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ESTADO DO MARANHÂO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NO OO7/2022-CPL

REPUBLICA Ão oe eorr

t. pneÂrúsul-o

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ. MA, ATTAVéS dA COMISSÃO PERMANENTE DE

LICITAÇÁO oO ruuutcípto DE IMPERATRIZ (CPL) instituída pelo Decreto no 44, de 31 de iulho
de 1997, e Portaria n0 3.259 de 20 de janeiro de 2022, lo:na público para conhecimento dos

interessados que às 09:00h do dia 09 de dezêmbro de 2022, serão recebidas as documentaÇóes

e propostas e iniciada a abertura dos envelopes relativos à licitação em epígrafe, na modalidade

CONCORRÊNCIA PÚBLICA, na forma presencial, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, Regime:

Empreitada por Preço Global, de interesse da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E

SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFRA, nos termos da Lei no. 8.666/1993 e suas alterações
posteriores; pela Lei Complementar no 1 23, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei

Complementar n" 147, de 07 de agosto de 2014, pelo Decreto no 8.538, de 06 de outubro de

2015, bem como pelas demais normas pertinentes à espécie, tendo em vista o que consta do

Processo Administrativo no 02.í 0.00. í 00/2022 - SINFRA, de 11 de maio de 2022, conÍorme

descrito no Projeto Básico, Edital e em seus anexos. As sessÕes ocorrerão na sede da Comissão

Permanente de Licitação - CPL, situada na Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatriz

- MA. Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente licitação será
realizada no primeiro dia útil subsequente.

í. OBJETO

l.lConstitui objeto deste Editat a coNTRATAçÃo DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO OA

CoNSTRUçÂO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO BATRRO RESTDENCTAL SEBASTTÀO
REGIS NO MUNICíPIO DE IMPERATRIZ. MA, CONFORME PLANO DE TRABALHO ORIUNDO
DO CONVÊNIO N" 853025/2017 - sIcoNV JUNTo Ao MINISTÉRIo Do ESPoRTE.

1.2. Valü estimado para execução das obras é de R$: 230.594,39 (Duzentos e trinta mil
quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos).

2. PRAZO DE VtcÊNCtA E EXECUçÃO

2.1. o futuro contrato, que advir deste certame, terá sua vigência até o dia 31 de dezembro de
2022, podendo ser prorrogado em havendo a prorrogação da vigência do referido convênio.

2.2. o prazo de execução da obra será de 04 (quatro) meses a partir da assinatura da ordem
de serviço;
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ESTADo Do MARANHÃo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SEcRETARTA DE tNFRAESTRUTURA E sERvrÇos púetrcos

3. Dos REcuRSos oRÇAMENTÁnlos

3.íAs despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:

02.í0.00 - Secretaria Municipal dê lnfraestrutura e Serviços Públicos;
15.451 .0058,1087 - Construção de Obras Civis e Logradouros Públicos;
Natureza: 4.4.90.51 - Obras e lnstalaÇões;
Ficha: 812;
Fonte: 017 - Convênio,

4. DO LOCAL DE RETTRADA DO ED|TAL E APRESENTAçÃO DE |MPUGNAçÃO E PED|DOS

DE ESCLARECIMENTOS

4.1. A Comissão Permanente de Licitação juntamente com o Setor Técnico da SINFRA,
prestarão todos os esclaÍecimentos solicitados pelos interessados nesta licitação sobre este

Edital, Termo de Referência, Projeto Básico e seus anexos.

4.2. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos da seguinte íorma:

a) consultados GRATUITAMENTE no sítio eletrônico da Prefeitura, através do endereço

eletrônico www.im peratriz.ma. qov. br/licitacoesdis ponível para download, para vista na sede

da CPL, na Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatri/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

através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela Secretaria de

Planejamento, Fazenda e Gestáo Orçamentária - SEFAZGO;

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

Concorrência Pública deverão ser protocolizados, no horário comercial, de segunda a sexta-

feira, de 8:00 às 14:00 horas, no Protocolo Geral da Comissão Permanente de Licitação ou

mediante via postal com Aviso de Recebimento (AR) enviado ao endereço indicado no item

4.2,"a".

