresentaçáo da copia do recibo do recolhimento efetuado.

15.4.í. Decorrido o pêzo previsto para recolhimento da multa, o débito será
acrescido de 1o/o (um por cento) de juros de mora por mêslfraçáo,
inclusive referente ao mês da quitaçáo/consolidaçáo do débito, limitado
o pagarnento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da
notificação, aÉs o qual, o débito poderá ser cobrado judicialmente.

15.4.2. No caso de a contrdada ser credora de valor suficiente ao abatimento
da díüda, a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVTÇOS
PUBLICOS - SINFRA poderá proceder ao desconto da multa devida na
proporçáo do cráJito.

15.4.3. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente
devidos, a contratada responderá pela sua diferença, podendo esta ser
cobrada judicialmente.
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15.4.4. As multas náo têm caráter indenizatório e seu pagamento nfu eximirá a
contratada ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil
derivada de perdas e danos junto à PREFEITURA MUN,CIPAL DE
I M P E RAT R lZ, d*onentes das i nf rações co metidas.

í5.5. Além das penalidades citadas, a ontratada fice,rá sujeita, ainda, ao
Grncelamento de sua inscriÉo no cadaíro de fornecedores da PREFEITURA
MUNICIPAL DE IMPERATRIZ e, no que couber, às demais penalidades
referidas no Capítulo lV da Lei no 8.666/93.

í5.5.í. As penalidades referidas no Capítulo lV, da Lei Federal no 8.666/93
este ndem-se às lieitantes partici pantes deste p rocesso I icitatório.

í5.6. Comprovado o impedimento ou reconhecida à força maior, deüdamente
justificados e, aceitos pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA, em relaçao a um dos eventos aqui
anolados, a contratada ou participante deste processo licitatório frcrrrá isentas
das penalidades mencionadas.

TNEXECUçÃO OU RESC§ÃO m COilTRATO
16.1. A inexecuçâo total ou parcial do contráo enseja a sua rescisão, conforme

disposto nos artigos 77 a8O da Lei no 8.666/93.
16.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
í6.3. A rescisáo do contrato poderá ser:

í6.3.í. Determinada por ato unilateral e escrito da SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA, nos casos
enumerados nos incisos I a Xll e XVll, do art. 78 da Lei 8.666/93,
notificandese a contratada com a antecedência mínirna de 30 (trinta)
dias; ou

í6.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitaçáo, desde que haja conveniência para a SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA; ou

í6.3.3. Judicial, nos termos da legisl4ão vigente sobre a matéria.
í6.4. Constituem, ainda, motivo para rescisáo do contrato, assegurados ao

contratado, de acordo com o artigo 78, incisos XIV a XVI da Lei Federal no
8.666/93:

í6.4.í. A suspensáo de sua execu$o, por ordem escrita da SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA, por prazo
superior a 120 (cento e ünte) dias, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou gueÍTa, ou ainda por
repetidas suspensóes que totalizem o mesmo píazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizaçôes pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizaçôes e
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigaçoes assumidas até que seja normalizada a situaÉo;

16.4.2. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
SECRETARTA DE TNFRAESTRUTURA E SERVTÇOS PUBL|COS -
SINFRA deconentes de obras, serviços ou fomecimento, ou parcelas
destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem intema ou gueÍTa, assegurado ao

IV o

16.

sEcRErAffA DE rHFR^EsrRuruRÂ E sERtnços púarroç
Rua Y, s/n' . t{ovô lÍnoerôtfiz - cÊP: ó5.907-lt0
lÍnpêràtriz - ria clPl oó.r58.4551000Í-1á

www.imperâtriz.ma de

Civil - EA I.4A

,ffit..
*

HB

1lll,:.1;1
I:--

o



S!NFRA
Processo n9.

oz.to.o0.041/2020

Folha:
ESTADO DO UARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SEGRETARTA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLrcOS

contratado o direito de optar pela Suspensáo do cumprimento de suas
obrigaçóes até que sêja normalizada a situação;

16.4.3. A não liberaçáo, por parte da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA, de área, local ou objeto para

execuçáo dos serviços t"tüs pÍEtzos contratuais, bem como das fontes de

máeriais naturais especificadas no projeto;
16.4.4. Quando a rescisão ocoÍrer com base nos incisos Xll a XVll do artigo 78,

sem que haja culpa do contratado, será este ress€trcido dos prejuízos

regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

16.4,4.1. Devolução de garanüa;
16.4.4.2. Pag-amentos devidos pela execução do contrato até a data da

resgsao;
í6.4.4.3. Pagamento do custo da desmobilização.

í6.5. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e
fu ndamentada da autoridade competente.

17. DA SUBCONTRATAçÃO
17.1. As licitantes poderáo apresentar Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

para subcontrataçáo de parte do seMço, admitido o percentual mínimo de
10o/o (dez por cento) e máximo de 30% (trinta por cento). Vedada, assim, a
subcontrataçáo completa, da parcela principal ou ainda os itens de maior
relevânci a estabelecidqs neste P rojeto Básico.

17.2. As microempresas e empresas de pequeno porte a serem subcontratadas
deverão estar indicadas e qualificadas pelos licitantes com a devida
idenüficaçáo dos bens e/ou serviços a seÍem fomecidos e respectivos valores.

17.3. No momento da análise das propostas, deverá ser apresêntada a Declaração
de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
devendo ser mantida a regularidade ao longo da úgência contrdual, sob pena
de rescisáo, aplicandese o prEEo para regularização preústo na Lei
Com pl eme ntar 1 47 I 2O1 4 e alteração posteriores.

DA LEt ANnCORRUPçÃO
18.1. Para Execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer dar ou se

comprometer a dar a quem quer que seja ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio
de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação vantagens financeiras
ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao
objeto deste contrato, ou de outra forma a ele relacionada, o que deve ser
observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores, sob pena de aplicação
das sançôes previstas na Lei no 12.846 de 10 de agosto de 2013 e Decreto no
8.420 de 18 de março de 2015.

18.
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19. FISCAL|Z.AÇÃO

19.1. Todos os trabalhos terão constante acompanhamento da SINFRA, através
seus Ílscais - indicados no contrato -de forma a constatar se os serviços estão
de acordo com as necessidacjes e exigências contratuais; A SINFRA indicará
funcionário da área técnica para identificar a demanda e encaminhar ao
empreiteiro através de reuniões e/ou emissão de ordem de serviço.

lmperatriz MA, 28 de Abril de 2021

PEDRO HE UEF ES DE QUEIROZ SILVA
Assessor de Projetos Especiais
Mat. 53.855-8

DE S PACHO:
APROVO NA FORMA DA LEI
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PRÂ+S, iAtDS. !,!Cl{üf!$rOS ! CEnÂS DE ÁllE: CÊ-IÀ6 LoCiRÀDC{tr S.

Éecaa D( 9§.2q?3

coilPoRm4 cÉÍ{pgsaa
pmpeá Equçe 12.00 t.8.0r7.{0É RS I ?75.?§ê.B.ECup€ §: Lrrpê-zÀ 3Ê frAcria

cor4Pm.@s ceilPas{ff
pÊÍ'Fo.iÂ EqJrpe.s I r2,oo 5r 908.§9es is::iFÊ :a -."r:Z; l: ;i;'14

if'- Eqú€ê 72,00 RS . 19i.869.76cg,Pm.m6 PffiáA pÀ-.-RÀo at

E&vroffi.@? Pnd)${ rr2 lr.ao.mo.o c.3l

colrlPoRmê
PEÚPPJÂ

u*atneúo o€ lxEpÀs su porros esprcinõ{F LllA r2.00 17 a89..ôp5 n3 Zâ!t871.5?

ü f}ãfimIo

DOtP0Ê.003
COltlPosçÃe
PFÓPÊE

C&ETÁ COTJIEU\EFEff}Á TE EEs&NS @.ÍC',IAAE5 E Cü48ÊÊA6 Cqí USO E
,gEíÊIJLOS Cc''lPACTAlaB€s 8oTAffi OE s6ía{Í{ DC ELEVAçT0 T{ÍÊAVÉS 6E
L-FÍEB t'€cÂMzÂDa E ÍRANSPm.ÍE ÂrÉ o ÍFsiln Flru rE ÊÊqíü f6 aí.r Írlq

7â.800.00 r21.{9§ R§ 9.?3:.r3f.!3

CCr'1POF.g10 ccÀ.rPosçÃo
PeôPÍ{rr

CO.ETA MAilJAL E 
'EANSPOCIE 

AlE O I}E5-Í[iJO FIIÃL OIE ÊÉIqS Sú-EO§
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TOH ss.000.0.t! 31.19R5 f,t r.€a3,?60.00

cútpoR 011
CltaâPO§çÀO
PFÔPÍ{á

EEI.FE EE @LETA SELEÍVA T}E ÊESIS-Es Pf;E1'IA'íEl''ES€PAER'Ú6 E ÍEI,TAE
Br§aJGiJa-,J,EsG Equ.çe -?3 S97.1CRS t5

cG4POR0Ía ccõrPúsçÀo
FBÓPRÂ COLEÍA" IEÂNsP8FÍE Ê IEíÍLNryT1O OE FE§U.E E POOA ! JCC.00 25§.1êRS 15 i.3g ci3.::

É 2.eil9s1.t,68

sl1rÂFr E:iL.qvÂUEfiA Hl[]ltÍ{.jLtrá SmGE ESIEnAS. fir{Ár'ElÀ 1,?0 18. PESA
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cHp 3223,00

EC(FilÍO fl3r8.96

coÊ4Pon.o13 cürGÇÁo
PFÍleÉrrq

rÍ'fi-Afi ÍAÇÁo E EcoPü{io [!És 4.00 rzt sr9.7. {8' 31§ Êâ
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SINFRA
Processo n9.

02.10.00.o41/2020

Folha: foco -p

ESTADO DO TÚARANHÃO
PREFEITURA TIUNICIPAL DE IilIPERATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E

ANEXO II

coilPostçÃo DE PREçOS UN|TÁRIOS
(MGDELO)

HETÔruA DE CÁLCULO DE QUANNTATIVO

PÚBLrcOS

GRAU DE SIGILO

rPÚBUCO

PROPONENIE

ilIU IüCíHO DE IiIPERATRIZ

sEcRErAflA DE rr{FRÂEsrRuruRA E sEnmço: púgrrcoc

Ruâ Y, s/no - t{ova lmperutrlr. (EP: ó5.90r-16,ú
lmpaíàtriz - fll CNPJ: Oó. t §8.{55/0001- 16

Eng'. Civil -

SERV!çOS DE UIIPEZA E ÍüANUTEi{çÃO URBANA

URBANA

sERVrÇO DE VARR|ÇÃO MANUAL DE VIAS PUBLICAS

TOTAL
ANUAL

EQUIPE DE CAPINA MECA{I7ÀDA, INCLUINDO MAO DE OBRA" EQUIPAIi/ENTOS, MATERIAIS E FERRAMENIAS

TOTAL

ANUAL

2.640,00

EQUIPE DE LIMPEZA E VARRçÃO MANUAL DE FEIRAS UVRES, MERCADOS, PRAÇAS, PAIOS, MONUMENIOS E

OBRAS DE ARTE E DEMAIS LOGRÂDOUROS.

FOICO}ISIDERADA
unl[AçÃo DE4

EQUIPES MEI{SAIS,

TOTAI.JZAIIDO 48
EQUIPES DURANTE 12

MESES

EQUIPE DE L|[4PEZ\ DE RIACHO

FOICONSIDERADA
UILE/AçÃoDE í

EQUIPES MEtrSAr-
TOTALIZANDO 12

Aslessor Ce Pr"oteils i

Sec. de lníaestruiui: : Serr iiil
Espec:a.s

1.0 DE UIIPEZA E

1.1

MesesQuanüdade
Mensal

14.400,001.200,00 KM x 12,00

1.2

Quanüdade
Mensal

Meses

220,00 H x 12,00

1.3

Quanüdade
Mensal

Meses
TOTAL

ANUAL

1.4

4,00 Equipes x 12,W 48,00

Quanüdade
Mensal

Meses
TOTAL

ANUAL

lVWW"i ínpe ratriz. ma. goY. br
Mat.:53.855-B
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ESTADO DO ÍÚARANHÃO
PREFEITURA iIIUNICIPAL DE IT,IPERATRIZ

SEGRETARTA DE TNFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBUCOS

SINFRA
Processo n9.

oz.to.o0.o4L/2020

Folha: looa U

1,00 Equipes x p,0a

EQUIPE DE LIMPEZA DE PRAIA

EQUTPE PADRAo DE SERV|ÇOS DTVERSoS

vARRrÇÃo MECANTZADA

TMPLANTAÇÃC DE L|XEÍRAS Eill pONroS ESPECíF|C0S

2.0 COLETÂ SELENVA E DOíúIü'LNR

SECRETAS|Â DE INFRÀESTRUTIJRÂ E SEmçO5 pÚglrO:

Rua Y, ího - t*ovâ lmpêíàtfÍ2 - cEP: ó5.907-1E8

IrnpãíltíE - râÀ cltPJ: 0ó. I §8.455r6'JO't"16

12,00
EQUIPES DURANTE í2

FOI CONSIDERADA

unuzAçÃo DE 4
EQUIPES DURANTE 3

iiESES, TOTAI.JZANDO

12 EQUIPES DURANTE

í2 ÍúESES

FOI CONSIDERADA

UILEAçÃo DE 6

EQUIPES MENSAIS,

TOTALIZANDO 72

EQUIPES DURAI{TE 12

uEsEs

FOCOIISIDERADA
unuzAçÃo DE 6

EQUIPES MENSAIS,
TOTALIZANDO 72

EQUIPES DURANTE 12

MESES

FOI CON§ilDERADA
unLJzAçÃo DE 6

EQUIPES IIENSAIS,
TOTATJZAI{DO 72

EQUIPES DURANTE {2

Pedi'o'
Eng'. Civii -

Assessoi d
Sec. ie hiaesir,

Ivlar

1.5

TOTAL

ANUAL
Quanlidade

Mensal
Meses

4,00 Equipes x 3,00 12,00

I.O

Quantidade
Mensal

Meses
TOTAL

ANUAL

6,00 Equipes 12,00 72,00

1.7

Quanüdade
Mensal

Meses
TOIÂL
ANUAL

100.000,00 M2 x '12,00 1.200.000,00

1.8

Quantidade
Mensal

Mese-s
TOTAL

ANUAT

1,00 UI'JD x 12,W 1200

wwv{"impêratriz. ma. gov. br



SINFRA
Processo n9.

02.to.oo.04712020

Folha: I

CP

MesesQuanüdade
Mensal

x 12,006.400,00 T

2.2

MesesQuanüdade
Mensal

54.000,0012,00T4.500,00

2.3

TOTAL

AhIUAL
MesesQuantidade

Mensal

12,00 24,00

2.4

2,00 Equipes

Quantidade
Mensal

Meses

450,00 T x 12,4A

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
IMPERATRIZ

PÚBLICOS

COLEIA CONTEINERIZADÀ DE RESIDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS COM USO DE VEICULOS

2.1 COMPACTADORES DOTADOS DE SISTEMA DE ELB/AçÃO ATRAVÉS Oe LIFTER MECANIZADo E

ATÉ O DESTINO FINAL DE RESíDUOS SÔLIDOS URBANOS

TOTAL
ANUAL

coLETA MANUAL E TRANSPoRIE ATE O DESTINO FÍNAL DOS RESíDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS E DÍVERSOS

(NAO ORGANTCoS CLASSE llB)

TOTAL

ANUAL

EQUIPE DE coLFTA SELETíVA DE RESIDUOS PREVIAI,ENTE SEPAERADOS E DEMAIS RESíDUOS VOLUMOSOS

FOICOilS|IDERADA
unuzAçÃo DEz

EQUIPES MEI{SAIS,
TOTAUZANDO 24

EQUIPES DURANTE 12

MESES

COLETÀ TRANSPORTE E TRMJRAÇÃO DE RESíDUOS DE PODA

TOTAL
ANUAL

FINAL DOS

ESCAVADEIRA HIDRAULICASOBRE ESrÉRAS, CAçAÍ\,IBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCA BRUIA
155 HP - CHP DIURNO. AF 06/20í4

TOTAL

ANUAL

TRAToR DE ESTETRAS, POTÊNCm í70 HP, PESo OPERACToNAL 19 T, CAÇAI,BA 5,2 M3 - CHp D|URNo
N_06t2014

TOTAL

ANUAL

ECOP0irT0

DE ECOPONIO

76.

sEcRrÍÂRrA DE IilFRAEsTRUTURÀ t sERlaços púã.tco,s

Ru, Y, t/nc - t{ova lrperatrtt - CEP: 65.907-tgC

lmpcrutríz - trlA CilPJ: 0ó.158.453rÜ001-16

1e

Mat.: 53 'd55-tt

si:dcià

3.0 0PERACT0NALEqÇÃ0 DA AREA DESnilAoA À D§pOStÇ,

3,1

Quanüdade
Mensal

Meses

736,00 T x 12,00

3.2

Quanüdade
Mensal

Meses

352,00 x 12,00T

4.0

4.1 IMPLANTAÇ,

\,rwvt . i mperatriz. ma. gov. br

írrtdi-rÀtgq("'
/-th#

4.224
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ESTADO DO IIARANHÂO
PREFEITURA iIUNICIPAL DE lirlPERATtUZ

SECRETARTA DE TNFRAESTRUTURA E SERVrçOS PÚBUCOS

SINFRA
Processo n9,

o2.7O.oO.o$Ll2A2o

Fotha: 1oo3 t

Quanüdade
Mensal

Meses

(Obs.: A Composição de Preço Unitário é de responsabilidade da empresa lícitante, podendo utilizar o
acima disponível ou apresentar outro modelo de seu interesse).

TOTAL

ANUAL

Lt

NO

CPL

1,00 UND x 12,00

sEcRErÀRtl DE tNFRAEsrRuruRA E s€mços úBuco§
Rua I s/no - Nove lrpcíütíiz - CEP: ó5.9{,7-r&
lmpeÍ.triz - ,rlA CNPJ: 0ó.t5t.455/(P0l-Í6

www. imperatriz. mâ. gov. br

'i1 cô,,i
.;a ilL]V1I



-3ãl*I
EsrADo oo ramxnÃo

PREFEITURA I'U]IICIPAL DE I||PENATNü4,
sEcRIgÍAnrADE lilfn \EsTRTTTURA E SERYTço§ PUBITGOS

SINFBA

JCO

L@ÂL:
FONTE:

BDI:
ENCARGOS
soctAts:

ECOPONTO
h/Í,ERATRZ.IIíA
stNAPt trrA - o2rãtilí
25,60

85,68%

folha n.e

AUA}IT. VALORUNIT

í,0

1.1 COOTGO FO{ÍE

Composiçâo cotlPC,ROlS ffi
1 - INFRABSÍRUTURA E SI.IPRAE,IRI,TURA

87871 SINAPI

SINAPI

3. FECHÂMENÍO

74244tW1 SINAPI

í@701

cilPGrçÂo Â,lÁtmcÂ DE FnEços urmÃFto§

Ecrúçrc

rMpt-âürÂçÃo EcoirsÍRuçÂoDE EcgFtoxro

erenno rrcanzloo oE vau corr nrrao*clvaoenÁ
(CAPÂCIDADE DACÀçÂIIIADARETRq 026 tf / POTÊ{clÀ 8S $r),
IáRGURAATÉ o,8rr, pRoFt !Íx»oEATÉ í,sM, coüritARE/IPÀiA
ATERRO. ÂF_05r20í6

crurADE ÁrrÁRttÁçFo rarvanÁnuelrcunú tn uoco en
@rcRETO.ÂF_(Br20í6
FABRICÂÇÂO, IVPÔ{TÁÉEM E DESrcNTAGEM DE FÔRi'A PARA BLOCO
DE @ROÁÂ,ENÍO, EilMÂDEnÂSERRADÀ F25 m[ 4 UIrLE/ÂçÔES.
AF_úÍ2017

ÁRtlrAÇÂo DE ESTRI n RÂ§ OE @i{CRETO ÂRilADO, E(CEIO lflGâS,
pil.ÁREs, tá.JEs E aJiDÁçÕEs, url-z/qNDoÁ@ cÂ€ D€ 5,0rf;-
rcNTAGEM.AF í2lã'í5
ARMAçÃo oE EsrRuruRAs rE @r{cREToARtíADo, acgroraaas,
püÁREs, tA.,Es E FUüoÂçôEs, umg/qNDoAF cÁsDE 8pilu-
n oa'ITAGEM. ÁF_í2lã,í5

@NCRETAG&I OE B[.@SD€ @ROÂIGNTO EVIGAS 8ÁLDRÂâCS,
FCK3OI/PÀ @t USOD€ U/GÂ L/qNqAl/ENTO,ÂD€}rSitl/CrÍO E
ACÁAArIEI{TO-ÂF (É2017

órONC-RETAGEII DE P[^RES, rcX= 25iiPÀ COM IJSO DE BOIGAEI,
eoncrçÂo cqrseçÃo r*ue oe pu-aaes tEnoR ou rGt ÂLÀo:5 r,F
- LAIçAI,ENÍO, ADEI{§AENTO E ÊCÊRAIENTO. AF_íZ2OÍs

B{EC1§Ã9 pr5 payX6'1rODE COi{C*ETOARMADO (pC/D, rcX= 40
tt'FÂ CÂMÂDA @il ESPESS{,8A Í)E 12,5 CtL AF_1 112017

ALVENÂRA DE VEDÂçâO OE E|-OCDS CERÂI|COS rUnnOC ne
HOREONTAL DE í.lxgXrllcil (ESPESSLRA í4CM, BLO@ DEÍfÀDO) DE
PAREDES C!i' ÂREA LiATTTA ENOR AT.|E Af coil VÃ6 E
AIIGAIIASSÂ DE ÀqSErÍÍÂEUrO Cfi PREPÂRO Eltl BETOa\EBÀ
AF_06r20't4

CHAPISCO APUCADO SOTENÍE EM ESTRT'TURAS D€ COÀrc.RETO EM
ALVEMRIAS [.JÍERNÂS, @ll DESETTENADEIRA DE$TÂDA.
ARGAMASSA INDTJSTRALEÀDACOM PREPARO MAMru. AF G,2O,.I

EXEcUçÃo DE pÁTro/EsrÀctoi{Âr,ENTo EM ptso TNTERTRAVADO,
CO{\'l BLOCO í6 FrctS W 2. X 11 Clr, ESPESSURA í0 Cilt. AF l2l"20r5

AI.Ai/MÁDO PÁRA OI.,ADRA POT.ESPORTIVA ESTRUTLRAE POR
TUBOS DE A@ @VÁI\EÂDo,GOUCOSTURÀ OO.l24O, D|á|/ETRO r,
COT/I TELA DE ARAIE GáLVÁIüADO, FIO 14 B\IVG E MAITIA OUÁDRADA
5)(sCM

PORTA OE FERRO. DE ÂBRR, TFO GR/qDE COÂ,t C1{ÂPÂ COr'
GU!,RN|@ES. AF_í2l'2oí9

crrsror( IAL(R3}
qrÂxÍEÂrlExs LíljxDl

qrsro FoR rrtDtRt)

vfl Rt 12,5E R§ 68í.84

24E§O R§74,99

,t&597,52

í8.597,52

$.7n§

í3.752,@

3-OZr,uO

ãr,Ín R$ 17180

7,9 F§4o2,72

t fio.

UI{D.

Àfit

M

tn

KG

KG

tfi!

Lr}

tfrl

[r2

IYE

'1.1

1-2

1i

't.4

1.5

1.6

1,7

í.8

1.9

í.10

9438

§]r}}o/

965311

92915

c2917

96557

95955

97110

87517

SIMPI

s$lÂFt

SIMFI

SINAPI

SIMPI

SINAPI

SIMPI

SIMPl

stÀlAPt

132,qt

56,q'

6120

10,q,

20,@

1221

4,50

1/t,ú

§í,20

í,(D

3m

RD 16.061,79

RS 4.500,00

29.58r,79

16.06't,79

13.500,00

R3 69,55

RÍ/§,.12

Rl6a,,r

Rt r3,4O

Rt í2,3ê

Rt481,O7

ú2-4,o.25

Rt r1626

Rt 123,8í

Bt r2o.orr,7/|

Rt5ôí{8,8

R$ 9.í9t,60

F§ 2.767,s2

Rr 3.882,53

R$ 134,m

Rt 2,tô,60

R§ 518830

R§ 10.69t,13

R:t 14.765,@

Rt 6.710,í)

ltP.

3.2

tãt

ip

4 . COMPLEI'EIIIIO

4.1 I/ERCADO.OI CONTENERPARAESCfÚÍÔR1O-2OPES

4.2 IGRC,ADO.Oz CAD(ÂS 8R@t(s - 5r,3

4 -CUSTOS UMTÁRO§ ffi§tÀL

UNO

UND

Rl í20-ú719,7t
1t

nsí20ir,l',:}

f . ir í,iÍfii;t,; Siir:tr
r' ôiJ ô

cia is

sEcRET^nra DE TNFRAESTRUTURA E SERY1çO§ xlBttCOS
Ruâ Y, s/n' - ,{ovà lÚlgGrelz - CEP: ó5.9(,7-íEo
lmpretriz - ffÀ C!?J: 06"í5t-if55r@Oí-1ê

www.imperatriz. ma.go%br

2- PAVUIEilTÁÊÃO DO PÁnO

2.1 9406

SINAPI



ESTAD(O DOf rAUr/ÀirüÃO
PAEFEITURA'.IUIEGIPAL DE IIIPERATN''I

sEcR"EÍARrA DG TilFRAESTRUTURÂ E sÊRvtços púaucos

OÀ'ETO:
LOCAL:
FONTE:

BDI:

ENCARGOS
soclAts:

sERvtços oE LFUA E MANUTENçÂo URBANA

NIPERATRZ-II,IA

stNÂPt ÍrrA - 02r202í,stc-Ro'10t2020, SE|NFRA o27, EtGAsAoErãrr7

25.@%

85,68%

1.1 CÓO|GO

Compo.íÉo COFOILOT

í -cusÍooÂÍúoDEoER

PTP*çeo Moú3
AUXET
CmpGiÉo Mm4
CompGiÉo 

MOOO6
A8[aÍ
Comp6rçáo Mm7AüIEI

9trP*'çâ" Mooí4
AMIET

2.FERFAreXÍAS

rNsuMo MERCÂOO.ooz

INSUMO MERCADO.MI

V rr.rsul,ro MÊRcAoo.oo4

INSUMO MERCADO.OI3

INSUMO MERCADO.OI4

II(SUMO MERCADO.OOT

INSUMO MERCAOO.M

INSUMO MERCADO,O2Í

AGENÍE DE LIMPUA.vÂRRçÃo D€ RT,Â. DIURI.IO

AGENTE oE LtMpEA - vÁRRç{o o€ RUA - NoruRilo

FtscAL D€ SERVIçOS - olURr.|O

FISCAL DE SER1íçOS

MOTOR§TA

PÁ

GARFO

VASSO,JRÃO

CISCADOR

ESÍROVEI.IGA/PICARETA

LUTOCAR PEAD

CONE

corposrçâo Âr{ÁlmcA DÉ pREços wrÍÁRps
FoilTE ffiçÃO

mfo sERtEo oEvlnnçbnnrrlrwrsF(hJcAs

UND/MÊs

UttOltr,tÊS

UNEvMÊs

UNEvMÉs

uNc,/MÊs

uNc|/MÊs

UND/MÊs

uNcvMÊs

VALOR UI{IT.

3.405,24

3.640,53

4.2n,§

4.6@,26

3.314,04

't3.83

19,47

27,ú

1ô,33

8.18

2@,78

3.03

75,21

792,74

8.7X,n

TOÍAL

í7452

1gt.1gt,B

102.15/.10

72.810,8

4.277,§

4.@,2ô

3-314,Ot

í6.r5qr5

62,fi
486,75

690,00

M,25

ru,a
6.744,37

75,70

7.521,ú

'10.311ã

1.585.48

8.7?s,n

2t4.227,67

1.2m,6

í7t52

SINTEACMA

SINÍÉACMA

SINTEACMÂ

SINIEACMA

gNÍEACTIA

MÊs

MÉs

MÊs

uÊs

MÊs

í),ü)

20,@

1.O

1,00

I,q)

coÍAÇÂo

coÍAçÃo

cor^çÁo

corÂçÃo

corAçÃo

corÁçÂo

coTAÇÃo

coÍAçÁo

45,@

b,@

25,@

25,@

25,@

25,(D

25,@

1@,6

3 - CUSTOS DE EQUIPÂIilÉNTO§

Compciçâo
Auiliar

Composiçáo
Auiliar FCBgOOO@ EMBASA

4. cUSTos UNIITÁRjq5 reT§AL

PAcolE oÊ sA@s ft-/isÍrG @M IdJND

pnópnn MorocG 12s

or'üBlJs @MpLEro cor s€c{rRo ÍorAL MÁNrJÍE {çÃo E FoRt€ctMENÍo
DE coMBJsrÍlEL

culrÍoÍoTÂL(RÍ)

(üJÀnurEt§âL(xx)

cufioP*xr{R$}

MÊS 2,ú

MÊs 1,m

sEcREtARIA DE INFR^ESTRI'TURA E SEmnçO'S PtlBLlcOS

Rus Y, ín'- fisva lmprrtrtr 'CflP.65.Xr7'1tA
lmpêrarÍiz - ltÀo{PJ: 06.r:il}.{55rlr0o1-i6

SINFRA

Folha n.e

CPL

www. im Peratriz. rna. ggv. b r

,*'',
{}r
*B

T.IND

l(x

i,r..tl;11',,
Enc'. Crvil
AsÉessor

ii
Sec.



OBJETO:

LOCAL:
FOiITE:

BDI:

ENCARGq§
soctAls:

ESÍAOO DO rl/rn/A]lr{if0l
PREFÉITURA I.UITCIPAI. DE II'PTNA.IRüZ

sEcnETAnIA DE rilFRAEsrnuruRA E gEB\ítço!' P{rBtrcos

sERvlços DE LrlpEA E MANUTENÇÃo URBANA

l[/FERÂTRIZ+IA
srNApr ,!/rA - o2l2s21stÇRo í02020, §E|NFRA @7, EtÉÂSÂ @0't7
25,60%

85,68%

1.2 CóDIGO

Cmpciçã. COXPOf,rql

r -cusÍo DArÃooEoGR

F(trITE

com§EÃo
PRó,flA

COIEçÃôÁilÁLtoCA
EcRrçÃo

DE PREçO§ UiITÍÁR'OA

E6IUIPE DE CAPII'AITOrtluA]DÀ TlcLUlDTÀO OEOBRÀ E4T'âElrO6.
XAIENUU§ ETERRTEÍ'A

uItD GlrJÂlr. va.oRUNr.

3,00 3.M,21CompciÉo
Auiliar

2 - FERRAMÉNTAS

E9745

E9745

S|üPI

St.lÂPI

§cRo2

§cRo3

3.m

3,m

3,m

q00

qm

3,@

/í.m

!9.20

17280

19,20

17?4

13,83

19.41

1625

38,96

t0,30

10,G

3,8

36,12

í20,8ô

31.6

121,4

?Afr

102r5:t1

10215.71

«}8rr

4 t,50

58.41

18,75

116,88

30.90

30,26

1211

13.17010

É3.50

x.479,12

607.m

20.99í,m

53.725,45
a.ú

2..,'0

sff{TEÁC[rA AGENTE DE UMPUA - CAPilÁÇÂO - OnJRtrO

PÁ

GARFO

ENXADÂ

CÂRRO DE MÂO

Al.lctNHo

srcHo

CONE

CAMNHÃOBASCTI.ÂNIEGIG}TO@, PESO BRI.ÍTOTOTÂL 1ôom KG, CâRGA
úru úxma rr.Ê xo. 6ÍÂ110ÂEÍrREE)(ossr6 M, porã{qA rs6cv.
rtrcLr,rsN/E cÊÇrtrB rErÀJcâ - cr-P D[.RNo. ÂF_Gl20í4

CAMINT{ÂO BASCIJTÂ'.{IE6 tlB TO@, PEO BRUTOTOTÂL í6.MKG, CARGA
(ml uÁxun rr.r:o xe, NÍÂI(IAEXIRÉ ED(os5,s u, poÍÊ\E r6or',
rNcLUSr\iE CÀqÀrra{ rErÀ.EÂ - o{ B-B,to. 

^F_(E,2orlr

ÍRÂroR oE p?.Er§ @t RoçiIERAÂOES€L - 7rW

]RATOR DE PNEL§@H ROçADEnAA [ESE_ -Trlv

MÊs

rNsutío

INSUMO

INSUMO

INSIJMO

lNSu[rO

IN§JMO

INSUMO

MERCADO-M2

MERCADO,$1

MERCÂDO,M5

MERCÂDO.M6

MERCÂDO,OOg

MERCADO.84

MERCÂDo,M

corÂ@

coTÂçÃo

corÂçÃo

coTÁçÃO

corÂçÃo

coÍÂçÃo

COIÂçÃO

UNO/MÊS

UNOMÊS

UNDiUÊS

UND'T'ÉS

UNETilÉS

Utlo,ilÊS

UNDNÉS

3. CUSÍO§ DE E'I.IIPATêÍTG

ffiIffi* 67s27

i:$m"* 67826

coMPosçÃo

cHt

CHP

c1fl

clrP

AUXL]AR

coMPosçÃo
AUXILIAR

4 -CUSÍOS UNtnÁRtG tEit§AL

ct§It Total.(s!
cuÀxÍlrlAr Fm Ílon l rErasât ÍH]

**-"o1paníÊD

SI N FRA

Folha n. 10c6

sEcRET nlA OE ll{FR ESTRUTURA E Stn§rlços FÚ8l-icos

Rua Y, ín' - Hom lmg.ret!' (ft 65-907-1Ae

lnperatriz - [Â cl{PJ: 0ú-í56.{55íüI,í-í6
tYavav. imperatriz.ma.gov.br

*
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#

OBJETO:

LOCAL:
FONÍE:

BDI:

ENCARGOS
soctAls:

ESTADO DO iIARÂNHÂO
PRETEIruR.A ÍiIUNICIPAL DE IHPERA?RIZ

sEcnETÂnur DE tf,rnAEsrnurunl E sERYrços pÚsucos

sERVIços DE L$,PEZA E MANUTENçÃo URBANA

||I/IPERATRZJI A
srNAPt MA - O2rÀZ1,S|C-RO í02020, SETNFRA O27, ENE SÂ 6120í7
25,60%

85,68%

t.§ coDrGo

Composiçào COttPORm

FOI'ITE

comsçfo
PBóPR|A

UND

ECIUIPE 96.2923a

§í.í00íí

u.ú2,37

't 1.345,63

4m,§

1_4É,12

95í.13

138.33

194,70

276.0

389,62

í63,30

5í,10

5í.r0

394,{0

z@7,75

239,60

30.28

{.888,65

35.§Z,m

7É,ú

34 160.00

7C2,ú

§29a24

1,00

*e,2r

coxeosçÂoexÁmcl DE PREço§ uNÍráRps
DECf,TçAO

EeurpE o€ uFszA E vrrtçlo r^rír L DE FERÁS LllrRÉs, r!ncáDo6,
pR Ç s pÁfloqroügrGEoBüs ocltÍE Eoãats
LOORIOOTTRO3.

QT'AIT. VALORUNIT.

í - cusÍo DA MÃo DE oERÂ

Composiçáo
Auiliar
Comp6jÉo
ÂmlEr
ComposiÉo
Auxilàr
Compdicão
Alxilier

MOO(B

M0006

2.FERRÂXEI|TAS

INSUMO MERCÂDO.O@

INSUMO MERCÂDO.M1

INSUMO MERCADOOO4v
INSUMO MERCADO.OO6

INSUMO MERCÂDO.OÍ3

INSUMO MERCÂDO.OG}

INSUMO MERCADO.OíO

IÍ.I.SUMO MEXCADO.OÍ7

INSUMO MERCADO.&7

INSUMO MERCADO.OÍg

]NSUMO MERCÁDO.OG

INSUMO MERCADO.@,I

3. CUSTOS DE EQUIPAIITEfi?OS

coMPostçÂo
ÂUXLIAR 5903

coMPosrçÃo
AUXILIAR

5901

ÀGEI\'ÍE DE UTiIPEA. VANÍOçÂO

Adiiml domingG e E ã16 do 
^grífâ 

de Lirpq

RSCALDESER çO§

Adiciffil ddringG e ÊÍi& do Fisd

eÁ,

GARFO

vA,ssouúo

CARRODE MÃO

OSCADOR

BAIDE

BR@riA

D€§NFETANTE (5 UiRG)

LUTOCÂR EM PE,,iD

Áoul serurÁnn {s urnos)

CONE

PÂcorE DÉ sAcos Ptisnc6 6, rooJND

cAMtNHÃo ptpA 10.6m LTRtcâD. pEsoBRUro
MÁxiM J5.935 KG, EsrÁônA ENTRE Elxos 4.8 M,

ToTAL23m Kc. CâRGA úr,L
, PoTâ{clÂ zí} cv. l{cllrsÍvE

TorÂLu.mKG. cÁRcÂúTtL
PoTÊ-{oA ao cv, srcLuslvE

SNTEAC1IíA

§NTEACMA

MÊS

MÊS

MÊs

uÊs

10.@

10,m

'r,00

í,m

3.6,24

't.134,55

42n,9
1.4É,12

corAçÃo

corÁÇÃo

corAçÂo

corAÇÃo

corÂçÃo

corAÇÃo

corAÇÃo

coÍAçÃo

corÂçÂo

corAÇÃo

corAçÃo

coÍAÇÁo

uNtvMÊs

UNETMÉS

uNMrÊs

UND/MÊs

uNDn Ês

ur.rDilÊs

UNOMÊS

UND/MÉs

T,,ND'MÊS

UNryMÊS

UND/rrÊs

UNryMÊS

10,00

Í0,&

rq00

10,@

í0,o

t0,m

r0,m

20,00

10,@

ã,m

ío,m

6600.ú

í383

19,,17

27.â

38,96

r6.33

5,11

5.l l

19Í2

2É,78

11,98

3,G

0,75

SINAPJ cHr

CHP

MÊs

19,20

1728,

í,m

37,81

197,69

7A,74

TAMUE D€ AÇo pARiÀ rRÁtmte a Ácua - orp ulRl.lo. lr_mzor3

SNÂPI CAÀ,íINH,AO PIPA 1O.MO L TRIJCÂOO. PÉ§O ERUTO
MAxrúÂ r5.9G5 KG, o§rÁr{oA snRE
TANOUE DE AÇO PÁRA TRÁTI§PORIE

MOTOCG 1ã

EXqS4,8
OEÁGT,A C}F D(AI{O. AF-GâI4

ÍrI,

coneosrçÃo
AUXILIAR ffi1 PRóPRA

4 - CUSTqS UN[?ÂR OS ilENSAT-

cssroÍoÍAL(Rtl

(UA!ÍIIDÂEÉ IEilSAL (UilD]

crrsÍo PcR EqIPE llÊs íRgl

STNFRA

Folha n.s

sEcRtrA$A DE Ii{FRAESTRUTURA É SEfr}çÚS PÚ8L'COs

Ru. Y ,n" - Xovâ lmpcmt tz 'CiÉ?. 65.907-1A0

lÍÍpêíatriz - Àta clPJ: (8. | $t-455r'Ü00í -1 ê

'rvl{.rrr. i m peratriz. ma. gov. br

Pedr'o
,r r,; ii I ll

Eng". civri
Assessor Ce



EiÍAO(, DlO HARAÍ|HÂO
PREFEruNA T'UIIICIPAL DE IXPENATRIZ

sEcRETaRIA OE nrrRAESTRrrÍURA E SEEVIçO§ PÚB|JCOS

SERVIÇOS OE LTPEZA E MANUTENÇÃO URBAM
IMPERATRZ.IIA
slNAPr r\rA- o2/2o2í§rcRo 10t2020, SEINFRA 027,€MAÀSAGI20í7

25,6096

85,68%

/*1

àdà

CffiIçÂôATÁUflCA DE PREçOS UI{ÍÍÁRlOs
ECE§ÂO

CAMINF{ÁO AÂSCULANTÊ iO I,B. ]RI,CADO CABINE §MPLÊS. PÉSO BRUTO TOTAL
23.MO KG, CÁRGÂ ÚT[- IIááOTA 

'5 
95 KG. OISTAAICA ENTRE ED(O§ 4.80 H.

POIEI{CIÀ ?3O CV l}iClt§llG CÁÇA!,FA MErruC - CHI DlURtlO ÂF-Gi2Oí.

ÉSCAVADETRA HDRÁ,JCÂSO8RÉ ESTETRÂS, CéçAXRA 1,ã r!(}, PESO
OPÉRÁCIONÂT ã T, POTàOÂBEUTA 155 gP- CHP DIURI,IO- ÂF G2Oí4

SINFRA

OBJETO:

LOCAL:
FONTE:

BDI:

ENCARGOS
soclats:

tolha n.9

cxrAr{Í. vÀLoRuMT.1.1 CÔOrcO

Composiçe CflFon-ooa

í -cuíÍoDArÃô DEomA

Composição
Awliar
CompciÉo
Aqiliar
CompciÉo
Auilhr

MOOG

MOm6

M0008

SINTEÂCMA

SINTEÁCMÂ

ENTEÂCiIA

FONIE

conP69Ão
PNóPflA

U'{D

EOUIPE

MÊS

MÊS

MÊS

UND/T'ÉS

UNO'MÊS

UNryMÊS

LJNDTv!ÊS

UNDMÊS

UNDMÉS

í0,00

1,m

4,m

38,40

3{5,60

1TZ§

3.571,71

4_m,$

3-S8,/A

1§firffi

írzú,€o

§.717.37

{m,x
r4_63,94

2J11,o

138,3

194,70

z|e,ü

119,03

30,28

1.955.4ô

INSUMO

INSUMO

INSUMO

]NSUMO

MERCADO OO2

MERCADO.@í

MERCADO,M4

MERCADO,Oll

MERCADO,OOS

MERCADO.O2l

\rríNSUN4O

rNsut\40

3 - CUSÍOS DÊ ÉQÚIPÂ}IEI{TOS

coMPosrÇÃo

corÂçÃo

corAçÂo

corAçÃo

corAçÃo

corÂÇÃo

COTÂÇrc

,3,83

19,,17

27,@

1 1,90

3,(B

0,75

EAUTPE OE UUPEZA O€ RtACtiO

AGENTE OE LIMPEAOE RlrcHO

FISCAI

OPERADOR DE ROÇAERA

PÁ

GARFO

VASSOURÃO

FOICE

@NE

PÂ@TE DE SA@S H;SÍG @iI IüI,\f)

CÂII,iINI-IÁO EASCUT-AN]E ÍO T,l3. TRUCADO CAEINE SMPI-ES. PESO ERUIO ÍOTÁL
ã.O(x) KG. GARGÂ ÚTLTiÁJS'A Í5SKG, DSTÁT€|AENTREÉD(O§4,80 M,
POIENCA 230 Or' NCLr.rSí\€ CÂÇAnm UErei-rCe - CHP DrURr{O. AF_0620r4

AUXILI/qR

COMPGSICAO
ÂUXILIAR

ccMPosÇÃo
AUXIL!ÀR

coMPosrçÃo
AUXLIÂR

coMPosrÇÃo
AUXLIÁR

coMPqsrÇÃo
AUXLIAR

coruPo§ÇÃo
AUXILIÂR

HusrosuxnrÁruos TEN§ÂL

ESCAVADEIRÀ HDRfuUCA SOARE ÉSTEIRAS.
OPERÂCTOML 2I T. POÍâ\'OA BRTJIA 155 HP

cAçÀrí8A 1.20 M3. PESO
- cHP DiURi.lO. ÁF_§20r4 19,20

1,0

76.&

891,20

1,058,m

7SZú

35,@

1.ô-19,00

s.fr5,00

39,79 1.527,ú

170,62 58.S.00

l5ií.04 26.fi8.m

55.í5

75?'74

0,4ô

2.13

913867

88S07

88908

Eml

nÀ55

t0757

§NÂPI

gMPI

§NAPI

§NAF|

PRóPR!Â

SENFRA

SEINFRÂ

llorocG 1ã

ROçAOSR COSTAÀGÂSOLI{A

ROÇÂDÊIRA COSTAL Â WuI,lÂ

cHl

CHP

CHP

CHI

MÊS

cHt

cllP

cl,ltto Tt ral- (Ell

auÂrnDÂDE BEXSAL (UltD'

crrsro FoR ETJTPE rÊs (Rt!