4.3.í.Temporariamente no período da Pandemia, os pedidos de esclarecimentos bem como

lmpugnações, serão aceitos e recebidos em FORMATO PDF E IDENTIFICADOS PELO

SOLICITANTE, através do endereço eletrônico: atendimento@imperatriz.ma.qov.br.

4.4. A impugnação dos termos do Edital se efetivará em conformidade com o Art. 41 da Lei

8.666/93. Deverá ser protocolizada, nos seguintes prazos:

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

envelopes de habilitação;

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

habilitaçáo.

4.5. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolizados até 03(
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diasúteisantes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação;

4.6. As repostas aos possíveis pedidos de esclarecimentos ou impugnaçóes a este Edital
estarão disponíveis no site da prefeitura, qual seja, www.im peratriz.ma.qov. br/licitacoes
bem como no Portal da Transparência;

5. DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL

5.í. lntegram o presente Edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos;

a) Anexo l- Termo de Referência, Planilha Orçamentária, Composiçáo de Preços Unitários,

Encargos Sociais e Composição de BDI;

b) Anexo ll - Carta Credencial;

c) Anexo lll - Declaração de Concordância;

d) Anexo lV - Modelo de Carta Fiança Bancária;

e) Anexo V - Declaração conforme Artigo 27, lnciso V, da Lei no. 8.666/í993;

f) Anexo Vl -Termo de compromisso de combate à corrupção e ao conluio entre licitantes e de

responsabilidade socioambiental;

g) Anexo Vll - Declaração que o(s) empresário (s), sócio (s), dirigente (s), responsável (eis)

técnico (s) náo é (são) servidor (es) publico (s) do Município de lmperatriz - MA;

h) Anexo Vlll - Declaração de enquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte,

conforme previsto no Art.3o da Lei Complementar n.o 123/2006 e alterações

posteriores;

i) Anexo lX - Modelo de Declaração de Visita Ou Declaração de não Visita;
j) Anexo X- Minuta do Contrato.

k) Anexo Xl - Proposta de Preços - Modelo da Carta de Apresentação;

6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAçÃO

6.í. Poderáo 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 qualificaçáo exigidos no Edital para a execuçáo do Objeto.

6.2. A participação na Licitaçáo implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos,

cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, bem como das Normas da ABNT e da

SINFRA, ressalvado o disposto no Parágrafo 30, do Artigo 41, da Lei no. 8.666/1993 e suas

alterações posteriores.

6.3. Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação
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SECRETARIA OE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

6.3.'l.Pessoa Íísica ou jurídica que esteja cumprindo sançáo de suspensão de licitar com a

Administração Pública;

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

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que

seja promovida a reabilitação:

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

6.3.4.Empresas que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável técnico, que seja servidor ou

dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal.

6.4. É vedada a participação de consórcios nesta licitação, conforme, subitem 2.4, do
Projeto Básico/Termo de Referência;

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

com poder de direçáo detentor de cargo em comissão ou função de confianÇa que atue na área

responsável pela demanda ou contratação; ou que exerça Íunçáo de autondade hierarq uicamente

superior no âmbito do poder executivo municipal.

6.6. Empresas cujos proprietários e/ou sócios exerçam mandato eletivo capaz de ensejar os

impedimentos previstos nos arts.29, inciso lX com 54, l, "a" e li, "a", da Constituição Federal.

Servidor público municipal de lmperatriz.