118.017,10

1.m

Q.OÍtfi

SECRETARTA DE I]{FRAESÍRUTURA E SERInçO§ PÚEUCOS

RuaY s/no - NoYâ lmP,Gürtrl:'cE* 65-907-tso
lmper.triz -,rlAclçJ: 06.Í 58.455/tOGt-1€

CPL

wuíitr impêratriz. ma. g0% br

,'1
Pedro
Eng". Civil
Assessol'
§a: t'e irl:aeslrriur: :

lúai.: 5



+'13'q-
àÜ)#

ÉSTADO DO }IARÀilHÃO
PREFETTURÂ iIUilICIPAL DE IHPERAÍRIZ.

SECRETÂRIA DE ITFRAESTRUTURA E SER\ÍIçOs PUBLTCÍ}S

StttrÉRrr

rort.n., 10O?

'1.6 cóorco

CmpoÊiçao @üFOR.ús

,.cusÍo DA TTo oEoêRA

?TPo"Éo ModBM'ET

?TPt"É" Mooo6/MtÉa

OB.'ETO:

LOCAL:
FONTE:

BDI:

ENCARGOS
soclArs:

INSUMO

INSUMO

INSUMO

INSUMO

!NSUMO

INSUMO

INSUMO

INSI'MO

MERCADO-m2

MERCÂDO,M1

MERCADo,M4

MERCÂDO.006

MÊRCADO,O13

MERCADO,Ol4

MERCAOO.008

MEROqDO,Mí

É7827

678Â

EO001

AUÂ[T. VÂLORUNTT.

SERVIçOS OE LIYPPA E MAAIUTÉNQÃO URB,AT{A

IMPERÂTRZ{rilA
SItúqP, MA- O2l2O2í,SlCrRO 10I2O2O, SEINFRA 027, EII,BÂSA G.rãrí7

25,@%

85,6E%

FONTE

cot Po§tçÀo
PRó,RIA

conpo§rçÂo ÀilÁLrÍEA DE PREços ut{ÍÍáflo§
DEscrRtçÃo

EOUIPÉ OE UTPEZÂ OEPIÂIÁ

ÁGENÍEO€UliFgA

FrscAL oEsER lÇos

PÁ

GÁRFO

VASSOURÂO

GÂRRoDE MÃo

crscADoR

ESTROVENGÂTPICAREIA

@NE

PAcorE DE sAcos Rásn@scoil rujlrD

CAMINHÂo BA§GUI"ÁiIÍE 6 rf, To@, PEso BRUTo ÍoÍÁL 16.000 KG, cÁRGÂ
úTlL MÁXMA il.ig0 KG, ESTÂISAENIRE ED(oss,36 M. poTâ{clA rgsc\r,
TNCLUSÍ\€ CÂÇAMBA 161fuqq - 61+ guRNo. AF_06/ã't4

cAMNHÀo aAsculÂ}{rE 6 u3 To@, pEso BRuro rorAl 16.00 KG, CARGÂ
úr[- itÁxr,tn r.reo rG, o*trÂlrqA a'ÍÍRE Exos5,36 ir, poràE!{ í8sc1/.
lllcLl.JtsÍvÊ cAçAirErÀ r,E ÀEA - clP DURNo. AF_62015

MOTOCG'rã

crrsotoT L(R$

quâr.roaDG ErasÂL (uxol

c{rsro FoRÊqxPE xÊs (Rll

UND

EAUlPE

TOTAL

5íJoE,sg

383ã1,6"'

31_ú237

42n,§

2.út,!B

138,33

,l94,70

26,00

389,62

163,30

rl,o
6,05

752,10

fi5n§

3$,m

r0.€s,m

79â,m

5í.908,60

1,m

5ít0t 5g

gNTEÂCMÁ

§NTEACMA MÊS

MES

UNollÊs

UNDÂrÊs

uNoníÊs

uNon Ês

uNon Ês

uNoilÊs

UND/ilÊS

UNOMÊs

10.00

1,00

10,00

10,m

to.o

,0.m

10,@

''0m

2,@

í0,m

9.60

8ô,40

3.M.21

4.2n,$

corÂÇÃo

-roçP
corÂçáo

corÂçÃo

clrÂÇÁo

coIAçÃo

corA@

coÍAçÀo

13,83

19,47

zt,@

38,$

16.33

s,1s

3,(B

75,21

§,12

120,83

192.71

3 . CUSTOS DE ECIUIPA}IEIITOS

coMPosÇÃo
AUXILIAR

coMPGSlçÃo
AUXLNR

coMPosrÇÃo
AUXILIAR

4 - cusÍos uiltrÍÁruqs uENsaL

SNAPI

SMPI

PRÓPR|A

cHr

CHP

uÊs

CPL

SECRÉTARIA DE IXFRÀESÍR|-ITi.iRA E SERIíçOS PÚELiCOS

Rur Y, s/n" - ilov. Irrlpcúttrlz - CEP: ú5.í)7-Í8o
lmperatriz - AtA CNFJ: 06., 58.455rütc'!-Í6

1Êít#w" impêratriz. ma.gpv. br

sr\:;:

le6i'o



!*1s
ESTADO DO IiARAilHÃO

PREFEITURA IIUXTCIPAL DE I}iPENATRIZ
SECRETARIA DE TXFRAESTRLITURÂ E SERVIçOS PÚBLICOS

cltrAr{r. vALoR t lllT.

SINFSA

Folha n.s

TOTÂL

$r6a!ü

,(l.$í,r2

34.052.37

3.5U,72

3.314,04

OBJÊÍO:
LOCAL:

FONTE:

BDI:

ENCÂRGOS
soctÂts:

SERVIçOS DE LTI/FUA E II'IANUTENçÃO URBAT{A

li/PERATRlZ-ltlA
SINAPI t!/tA - O2r2Ozl,SlCRO 1ol20ã), SEINFRA 027, EIGASÂ0â12017

2sfi%
85,68%

,Í.6 CóO|GO

compGiçao COÍPOR-G

,r -cusÍo DÂxJlo DGoaia

Cspcição Mffi3Mnar
Comp6rçáo 

Moo,ts/uIET
MOO14

2. FENRATEI{TAS

INSUMO MERCADO,M2

INSUMO MERCADO,MI

INSUMO MERCADO.M4

INSUMO MERCADO,OG

\rrNsuMo MERcADo.or3

|NSUIUO MERCADO,o22

,NSUMO MERGADO,ü8

INSUMO MERCADO.qB

INSUMO MERCADO.OIO

,NSUMO MERCArc.O21

SNTÉACMA

SINTEACMÂ

SNTEACMÂ

AGEMrE DE UMPEA DftERS

AUXILIÂR DE FISCAL

MOÍORISIA

FOftÍE
coxFosrçÃo

corpo§çáo ÂllAr.lncA DE PREçO§ Ur[ÍÁroOS
DESCi!ÇÂO

EqnPr P Dtjlooc§cn,lccsorG*E

ul{D

ÉCIUIPE

MÊS

MÊS

tu!Ês

UND'UÊS

UND'MÊS

uNgnÊ§

UNDUÊS

uNDlrÊs

KG/MÊS

UNDT'ÊS

uNoflrÊs

UNDN,IÊS

uNDn Ês

10,@

I,m

1,m

,0,00

10.@

10,m

10,m

10.m

1ú,m

10,m

10,m

10,m

1il,O

3.M,21

3.53/.,72

3.314,04

rq83

't9,47

zl,@

38.$

16,33

9.G

3,8

á,ú
â,ú

0,75

39,79

170.52

7C274

8.Tâ,N

357tp8

194,70

ztõ,ú

389.62

't63,30

909,ú

§,â
ão,m

250,m

9n,73

ír,7f!.0o

ã4,00

9.8n,ú

792,m

z9@.m

58.262.08

582e,08

coTÀÇÃo

coÍÂçÃo

corÂÇÃo

corÂçÃo

coilÇÃo

coTÂçÃo

coÍÂçÃo

corAçÃo

corAçÃo

PÁ

GARFO

VÁSSOURÃO

CARRODEMÃO

oscAmR

CAL HIDRATADO SACO5I(G

@NE

BALDE

BROCIIÂ

PÂCOIE DE SACOS PLÁSflCG @it 10-mD

3 - CUSÍOS DE E€rUtPAiíÊr{TO-S

COMrcSIÇÁO
AUXLIÂR

coMrcsçÃo
AUXLIÁR

coMPogçÃo
AUXILIAR

coMPosçÃo
AUXLIAR

4 - CUSTOS UiltÍTÁRtOS mEltSÂL

SNÁPI

§NAPI

EO001

F03900@02

91387

9'386

PRÓPRA

EMBASA

CÂÀIINHÃO BASOJLÁNlE .tO Tl3, TRl.GArc CA86IÊ SÚúPLES, PÉSO BRUÍO ÍOTAL
23.00 KG, CARGÂ irÍlr r*§0riA rS.S5 XC. O§ÍÂr{Orr ENÍRE ED(OS 4.& U, CHt
POTà{OÂ230 Cl/n{CL[rSÃ/ECAçÂl€ÂilETÁUO{ -Cl{ D(n {O. ÁF_G2014

CÂMINHÂO BASCUIÀIIÍIE tOIl3, TR1JCÂDCÁB$ESTPtES. PÊSOERIJIOÍOÍAL
23mo KG, CáRGA úIl!- ú)ítaA ri*§ r(G, EISIÂI§AENTRE EI(6/r.f,]X, CHp
PoTÊNcA 230 cvr\rcLUs\,EcÂçÁrEâuê',ÁlcÂ-cÍ{ On RilO. ÁF_G,ãís

MOTOCGIã MÊS

3àm§ffiL-o*sEGlJRororALMÀNLnEÀçÁoEFoRNEclMENroDÉ MÊs

crrstororAl(R )

qrÀrÍMr uENsÂL íuilDl

cÍÃiÍo PoR EcírFE xÊs {Rtt

6,/o

5280

l,ü)

0,33

í.m

sEcRErÂRlA DE ITFRAESTRUTURÂ E SERY|çO6 PÚEUCCS

Ruà Y, yno - tlo\r. lmper.trlz - CEP: 65.907-í80
lmpcretrü - lúA CNPJ: (}6. í 58..155/lXxrl-r6

^CPL

www. i mperatrlz. ma. gov. br

Civil
, '' ': ,:

i:
de



ili\Fil
ESiTAo(O D(, HARAi'HÃO

PREFETÍURÂ IIU]IICIPÂL DE II'PÉRÂTRIZ
SECRETARIA DG ITIFRAESTRT'ruRA E SERVIçOS PÚBLIçOS

OBJETO:
i3cÂL:
FONTE:

BDI:

ENCARGOS
soclAls:

SERVIçOS DE LN/PAA E IIiIANUTENÇÃO URBÂNA

IMPERATRIZ{/IA

SINAPI ÍltA - O22O21,S|CRO 1@0m, SEINFRA O27, E rÉASA6/|m17
25,60%

85,6E70

FONTE

couPostçÃo Ár{At.mcÂ
DESCfroçÀO

D€ PREçOS Ut{ÍÍÁRbS
lr{D

m

CUÂIIÍ. VÂlORT'I'trT. TOTAL1.7 CÓOleO

cmpclçlb COüPOR.07

.! -cusÍo oÂtÃoDEoESA

?rp*çao Mo0o3

?Te*içào MooolÂ&lÉr

2. FERMIIEI'TAS

INSUMO MERCADO.@1

3 .CUSTO6 DE ECÜIPÂTEN?O§

:flIl,H'tuo Eaoo2

v
co!úPqslçAo

3465AUXLIAR

4 - cusÍos uNtrÁn os taEltsal.

coÍFosrçÀo
PnóPfiÂ vÂRRIçÀo UECAfltzADÁ

gNTEAcra AGENTE DELTMpzA-vÁRrüçáo- uuRt.lo

SMTEACMA ÁGENÍE DE UMPEZA - VARRIÇÂO - IIOTLTRI.IO

corÂçÃo pÁcorE D€ srcos prJirsrrcos @M lfiuND

PRÓPRIA VARREDBRÂE.ÉTRCA

ORSE
ÍRAr{spoRTE oE nÀo(mAs E Ecf,JpAre}fios poR pRÁtsrA REEAaAoA 0l&{
.=1úKt)

custoTorÂL{Rt)

(xJârnDÂDE rEr§ÂL(Íli2'
crr§IoFoÊE|n l

Mat.:53.855-8

0r7

ra.ú|,53

6.810.47

7.28r.06

2,ú

2,m

í04.00

zú

260.m

MÉs

MÊS

UND

MÊs

KM

3.4t)5,2{

3.6{0,53

7.etg
7.821,U75,21

7.175,ú

3,m

l5.r:Fr0

14.9$,00

780,m

37.643.37

100.000,00

o'i7

sEcREraRA DE INFR^ESTRUÍURA € SERr,'içsS PÉgilCOS
Ruâ Y, ín" - Xovâ lmp€râtrlz - CEP: ô5.9O7-í3O
lrpcratriz - llA cilPJ: o6.158.{53low1-lé

CPL

w§1À1" i mPeratriz. ma. go,. b r

a1âi
'4*t
4#

1 
'1 Jit4 73Cô

E specia is



.iPl

#
ÉSTÁD(O DO }IARANHÃO

PREFETTURÂ XUilICIPAL DE I}IPÊRATRüZ
SEGRETARTA DE rnFRÂEsrRuruRA E sERvrços púelrcos

SIN FIlÀ

Folha n
.to1§.

OBJETO:

LOCAL:

FONTE:

BDI:

ENCARGOS
soclAts:

SERV|çOS DE tÀtPÊZA E MANUTENçÃO IJRBA!.IA

IIiIPERATRZ.MA
srl\aPt r!,q - oD@1,slcao í0/2020, SE|NFRA 027, EMBÀSAG2017

25,60%

85,68%

í.8 CÔDrcO

CompGl@ CO{POR-m

I -cusro DÂnÃo DEoatÂ

3 . CUSTOS DÊ EOIJIPÀÀíãITAS

FC'iITE

coLPogÇÂo
PióFr!^

corAÇÃo

corAçÂo

cotrtP@çÂoÂflÁLÍrcÂ DE PREçO§ t tÍtÁRos
EruçÀo

[aPtátíÍacÂo o€uxEÂs Er ForÍÍos EiPec{ncos

uND AUA[Í. VÂLORUIIIÍ-

ulíD

TOTAL

í7.ateíE

0,ú

28rr!,50
58.975.60

150.898.m

2. FENRATEIÍ'AS

INSUMO MEROqDO.O2O

INSUMO MERCADO.GI

@NTANER 660 UTROS

MUIP- PÂRA PEV. CAPÂCDADE ãq' UIRO§

UND

UND

Í_474,39

7.514,90

/t0,m

ã,m

- -úsÍosuNtÍÍÁntGIENSÂL

crr§ro ToTÂL lRl)

cüÁÍÍE lErExsÂL(t ilol

cqtroPoilm('ül)

SEcRETÂilA DE INFRAESTRUTRI S SEãríçoS púBUaOS

Ruâ Y ín" - l{fia lmpafirrrlz - C€P: 65.9O7-r8G
lrnperatriz - lÍÂ CIPJ: Oó-,5E.455/OO§í-Íô

209.873,60

1Z@

,17§§

,'. iili

w$rw- irnpêratriz. mâ.ggv br

de
1i tô4i308
Especiais

l'utiilil. i iii-ir
.35s-8

Civil

rl:



-z*ii"
l{h
#à

ESTADO DO UARANHÃO
PREFETruRÂ XUtrICIPAL DE I}IPERAÍRüZ-

SECRET:AnIA DE TI|FRAESTnI,TRA E SÊRVI€O§ pÚBlrcos

StsI§FF"ê

OBJETO:

LOCAL:
FONTE:

BDI:

EI{CARGqS
socl,Als:

SERVIçOS DE LÀTPEZA E IUANUTENçÃO URBAI'I,A

IMPERATRIZ.À/IA

SINAPI tl'tA - OuO2I,S|CRO 1@020, SEINFRA O27, Eh,BASAGI2OI7

CODICO FONTE

cotPo§lçáo At{ÁLmcÃ DE PREçC ln{ÍÍÁRtOS
DESCTüçAO

COLEÍÂ COXIET{ENEIãA DE EEíOUO§ DOÚICILIARES E @ENCIA§ @X
rJso DE vÉclJLO§ COüPIcr EOiE3 OOTADOS D€ 6lSÍErA DE El EVrçtO
AÍR'TT'ÉS DE UFÍR EATEÂOO E Iil'§PO,IÍE ATÉ O DESÍilO FilAL DÉcouPof-oor ffiIrÂo

NO

U'{D AUÁNT. VÂI.ORT'ÍTIT. TOTAL

85,6870

2,1

Comp6igão

1 . CUSÍO DÀ MÃO DÊ OBRA

CompciÉo
/ôüilia
Cffiposi9áo
Aqiliar
Cdnpcrção
ÁuiÍier
Composição
Âqiliar
Ccmp6iÉo
Auíliar
Comp6iÉo
ABiliar
Comp6rÉo

iliar

MO001 §NTEAC.iIA

MOoí2 SNÍErcVrA

85,6896

[40m6

M0007

M@11

SNTEÂC1IA

SNTEACT,IA

SliíTEÁCilA

§NIEÂCMA

UNDT,IÊS

UNEYT'ÊS

UNDUÉS

UNUMÊS

UND/UÊS

cHr

CHP

MÊs

MÊs

10m

l0.m

10.m

10,ü)

í0,00

r9ro

1TZü

r0(n

8.m

a8í3,73

3.812,00

d87,65

12n,§

{.ffi26

4.í3'l,CB

í_376,38

1511,71

'r3,83

19,17

27,ú

10.30

3,8

3ô,í2

't20,83

27É,'11

r2662,e]

.1"1,19

a23.*tÍ'

í í4 4í't,98

1 14.359,97

98.103.51

42n.8

4.600,26

jlí.310,30

J3.763,84

36.8,92

7AA1

138,33

19/.,70

276,ú

103.@

30.28

3§SAtS

8.50

m.879,42

ú1.É1.q

10í-30467

m.w,37

6.100,00

,t:tt§

ã),(D

30,00

24,@

1,&

1.00

10.00

10.@

8,00ip6igáo
Vrliar

COLETORGÂR| - D{JRt{O

ÂDICONALFER!ÀM

COLETOR GÁRl - I{OTURÍ{O

FrscÂt DE sÉF/rÇo§ oIJRNO

FrscAL DE SER^/IÇOS - r{OTtÍal{O

I,IOTOR§TA COLEIOR DIIRI{O

ADrcONALFÊRIAM

ltioTORIISTA COLETOR - r\DÍt Rl,P

PÁ

GARFO

vÂsso{.,RÃo

GADA'{FD

@NE

CÁMINHÃO BASCUI.AIIE6 K} TO@, PESO ERUTO TOTÂL I6.M KG. CáRGÂ
úrn- irÁxn 

^ 
ír.í30 KG. t,grÂilc E\ÍrREuos5,sr, porâaoA rscv,

rrcLusÍvE cAlAll8Â rErÁ-GA - cr.P il.rRÍ{o. rç_úm1.,

GÂrvflNl{Ão BASC'JIÂ!.rIE6ti3TCCO. PESOBRUÍOÍOTÂL 16.ú(G, CáRG,I
(mL MÁxrul fl ,rso r(G, RsrÁNoAE§TRE Exos5,36M, poràrcn r85cv.
rNcLLrs\E cÂÇAÂffiA irgÍÁlcA - csp tRito. ÂF_Gã15

cÁJtflNHÃC COMPASÍÂDOR rst[} Ot-RtlO

CAÀIINHÃO CGI|PáCTÂDOR ííá3 T.6Ti,RIIIO

clrsmÍú^LíRl,

c§JÂrÍIEÂr r*rÂr- {Íota}

crrsÍoFonÍolr ÍRl,

tr - -. a;, ,'l

As-sessc: C

,Sttuo

pecjais

2. FERRATEITÂS

rNsuMo MmcÂDo.002

INSUMO MERCADO,@I

INSUMO MERCADO,O4

II{SUMO MERCADO,OG

INSUMO MERCÂDO.@

corAçÃo

coTÂÇÀo

c,or çÃo

coÍ çÃo

corAÇÃo

3 - C''JSTOS DE E{UIPAXEilTOS

coMPosÇÃo
AUXILITCR

coMPosrçÃo
AUXJLIAR

coMPosÇÃo
AUXILIÂR

coMPostÇÃo
AL'XILIAR

\ruusTos uNtlTÁRE]5 tE {§ÂL

67827

678?6

EOOoB

EQOO3

SÍMPI

§NÂPt

PRóPR!Â

PR'OPR|,{

:. 'i r _,1{:o^ô

:cS it S

tu1at.: 53.6S

sEcRET,/r$A DE I{FRAESTRUTURÀ E SER{!çôS PÚÊ-|COS

Ruâ Y, s/n'- Novê lmpcràtrE - CEP: ú5.9O7-i8O
lmperatriz - rfAClPJ: 06-1 58-455í0É!CÍ-tó

Ã-a

ww\rr"imperatriz. ma.gpY. br

Íoil

MÊS

MÊS

MÊS

MÊs

MÉS

MÊS

MÊS

MÉS



,iÊtí
/Çft

Htt
ESTAOO DO ilARÂNHÃO

PREFEruRÂ HUNICIPAL DE ITTPERATRI:Z-
SECRETARIA DE II'FNAESTRUÍURÂ E SERYIçOS PUBLICOS

Stf'.9trfi,

OBJETO:

LOCÂL:
FONTE:

BDI:

ENCARGOS
socrAts:

SERVIÇOS DE LNP.F-'A E II'ANUTIENÇÃO URBÂA!À

llriPEMTRlZ{itA
stl\lAPt ÍrrA - f22O21§lC-RO 102(}20, SEINFRA O27, EIGÀSA SI2017

25,60%

85.68%

\iCI

qt ArÍr. vÀ-oRl,x'llT, TOÍÂL2,2 cóDteo

Comporiçao COtrPOnúíO

í -custooauÀo DEoBaa

CcmposiÉo
Aqiliar
Cmp6iÉo
Áüiliar

MO001

MOO06

SNTETXiA

SINÍEÁÕl/!Â

FONTE

coxPl6rçÃo
Fró"$Â

cor,qçÃo

corAçÃo

corAÇÃo

conÇÃo

corÂçÃo

corÁçÃo

corAçÃo

ut{D

TOtí

MÉs

uNomes

UNryMÊs

uNDn Ês

uNDn Ês

uuoruÊs

uND,rúÊs

UND/MÊS

3.8'13,73

{2n,§

3íí9

{ztta,63

38.137.3

L2n,X

,,,4.rl
í38,33

í94,70

276,ú

íG,m

§,8
í62.50

119,G

cotpGrçáo ÂxAt-rÍtcâ DÊ PREço§ utflÍÁRto§
DECEçÃO

@LEra rarauÂL E rtâHirE ÂlE o Detnrlo tnAL DG tlrsbtx,E
gólrDos Êsplcus E orcBs {ito eoÂroco§ clÁrs3E rB}

2. FERRA'IE:H?ÂS

INSUMO MERCADO,62

INSUMO MERCÂDO,M'

INSUMO MERCÁDO,M4

INSUMO MERGADO.OS

INSUMO MERCADO,M

v lNsuMo MERCADO.ffi

INSUMO MÊRCÂDO,OI1

3 . CUSTO§ DE ECIUIPAIIE,íÍES

ffImnu" 67827

ccMPosrÇÃo
ÁUXILI/qR

coMPo§çÃo
AUXUTR

couposrÇÃo
AUXILIAR

coMPosrçÂo
AUXL'qR

coltroR/GcRr - oiJRÍ\lo

FlscAL oE s€Rl/r@§ uA

pÁ

GARFO

vAssouRÃo

GÂDA'{HO'ÂNCHÍ$IO

@NE

ENXADA

FONCE

CAMINHÃo BÀscutÂttTEôrãl ro@, pEso BRuro rorÁL i6.m KG, CARGA
úrL MÁXMA rí.130 Kc, DrsrÂl,rciAENrRE ED(o§5F6H. porÊJ{ÊAíscv,
fi(clusÍvE cAgArrEq uErÁrca - cre oomo. ÂF_6/20'r4

crÃrÍoÍotÀ-lnt)

(uÁIíÍDADÉ EXSÂL tÍOXl

clrs?oFloRIota|n l

cÁMrNtiÃo BAscuLÁnÍrE s B To@, pEso BRIJÍo roÍAL r6.(m xG. CÂRGA
LrnL ÀúxMA í L í30 Kc. ErstÀr{o^ E rÍRE uG s,3s t . porÊr§,A ís5 cl,r,
hrcltjsÍ!€crÇAraÉÂiÉÍÁJcA-c,Pu.FÍ,ro. AF_G,zors

RETRo€sc^vADElRASoanE us@t cáRREGAffiA ÍRÂçÃooe,
porÊNclA úo 79 Hp, cÂç EÂ cARnEG. cep. úr,r. r rtB, cÂçÁrrBÂ RETRo cÂp.
0,20 ir3, pESo opERÁcrc{Ár úrt 6.íto KG, pRtrUnmAE EscAvÁÇÃo uÁx
4.37 M - CHP Dn RNO. ÂF_82013
RETROESCAVADEIRA SOERE ROOAS COI CARREGÂDERÀ TRAÇÃO Oq
poTà{clA úo. 79 rp, cáÇaaA CáRRÉG. cAp. ldt( I [l3, cÁçArGA RÉTRo ocp.
0.20 ri3. pESo oFERAcDnaAL uirt 6.570 KG. pRoFUtüoAE Esc vÁçÀo trÂx
4.37 M - OtP ü.JRI.|O. AF Gr2Oí,í

rcTOCG 125

MÊs

10.00

Í,m

í0,m

,0,00

r0.m

r0.m

t0,m

10,00

10,ú

57,60

5r8,40

38,4t)

345.60

1,m

't3,&3

19,17

27,&

í0.30

3,8

16,á

11,9

36,12

t20,8s

§,2

8ô,9r

792,71

gô.Sa,O

2080,m

62É8,m

1,3$,@

30.@ô,m

7S2,m

140.371,17

4.sm,m

trr9

978â

5681

5680

EO(nr

SMPI

S$IAPI

SAIAPI

SIüPI

Gll

CHP

cHr

cHP

MÊs

4 - cusrqs uNrtTAttÀs tEltsaL

i'í
Er.:
Ási
§::

rYiei.: i)

sEcREraruÀ DE INFRAESTR!.IrURA E sERsÍaçes púBLtcos
Ruâ Y, íno - Noyà lmperôtrlz - CEP: 65.907-tE0
lípêratÍiz - ,*A CNPJ: 06-í58.455/0üt1-íé

\Ê/uf,sr. innperatriz. ma. gov br



SINFFt',*
No

Esrarro oo xlR.nrgÃo
PREfETIUR.^ XU'{ICiPAL DE I}IPERÂÍRIZ

sEcneraRrl DE tlaFRAEsrRLrruRA E sERYrçp§ púsucos

OBJEÍO:
LOCAL:
FONTE:

BDI:

ENCÂRGOS
soclAls:

SERVIçOS DE LTVFEZA E MANTTENçÂO UREAI'IA

IMPERATRE.MA

srNAFr Ír/rA - 02l2@1§6'RO r@020, SEINFRA 027, EIGÂSA 612ü7
25,60%

85,68%

2,3 cógrco Fot{TE

compoÉic& colPoirrl ffi'
i -ct sroDAÍÂo DEoSna

comPciÉoAuiliaÍ Momi sNTEAc-irA

corÂçÃo

corÂçÃo

corÂçÃo

coTÂçi§o

cor çÃo

corÂçÃo

coÍÁçÃo

corAÇÃo

corÂçÃo

coÍposÇÂô AilÁrÍÍrcA DE pREços uilÍrÁRlo6
DESCRSAO

EctulpE DE @rEra sa-EIlvÂÉt*t os PiÉlrnmmEsPÂErÂDo§ E

ogars REsb0o6t u'rmc

U'ID

EqIIPÊ

auflü. vÂLloRUNrT

3.8í3,73

13,&3

19,17

n,6
10,30

16,25

3,8

11,90

120,58

69,m

§,12

120.83

ÍOTÂL

3&S7ío

$a1a
11.U1,4

5Bp,l

27,*

38.94

55,20

20,60

12,*

6.05

B,ú

241,16

138,00

215n,,,

ffi,m

20.s/9,m

3.597,11

1.00

!t§r,o

INSUMO

II{SUMO

INSTJMO

INSUMO

INSUMO

INSUMO

INSUMO

INSUMO

INSIJMO

MERCADO,O@

MERCADO,ÚI

MERCADO-Ú4

MERCADO-OOA

MERCADO.OOS

MERGADO.OOS

MERCÂDO O'1

MERCÂOO.@

MERCÂID.(B3

COLEIOR/GÁRI . OIIJRT.IO

pÁ

GARFO

vÂssouRÃo

GÂDAIII-IO

E'üADA

coÀE

FOIC€

coÀrÂÍ\tEREs2$ LJrRO§

EG BÁG

cArr0Nrúo BAsaJLcr.rE 6 iô3 To@, PEso sRt ro roTÂL Í6.m KG. CáRGA
ÚnLvÁx[4A 1í.r3oKG. olSrÂNc,AEÍÍRE ã(OS5,36 iit, porà\rãA.tSáCV.
lNcLUgvEcÂÇArrBÀiErÁ-EA-c+uunNo. AF_ützD14

oaÀ4tNHÃo Fascu, ÂÀÍÍE 6 rl3 To@, pEso BRuro TorÂL íô0m ,(G. CARGA
únL MÁxMA í1.130KG. DsrÀgAENTREExoss,s6 ir, porà{qA rs cv,
NCLLTSTVE CÂÇAHEA lEtâüCá- qrP mJRÍ{rO. AF_Sí2O15

MÉs

L'ND'UÊS

UNDÀrÊs

uNDn És

UttOll,tÊS

UND,MÊS

UNDN,ÊS

U\DNJIÊS

UND/rúÊs

uND,iÉs

cHt

CHP

.' l: )-'Í1

3 . CI.LSÍOS DE EqXPAIEI'TG

ffillffi* 67rz7

ffImt* ô78a6

SINAPI

SINAPI

4 -cusros uNrrÁRlos irExsÂL

cl íorqÍÂL(E l
euarf,ÍDAD€E,.sÂL (uxol

ct gÍo?ülqr?EG{rt,

sEcREr§uA DE NFRAESTRUTURÂ E SERÍiçOS Fú8uCOs
Rua í s/rn" - Xov'à tmpêràrtz - CEp: O5.ggf-íEC
lmpeíatriz - il ct{PJ: 06-t5t-455r0«tí-íó

CPL

wwrr-" i Ínp(ratriz. ma. gov. b r

'-44('

lu l> v.i

3,@

z@

zú
zm

zü)

20
aü
zú
zú
z@

19ã

rrzú

tr:-. Ll\ - 1,i,:
As-sessc- rir i i
Sec. ie h r:;:l;:l-i: " 
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sll§F'.f<,*
EsraDo oo unnAxgÃo

PREFEEruRA HUTICXPAL DE IHPEN.ATEIZ
sEcRETAtrÂ DE rraFnÂEsrRltruna E sERYtço§ PÚBLrcos

auÀxT. vALoRt lltÍ. TOTAL

ã8í6

31§§t

Ã.431.42

í0,975,45

ugt
4't.50

58,4í

30,90

48.75

'Í16,88

30,26

18.17

gr2r,0o

62638,00

2.64,@

285r,m

18.86S.00

116.172,74

450.m

2ÉE í0

z1 côDlco

C@pclçào COXFmTí2

1-ClrsÍo DÂrÀoDEoan^

ccTposiÉo MoooíMler
ComposiÉo iroü]B
Auxiliâr

OEJETO:

LC'CAL:
FONTE:

BDI:

ENCARGOS
soctÀs:

z-FErRi rCl{ÍÂS

INSJi'O MERCAM,CX2

INSUMO MERCÂM.Mí

INSUMO MÉRCADO.O(B

INSUiilO MERCADO.Ms

IN§UMO MERCÂDO.OO6

INSUMO MERCADO,64

INSL}MO MERCADO.d}8

SERVI ça§ DE I|,PUA E MÀNLrrENçÃO URBAr.lÂ

ItvFÊRATRZ-iiA
slMPl MA - O2r2@l StCfO 1ü2020, SEINFRÂ O27, ErlEÂSA 6120í7

25,ffi
85,ô8%

com§çrc âilÀtÍÍtcÂ D€ PREços ur{ÍÍ/ífto§
Ecf,çÃo

colErÀ Ínxasaof,ÍE ÉÍnrÍuRâcto oE Gbuos o€ F@a

SíNfEÂC1,ÍA COLEÍOR/GÂR!

§NTEqCMA OPERÂDORDEHOTOSSERRÀ

FONTE

coüFo§çÀo

COTAçiÂO

coTAçÃo

corÂçÀo

COTA@

coÍÁçÃo

corÁçÃo

corAçÁo

3 . CUSÍÀS OE EQUIPÂ}IEI{T(I§

PÁ

GARFO

ÂNCrNnO

EI{XADA

CâRRO DEI,IAO

s,cho

@NE

cAr,ÍrNHÂoTRt cÂDo (cTIERCEROEXO) EIEIÉiICO -POTâI|GA23íCl/- PBÍ
= 2mKG - SSr. ENIFE EXG 5í7O lfl - r\aCLU CÁRROCER!À FD(Â AACRTA DE
MDEIRA - C-t{P Dp*}tO- ÁF_0i20t5

c$ÀNFrÃo rRtjcÂgo (cJrERcERo Efio) Er"ErRóirco- porâtcÁ23lcv- par
= 220G(G - DIST. EI,fiFE ED(6 5Ím tt - nrLu CáRFOCERÍA FXA AEERT DE
MAD€IRA - CHP OüJ61Í{O..êF_(E2O|6

MOIOSSERRÂ

TRITURADORA OEGA!}.{O

cusloloÍalnal
qr§Írn DEErsÂL{roil)

crJsÍoFnÍofllRtl

rJNDÂrÊs

uNDírÉs

UND,MÊs

ur.{)ÀÉs

UNOnÉS

rÍ{DilÉs

uND,túÊs

CHP

3.{05,24

368,{8

13,83

't9.47

10,30

í6ã

38,96

'10,09

3.03

120,83

35,ail

s0.64

í6_864,57

coMPosçÃo
AUXLBR

coMPosrçÃo
AUXLIAR

Sü'lCPl

sú{APl

PRóFru{

pnópnn

9t03í

9'1032

co[rPoslçÃo
EO005AUXLlCR

coMPoslÇÃo
É0004AUXLIAR

4 -cusros ut{IÍÁRtos uEttsÂL

cfl,

MÊS

.Ii: u

1,.1rl"|ôi7518
^^l^^^^-

Sec. de ln:r;;:i:-l-:- - -
t,^+ a llvial. JJ

SECRETARTA DE fi{FRAESTRUTURÂ E SERY|çOS i,'.rBLKOs
Ruà t s/n" - l{ova lmpcmtrtz - c€P! 65.9o7-t8o
lmpeíüriz - xA (}PJ: 06.í 5a.455/AX,'t -ri:

CPL

www. imperatriz. mâ. go% br

uÊs

uÊs

uilD

Íol.

6,m

3,m

3.m

3.m

3,00

3.(I)

qq)

3,00

6,O

5i8,rO

5r,a)

3,q)

1,(D



üNo

OBJETO:
LOCAL:

FONTE:

BDr (%):

ENCARGOS
SOCIAIS:

ESTADO DO ITIARANHÃO
PREFEITURA HUilICIPAL DE THPERATRIZ

SECRETARIA DE TilFRAESTR.UTURÂ E SERVIçOS PÚBLICOS

SERMÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO URBANA
IMPERATRIZ-MA

SINAPI MA - OA2O21,SICRO 1ANA2O, SEINFRA 027, EMBAS A 0612017

25,@Vo

85,680/o

cP!_

AN

FONTE

\./SINTEACMA A1 - Salário Mensaldo Coletor
A2 - lnsalubridade
A3 - Subtotal
A4 - Encargos Sociais (Em o/o)

A5 - CUSTO MENSAL COM MÃGDE.OBRA

1.155,00
440,00

1.595,00
85,68

2.961,60

R$/mês
RS/mês
R$/mês
o/o

R$/mês

A.

Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
SINAPI
SINAPI

Mercado
Mercado
Mercado

81 - Fardamento Mensal
81.1 - Fardamento completo
81.2 - Calçado
81.3 - Luvas
81.4 - Colete refleüvo
81.5 - Capa de chuva
81.6 - Protetor solar

82 - Alimentaçáo (Vale + Cesta Básica)
83 - Vale transporte
84 - Plano de Saúde
81 + 82 + 83 + 84. CUSTO MENSAL

113,4
78,67
23,30

1,55
1,97
1,86
6,09

520,00
138,70
80,00

852,14

R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$lmês
RS/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$imês

D.,-1.'"

sEcREÍÂRIA DE INFR.qEST RUTURA E sERrnços púBucos
Rúa Y yn" - tlovr lrnpcratrtz. CEP: 65.9O7-:íEô
lmperatriz - t{À CNPJ: 06.Í58.455JI,OOí-i6

w\ íw. imPeratriz. ma. gp%br

SiNFF{,Ê.



SíNFR.ê..
tvo

t-/ I

OBJETO:
LOGAL:

FONTE:

BDr(%):

ENCARGOS
SOCIAIS:

ESTADO DO IIARANHÃO
PREFEITURA IIUiIICIPAL DE IHPERATRIZ

SECRETARH DE TTFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLTCOS

SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO URBANA

IMPERATRIZ-MA

SINAPI MA - OA2O21,SICRO 1ONAaO, SEINFRA 027, EMBAS A 0612017

25,60%

85,6890

CPL

ANEXO.

FONTE

SINTEACMA A1 - Salário Mensal do Coletor
A2 - lnsalubridade
A3 - Adicional Notumo
A4 - Subtotal
A5 - Encargos Sociais (Em %)
A6 - CUSTO MENSAL COM MÃGDE-OBRA

1.í55,00 R$lmês
440,00 R$/mês
150,80 R$imês

1.745,80 R$/mês

85,68 0lo

3.241,6A R$/mês

Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
SINAPI

Mercado
Mercado
Mercado

81 - Fardamento Mensal
81.1 - Fardamento completo
81.2 - Calçado
81.3 - Luvas
81.4 - Colete refleüvo
81.5 - Capa de chuva

82 - Alimentaçáo (Vale + Cesta Básica)
83 - Vale transporte
84 - Plano de Saúde
81 + 82 + 83 + 84. CUSTO MENSAL

107,35
78,67
23,30

1,55
't,97

1,86
520,00
138,70
80,00

846,05

R$/mês
R$/mês
R$/mês
RSlmês
R$/mês
R$/mês
R$lmês
R$lmês
R$/mês
R$/mês

CRETARh DE INFRAESTRUTURA E SERT/IçOS P(IBLICOs

a Í s/no - Nova lmpêratriz - cEP: ó5.907-íEO
peratriz - â,tA CNPJ: 06.158.455/OOO1-16

\irlv}lí. i m Pe ratriz. ma. gov b r
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S üN FFr-ê
Í\lo

EsrADo Do HARAnxÃo
PR"EFETTURA I{UNTCIPAL DE I}IPERATRIZ

SECRETARIA DE riaFRÂESTRUTURA E SER1írçOS pÚALTCOS

oBJETo: SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO URBANA

LOCAL: IMPERATRIZ-MA

FONTE: SINAPI MA-OAâO?1,$CRO 1OrI2AâA,SE|NFRA027, EMBASAO6I2O17

BDI(%): 25,640/o

ÊNCARGOS 
85.687o

SCCIAIS:

(, F,L

ANEXO- MO003

FONTE A.MÂODEOBRA

A1 - Salário Mensal do Agente
A2 - lnsalubriclade
A3 - Subtotal
A4 - Encargos Sociais (Em %)
A5 - CUSTO MENSAL COM MÃO-DEOBRA

r-,r{TEACMA

Mercado
I',4ercado

Mercado
Mercado
SINAPI
SINAPI

Mercado
Mercado
Mercado

1.155,00 R$/mês
22O,OO R$/mês

1.375,00 R$/mês
85,68 %

2.553,10 R$/mês

B - FARDAftTENTO / AUMENTAçÃO

81 - Fardamento Mensal
81.1 - Fardamento completo
81.2 - Calçado
81.3 - Luvas
81.4 - Colete refletivo
81.5 - Capa de chuva
81.6 - Protetor solar

82 - Alimentação (Vale + Cesta &ásica)
83 - Vale fansporte
84 - Plano de Saúde
81 + B,2+ 83 + 34 - CUSTO MENSAL

C.CU§TO NíRETOilENSÂL

113,44
78,67
23,30

1,55
1,97
1,86
6,09

520,00
138,70
80,00

852,14

R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
RS/mês

3.9ía R$ímês

SECRETARTA DE rNFRAEsrRuruRÀ E sEfr§riços pú;::css
Rua Y, s/n" - Nova lmperatriz - CEP: é5.9G7-189

lmperaHz - IIA CNPJ; 06. í 53.455,í3CGÍ-:6

As::

:a llE08

",r!r?larv" i m pe rat ri z. m a. gov. b r



S §N FF<.,'.
Ft},r*f â!i"'- -:*.rilfo#

ESTAIX' DO }IARANHÃO
PREFEITURA }IUNTGIPAL DE IIIPERATRIZ

SECRETARTA DE TITFRAESTRUTURA E SERVrçOS PÚBLTCOS

l\io

CPL
OBJETO:

LOGAL:

FONTE:

BDr (%):

ENCARGOS
SOCIAIS:

SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO URBANA

IMPERATRIZ-MA

SI NAPI MA . OA2O21,SIC RO 1 Ai/2A2A, SEINFRA 027, EMBASA 06/201 7

25,604/o

85,680Á

ANEXO- MO004
coMpostçÃo AUXTLIAR - AGENTE DE UmpEZA VARRIçAO, GAPTNAçÃO E SERV|çOS

FONTE A - MÃO T}E OBRA

.INTEACMA A1 - Salário Mensaldo Agente
A2 - lnsalubridade
A3 - Adicional Notumo
A4 - Subtotal
A5 - Encargos Sociais (Em %)
A6 - CUSTO MENSAL COM MÃO-DEOBRA

B - FARDÂrENTO' AUiTENT'AçÃO

81 - Fardamento Mensal
81.í - Fardamento complêto
81.2 - Calçado
81.3 - Luvas
81.4 - Colete refletivo
81.5 - Capa de chuva

82 - Alimentação (Vale + Cesta Básica)
83 - Vale transporte
Bt - Plano de Saúde
81 + 92 + 83 + 84 - CUSTO MENSAL