7. CREDENCIAMENTO E REPRESENTAçAO

7.1. As empresas licitantes que se fizerem representar nesta licitaÇão, além dos envelopes de

"habilitação" e "proposta de preços", deverão efetuar seu credenciamento e entregá-lo no ato de

entrega dos envelopes, coníorme abaixo:

7.1.1.SOCrO(A), EMPRESÁR|O(A) OU ASSEMELHADO(A):

7 .1 .1.1 . Deverá apresentar cédula de identidade ou documento equivalente que

possua foto, requerimento de empresário, nocaso de empresa individual, ou empresa

individual deresponsabilidade limitada - ElREL|, ou ato constitutivo,estatuto ou contrato

social em vigor, devidamente registrado,em se tratando de sociedades comerciais, e, no

caso desociedade por ações, acompanhado de documentos de eleiçãode seus

administradores, ou inscrição do ato constitutivo, nocaso de sociedades civis,

acompanhada de prova de diretoriaem exercício, ou decreto de autorização, em se

tratando deempresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, eato de

registro ou autorizaÇão para funcionamento expedidopelo órgâo competente, quando a

atividade assim o exigir, quecomprovem sua capacidade de representante legal,

comexpressa previsáo dos poderes para exercício de direitos eassunção de obrigações.

Em caso de administrador eleito emato apartado, deverá ser apresentada ata de

reunião ouassembleia em que se deu a eleiçáo
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7.í.2. PROCURADOR(A) OU ASSEMELHADO(A):

7.1.2.1. Deverá apresentar lnstrumento Público de Mandato (Procuração), assinada por

tabelião e possuindo o selo defiscalização do Poder Judiciário do Estado da sede do

Cartório,outorgando obrigatoriamente poderes para representar amesma em licitações

públicas, interpor recurso e renunciar asua interposição. A outorgante poderá ainda,

conferir a(ao)outorgado(a) poderes para emitir proposta de preços, emitirdeclarações,

receber intimação/convocação, assinar contrato,assim como praticar todos os demais

atos pertinentes aocertame em nome da outorgante. Deverá apresentarjuntamente com

o referido instrumento, cédula de identidadeou documento equivalente que possua foto

do(a) outorgado(a), requerimento de empresário, no caso de empresa individual,ou

empresa individual de responsabilidade limitada - ElRELl,ou ato constitutivo, estatuto ou

contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de

sociedadescomerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado

dedocumentos de eleição de seus administradores, ou inscriçãodo ato constitutivo, no

caso de sociedades civis, acompanhadade prova de diretoria em exercício, ou decreto

de autorização,em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira emfuncionamento

no PaÍs, e ato de registro ou autorização paraÍuncionamento expedido pelo órgão

competente, quando aatividade assim o exigir, que comprovem a capacidade

derepresentante legal do outorgante, com expressa previsão dospoderes para exercÍcio

de direitos e assunção de obrigaÇões; ou

7.1.2.2. Deverâ apresentâr lnstrumento Particular de Mandato(Procuração) ou Carta

Credencial (Modelo no Anexo ll deste Edital),outorgando obrigatoriamente poderes

para representar amesma em licitaçóes públicas, interpor recurso e renunciar asua

rnterposição. A outorgante poderá ainda, conferir a(ao)outorgado(a) poderes para emitir

proposta de preços, emitirdeclaraÇôes, receber intimaçáo/convocaçáo, assinar

contrato,assim como praticar todos os demais atos pertinentes aocertame em nome da

outorgante, Deverá apresentarjuntamênte com o referido instrumento ou carta

credenciat,cédula de identidade ou documento equivalente que possuaíoto do(a)

outorgado(a), requerimento de empresário, no casode empresa individual, ou empresa

individual deresponsabilidade limitada ElREL|, ou ato constitutivo,estatuto ou contrato

social em vigor, devidamente registrado, e se tratando de sociedades comerciais, e, no

caso desociedade por aÇões, acompanhado de documentos de eleiçãode seus

administradores, ou inscrição do ato constitutivo, nocaso de sociedades civis,

acompanhada de prova de diretoriaem exercício, ou decreto de autorização, em se

tratando deempresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, eato de

registro ou autorização para Íuncionamento expedidopelo órgão competente, quando a

atividade assim o exigir, quecomprovem a capacidade de representante legal do

outorgante,com expressa previsão dos poderes para exercício de direitos eassunção de

obrigaçóes
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7.í.3.Se tratando de Microempresa - ME ou Empresa 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

favorecido estabelecido nos Arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006.