C. CU§TO ARETO I'EíUSÁI.

1.155,00 R$/mês
22O,W R$imês
130,00 R$/mês

1.505,00 R$lmês
85,68 70

2.794,8 R$/mês

Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
SINAPI

Mercado
Mercado
Mercado

107,35
78,67
23,30

1,55
1,97
1,86

520,00
138,70
80,00

846,05

R$/mês
R$/mês
RSimês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$lmês
R$/mês
R$/mês
R$/mês

SECRETARI,A DE |NFRÂESTRUTURA E sERyrços púnuco:
Rua Í ín" - Nova lmperatrlz - CEPI 65.907-í80
lmpêrâtriz - ,rtA CNPJ: Oó.15E.455/8OO1-Í6

3.W,§3 R$ímês

:,:
tr:.: u '

Sec i,: li':a:-:
ii-! .:'j --.h--lvlsL.. r'-' v"-

vrww" i m Peratriz. ma. gov. br

- .f:Ií -



Sãg§FR,Ê
No

^j

OBJETO:

LOCAL:
FONTE:
tsDr(%):

ENCARGOS
SOCIAIS:

ESTADO DlO MARANHÃO
PREFETTURA IiUNTCIPAL DE I]'IPERATRIZ

SECRETARH DE rrrFR \E§TRUTURA E SERVrçOS PÚBLICOS

SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO URBANA

IMPERATRIZ-MA

SI NAPI MA . OA2O21,SICRO IAI2O2A, SEINFRA 027, EMBASA 06/201 7

25,600/o

85,68%

CPL

ANEXO

FONTE A-MÃODEOBRA

A1 - Salário Mensal do Agente
A2 - lnsalubridade
A3 - Subtotal
A4 - Encargos Sociais (Em %)
A5 - CUSTO MENSAL COM MÃGDE€BRA

81 - Fardamento Mensal
81.1 - Fardamento completo
81.2 - Calçado
81.3 - Luvas
81.4 - Colete refietivo
81.5 - Jardineira PVC + bota galocha PVC
81.6 - Capa de chuva
81.7 - Protetor solar

82 - Alimentaçáo (Vate + Cesta Basca)
83 - Vale transporte
84 - Plano de Saúde
81 + 92 + 83 + 84 - CUSTO MENSAL

\-SINTEACMA 1.155,00 R$/mês
220.AO R$/mês

1.375,00 R$lmês
&5,68 %

2.553,10 R$lmês

B - FARDAMENTO /ALIMENTAçÃO

Mercado
Mercado
Mercado
Mercado

MERCADO.OlS
SINAPI
SINAPI

Mercado
Mercado

- Mercadov

279,94
78,67
23,30

1,55
1,97

166,50
1,86
6,09

520,00
138,70
80,00

í.018,64

R$imês
R$/mês
R$imês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$lmês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês

C - CUSÍO DIREÍO írtENEAL 3.í7r,71 R$lmês

Pdft,

S::. :"'il

sEcRErAruA DE INFMEsTRUTURA E seRvrços púeucos
Rua Y, s/no - Nova lmperatrlz - CEP: 65.907-íEO
lmperatriz - l*A CNPJ: 0ó. í 58.455/qEí-Í6

www. i m peratri z. ma. gov. br



sfi{dpHÊ""
NO

OBJETO:

LOCAL:

FONTE:

BDr(%):
ENCARGOS
SOCIAIS:

ESÍADO DO ]IARAHHÃO
PREFETTURA TIIUI{ICIPAL DE I}IPERATRI'Z

SECRETARIA DE TNFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBIICOS

SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO URBANA

IMPERATRIZ-MA

S I NAP I MA - O2I2A2I,SICRO 1 OI2O2A, SEINFRA 027, EMBAS A 06,12017

25,600/o

85,68%

CPL

FONTE A. MÃO DE OMA

A1 - Salário Mensal do Fiscal de SeMços
A2 - lnsalubridade
A3 - Subtotal
A4 - Encargos Sociais (Em o/o)

A5 - CUSTO MENSAL COM MÃG,DE-OBRA

SINTEACMA

Mercado
Mercado
Mercado
SINAPI
SINAPI

Mercado
Mercado
Mercado

1.874,39 R$/mês
R$/mês

í.874,39 R$/mês
85,68 %

3.480,37 R$/mês

81 - Fardamento Mensal 86,40 R$imês
81.1 - Fardamentocompleto 59,00 R$/mês
81.2 - Calçado 17,48 R$/mês
81.3 - Colete refleüvo 1,97 Rg/mês
B1.4 - Capa de chuva 1,86 R$/mês
81.5 - Protetor solar 6,09 R$/mês

82 - Alimentação (Vate + Cesta Básica) S3S,0O R$imês
83 - Vale transporte 95,54 R$/mês
84 - Plano de Saúde 80,00 R$/mês
81 + 82 + 83 + 84 - CUSTO MENSAL 796,93 R$/mês

(r' -: lr1:':'i S.)iFr'Â

sEcRFrARlA DE TNFRAESTRUTURÂ E SEnMçOS PÚBUCOS
Rua Y, ín" - Nwa lmperatriz - CEP: 65.9O7-?80
lmperatriz - l*A CNPJ: 06-Í5t-455/ü!Oí-r€'

Brftvrv. i m Peratriz. ma. gov. b r

ANEXO - iro0o6
COMPOSICÃO AT.,XILI,AR - FI§CAL DE SERVICOS DIURTüO



íúti§ esâírj-ií{à
§#

SINFRA
No

OBJETO:

r-ocAL:

FONTE:

BDt(o/o):

ENCARGOS
SOCIAIS:

ESIADO OO nennXnÃO
PREFETTURA IIU]IICIPAL DE TilPERATRüZ

SEGRETARTA DE rÍ{FRAESTRUTURA E SERVrçOS PúBLTCOS

SERVIçOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO URBANA

IMPERATRIZ-MA

SINAPI MA . OZ2O21,S ICRO 1 OI2O2O, SEINFRA 027, EMBASA 06i/2417

25,600/o

85,680/o

FONTE

SINTEACMA

Mercado
Mercado
Mercado
SINAPI

Mercado
Mercado
Mercado

B - FARDAMENTO í ALTMENTÀçÃO

A - MÃO DE OBRA

A1 - Salário MensalFiscalde Servíços
A2 - lnsalubridade
A3 - Adicional Notumo
A4 - Subtotal
A5 - Encargos Sociais (Em %)
A6. CUSTO MENSAL COM MÃO.DE.OBRA

81 - Fardamento Mensal
81.1 - Fardamento complelo
81.2 - Calçado
81.3 - Colete refletivo
81.4 - Capa de chuva

82 - Alimenlação (Vale + Cesla Básica)
83 - Vale transporte
84 - Plano de Saúde
81 + 82 + 83 + 84 - CUSTO MENSAL

1.874,39

1Tí,22
2.051,61

85,68
3.809,42

80,30
59,00
17,48

1,97
1,86

535,00
95,54
80,00

7W,U

R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
o/o

R$/mês

R$imês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês

C- CUSIO URETO iíElUSÂÀ 18Ut,28 RS/mês

!

Ls s:gsc:
S::.i:il';,:.' ... ..: ...

lvroL. _- ''',' ''

SECRETARIA DE INFRÂESTRUTURA E SEnn4çOs PÚALICOS

Rua Y, s/no - Nova lmperaúiz - CEF: 65.9O7-í8G

innperatriz - trlA ct{PJ: 06.í 58-{55/qxrí -I 6
$\r!mrv. i m peratriz. ma. gov. b r



S!INFR"À
lvo

OBJETO:

LOCAL:
FONTE:
BDr(%):
ENCARGOS
SOCIAIS:

ESÍATX, DXO IilIR/INHÃO
PREFEITURA HUTTICIPAL DE IHPERATRIZ

SECRETARTA DE TNFRAESTRUTURÂ E SERI/IçOS PÚBLTGOS

SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO URBANA

IMPERATRIZ-MA

SINAPI MA - O2I2O21,SICRO 1 A/2O2A, SEI N FRA 027, EMBASA 06/201 7

25,600/o

85,68%

NO

t^32
CPL

ANEXO - MOOI

coiJt

\'/§INTEACMA

Mercado
Mercado
Mercado
fulercado

SINAPI
SINAPI

Mercado
Mercado
Mercado
Mercado

FONTE A.MÃODEOBRA

A1 - Salário Mensal do Operador de Roçadeira
A2 - Periculosidade
A3 - Subtotal
A4 - Encargos Sociais (Em Yo)

A5 - CUSTO MENSAL COM MÃO-DEOBRA

1.'155,00 R$/mês
330,00 R$/mês

1.485,00 R$/mês
85,68 %

2.757,35 R$/mês

B . FARDAMENTO' ALIMENTAçÃO

81 - Fardamento Mensal
81.1 - Farclamento completo
81.2 - Calçado
81.3 - Luvas
81.4 - Colete refletivo
81.5 - Capa de úuva
81.6 - Protetorsolar
81.7 - Kit Proteção para Roçadeira

82 -Alimentação (Vale + Cesta Basica)
83 - Vale transporte
84 - Plano de Saúde
B1 + B'2+ 83 + 84 - CUSTO MENSAL

C - CUSTO ARETO ilENSAL

162,44
78,67
23,30

1,55
1,97
1,86
6,09

49,00
520,00
138,70
80,00

901,14

RSlmês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
RSimês
R$/mês
R$/mês
R$/mês

3.6fi/48 R3ímês

Ássessc - r
Se:. l': li.r;:sl:

't-=
-,-. 1.,---r>

Í\lat.:5::.ti55-8

SEcRETARTA DE TNFRAESTRUTURA E sEFl!/Eos púaucos
Rua Y, s/n" - Nova lmperatriz - CEP: 65.907-í80
lmperatriz - trtA CNPJ: 06. í 58.455/Od)1-í 6

www. i m peratriz. ma. gov. br
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SII-\§F'ft",'*
No

L,'

OBJETO:

LOCAL:
FONTE:

BDr(%):
ENCARGOS
SOCIAIS:

ESTADO DO }IARANHÃO
PREFETTURA HUNICIPAL DE TT{PERATRIZ

SEGRETARTA DE TNFRAESTRUTURA E SERVrçOS PÚBLTCOS

SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO URBANA

IMPERATRIZ.MA

SINAPI MA. AA2O21,SICRO 1OI2O2O, SEINFRA 027, EMBASA 06/2017

25,600/o

85,68%

CPI_

Nlo

Â3 pô,

ÂNEXO - Mql09

- FONTE

YnirEncnnn

Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado

A - MÃO DE OBRA

A1 - Salário Mensaldo Porteiro
A2 - lnsalubridade
A3 - Subtotal
A4 - Encargos Sociais (Em %)
A5 - CUSTO MENSAL COM TüÃO-DE-OBRA

B - FARDAMENTO /AUMENTAçÃO

c - cusro aRHro fiíEârsÁÀ

1.155,00 R$/mês
R$/mês

1.155,00 R$/mês
85,68 %

2.14r',,ffi R$/mês

m
76,48
s9,00
17,48

535,00
138,70
80,00

830,19

R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês

2.971,78 R$/mês

I

t\

xi
i8
rls

SECRETÀR|A DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS

Rua Y, s/n" - Nova lmperatriz - cEP: 65"907-Í80
lnnperatriz - ilÂ CNPJ: 06.158.455/004Í -í 6

vvww. i mperatriz. ma. gov. br

81 - Fardamento Mensal
81.1 - Fardamento completo
81.2 - Calçado

82 -Alimentação (Vale + Cesta Básica)
83 - Vale transpoúe
84 - Plano de Saúde
81 + 92 + 83 + 84 - CUSTO MENSAL

I



sl r{ F f<A
T\,O

j L)uv

OBJETO:

!.OCAL:
FONTE:
BDt (%):

ENCARGOS
SOCIAIS:

ESTITDO DO }IARAilHÃO
PREFEITURA IIUilICIPAL DE I]TIPERATRIZ

SEGRETARIA DE TTTFRAESTRUTURA E SERVrçOS PÚBLTCOS

SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO URBANA

IMPERATRIZ.MA

slNAPl MA-02t2A21,SICRO 10t2020, SETNFRA 027, EMBASA 06/20í7
25,600/o

85,68%

CPL

ANEXO - HO0í0

FONTE A - ilÃO DE OBRA

-INTEACMA

Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado

A1 - Salário Mensaldo Porteiro
A2 - lnsalubridade
A3 - Adicional Notumo
A4 - Subtotal
A5 - Encargos Sociais (Em %)
A6 - CUSTO MENSAL COM MÃO-DE-OBRA

B - FARDAilENTO / ALTSTENTAçÀO

81 - Fardamento Mensal
81.1 - Fardamento completo
81.2 - Galçado

82 -Alimentaçáo (Vale + Cesta Básica)
83 - Vale transporte
84 - Plano de Saúde
81 + 82 + 83 + 84 - CUSTO MENSAL

1.155,00 R$/mês
R$/mês

382,20 R$/mês
1.537,20 R$/mês

85,69 %

2.8il,27 R$/mês

76,48 R$/mês
59,00 R$/mês
17,4€t R$/mês

535,00 R$/mês
138,70 R$/mês
80,00 R$/mês

830,18 R$/mês

. , :,.: ..:., ",;; ti;:,;,;,,,;S.#É#,§, RSIBêSc - cusro URETo írE ú§At

SECRETARTÀ DE TNFRAESTRUTURA E SERViçOS PÚBL|COS

Rua Y, s/n" - Nova lmperatriz - CEP: 65.907-180
lrnperatriz - l{A CNPJ: 06.í56.455/0001-í6

t'0
JO

' l- . - :. '-,;p: :;a tS

ira..:'r.-.',;:., j

www. i mperatriz. ma. gov br

írí'ÊCf(f g*',#

COMPO§IÇÃO AUXLTAR . PORTEIRO NOTURNO



StF.lFhi"''
l{o

ES.rÂDO DO }IARÂNHÃO
PREFEITURÂ }IUilICIPAL DE I}IPERATRIZ

sEcÍtETARr,A DE r]{FRAESTRUTURÂ E SEITVTçOS PÚBIJCOS

OBJETO:

LOCAL:
FONTE:

BDr{%}:
ENCARGOS
SOGIAIS:

SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO URBANA

IMPERATRIZ.MA

SINAPI MA-O2NO21,SICRO 1OI2A2O, SEINFRA 027, EMBASA 06,12017

25,600/0

85,68%

CPL

FONTE

SINTEACMA

Mercado
t\íercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado

A - MÃO DE OBRA

A1 - Salário Mensal do Motorista
A2 - lnsalubrídade
A3 - Subtotal
A4 - Encargos Sociais (Em oÁ)

A5. CUSTO MENSAL COM MÃGDE-OBRA

81 - Fardamento Mensal
81 .1 - Fardamerúo completo
81.2 - Calçado
81.3 - Luvas
81.4 - Colete reflelivo

82 - Alimentaçáo
83 - Vale tnansporte
84 - Plano de Saúde
81 + 82 + 83 + 84 - CUSTO MENSAL

,:

1.728,65 R$/mês
14!'OO R$lmês

2.168,65 RUmês
85,68 0Á

4.026,75 R$iimês

R$/mês
RSmês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$lmês
R$/mês
R$/mês

B - FARDATiENTO 
'ALTMENTAçÃO

't05,48

78,67
23,30

1,55
1,97

535,00
10/.,28
80,00

824,76

c - cusro ilRETo í'EôíSAL 1.731,03 R$Ímês

sEcRErARh DE TNFRAESTRUTURA E SER14çOS nleUCOS
Rua Y, s/no - Nova lmperatriz - cEP: 65.907-Í8O
lmperatriz - ilA CNPJ: 06.1 58.455/00Ot-í 6

www. i m Peratriz. ma. gov. br

r. !

ANEXO- MOoíí
COMPOSICAO AUXILIÀR - MOTORISTA COLETOR - DIURNO



S IT"J FR,l}.a*i*eê*--# r'\lo

ESTADO OO ranrUUXÃO
PREFETTURÂ }IUNICIPÀL DE I}IPERATRIZ

SECRETARTA DE TNFRAESTRUTURA E SEIIrrIçOS PÚBLTCOS

OBJETO:

LOCAL:
FONTE:

BDr(%):
ENCARGOS
SOCIAIS:

SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO URBANA

IMPERATRIZ-MA

SI NAPI MA - A2NO21,SICRO 1ONO2O, SEINFRA 027, EMBASA cÉ,12017

25,No/o

85,68%

CPL

ANEXO.

FONTE

SINTEACMA

Mercado
[/lercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado

A - MÂO DE OBRA

A1 - Salário Mensaldo Motorista
A2 - Insalubridade
A3 - Adicional Notumo
A4 - Subtotal
A5 - Encargos §ociais (Em 7o)

A6. CUSTO MENSAL COM MÃGDE-OBRA

B1 - Fardamento Mensal
81.1 - Fardamento completo
81.2 - Calçado
81.3 - Luvas
81.4 - Colête refletivo

82-AlimentaÉo
83 - Vale tÍansporte
84 - Plano de Saúde
81 + BZ + 83 + 84 - CUSTO MENSAL

1.72E,65 R$/mês
440,00 R$/mês
205,M R$/mês

2.373,69 R$/mês
85,68 70

4.407,6 R$/mês

B - FARÍ,AIúEÍ{TO I ALIMES|TAçÃO

105,48
78,67
23,30

1,55
1,97

535,00
104,28
80,00

824,76

R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$lmês
R$/mês
R$/mês
R$lmês
R$/mês
R$/mês

c - cu-§ro üRETO Í§EÂ{SAL .1,§1r,71 RiÍnÉs

AJ' J§:L ., -
ê"- t. tri..-,-
üEi.,;,. ..ii.,.... :.

Ài^+ -:lvlel.. v J.ú43-O

SECRETARIA DE TNFRAESTRUTURA E SEwlçO§ PÚBUCC5

Rua I s/n" - Nova lmpêrâtriz - CEP: 65.907-180
lmperatriz - MA CNPJ: 06. í 58.455/000Í -16

www. i m peratriz. ma. goY. br



SIT-{FFEA
No

OBJETO:

!.OCAL:
FONTE:

BDr(%):
ENCARGOS
SOCIAIS:

ESTÂDO DO IIARANHÃO
PREFEITURA IIUNICIPAL DE IIIPERATRIZ

SECRETARTA DE TITFRAESTRUTURA E SERVrçOS PÚBrJCOS

SERVIçOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO URBANA

IMPERATRIZ-MA

slNAPl niA-a2t2021,stcRo 10r202a, SEINFRA 027, EMBASA cF,t2017

25,600/o

85,68%

CPL

ANEXO.

FONTE

SINTEACMA

v

Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado

B - FARDAiTENTO' ALTMENTAçÃO

A1 - Salário Mensaldo Motorista
A2 - lnsalubridade
A3 - Subtotal
A4 - Encargos Sociais (Em %)
A5 - CUSTO MENSAL COM MÃGDEOBRA

81 - Fardamento Mensal
81.1 - Fardamento completo
B't.2 - Calçado
81.3 - Luvas
81.4 - Colete refletivo

82 - Alimentaçáo
83 - Vale lransporte
84 - Plano de Saúde
91 + 92 + 83 + 84. CUSTO MENSAL

2.519,66
220,00

2.739,66
&5,68

s.087,00

105,48
7E,67
233a

1,55
1,97

535,00
56,82
80,00

Tn30

R$/mês
R$/mês
R$/mês
%

R$/mês

R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
RSmês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês

c - cusro DtRETo,[tEivsÂL 5.1ir3,82 R$/mês

I

a ' , .- --1: '
lcc::.-': '- ": -

Sec :: lr :i::r '- , l,'. :: . : :.j
i',i::.. J3.ç;:.-,3

iEcRÉTARtA DE TNFMESTRUTURA E SERVIçO§ PÚBLEOS

Rua Y s/n" - Nova lmperâtriz - CEP: 65.907-180
lrnperatriz - lrtA CNPJ: 06.158.455/OOO1-16

www. i m peratriz. ma. goY. br

A. tÚÃO DE OBRA



SIf'üFFq^/-
Nie

ESTADO OO r,ramXXÃO
PREFEITURA llUilICIPAL DE IIIPERATRIiZ

SEcRETARH DE TilFRAESTRUTURA E sEÍrvtços púeLrcos

OBJETO:

I.OCAL:
FONTE:

BDr (%):

ENCARGOS
SOCIAIS:

SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO URBANA

IMPERATRIZ-MA

SINAPI MA-OA2O?1,SICRO 1OT2O2O. SEINFRA 027, EMBASA ffiN017
25,600./0

85,6870

FONTE

SINTEACMA

Mercado
[V{ercado

Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado

A.MÃODEOBRA

A1 - Salário Mensal do Motorista
A2 - lnsalubridade
A3 - Subtotal
A4 - Encargos Sociais (Em 7d
A5. CUSTO MENSAL COM MÃGDE.OBRA

81 - Fardamento Mensal
81.1 - Fardamento completo
81.2 - Calçado
81.3 - Luvas
81.4 - Colete refletivo

82 - Alimentação
83 - Vale transporte
Bzl - Plano de Saúde
81 + 82 + 83 + 84 - CUSTO MENSAL

c - cusÍo DTRETO ItElrSÁL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV|çOS PI.:BUSOS

Rua I s/n" - Nova lmperatriz'CEP: 65.907-í80
lmperatriz - ,ütA CNPJ: 0ó. 1 5E.45510OO1-Í 6

1.728,65 R$/mês
R$/mês

1.728,65 R$/mês
85,68 0Á

3.209,76 R$/mês

B - FARDAMEI\ITO íALTMENTAçÃO

105,48 R$/mês
78,67 R$imês
23,30 R$/mês

1,55 RUmês
1,97 RUmês

535,00 R$/mês
1M,28 R$tmês
80,00 R$/mês

824,76 R$/mês

$l+q R$o*Êe

i:,.
E.:.:.v

§e; i: l;"a-'-;-
.: 5:.c:r-o

www. i mperatriz. ma. goY. br

ANEXO - MO0{ií

: _b



'6&q:.-*s SINFR.ê.'
r.\lC

OBJETO:

LOCAL:

FONTE:

BDr (%):

ENCARGOS
SOCIAIS:

ESTADO DO H.,\RANHÃO
PREFETTURA T{UNTCIPAL DE I]IIPERATRIZ

SECR"ETARH DE INFRÂESTRUTURA E SERYIçOS PÚBrICOS

SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO URBANA

IMPERATRIZ-MA

SINAPI MA.OA2O2í,SICRO 1OI2O2O, SEINFRA 027, EMBASA c6,12017

25,640/o

85,68%

CPL

FONTE A.ilÃODEOBRA

A1 - Salário Mensal do Fiscal de Serviços
A2 - lnsalubridade
A3 - Subtotal
A4 - Encargos Sociais (Em %)
A5. CUSTO MENSAL COM TJÃG.DE-OBRA

SINTEACMA 1.461,11 R$/mês
RUmês

1.4ô1,11 R$/mês
85,68 %

2.712,99 R$/mês

Mercado
Mercado
Mercado
SINAPI
SINAPI

Mercado
Mercado
Mercado

81 - Fardamento [vlensal

81.1 - Fardamento compieto
81.2 - Calçado
81.3 - Coiete refletivo
81.4 - Capa de cfruva
81-5 - Protetor solar

82 - Alimentação (Vale + Cesta Básica)
83 - Vale transporte
84 - Plano de Saúde
81 + 82 + 83 + 84. CUSTO MENSAL

86,40
59,00
17,48

1,97
1,86
6,09

535,00
120,33
80,00

821,73

R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês

C - CUSTO DIREiO trEíüSÁL 3,534"72 R$ímês

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SER\íIçO§ PÚtsUCO§

Rua Y, y'no - Nsva lmperatrtz - CEP: 65.907-18O

Imp€rãtriz - túA CNPJ: 06-Í 58-455/üroí -í 6

(L i?l

r.:i;.ô55-8

www" i mPeratriz. ma. gov- br

ANEXO - ii@ís
COMPOSICÃO AI.,XIUAR - FISCAL DE SERI/IÇOS DIURNO

B J FÀRDAiIIENTO' ALITIENTAçÃO

L; :'. -l



S'NFRl§.
No

ESTADO DXO iliTR/INHÁO
PREFETruN,A ilUIIICIPÂL DE IHPERATRIZ

SECRETARI/A DE IilFNAESTR,UTURÂ E SERYIçOS PÚBLICOS

SERV|ÇOS DE LTMPEZA E IúANUTENÇÃO URBANA
IMPERATRIZ+/lA

S I NAPI MA - O22A21,SICRO fi I2g2O, SEIN FRA 027, EMBASA 06'20 1 7

25,600/o

85,68%

OBJETO:

LOCAL:

FONTE

BDr(%):
ENCARGOS
SOGIAIS:

FOHTE
SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI - 4222

Mercado

Mercado

MERCADO.OlS
Mercado
Mercado

MERCADO.Oí6

Mercado
Mercado

coDrco DE§cF[çÃo
18968 MOTO CG í25

A-DEPRECnçÃO

A1 - Preço de AquisiÉo
A2 - Vida Útil do Equipamerúo (Em meses)
A3 - Valor Residual (Em Percentual)
A4 - Valor Residual (R$)
A5 - CUSTO MENSAL

B - CUSTO DO CAPÍTAL tUOEttIZApO

81 - Custo de Aquisição
82 - Taxa de Juros Mensal
83 - CUSTO MENSAL COM JUROS

C -COMBUSTÍVEL

C1 - Preço de Um Liho de Ôho Gasolina
C2 - Kilometros Rodados num Mês
C3 - Número de Km Rodados com Um Litro
C4 - CUSTO COM COMBUSTíVCL MENSAL

D - PNEUS

D1 - Preço de um rodÍão de pneus
D2 - Kilomêtros Rodados Com um Rodízio
D3 - Kilometros Rodados num Me
D4. CUSTO COM PNEUS E CÂMARAS

E-MANUIEIüÇÃO

VALOR UNiT. (Rlt)
8.2ü,04

8.261,00 R$
60,00 meses

ze/o
1.652,24
110,15 R$/mês

8.261,00 R$
1,4%
82,6í R$/mês

4,97 R$/t
í.300,00 Km

18,00 Km/l
358,94 R$/mês

800,00 R$
60.000,00 Km

1.300,00 Km/mês
17,33 RS/mês

90%
8.m1,00 R$

60,00 meses
í23,92 R$/mês

E1 - Cuío de Manutenção na Vida Útil (Em oÁ)

E2 - Cuío do Equipameffio
E3 - Vida tltil do Equipamento {Em Meses)
E4 - CUSTO DE MANUTENçÃO POR MES

F - CT'STO COM LÂVÂGEil E LUBHFrcAçÃO

F1 - Óleo de Motor
F4 - Graxa
F5 - Lavagem
F6 - FiÍtros
F7 - CUSTO C/ LAVAGEM E LUBRIF|CAçÁO MÊNSAL

G - CtlsTo cott LtcEfictÂttEilTo

G1 - SEGURO
G2 - IPVÁ/Seguro Obrigatório
G3 - CUSTO COM LICENCüAÃ,IENTO

sE(nEÍAnt DE lGnAESIiliTUnA E SERYTçO§ niEtEOS

Rn Y, ín' - tlova buer& - €E}: 65.90r- t 30

lnptr& - nA(IaP.t 06.r5ü4Ítlo@Í-í6

ffi
25,58 R$/mês
í3,25 R$/mês
20,00 R$lmês
9,98 R$/mês

688í R$/mês

.t.,.

20,65 R$/mês
10,33 RVmês
30,98 R$/mês

vtwur, trnPeratriz. ma. go% br
§ec. de ln;iaiu:.1,

Âl at.

-a ^,c



SINFF<A.
No

OBJETO:
LOCAL:
FONTE

BDI (o/o):

ENCARGOS
SOCIAIS:

ESTADO DO }IARAI{HÃO
Pru:FETTURA IiUNICIPAL DE IIIPERATRNZ

SECRETARTA DE TNFRAETSTRUTURA E SERVrçOS PÚBLTCOS

SERVIçOS DE LIMPEZA E MANUTENçÃO URBANA
IMPERATRIZ-MA

SI NAPI MA . OAN21,SrcRO 1OI2O2A, SE]NFRA 027, EMBASA 0É,12017

25,6AYo

85,68%

(- PL

FOÍ{TE
coTAÇÂo

MERCADO.O2S

Mercado

Mercado

Mercado

cÔDGo DEsGR§Âo
MERCADO.O2S VARREDEIRA ELETRICA

A-DEPRECTAçÃO

A1 - Preço de Aqubiçáo
lQ.-Vda Util do Equipamento (Em meses)
A3 - Valor Re§dual @m Percenhral)
A4 -Valor Residual (Rg)
A5 - CUSTO MENSAL

B . CUSTO DO CAPTTÂLIÍIOEILTAADO

81 - Custo de Aquisição
82 - Taxa de Juros Mensal
83 . CUSTO MENSAL COÍ\,I JUROS

C. PNEUS

C1 - Preço de um rodíáo de pneus
C2 - KilomeÍos Rodados Com um RodÍão
C3 - Kilometros Rodados num Mes
C4 - CUSTO COM PNEU§ g çÂMARAS

D -TTIANUTENÇÃO

D1 - Custo de Manutenção na Vrda Utit (em ya)

D2 - Custo do Equipamento
D3 - Vida Util do Equipamerto (Em Meses)
D4 - CUSTO DE Â/IiANUTENCÃO POR MES

VALOR UNÍr. {R$}
195.000,00

mo/o

39.000,00
2.600,00 R$fnês

95.0001

meses60
R$,00

,00

195.000,00 R$
1,V/o

1.950,00 RUmês

í5.000,00 R$
40.000,00 Km
- Km/mês
- R9mês

90%
195.000,00 R$

60,00 meses
2925,00 R$/mês

ffiüffiffi

L.

e:^

sEcRErAruA DE rNFRÂEsrRutuRA E s€Rvrços niEilcoÉ
RE Y. íh" - Xtrâ lmFêrüiz - CEP: ó5-9O7-íSC

lmp€íàtriz - ,{A cr€J: o6-15a455rmoí-íó
\ilwvr- i ÍnPeÍatriz- ma- gov. br

-,' ::

. - ,. '.. '! \1,\i

i, -.. .:-- -' : I
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\lo

OBJETO:
LOCAL:
FONTE:
BDr {oÁ):
ENCARGOS
SOCIAIS:

ESTÂIX' DO }IARA'{HÃO
PRCFETTURA IIUi{ICIPAL DE I]IPERATREZ

SECRETARIA DE IIIFI'ÂESTRUTURÂ E SERYTçOS PÚALTCOS

SERVIçOS DE LIMPEZA E I,IANUTENçÂO URBANA
IMPERATRIZ-MA
srNAPl MA - 02DO-21.SICRO 10t2920, SETNFRA 927, EMBASA 061201 7
25,60%

85,ô8%

CPL

F(ITTE

SINAPI

MERCADO

SINAPI

CÂII,I'NHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16(}il) KG, CARGA

avê. uTtL llAxtMA DE 10685 KG, D|STANC|A ENTRE ETXOS 4,8M,
POTENCLq 1& CV 0NCLUT CABTNE E CHASS|, NAO |NCLUT

cARROCERTA)

MERCADO.03S COMPACÍÂDOR 15 rn3

{$§&t flFs}

27A.439,§

188.500,m

A-OEPRECTÁçÂO

Aí - PÍeço de.Âryisi(Fo camintÉo cfEsd
lA - Prcço ê Ârprk{Xo oanpactador irnplemerilo
A2 - \e t,tí do EquipamerÁo (Em nreses)
A3 - Vdd Resirual (Em Percentuat)

A4 - ValoÍ Rqsâtual (R§)

A5-CUSTO MENSAL

Bí -CusbdeltryisirFo
82-Tmdeü.re Merpal
83-CUSTO MENSAL COM JUROS

Cí - Preço ê Um Litso de Óêo Diesd
C2- Kíomúc Rodados
C3 - NríÍÉÍo ê Km Rodadc com Um Libo
C4. CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL

D-PnElrs

D1 - Preço de um rodízio de pnes
D2- Kíomefe Rodados Com um RodÍáo
D3 - Kilornefc Ro&dos nrrn Mês
*I - CUSTO COM PNEUS E CÂMAR,AS

E -tíÀâruTEÍ{çÂo

E1 - Custo de Manrnençâo na Vida Lnil (Em %)

E2 - Crrdo do EqJipaÍteírto
E3-\fida ud ô E$ipamento (Em [r€ses)
E4. CUSTO DE MÂNUTENÇÃO POR MES

F - CIXITO Oür r.ÁVAGElr E r-UmHcrcÃO

- Óteo Ae Maor
- Óho de Trasrnissao
- O{eo Hii'a1ico
-Gre
-La.r{ern

FdEls
cusTo C/IAVAGEM E LUBR|FICAçÃO MENSAL

G - C1tríÍO CO§ IsEÍ{CUTilEITTO

Gl -§EGURO
G2 - lFVArseguo ObrigatoÍio
G3 - CUSTO COM LICENCIAMENTO

37759
mercado

Mercado

stNAPt - 422í

Mercado

Mercado

Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado

B . CUSTO DO CAPTTAL IftIOEilTEIIDO

z/8.4xr,86 R$
ã0.(m,m

60d) rneses

20%
10í.687,97

6.71920 R§frnês

s8.4I9,86 RS

02s96
í.2'1.í0 R$rtnês

4,00 R$í
3.120,00 Kmfnês

1,70 KÍÍú
7.3É8,24 R$/mês

í32(n,00 R$
,O.0m,00 Km
3.t2O,00 Km/mês
í.029,60 R$/inês

50%

5G.4:X',86 R$
fl),(tr meses

4237,00 R§/inês

C.COMBUSTÍVEL

ffi
Fí
F2
F3
F4
F5
F6
F7

62,2
20,36
9,3í

13,%
600,00

15,77
7N,91

RS/rnes
R§/iÍÉs
R$ftnês
R$/mês
R$/mà
R$/?nês

RS/mês

Mercado
Mercado

sEcnÉÍ§laD€ rtftÀr$núruRA E sE i,rços ÚELtco6
et Y,.rí - aad h9.íÍriz - <E': ó5-çrr'lao
nleúlrÍtz- áACreJ: OÉ"lr&illt:rcEr'íÍ

635,55 RS/mês

85.55 R$lrnês
1.271,10 R$lÍtês

i--: t:.,, ,::
ErlLr.ú:t.l-i/l
Aséessc: ric -
Qon ri: lni:c'''

[43f'
ví!Y!1'. -ir!: per#iz-ína. gor.br



sINFF{ê.
Nlo

,i,

OBJETO:
LOCAL:

FONTE

BDr(%):
ENCARGOS
SOCIAIS:

ESTADO DO ÍTTARANHÃO
PREFEITUIIÂ HU]IICIPAL DE I}IPERATRTZ

SECRETARI/A DE TTFRAEISTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS

SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENçÃO URBANA

IMPERATRIZ-MA

stNAPt MA - 02t2021,SlCRO 10I2A20,SE|NFRA 027, EMBASA 0É,12017

25,600/o

85,680/o

CPL

FONTE

MERCADO.036

Mercado

Mercado

A - DEPRECIIÇÃO

A1 - Preço de Aquisição
A2 -Mda úil do Equipamento §m meses)
A3 - Valor Resftlual (Em Percentual)
A4 -Valor Residual (R$)
A5 - CUSTO MENSAL

B - CUSTO DO CnPlrnt ffOBtllzÂDO

B1 - Custo de Aqui§çâo
82 -Taxa de Juros iáensal
83 - CUSTO MENSAL CONÚ JUROS

c -coiilBUsThíEL

C1 - Preço de Um Litro de Oleo Diesel
C2 - Kilometqs Rodados num Mês
C3 - Número de Km Rodados com Um Liüo
C4 - CUSTO CO{Ú COMBUSÍVEL MENSAL

D.MANUTENÇÂO

D1 - Custo de Manutençâo na Vrda LJtil (Em %)
D2 - Custo do Equipamento
D3 - Vrda Útil Oo equipamento (Em Meses)
D4 - CUSTO DE MANUTEI\ÍÇÃO POR MES

E - CUSTO cot' LAyÂGEm E LUBRTFEAçÃO

E - CUSTO C/ LAVAGEM E LUBRíF|CAÇÃO MENSAL

420.000,00 R$
1,00/8

4.2A0,0a RUmês

4,03 RWI

200,ü) hora
3,fl) libo/hora

268,67 RSmês

rc

m

420.000,00 R$
60,00 meses

zVA
84.000,00
5.600,00 RSmês

s»6
420.000,00 R$

60,ü) meses
6.300,ff) RWmês

il0,00 RUmês

sEcRErAru,a DE TNFRAESÍRUIURA E sennços Úaltcos
Ruã Í ín'- Novâ lmp€fãrrt! - cEP: ó5.9O7-18O

lmp€retrlz - ll^ OeJ: (É.í5&{t5^m1'1ó
www. irnperatriz-ma- gov. br

#ái(-, 
-,ífd

i#É

stNAPt - 4221

':i.,^j :i -tl

3 clals
iiiiiú



SINFFqê'
Nc

O&JETO:

LOCAL:
FONTE

BDr(%):
ENCARGOS
SOGIAIS:

FONTE

SINAPI A1 - Preço de Aquisirfo
A2 -Vida Útil do Equipamento (Em meses)
A3 - Valor Resilual (Em Percentual)
A4 - Valor Resllual E$)
A5 - CUSTO MENSAL

Mercado 81 - Custo de Aqui§Éo
82 -Íaxa de Juros lvbnsal
83. CUSTO MENSAL GOM JUROS

C.COTBTISTÍVEL

SINAPI - 4222 C1 - Preço de Um Libo de Óleo Gasolina
- C2 - Kilometros Roddos num lllês
- C3 - Número de Km Rodadosçom Um Liüo

C4. CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL

D-TiTANUTENçÃO

A. DEPRECI,AÇÃO

B . CUSTO DO CAPÍTAL IIIOBLIZADO

2.057,70 R$
60,ü) meses

10%
205,77
30,87 RSmês

2.057,70 R$
1,0%

20,58 R$/mês

4,97 Rgr
200,00 horas

120 liüo/hora
828,33 RUmês

Mercado
D1 - Custo de Manutenção na Vtda Útit 6m oZo; 90%
D2 - Custo do Equipamento 2.057,70 R$
D3 -Mda Útl Oo equipamento (Em Meses) 60,00 mees
D4 - CUSTO DE I/ANUTENÇÃO pOR MES 30,87 RSmês

E-cuSTOcolilÂlrÂCExlEllrB8ffiÂçÃo ,,., :1;,r,: 
. j. ,,1,'. ,.

E - CUSTO C/ TÂVAGEM E LUBRIFICAçÃO MENSAL 4QOO R$MêS

. - '-,. -:-,'-.:'Ji ri 
'\^

c.j.úlr-ô

CPL

SERV|ÇOS DE LTMPEZA E MANUTENÇÃO URBAI,üA

IMPERATRIZ-MA

SINAPI MA-OAaO21,SICRO 1OI2O2O, SEINFRA 027, EMBASA ú12017

25,600/o

85,68%



SINFRA
Processo n9.

a2.1o.00.041/2020

Folha: j
ESTADO DO ilIARANHÃO

PREFEITURA i,IUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E

ANEXO llt
coilPosrçÃo DE BDt

Com base no Acordão do TCU n" 262212013

QUADRO DE COIJIPO§ÇÃO DO BDt

l:e.r:-:,l* tE usPE e urmrmrçÀorlRaÀrü

púeucos

ç-PL

.§?"Â-l ]Ê 5€í-3,

rwtrco
.,?:ê3t:rrr:

muxrcbp or
IâPERÂIRtr

irç ce Cora iOoaturlle o Âco;tEo 2Ê2?BÍi - ?CUi:
Cctrs&lÇàs de RcdÊrriÊs c FÊírlnir* {Ía'rtÊ!t pat Rcc+eamaro 9alwl*qaçà e +cae)

CoataG fg$Aâo üilrnra nnspd, o pc,rãruil ô oasÊ É cah& grô o §§:
§obac a lase ê cacdo, ffiu a cspeclva diSFB o rÊ§ I 2.ffi e 5.fi4*

a&:.;d
4 i{:

V TÍENs l'-o
Ât ota&s -

!6

: ::i1:a Âc
sr{, : ,-,| I -i.':

R

0r . ':';- .!

i :.lir _-" i

âr:3 lÊ

- \ 3:--= F---

l:fi : ri5.5'

I

-- . --_-:-

: : i 1.'.. _i -.- _.ltli..

= ?SÊ,]r§TuR TeC:,:jç, X,a
1il:i

*l:-iÂ:

SSOT

lnliaeslr'll'Lia
I'i1at

o Ãq- B

w
§§l =(( í +AC + S+ R+G X I +0F I í + L ll

{í-t}
-í

:i:i.lrr, irt cs ê+rrÉ0§ tts qr, caÉr"le trldáçâc *ÊÊ fi#rrÉitt. e bsE * *& e §§ Dm Cglsüuçfu dÊ Rorl}ir e Fcarsuas

::a.'r#r., pêra , a4aauato, ramr*agào c *aesl e dÊ 48.0ffi co$ a mpccim rirror e 4.ffi. trccír'lps ú@ qáa &Etrs s
içafl:ÍrE }asnírrÉc.ê$e esfraê r&í\*!Ê ír,ns ilÊqda püi a Amn§4foPl&a

:rag$ceccra"CaasrqioriePúdorEseFarom'aqlr!'nr.s*::camr@eropcragfoúer am.€stilas,rEdfiiÉÊagõÉ,r*>
,náê p,m !as§q!sí:', dÉ 'úeüü0§. vrss ÊrÊ-§ * sr€Êfu s,r s*ã?irE {s?cgsft,e prü ,.!:Ê!F{hrc§}. *gs * asWrrc. Esla dasúr
,:l:!rwrrce gE.Ceirr: r lar!ftítBÇà.üÊ ãe.€§!tüÊs. $gcirÊs e &i!ns r,rê ,*HJôüa§: cosrrçãe oa ro*s. rÉÊm c rjr*u a ltsdaçà riE

:.:í-3i.§ CtJS§iÊr: a cursr,rç&: cr 3íêça§ 6Ê ,Êdasa. 3 9Í1it=Ê .ôft ÍrE,,? ê{'r: ÍEdÊ,vE§ Ê ffiroô: a *seaçào ca *cas dE §rírÍ?3Ê de

zftc, r $4É+'ürs Êrr,llfÊ dac*k4*, 4:1 Í-i $o O§tÊ 2 :. riEÊEr, ãrqrüttrârÍ-sr a m:trç&., 3aô',uagic c setüzaçio úe ve
,rií?m. 'Jss Ê r"?crs iüa effieoíÇrlD dÊ vtáÊJlx: a «rsu;io rE p.r{€6 Ê cãçffi paa gÊÉistÊs; ê1ffi, paseüÉàa§ e ctôrrm: n#
:'i-

r'de

i:.

sEcRETÂRtA D€ lNf RÀESTRUTURÀ E SERI/ÇO5 ÚAUC06

Rua Y, s/no - t{wà lmPcrâtriz'CEP: Ú5-907'18{)

lmperôtriz - ltA CI{PJ: 0ó.1 58.i[55r0001-tG

www. i mperatriz. ma" gov. br
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SINFRA
Processo n9.

oz.to.0o.o4tl2020

Folha;
ESTADO T}O ÍIíARANHÃO

PREFEITURA iIUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARTA DE TNFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBUCOS

OAJETO

LOCÂU

FO}íIE:

Btx {er}:

EilCÀRGOS

SOCTAIS:

ANEXO IV
ENCARGOS SOGIAIS

COllPrO§lCÂO DE E}IC RêOS SOGIAIS

SERIIÇOS DE UI'PEZAE BA]IUIENçÂO IRBÂNÂ

IL{PERATRE4{A

SINAPI táA - s2t2021.$CRO fiP.A2O. SE§\FFUq ü27. E&|8ASA 0ff?O17

25.ô0%
f

95.68%

17

17 ldlic incideI F€niünerÉdo
1

33

D=

83

T5Êl dâE

Â,rísa Frêvio

Ádi:icnal

*.:3.iã§:.-sJ§!:i:.qr:r-?:9r.ÊsgE*i:r.ils-iíêr.:r-:,íe-i

nl
Lf

Êeinsidência de Grupc ÂÀ.rÉc Frevio Trabalhadoe ReincidÊnria

idc FGTS sêbre Àvi;c Préçio lnisli.3ic

sEcRsrARrÂ of il.IFRÀESTRUTURA E SERVIçOs R BLICO§

Rua Y, ínc - Xovr lmgcntriz - CE* ó5.907-1Ü0

túpêfrtfir - ,{Â cxPJ: oô.158.{55{100l-í6

Srlro

lvíEl{S.tl§tÂí!r3R!:Ti !

7,50 IEF

sEl.iÀt 1.C§

<EADCÊ 3,EC c.e:
?,sa j,:ú§aláric Êducação

Segure Contra Á:iCent:: Ce Tnbalhc 3,CC 3,O0

8,ffi t,--

:EC§i'iCi 1,00 1.CC

Feri=dcs

1?

tlão irrckte

ê.uxilio+nfêrmida.de ,^ 0Ê §,ç;7

10,70 8.33
c,c7

13'Salária
Li:en;e PaternidaCe
FEira: Justificadas c,77
Dias áe Chuva l,+o I{ãa incide
âuri lie fu rdeale de Tratallrc o,11

10,9f
Salário Maternidade i o,03 U,!'

20,56

Prêvic lrdeai=ds

c.:e
, DcÉsito Res:isãg S.em JLstã C=usa fgg ,.vt

a !:

q2e

3.57

t.:.:Tclil dos Enc=rgos Sociaís Complem€ntar€s

www. i mperatriz, mâ. g9Y. br
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§§T*Ílo o(} &*R,À§HÁ$
Pft§F§I"I"ÚRÀ }'UT{ÍCI}ÁL $§ THPSNÀTNIã

§§§ftsrÀRtÂ m* rfiÊftÂüã?fturuxá r §*Rvr{ô§ pÚBLr{ô§

coNcoRnÊxcIa pUBLICA No002/2020 - cpL

ANEXO II
CARTA CREDENCIAL

À
coMrssÃo rERMANENTE DE LrcrrAçÃo- crl
RCf: CONCONNÊXCTA PUBLICA NO OO2l2020 _ CPL

O abaixo assinado. na qualidade de representante legal da Empresa
vem. pela presente, informar a Vossa Senhoria que o Sr.

Carteira de Identidade No é pessoa d.t,g*d, pel" .rnp*t" pa* *p**,úá-1,
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

CPL

,vlyw.rfrlpüriltrlr"r"r:a.gov.br -,,.,,"r,': -'.,'-.



U§TAü§ §ü MÂRÂHXÃ$
#,*üFSIyUftâ Htjr{:CXr}Ât bü 1}4pEnATAIZ

§fcÊfTÀrttÀ o§ lf{rf,tã§ÍRL,Tuft.A t §r*vrÇos püBtl(o§

CONCORRENCÍA PÍIBLICA N" OO2l2020 _ CPL

ANEXO IIt

MODELO DE ATESTADO DE VISITA

A (a empresa licitante), por seu(s) Representante(s) infra-assinado(s), DECLARA que recebeu da

SINFRA toda documentação relativa à CONCORnÊNCta PUBLICA N" 002/2020 - CPL. composta

do Edital e seus elementos cor-rstitutivos, e que visitou o local onde se realizarâ a execução dos serviços

ob.ieto desta licitação" tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para

a boa execução dos serviços.

l-ocal e data

Norne e ir-ssinatura do responsável técnico da Empresa

Nome e assinatura cio representante da SINFRA

CPL

\H'vr\lr- i mperat ír?. rna. §cv" b r



§STAõ§ tX) trÂfrAl§XÂü
SÊ§r§tIt ft.Â ÍhlUllICÍFÁL Dü ll{pêkÀfetrâ

§Ê§ÍrtTánrA nü IáarFÁf§"Rr"rÍrrnÂ ã §f*rlIço§ pú§LIcü§

CONCORNÊNCT,q. PUBLICA NO OO2l2020 _ CPL

ANEXO IV

DECLARAçÃO NN CONCORDÂNCIADO RESPONSÁVEL TECNICO

REF.: CONCORRÊNCI,q PUBLICA NO OO2l2020 _ CPL

Autorizo a empresa CNPJ NO

a incluir meu nome na PROPOSTA referente

à CONCORRÊNCIA PUBLICA No OO2I2O2O CPL. cu.io objeto é

a ser realizada pela Secretaria de

InÍl'aestrutura e Serviços Públicos - SINFRA. bem como me comprometo a participar da equipe

permanente da obra como respoirsável técnico. caso esta venha a ser contratada.

Local e data

Nome e assinatura

www. i rxper"atriz. rna. gov. br



€§Tâ§ô §(} *tÂxâÍ*HÀ(}
§,ft §T€IYURÀ HU}TICIPÀL DÊ I}âP§RâTTIã

sãcftrTAftIÁ D§ IXr*Á§§aRUTUftÁ § SX*lítÇ(}§ p$*LICCI§

coNCoRRÊNcta pITBLICA No 002/2020 - cpt.

A]\EXO V

DECLARAçÃo no PESSoA .lunÍuca

RCf.: CONCONNÊNCIA PUBLICA NO OO2/2020 - CPL

inscrito no CNPJ N'
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)
poftador(a) da Carteira de Identiciade No e do CPF No

DECLARA. para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666. de 2l de.iunho de I 993. acrescido

pela Lei N" 9.854, 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 conclição de aprendiz:

Local e data

Norne e assinatura do representante legal

(Observação: err caso aÍlrmativo. assinalar a ressalva acima).

CONCORRÊXCTA PUBLICA N'OO2i2O2O - CPL

www.imperâtrir-ríla.§ov.br .,,l*-',i::, ;:j;':;,



ã$ÍÀ§§ Sü l,tJ{RÀl§t{ÃO
§Ê§f tlrüftÀ tilUfi I§tPát S§ :.1*p§hàTâX:

§§cf,üÍÃnlâ or rÍ{fnÂf§ÍftrrfunÁ Ê §r8vlç§§ pú§uco§
CPL

ANEXO VI

TERMO DE COMPROMTSSO DE COMBATE A CORRUPÇÃO e AO CONLT,]rO ENTRE

LICITANTES B DE RESPONSABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL

. CNPJ no sediada em

_, por intermédio de seu representante legal Sr(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 procedirnentos 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. irnorais e antiéticas depende de um esforço

dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada

vez maior de empresas e organlzações civis:

Sob as penas da lei. em especial o art.299 do Codigo Penal Brasileiro e art.90 da Lei 8.666193

e alterações posteriores, se compromete a:

I . 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 oLr enr

seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente" especialmente. na condição de fornecedor de

bens e serviços paraa Prefeitura Municipal dc- Imperatriz-MA:

2. Proibir. ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atLre em selr

nome ou em seu beneÍicio dê. ccrnprcrneta-se a dar ou ot-ereça suborno. assim entendido qualquer tipo

de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial. direta ou indireta. a qualquer funcionário Preleitura

Municipal de Imperatriz-MA. nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios:

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquei pessoa ou organização que a.ia em sc'u

seja como representante, agente- rnarrdatá.ria ou sob qualq uer outro r,ínculo. utilize qualquer lrn

ou antiético nos relacionarnentcs cc,nr funcionários PreÍ-eitura Municipal de Im

ITIC"

oral

www, i *'lperêtri:- rüô, §üv" br



§§?A§>§ ü() &üÁRâil*rÁA
p*.Ér§ITüftÂ lilrxlcrpÀL üt IÊ{pÉrur"nür

s§Çft*YexrÂ {}* rl*rtÂÉ§Íftri?{rn* * §ügvÍÇos prral"I{CI§

4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome oLr em seu benefício estabeleça

qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva" que

tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Púbiical

5. Não tentar, por qualquer meio. inUuir na decisão de outro participante quanto a participar

ou não da referida licitação;

6. Apoiar e colaborar com a Prefeitura Municipal de Imperatriz-MA em qualquer apuração de

suspeita de irregularidade ou violação da lei ou <1os 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 qLre o seu

conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi. no todo ou em parte, direta ou indiretarxente.

inÍbrmado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do

presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessca antes da abertura oÍ'icial das propostas;

8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constarn em listas oficiais por infringir as

regulamentações pertinerrtes a valores socioambientais. bern como não contrata pessoas físicas ou

jurídicas. dentro de sua cadeia produtiva. que constem cie tais listas:

9. Está plenamente ciente Co teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes

e inÍbrrnações para firmá-lc. Declara airrda. ter ciência que "a falsidade de declaração. resultará na

inabilitação desta empresa e caracterizarâo crime de que trata o Aft.299 do Código Penal. sem pre.iuízo

do enquadramento em outras tiguras penais e das sanções a<jministrativas previstas na Lei n" 8.666/93

e alterações posteriores. bem cc;no demais llormas perlinentes à espécie".

Local c data

Nome e assinatura do representante legal

ctrL
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coNCORRÊNcta pUBLICA No 002/2020 - cpt,

ANEXO VII

DECLARAÇÃo eup o(s) EMpRBSÁRro r socro(s) r DTRTGENTE(s) J
RESpoNSÁvnllrrs) rECNrcolsy NÃo u(sÃo) sERvrDoR(ES) puBLrco(s) Do

uu xrcÍpro DE TMPERATRIZ-MA

.CNPJ no . sediada em

. por intermédio de seu representante legal Sr.(a)

portador( a) da cédula de identidade no

e do CPF n" .declara sob as

penas da Lei. em observância a vedação prevista no art. 20. inciso XII. da Lei no 12.4651201 l. que o(s)

ernpresário. sócio(s), dirigente(s) elou responsável(is) técnico(s) não é(são) servidor(es) público(s) da

administração pública municipal de Imperatriz. não estando. portanto. enquadrados no aft. 9o. inciso

III. da Lei no 8.666193. não havendo. também. qualqueroutro impeditivo para participarde licitações

e fitmar contrato com a adrnirristração pública. Declara ainda. ter ciência que "a falsidade de declaração.

resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o ArÍ.299 do Código Penal.

sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei

n" 8.666193 e alterações posteriores. bem como demais norma: pertinentes à espécie".

Local e data

Nonre e assinatura do representante legal

CPL
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coNcoRnÊxcra pUBLICA No 002/2020 - cpt,

ANEXO \/III

DEC LARAçÃO »T ENQUADRAMENTo

CNPJ no . sediada em

por intermédio de seu representante legal Sr(a)

.pcrtador (a) da cédula de identidade no

e c.lo C.PF no declara sob as penas da

[.ei. nos termos do art. 3o. da l-ei Conrplementar no 123106 e aiterações posteriores. que se enquadra na

situação abaixo (assinalada cor11 "x") e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão

relacionadas no art. 3o da referida lei.

[ ] Microempresa- ME

I I Empresa de pequeno porle- EPP

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta

empresa e caracterizará o crinre de clue trata o Art. 299 do Código Penal. sem prejuízo do

enquadramento em outras Íiguras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n" 8.666/93 e

alterações posteriores, bem comc, ciemais normas pertinentes à espécie".

Local e data

r"onre e assinatura do representante legal

www. i mperatrrz. rna. gov. br
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IV. Responsabilizar-se pela perfeita execllção dos serviços. de acordo com as programaçôes
PMP dentro dos padrões de qualidade. seglrrar'lça. resistência. durabilidade e funcionalidade:

CONCORRÊXCTA PUBLICA NO OO2/2020-CPL

ANEXO IX
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N." /2021_ SINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA
PUBLICA NO MUNrCÍprO nS IMPERATRTZ. QUE
ENTRE ST CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
IMPERATRIZEAEMPRESA ,NA
FORMA ABAIXO.

Ao(s) _ dias do rnês de do ano de202l. de um lado. o MUNICIPIO DE IMPERATRIZ.
CNPJ/MF no 06.158.455/0002-16. localizada na Rua Rui Barbosa. no 201 - Centro. através do Secretário
Municipal Infraestrutura. Transportes e Serviços Públicos - SINFRA, Sr._. brasileiro. agente
político. porlador do RG n.o SSP/MA e CPF/MF n' doravante denorninada
simplesrnente de CONTRATANTE e. do CNPJ/MF n.o neste ato. representada pelo, Sr. e do CPF/MF no

doravante denominada do CPF/MF n.o outro lado. a empresa estabelecida na portador do RG n.o

sirnplesrnente de CONTRATADO. tendo em vista o que consta no Processo n.'02.10.00.04112020 - SINFRA
e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento" independentemente de transcrição na parte eln
que com este não conflitar, resolvern, de cornurn acordo, celelrrar o presente Contrato. regido pela Lei n." 8.666.
de 2l deiunho de 1993, mediante as clár,rsulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA _ DO OBJETO
l. Constitui ob.ieto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ExECUÇÃo DE
SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ. En confonnidade corr a

CONCORRÊNCh PUBLICA N"002/2020 - CPL e seLrs anexos. qLre independente de transcrição integra estc.

instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento
licitatório realizado na forma da Lei n.o 8.666. de 2l de junho de i 993 e suas alterações.

CLAUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
I. Dar ciência prévia a todas as residências. estabelecimentos comerciais e outros geradores. desde que não
excluídos pela Legislação Municipal. dos dias e horários em que os serviços de coleta serão executados. através
da distribuição da inÍbrrnação em irnpresso próprio, e arcar coln as Cespesas decorrentes de todo o processo de
divulgação;
II.FornecerrnãodeobracomprovadamentequaliÍicada.habilitadaeautorizada(NR l0)pararealizarosserviços
técnicos e administrativos, conÍbrme as exigências do Projeto Básico;
lll. Fornecer todo equiparnento e nraterial necessários para as intervenções a serern realizadas, bern corno nlanter
seu pessoal devidamente identificado com carteira funcional e uniíorme, confonne estabelecido oela NRl0:

cPt-

aprrese'11 pela
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V. Apresentar e n-lanter o responsávei técnico pelos serviços retrlizados pela Contratada. qr-re deverá participar de
todas as reuniões de acompanhamento da execução do Contrato na sede da SINFRA e rnanter contato corn a
Contratante e com as equipes «lurante as.iornadas de trabalho;
VI. Apresentar seu Plano de trabalho para aprovação da SINI--RA, de acordo com o especit'icado no ANEXO l.
VII. EÍ-etLrar comunicação individuai acada residência com. no mínimo,03 (três) dias de antecedência. sobre
qualquer alteração a ser introduzida no plano de coleta aprovada e autorizada pelo Contratante;
VIII. Adequar-se a todas as exieências arnbientais impostas pelos órgãos governamentais responsáveis pelo
controle do meio ambiente;
IX. Comunicar à Fiscalização da Contratante. de irnediato. qualquer ocorrência anorrnal ou acidente que se

verifique no local dos serviços:
X. A contratada assumirá, automaticamente, ao llnnar o contrato, a responsabilidade exclusiva por danos
causados à Prefeitura ou a terceiros. inclusive por acidentes e lnorte. enr consequência de falhas na execução dos
serviços contratadas" decorrentes de culpa ou dolo das subcontratadas ou de qualquer de seus empregados ou
prepostos;
Xl. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada peio Contratante. ou por seus prepostos. incluindo
dados tecnicos e operacionais sobre os serviços:
XII. Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite as Nonnas de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho,
devendo fornecer aos seus empregados. quando necessário. os unilbrmes e EPI's básicos de segurança (NR 06):
XIll. Manter a frota de veículos e equipamentos corn a idade estabelecida no Projeto Básico bem como implantar
em toda a frota de veículos coletores de resíduos sistema de controle e rnonitoramento através de rastreamento
veicular por GPS;
XlV. Lavar e desodorizar sernanalrnente os veículos e equiparnentos coletores. após o fechamento de cada setor;
XV. Substituir em até 72 lroras. contadas da solicitaçâo escrita cio Contratante. o veículo ou equipamento que

nâo atenda às EspeciÍicações Técnicas do Pro_ieto Básico, ou que não atenda às exigências dos serviços:
XVI. Fazer a pintura e a identificação cios veiculos e equipamentos. de acordo com as cores padrão. dizeres e

logotipos deterniinados pelo Contratante. no prazo máximo de 30 (trinta) dias. contados da data de início dos

serviços e refazer a pintura e a ideniiflcação quando se fizer neressário. no prazo fixado pelo Contratante:
XVll. Todos os tributos que incidir'en.r sobre o contrato oll atividecies que constitllern seu objeto deverão ser
pagos re-eularmente pela contratada e por sua conta exciusiva. Competirá, i-eualmente. á contratada.
exclusivamente. o cumprimento de todas as obrigações irnpostas pela legislação trabalhista e de previdência

social perlinente ao pessoal contratadcl para a execução dos serviços avençados;
XVIII. Responder pelo paganrento dos encargos trabalhistas. bern corno pela contratação de se-quro contra riscos
de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratados,
XIX. Apresentar. mensahrente. provas de regularidade fiscal para corn as Fazendas federal. estadual e municipal
e relativa à seguridade sociai (CND), ao firndo de garantia por teÍnpo de serviço (FGTS) e à.lustiça do Trabalho
(CNDT). dernonstrando situação regular no curnprimento dos encargos sociais instituídos por lei. devendo tudo
ser juntado no Processo adrninistrativo epigrafado;
XX. A Empresa vencedora del'erá executar os serviços solicitaiios de acordo com os projetos apresentados pela

SINFRA;
XXL Realizar todos os esforços para anrpiiar a coleta de resíduos sólidos recicláveis porta a pofia no decorrer
do contrato para 1000Á dos setoles dai coleta domiciliar
XXII. Ter pleno conhecimento da natureza e condições do local do ciestino final. inclusive no que se refere a
clirna. hidrologia. geologia. topograÍia e todas as diÍlculCades peculiares à região;
XXlll. Apresentar. ate o décimo dia útii de cada mês. um "Rciatório Mensal de At
XXIV. J'errno de compronrisso de combate à corrupção e ao conluio entre lici
socioambiental.

ividades".
tantes e de respon dade
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XXV. Declaração que o(s) ernpresário I sócio(s) I dirigente(s) I responsável(eis) tecnico(s) não e(são)
servidor(es) público(s) do Município de Irrperatriz - MA.

CLAUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
I. Dar condições a CONTRATADA para execlitar o objeto deste contrato de acordo com os padrões

estabelecidos:
II. Exercer a fiscalização dos sen,iços por meio de Cornissão Pennanenternente designada para este Ílm:
III. Receber e conferir o objeto deste contrato. consoante às disposições estabelecidas;
IV. .EÍ-etuar os pagalnentos nas formas convencionadas neste instrumento:
V. Notiflcar. por escrito, à CONTRATADA, as ocolrências de eventuais irnperfeições no cLlrso de execr-rção dos
serviços. fixando prazo para a sua eorreção. corn total ônus à CONTRATADA;
Vl. Prestar inÍbrrnações e esclarecirnent()s que venharn a ser solicitados pelo preposto ou responsável técnico da
CONTRATADA;
VIt. Rejeitar quaisquer serviços cxecutados equivocadamente oLl em desacordo com as orientações passadas pela
CONTRATANTE ou com as especificações constantes neste instrurnerrto:
VIII. Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especiÍicações constantes neste instrumento:
IX. Documentar as ocorrências lravidas.

EIAU§ULÂOUARTA- DA VIGINCIA DO CONTRATO
O prazo de vigência deste Conrrato será de l2 (doze) rreses a partir da emissão da ordem de serviço.
PARAGRAFO PRIMEIRO - A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro. desde que as despesas
ref-erentes à contratação sejarn integralmente ernpenhadas até 3l de dezembro. para fins de inscrição ern restos a
pagar:

PARAGRAFO SEGUNDO - A e.recução dos serviços será iniciada no lromento da assinatura da Ordeur de

Serviços. Cujas etapas observarão o cl'onograrna fixado no Projeto Básico.
PARAGRAFO TERCEIRO - A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da
correspondente adequação do cronograma Ílsico-financeiro, bem coma de justificativa e ar:torização da
ar.rtoridade competente para a ceiebraçào do ajLrste. devendo ser formalizada nos autos do processo
adrninistrativo.