7.í.4.Os licitantes interessados em participar do certame náo necessitam encaminhar seus

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

podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para

as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A

correspondência deverá ser endereÇada com Aviso de Recebimento (AR) para a Comissão de

Licitação no endereço indicado no ltem 4.2 "a", deste Editale conter os dois envelopes acima

mencionados, além das declaraÇões complementares, com antecedência mínima de 1(uma)

hora do momento marcado para abertura da sessâo pública.

7.2. Os documentos enumerados neste Edital, deverão ser apresentados, obrigatoriamente, da

seguinte forma:

7 .2.1. Documento(s) original(is); ou

7.2.2. Por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente,

7.2.3. Por servidor membro da CPL, ou publicação em órgão da imprensa oficial;

7.3. A não apresentação ou incorreção nos documentos de credenciamento a que serefere ao

itemdeste edital, bem como a apresentação de documentos ilegíveis, não excluirá a empresa

licitante do certame, mas impedirá o representante de semanifestar e responder pela mesma, e de

praticar qualquer outro ato inerente aeste certame.

7.4. A empresa licitante apenas poderá substituir o representante legal, casoo mesmo esteja

devidamente credenciado na sessão pública anterior.

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

licitante.

8. SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃOE

PROPOSTA OE PREÇOS

8.1. Documentação Exigida: A documentação deverá ser entregue pelo representante legal

da empresa licitante à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO - CPL, em 02 (dois)

envelopes opacos, devidamente lacrados e invioláveis, o primeiro, identificado como'ENVELOPE
No 01 - DOCUMENTAçÃO Oe HAA|LITAçÃO", o segundo, como "ENVELOPE No 02 -
PROPOSTA OE PREçOS", em cujas partes externas, além da razáo ou denominação social da

empresa licitante, deverão conter:
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"ENvELopE No o'r" - DocUMENTAcÃo oe xeetLtrecÃo

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo eERMANENTE oe lrcrrnçÃo - cel
Rua Urbano Santos, no 1657 - Bairro Juçara - lmperatriz - MA

coNcoRRÊNctA PÚBLICA No OO7/2022-CPL - Dara: 0911212022 às O9:OO horas.
(Razão social ou nome comercial do licitante e endereÇo).

(A DOCUIVIENTAÇÃO APRESENTADA DEVERA ESTAR PREFERENCIALMENTE

ENCADERNADA E NUMERADA);

8.í.í. Os Documentos de Habilitação poderão ser acondicionados em caderno único, ter todas

as suas páginas numeradas e rubricadas por representante legal da licitante e deverão ser

apresentados, alternativamente, em original, por qualquer processo de cópia autenticada por

cartóÍio competente, por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oíicial.

(Redação dada pela Lei no 8.883, de 1994 Art. 32), para permitir que a Comissão Permanente de

Licitação - CPL, ateste sua autenticidade. Só seráo aceitas cópias legíveis, que ofereçam

condiçôes de análise por parte da Comissão Permanente de Licitação - CPL.

..ENVELOPE 
NO 02" - PROPOSTA DE PREÇOS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÁO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Rua Urbano Santos, no 1657 - Bairro JuÇara - lmperatriz - MA

coNcoRRÊNclA PÚBLICA N" OO7/2022-CPL - Data: 0911212022 às 09:00 horas.
(Razão social ou nome comercial do licitante e endereço).
(A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DEVERA ESTAR PREFERENCIALMENTE

ENCADERNADA E NUMERADA)

8.í.2. Na data, local e hora marcados para o certame, antes do início da sessão, as

empresaslicitantes deverão apresentar:

8.1 .3. CREDENCIAMENTO(somente para as empresas que se fizerem presentes,devendo

cumprir o disposto no item 7 desteEdital), separadamente dosenvelopes.

8.1 .4. Envelope "DOGUMENTAçÃo oe HABILITAÇÃO", contendo os documentos para

habilitação,observando o disposto no item 9.2 desteEdital.

8.í.5. Envelope "PROPOSTA DE PREÇOs",contendo o(s) preço(s) do objeto oralicitado,

observado o disposto no item l0 deste Edital.

8.l.6.Declarada à abertura da sessão, não mais serão admitidos novosproponentes, passando-

se imediatamente ao recebimento dos envelopescontendo, em separado, os documentos de

habilitação ê as propostas de preços,em envelopes opacos, lacrados e rubricados.

sECRETARIÀ DE INFRAESTRUTURA E §ERVIçOS PÚBLICOS
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9. DA HABILITAÇÃO

9.í. VERIFICAÇÃO PNÉVIE PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO: Como condiçáo
prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante poderá ser verificado o eventual

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção

que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes

cadastros:

9.1.í.StCAF;

9.1.í.í. Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da União (www. portaldatransparencia.qov. br/ceis);

9.1.í.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de lmprobidade Administrativa,

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça

us.br/im bidade adm/consultar uerido h

9.í.1.3. Lista de lnidôneos e o Cadastro lntegrado de Condenações por llícitos Administrativos

- CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

9.í.2.A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n" 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio

majoritário.

9.í.3.Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências

lmpeditivas lndiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas

apontadas no Relatório de Ocorrências lmpeditivas lndiretas.

9.í.4.A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de

fornecimento similares, dentre outros.

9.'l .5. O licitante será convocado para manifestaÇão previamente à sua desclassificaÇão.

9.1 .6. Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por falta de

condiçâo de participaçâo.

9.í.7.4s Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos

do art, 43, §1o da LC no 123, de 2006.

9.2.

9.2.1.

DOCUMENTOS DE H AB IL ITAÇAO - "ENVELOPE NO 01"

HABILITACÃO JURíDICA:A documentação referente à habilitação jurídica compreende os

documentos abaixo relacionados:

9.2.í.1. Registro comercial, no caso de empresa individual ou empresa individual de

SECRETÀRIÂ DE tNFRÂESTRUTURA E S§RV|çO5 pú8LtCOs

Rua I s/no - llovà lmpêÍàtriz - cEP: ó5.907-180
lmperàtriz - rrtA cNPJ: 06.158.455/0001-16

www.imperatriz. ma.gov.b

/-N"\
(qr,')
\A!-ry

\zt



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS

responsabilidade limitada - EIRELI;

9.2.í.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor acompanhando de todas as suas

alteraçóes, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais/empresariais e, no

caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus

administradores;

a) Os documentos mencionados no item 9.2.1.2 deverão estar acompanhados de suas

alterações ou da respectiva consolidação e deles deverá constar, entre os objetivos sociais,

a execução de atividades da mesma natureza ou compativel com o objeto desta Concorrência;

9.2.í.3. lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria emexercÍcio;

9.2.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento noPaís, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão

competente, quando aatividade assim o exigir.

9.2.2.REGULARIDAOE FISCAL, SOCIAL E TRABALEI§TA:A documenta ção referente à

habilitação fiscal, social e trabalhista compreende os documentos abaixo relacionados:

9.2.2.í,Cópia de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF), nos termos do Art.

29 incisos l, da Lei no 8.666/93) do empresário (no caso de microempreendedor individual, ou

empresário, ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI), ou do presidente (no

caso de sociedade anônima), 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 lnscrição e de SituaÇáo Cadastral, emitido 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 lnscriçáo no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo à sede dalicitante,

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

9.2.2.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, e com a Previdência Social relativa ao

domicílio ou sede do Licitante através de:

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

União unificada em relaçáo aos Débitos Relativos às Contribuiçóes Previdenciárias e às de

Terceiros junto a Seguridade Social - CND/INSS, conforme a Portaria PGFN/RFB no.

35812014, e Portaria PGFN/RFB no 175112014.

9.2.2.5. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do

Licitante, emitida até 120 (cento e vinte) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando

não vier expresso o prazo de validade, mediante apresentação de:

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

'It'l
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b)Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Estaduais.