CLAUSULA OUINTA- DO PÀGAMENT'O
O pagarnento a Contratada será eÍ-etuado pela Secretaria de Plane.iarnento Fazenda e Gestão Orçamentária. par
rneio de translerência eletrônica ou ordern 'bancária. em até 30 (trinta) dias após a aceitação deÍ'initiva dos
serviços. corn apresentação das notas fiscais da Execução dos Serviços devidamente certificadas pelo Agente
Púrblico competente:
PARAGRAFO PRIMEIRO - O pagamento deverá ser ef.etuado em PARCELASPROPORCIONAIS
MEDIANTB A PRESTACAO DOS SERVICOS, à medida que forem entregues os mesmos. não devendo
estar vinculado a liquidação total do empenho:
PARAGRAFO SEGUNDO - Para fazerjus ao pagamento. a Contratada deverá apresentar junta as notas t'iscais.
comprovação de sua adimplência conl as Fazendas Nacional" Estadual e Municipal, regLrlaridade relativa à

Seguridade Social e ao Fundo de Carantia oar TernDc de Serviços - FGTS, corn a Justiça do Trabalho (Certidão
Negativa de Débitos 'Irabalhistas - CNDT). bern corra a quitação de irnnostos e taxas que porventura incidam
sabre os produtos contratados. inclusive rluanta o Empasto saL.rre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN;
PARAGRAFO TERCEIRO - As rnedições serão realizaslas merrsalmente, ou em periodicidade menor. a
critério da Contratante e Fiscalização. Devidarnente apro',,ados Lrela Secretaria de lnfraestrutura e Serviços
Públicos de lrlperatrizJlvlA. contados a paÍir do ii'rício eÍêrivo dos serviços considerando os se

efetivamente realizados e concluídos satisfatoriarnente r1o período. Entendem-se coma
satisfatoriamente aqueles folmalinente rrprovados pela FISCALIZACA0. dentro do prazo
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PARAGRAFO QUARTO - Para fins de pagamento. a Contratante responsabilizar-se-á apenas - pelos serviços
devidarnente autorizados e certificados pelos gestores do contrato. mediante contabilização e apresentação. ao

final de cada serviços ou período não inferior a urn mês. Pela Contratada, dos formr.rlários de controle dos
serviços:
PARAGRAFO QUINTO - A atestação da fatura correspondente à prestação dos serviços caberá ao fiscal do
contrato ou outro servidor designado para esse fim;
PARAGRAFO SEXTO - Caso sejam veriÍicadas divergências na Nata Fiscal/Fatura. A Contratante devolvera
o docurnento fiscal a Contratada, interrompendo-se o prazo de pagamento ate que esta providencie as rnedidas
saneadoras ou corrprove a correção dos dados contestados pela Contratante;
PARAGRAFO SETIMO - No caso de faturas emitidas com erro. a contagern de nova prazo iniciar-se-á a partir
da data de recebimento do documento corrigido;
PARAGRAFO OITAVO - A CONTRATANTE reserva-se. ainda, o direito de somente efetuar o pagamento
após a atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do contrato.
PARAGRAFO NONO - A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes
a multas ou indenizações devidas pela COIJI' RAT ADA. nos tennos do termo;
PARAGRAFO DECIMO - No caso de atraso de pagamento. desde que a Contratada não tenha concorrido de

alguma forma para tanto. serão devidos pela Contratante encargos rnoratórios à taxa nominal de 60/o a.a (seis por
cento ao ano), capitalizados diariamente em regirne de juros simples;
PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - 0 valor dos encargos será calculado pela formula: EM: I x N x VP.
onde: EM:E,ncargosmoratóriosdevidos;N:Númerosdediasentreadataprevistaparaopagarnentoeado
eÍ'etivo pagamento; I : índice de compensação financeira:0.00016438; e VP: Valor da prestação err atraso.

CLAUSULA SEXTA DO VALOR. DO CONTRATO E DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA E

EMPENHO
I. O valor global estirnado do contrato e de R$
ll. Os serviços objeto desta licitaçào serão custeados corn recuísos próprios da Prefeitura MLrnicipal de
Imperatri/MA. e estão consignados no orÇarnento vigente r:a rubrica orçamentária Custeio da Ilurninação
PÍrblica:

UnidadeOrçamentária: 15.512.0054.2170-LinrpezaPúrblica:
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica;
Ficha: 728 - Fonte de Recurso: 001 - Tesouro N{unicipal

CLAUSULA SETIMA - DAS R.ESPONSABILIDADES E GARANTTAS
I. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execLrção e eficiência dos serviços que efetuar"
bem coma pelos danos decorrenles da realizaçào dos trabalhos. Durante a execução dos serl'iços contratados não

serão admitidas paralisações dos sei"viços por prâzo. parcelaclo ou único. superior a 60 (sessenta) dias
consecutivos, salvo por motivo Ce tbrca inaior. aceito por ambas as partes contratantes. excluídas quaisquer
i ndenizações.

CLATISULA OITAVA. DO REA.II]STE DE PRECOS
Visando a adequação aos novos preços piaticados no mercado. clesde que solicitado pela CONTRA TADA e

observado o interregno mínimo de I (Lrnr) ano contado na forrira api'esentada no subitem qLre se se-euira. o valor
consignado neste Contrato poderá ser repactllado. competindo a CONTRATADA justificar e comprovar a

variação dos custos. apresentando mem6ria de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação
da CONTRATANTE
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I A repactuação poderá ser dividida ern tantas parcelas quantas forem necessárias. eln respeito ao princípio da
anualidade do reajustamento dos preços da contratação. podendo ser realizada ern momentos distintos para
discr-rtir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas. tais cotxo os custos
decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessárias à execução dos serviços.
II. 0 interregno rnínimo de I (urn) ano para a primeira repactuação será contado
a) Para os custos relativos à rnão de obra. vinculados à data-base da categoria profissional: a partir dos eÍ-eitos
financeiros do acordo, dissidio ou convenção coletiva de trabalho, vigente a época da apresentação da proposta.
relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;
b) Para os insumos discriminados na planilha de custos e tbrrnação de preços que estejam diretamente vinculados
ao valor de preço público (tarifa): Co último reajuste aprovado par autoridade governamental ou realizado por
deterrninação legal ou nonnativa;
c) Para os dernais custos. sujeitos a variação de preços do mercado: a partir da data lirnite para apresentação das
propostas constante neste Contra.to.
lll. Nas repactuações subsequentes à prirneira, o interregno de um ano será computado da últirna repactuação
correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se coma última repactuação. a data em que
iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daqLrela em que celebrada ou apostilada.
IV. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual
subsequente ao novo acordo. dissidio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de rnão de obra da
categoria profissional abrangida pelo contrato. oLr na data do encerranlento da vigência do contrato. caso rrão

haja prorrogação.
V. Caso a CONTRATADA não solicite a repactr.ração tempestivamente, dentro do prazo acima fixado. ocorrera
a preclusão do direito a repactuação.
VI. Nessas condições, se a vigência do contralo til'er siCo prorrogada. nova repactuação só poderá ser pleiteada
após o decurso de novo interregno míninra de I (urn) ano, contado:
a) Da vigência do acordo. dissidio ou convenção coletiva anter'ior. em relação aos custos decorrentes de mão de

obra;
b) Do último reajuste aprovado par autoridade governarnental ou realizado por determinação Iegal ou normativa.
para os insumos discriminados na planillta de custos e formação de preços que estejam diretamente vinculados
ao valor de preço público (tarifa);
c) Do dia em que se completou uln or.l r-rrais anos da apresentação da proposta. em relação aos custos sujeitos a
variação de preços do rnercado;
VII Caso, na data da prorroração contratual, ainda não tenha sido celebi"ado o novo acordo, dissidio ou convenção
coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido passive a CONTRATANTE oLr a CONTRATADA proceder aos

cálculos devidos. deverá ser inserida clausula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro a

repactuação, a ser exercido tão logo se disponlra dos valores reajustados. sob pena de preclusão.
Vlll. Quando a contratação envolvel mais tie uma categoria profissional. com datas base ditbrenciadas. a

repactuação deverá ser dividida em tantas parce!as quantos forr:m os acordos. dissídios ou convenções coletivas
das categorias envolvidas na contratação.
IX. E vedada à inclusão, por ocasião da repactuação. de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto
quando se tornarem obrigat6rios por f'orça de instrumento legal. :ientença nonnativa. acordo coletivo ou
convenção coletiva.
X. A CONTRATANT'E não se vincula as disposições contidas er.n acordos e convenções coletivas que não tratelx
de materia trabalhista.
XL Quando a repactuação se reftrrir aos custos da rnão de obra, a CONTRATADA efetLrara a comprovação da

variaçâo dos cr,rstos dos serviços por rneio de Planilha de Custos e Formação de Preços.
apresentação do novo acordo. dissiclio or-i convenção coletiva cia categoria profissional abrangi

aconl da
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Xll. Quando a repactuação se referir aos derxais custos. a COI{TRATADA demonstrara a variação por rneio de

Planilha de Custos e Formação de Preços e cornprovara o aumento dos preços de mercado dos itens abrangidos.
considerando-se:
a) Os preços praticados no mercado oLl err outros contratos da Adrninistração:
b) As particularidades do contrato em vigência;
c) A nova planilha com variação dos custos apresentados;

d) indicadores setoriais. tabelas de tabricantes. valores oÍrciai s de reÍ'erência, tarifas púrblicas ou outros
equivalentes;
e) índice especifico. setorial ou geral, que retrate a variação dos preços relativos a alguma parcela dos custos dos

serviços. Desde que devidamente individualizada na Planilha de Custos e Fonnação de Preços da Contratada.

0 A CONTRATANTE poderá realizar diligencias para conferir a variação de custos alegada pela CONTRA
TADA.
XIII. Os novos valores contratlrais decorrentes das repactuações terão sr.ras vigências iniciadas observando-se o

segr-rinte:

a) A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa a repactuação;
b) Em data futura, desde que acordada entre as partes. sern prejuízo da contagem de periodicidade para concessão

das próximas repactuações futLlras: oll
c) Em data anterior a ocorrência do fato gerador. exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo
de rnão de obra em que o próprio fato gerador. na fonna de acordo, dissídio ou convenção coletiva. ou sentença

nonnativa. contemplar data de vigência retroativa. podendo esta ser considerada para efeito de compensação do
pa{ramento devido. assim corno para a contagern da anualidade ern repactllações futuras.
XlV. Os eÍ'eitos financeiros da repactuação ficarão restritos excir-rsivarnente aos itens que a rnotivararn. e apenas

em relação à diferença porventura existente.
XV. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo nráxirno de sessenta dias. contados a parlir
da solicitação e da entrega dos cornprovantes de variação dos custos;
XVI O prazo referido no subitem anterior ficara suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou

apresentar a documentação solicitaCa pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos clrstos.

XVI I. As repactuações serão forrnalizadas por meio de apostila mento, exceto quando coincidirern corr a

prorrogação contratual. caso ern que deverão ser fonnalizadas par aditarnento ao contrato.

CLA.USULA NONA- DA SUBCONTRATACAO
I. As licitantes poderão apresentar Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte para subcontratação de parte da
obra. acirnitido o percentual rnínirno de 10%o (dez por cento) e máximo de 30% (trinta por cento). Vedada. assim.

a subcontratação completa. da parcela pi'incipal ou ainda os itc'ns de maior relevância estabelecidos neste

Contrato.
PARAGRAFO PRMEIRO - As rnicroempresas e empresas de pequeno porte a sereln subcontratadas deverão
estar indicadas e qualificadas pelos licitantes col'n a devida identificação dos bens eiou serviços a serern

fornecidos e respectivos valores
PARAGRAFO SEGUNDO - No lnomento da análise das propostas" deverá ser apresentada a Declaração de

Enquadramento corne Microempresa ou Empresa de Pequenc Porte devendo ser mantida a regularidade ao longo
da vigência contratual, sslr pena de rescisâo. aplicando-se o prazo para regularizaçào previsto na Lei
Complementar 1 47 12014 e alteração posteriores.

CLAUSULA DECIMA - DO ACONTPANHAMENTO EDA FISCALIZACAO
I. A fiscalização dos serviços rib.leto da presente licitação será Í-eita diretamente pela SECRFJTARI
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. através de servidor a ser nomeado no

E

do
contrato.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - O responsável pelo recebirnento anotará em registro próprio todas as ocorrências.
PARAGRAFO SEGUNDO - A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, caberá à Íiscalização da
execução dos serviços. Para tanto" serão nomeados fiscais que terão poderes para exigir da contratada o perfeito
atendimento as cláusulas contratuais.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
I l. l. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, resultante deste processo licitatório. ou pelo descumprimento
dos prazos e demais obrigações assumidas. a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
PUBLICOS - SINFRA poderá. garantida a previa defesa. aplicar a contratada as sanções a seguir relacionadas:
a) Advertência. par escrito;
b) Multa;
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e irnpedimento de contratar corr a PREFEITURA
MUNICIPAL DE IMPERATRIZ. paÍ prazo não superior a 02 (dais) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica
ll.l.l. As sanções de advertência e de impedirnento de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL
DE IMPERATRIZ poderão ser aplicadas a contratada, jLlntamente com a de multa. Descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.
I I 2. A aplicação de multa ocon'era da seguinte maneira
I I 2. I . MLrlta de l0%o (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, nas hip6teses de rescisão contratual por
inexecução total do contrato. caracterizando-se quando houver reiterado descumprirrento de obrigações
contratuais. quando a entrega dcrs serviços for inferior a50Yo (cinquenta por cento) do contratado ou quando o
atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias.
11.2.2. Será aplicada multa de 0.03 % (três centésimos por cento) par dia de atraso na execução dos serviços.
incidentes sobre o valor dos serviços a que se referir à infração, aplicada em dobro a partir do l0' (décirno) dia
de atraso até o 30' (trigésirno) dia. quando a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
PUBLICOS - SINFRA poderá clecidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual. aplicando-se na
hip6tese de rescisão as penalidades previstas nos reÍ-eridos subitens Il e lll. sern prejuízo da aplicação das demais
complicações legais
I I .2.3. Será aplicada multa de 5% lcinco por cento) sobre o valor do contrato quando não for apresentado pela
contratada no morrento das medições. os comprovantes de pagarnento da folha de funcionários referentes à

execução dos serviços. bern coma da não apresentação dos cornprovantes de recolhimento do INSS e FGTS no
ato da apresentação das notas fiscais. sem prejuízo das demais penalidades previstas no contrato.
11.3. As multas previstas nos subitens ll.2 I, 11.2.2 e ll 2.3 deste Contrato deverão ser recolhidas pela
contratada no prazo máxirna de l0 (dez) dias uteis. Em far,or da PREFEITURA MUNICIPAL DE

IMPERATRIZ, contado a partir da notificação recebida. Ficando a contratada obrigada a comprovar 0
pagamento. mediante a apresentação cia cópia do recibo do recolhirnento ef'etuado.
I 1.3.l. Decorrido o prazo previsto para recolhirnento da multa, o debito será acrescido de I Yo (um por cento) de

.iuros de mora por rnês/fração. inclLrsive referente ao mês da quitação/consolidação do debito, lirnitado o
pagamento com atraso ern até 60 (sessenta) Cias após a data da notificação, após o qual, o debito poderá ser
cobrado .i Lrd icial mente.
11.3.2. No caso de a contratada ser credora cie valor suficiente ao abatirnento da dívida. a SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBI-ICOS - SINFRA poderá proceder ao desconto da multa devida na

proporção do credito.
I 1.3.3. Se a multa aplicada for silperior ao total dos pagamentos eventualmente devidos" a contratada re

pela sua diferença, podendo esta ser cob:'ada judicialrnente

www" imprrst riz. íílâ. §sv. bi

u



*§?AÍl§ s{} fiÁRÀr*HÀ9
s'HSr§I?Unâ l'tunl{lf.Ât §q I|'{$§ÊÀYAffi

Éêc§§Àx,Jà {}Ê rf{rnlf§Í§rJTuná f §fâvrç§§ pu§uco§
(- PL

11.3.4: As multas não ter caráter inderrizat6rio € seu paga,nento não e.xirrira a contratada ser acionada
jLrdicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos.iunto a PREFEITURA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ, decorrentes das infrações cornetidas.
ll4. Além das penalidades citadas, a contratada ficara sujeita, ainda. ao cancelamento de sua inscrição no
cadastro de fornecedores da PREFEITL'RA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ e. no que couber. as demais
penaf idades referidas no Capítulo IV da Lei n'8.666193.
I 14. | . As penalidades referidas no Capítulo IV, da t-ei Federal n" 8.666193 estendem-se as licitantes pafticipantes
deste processo licitatório.
11.5. Comprovado o impedimento ou reconhecida à forca maior. devidamente justiÍicados e aceitospela
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA, em relação a um dos eventos
aqui arrolados. a contratada ou participante deste processo licitatório ficara isentas das penalidades rnencionadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA INEXECUCAO OU RESCISAO DO CONTRATO
12.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão. conforme disposto nos artigos 77 a80 da
Lei no 8.666193.
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo. assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
12.3. A rescisão do contrato poderá ser
12.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PUBLICOS - SINFRA, nos casos enurnera.los nos incisos Ia Xlle XVll, do arÍ.78 da Lei-8.666/93. notiÍ'icando-
seacontratadacomaantecedênciamínimade30(trinta)dias:ou 12.3.2.Arnigável.poracordoentreaspaftes.
reduzida a termo no processo da licitação. desde que haja conveniêrrcia para a SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA; ou:
12.3.3. JLrdicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
124. Constituem. ainda, motivo para rescisão do contrato. assegurados ao contratado. de acordo com o arligo 78.
incisos XIV a XVI da L.ei Fecleral n" 8.666193.
12.41. A suspensão de sua execução. par ordem escrita da SECRETARIA OE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA. Dor prazo superior a 120 (cento e vinte) dias. salvo em caso de calarnidade
pública, grave perturbação da ordern interna oLr -querra. ou ainda por repetidas suspens6es que totalizem o tnestno
prazo. independentemente do pagainento obrigatório de indeniztrçôes pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desrnobilizações e rnobilizações e outras previstas. assegurado ao contratado, nesses casos. o direito
de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assurnidas até que seja norrnalizada a situaçào:
12.4.2.0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagarnentos devidos pela SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA decorrentes de obras. serviços ou Íbrnecimento. ou
parcelas destes já recebidos ou e.<ecutaCos, salvo ern caso de caiarnidade pública. grave perturbação daordem
interna ou guerra. assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do curnprimento de suas obrigações
até que seja norrnalizadaa situação;
12.4.3. A não libelação. por paúe da SECRETARIA DE lI\JFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS -
SINFRA, de área. local ou objeto para a execução dos serviços nos prazos contratuais. bem como das fontes de
rnateriais naturais especificadas no pro.ietc:

12.4.4. Quando a rescisão ocorrer conr base nos incisos XII a XVII do artigo 78. sem que haja culpa do
contratado. será este ressarcido cos prejuízos regularmente courprovados que houver sofrido. tendo ainda direito
a:

12.4.4.1. Devolução de garantia:
12.4.4.2. Pagamentos devidos pela execução do contrato aÍé a dar-a da rescisão;
12.4.4.3. Pagamento do custo da rjesrnrrbilização.
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12.5. A rescisão adrninistrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente.

CLAUSULADECIMATERCEIRA - DARESPONSABILIDADECIVIL
I. A CONTRATADA respondera por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE. ou terceiros. ern

razão de ação ou omissão. dolosa ou culposa.da CONTRATADA ou de seus prepostos. Independentemente de
outras corninações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

CLAUSULA DECIMA OUARTA - DA LEI ANTICORRUPCÃO
I. Para E,xecução deste contrato. nenhLuna das partes poderá oferecer dar ou se comprolneter a dar a quern qLrer

que seja ou aceitar olr se cornprorneter a aceitar de quem quer que seja. tanto por conta própria quanto por
intermédio de outrem. qualquer pagamento. doação. cornpensação vantagens financeiras ou beneÍicios de
qualquer espécie, seja de forma direta ou inciireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele
relacionada. o que deve ser observado. ainCa. pelos prepostos e colaboradores, sob pena de aplicação das sanções
previstas na Lei no 12.846 de l" de agosto cje 2013 e Decreto n" 8.420 de l8 de março de 201-5.

CLAUSULADECIMAOUINTA _ DO FORO
Fica eleito o foro da Cidade de Imperatriz-MA, com lenuncia expressa de qualquer outro. por rnais
privilegiado que seja. para dirirnir quaisquer dúvidas ou litígios oriun<Ios da execução deste Contrato.

E, para frrteza e colno prova <le assirn haverem, entre si. ajustacio e contratado, e lavrado o presente
instrumento em 04(quatro) vias cie igual teor, que. depois cle lido e achado conforme. e assinado pela
Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

hnperatriz (MA), _ de de 2021

TESTEMUNHAS

CONTRATANTE
Secretário Municipal

CPF/MF:

CPF/MFCONTRATADO

Representante Le,cal
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ANEXO X

DAS MEDIDAS PREVENTIVAS AO COMBATE DA COVID-l9 NA REALIZAÇÃO DAS
SESSOES

CONSIDERANDO a existência de pandemia do COVID- I 9. nos tennos declarados pela Organização
Mundial da Saúde - OMS. e. assim. tendo sido reconhecida Emergência em Saúde Pública de
lnrportância Nacional, pela Portaria n" 188/2020. expedida pelo Ministério da Saúde:
CONSIDERANDO a Lei Federal no 13.97912020, que dispõe sobre as medidas para enÍrentamento
decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO o Decreto no 60. de 26 de maio de 2020. do Gabinete Do Pref-eito de
Irnperatriz/M A. dispondo acerca das ntedidas adotadas pelo Município para o enÍl'elllqrnento da

r;arrdemia do Covid- I 9;

CONSIDERANDO a RECOMENDAÇÀO por meio do Ofício Circular n" 83/2020. da Controladoria
Regional da União no Estado do Maranhão, bem como pela RECOMENDAÇÃO n" 004/2020. do
Ministério Público do Estado Do Maranhão por meio da l3 Pronrotoria De Justiça Especializada de
Imperatriz em ação coniunta com o Ministério Público Federal. por meio do 3" Ofício da Procuradoria
da República no Município de lrnperatriz. quanto à realizacão de licitacões durante a pandemia de

covtD-19;

INFORMAR, que:
1. Todas as sessões de Concorrência Pública e Tomada de Preços serão realizadas temporariamente

no Auditório da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. localizada na Rua Urbano Santos.

n" 1657, Bairro Juçara. Irrperatriz-MA;

2, Serão adotadas todas as medidas preventivas visando evitar quaisquer riscos de contágio aos

representantes das empresas que se fizerem presentes. bem como aos membros da comissão de

licitação e equipe de apoio, a saber: disponibilização de r-riáscaras, luvas e álcool gel (70" INPM)
para todos os representantes presentes: organização do auditório com afàstamento rnínimo de I

(um) a 2 (dois) metros de distância entre os presentes: intensificação da higienizaçáo das áreas de

acesso onde as sessões ocorrerão" alérn de higienização do proprio recinto. corn especial atenção

às superfícies mais tocaclas (maÇanetas, mesas, cadeiras etc.):

3. As informações e medidas prel'istas neste tópico poderãc ser reavaliadas a qualquer momento de

acordo com a evolução da pandeinia da Covid- 19. conforrne orientação dos órgãos fiscalizadores.
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