9.2.2.5.1. Quando a prova de regularidade de que trata o item 9.2.2.5, for comprovada

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

informação, caberá a licitante demonstrar com documentaçáo hábil essa condição.

9.2.2.6. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do

Licitante, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando nâo

vier expresso o prazo de validade, mediante apresentação de:

a)Certidão Negativa de Débitos Municipais;

b)Certidão Negativa da Dívida Ativa Relativa aos Tributos: lmposto Sobre Serviço de Qualquer

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

9.2.2.6.1.Quando a prova de regularidade de que trata o item 9,2.2.6, for comprovada

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

informação, caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condiçáo.

9.2.2.7. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço - FGTS,

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei,

comprovada mediante a apresentação de:

a)Certificado de Regularidade de Situaçáo perante o FGTS, emitido pela Caixa Econômica

Federal - CEF.

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

aapresentação da:

a) CNDT - Certidão Negatlva de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo Tribunal Superior do

Trabalho.

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

perigoso ouinsalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na

condiçáo de aprendiz, apartir de quatoze anos, de conformidade com o disposto no aft. 27,

inciso V, da Lei n" 8.666/93, nostermos doAnexo V deste Edital;

9.2.2.10. Declaração de que atenderá o disposto no art. 1o da Lei Estadual no 10.789, publicada

no Diário Oficial do Estado do Maranháo no dia 26 de janeiro de 2018.

9.2.3.OUALIFICACÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA:SCrá comprovada mediante a
apresentação dos seguintes documentos:

9.2.3.í. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social:
Balanço Patrimonial e demonstraÇóes contábeis do último exercício social, já exigiveis e

apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,

podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da
data de apresentação da proposta.
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9.2.3.2. O balanço patrimonial e as demonstraçóes contábeis deverão estar assinados por

contador ou outro profissional equrvalente, devidamente registrado no Conselho Regional de

Contabilidade, comprovado mediante a apresentação do CertiÍicado de Regularidade

Profissional (CRP), devendo ainda ser demonstrado através de cálculos à obtenção dos índices

de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) igual ou maior que 1

(um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIáVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIG|VEL A LONGO PRAZO

ATIVO TOTAL
SG= PASSIVO CIRCULANTE + EXIG L A LONGO PRAZO

ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE
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9.2.3.3.As licitantes deverão comprovar, até a data de apresentação das propostas, o capital

social ou patrimônio líquido mínimo de 10% do valor orçado da contratação:

9.2.3.4A comprovação será feita relativamente à data da apresentaÇão da proposta, na forma da

lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais.

9.2.3.5No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentaÇão de

balanço de abertura.

9.2.3.6. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e

demonstraçóes contábeis assim apresentados:

a. Publicados em Diário Oficial ou;

b. Publicados em jornal de grande circulação ou;

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

d. Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio

da licitante, na forma da lN n'65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC,

de 1o de agosto de 1997, art. 6o, acompanhada obrigatoriamente dos TERMOS DE

ABERTURA e de ENCERRAMENTO.

ê. As empresas sujeitas à Escrituração Contábil Digital (ECD), deverão apresentar o Balanço

Patrimonial transmitido através do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).

9.2.3.7. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a

licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente

registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado.
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9.2.3.8.4 pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do ano

calendário, mantiver Livro Caixa nos termos da Lei n" 8.981, de 2010111995, deverá apresentar,
juntamente com o BalanÇo Patrimonial, cópias dos TERMOS DE ABERTURA e
ENCERRAMENTO.

9.2.3.9. Certidão negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

jurÍdica,dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida

pelo menos a 60 (sessenta) dias, contados da data da sua emissão.

9.2.3.10.CeÉidão SimpliÍicada da Junta Comercial do Êstado do Maranhão - JUCEMA, de

acordo com o art, 1o do Decreto n" 21 .04012005, para empresários e sociedades empresariais do

Estado do Maranhão, referente a este ano. No caso de que a sede da Licitante seja em outra

Unidade da FederaÇão, terá que apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado,

sede da empresa.

9.2.3.í'l.As empresas Licitantes, que não forem enquadradas como Microempresa - ME,

Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Micro empreendedor lndividual - MEI deverão subcontratar

de í 0% a 30o/o (dez a trinta por cento), considerando o valor total estimado para a licitação,

atendendo assim o disposto no art. 8o, incisos I a lV, da Lei Estadual no 10.403, de 29 de

dezembro de 2015. No momento da Habilitação, a empresa licitante de grande porte deverá

apresentar, juntamente com a sua documentação, a documentação de regularidade
jurídica, fiscal, trabalhista da Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou

Micro empreendedor lndividual - MEI exigida neste edital e anexos, indicada como

subcontratada, atendendo assim o disposto no art.8o, inciso lll, da Lei Estadual no 10.403, de 29

de dezembro de 2015, devendo ser apresentada a declaração de subcontratação juntamente

com declaração de aceite da subcontratada e os documentos dos itens 9.2.3.1, 9.2.2.9 e

9.2.3.9., deste Edital.

9.2.3.12. Os Licitantes que deixarem de apresentar qualquer dos documentos exigidos para a

habilitação serão julgados inabilitados e terão suas propostas devolvidas devidamente lacradas.

9.2.4 GARANTIA DA PROPOSTA: TERMO DE RECEBIMENTO DE GARANTIA DA
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P&El4Éemitido pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de lmperatriz - A licitante deverá
prestar garantia no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para a

contratação, optando por uma das modalidades previstas no art. 31, inciso lll, da Lei Federal n.o

8.666/93, conforme descritas abaixo:

9.2.4.1 Se a opção da garantia for Título da DívidaPública, estes deverão ser emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

9.2.4.2 Se a opção da garantia for Caução em dinheiro, o licitante deverá recolher o valor
exigido como garantia mediante Depósito em qualquer uma das seguintes contas: Banco do
Brasil: Ag: 0554-1, c/c: 50.735-0 em nome da Prefeitura Municipal de lmperakiz/MA 

t



t§',
,t

NO

q t
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS

c?

9.2.4.3 Seguro garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por

entidade em funcionamento no PaÍs, em nome da Prefeitura Municipal de lmperatriz, Estado do

Maranhão, cobrindo o risco de quebra dos termos de aceitação da proposta (caso a licitante
desista de cumprir com o valor proposta), com o prazo de validade de no mínimo í20 (cento e
vinte) dias a contar da data de recebimento dos envelopes de habilitação e propostas.

9.2.4.4 FiançaBancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no

original, emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de

lmperatriz, estado do Maranhão, com o prazo de validade de no mínimo í20 (cento e vinte) dias

a contar da data de recebimento dos envelopes de habilitação e propostas.

9.2.4.5 Em todas as modalidades de garantia, o licitante deverá apresentar o comprovante

de recolhimento da garantia de manutenção de proposta à Tesouraria, localizada na Secretaria

da Sede da Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, situada à Rua

Godofredo Viana, no 750, centro, lmperatriz - MA, das 08h00min (oito horas) as 14h00min
(quatoze horas) do dia útil anterior à data da sessão pública da licitação, para obtenção do

TERMO DE RECEBIMENTO OA GARANTIA.

9.2.4.6 A garantia prestada, só será liberada após a decisáo que inabilitar ou desclassificar
a licitante, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação, e no caso de

habilitadas e classificadas, após a adjudicação e homologação do seu objeto. Exceto a do

vencedor, cuja, a devolução ocorrerá após a assinatura do contrato, podendo ser retida e

reforçada como garantia do contrato.

9.2.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A qualificaçáo técnica, requisilo necessário para participar na

licitaçáo, dar-se-á por:

9.2.5.í Apresentação da Certidáo de registro da empresa licitante e do(s) responsável (eis)

tecnico (s) detentor(es) do(s) atestado(s) e certidão(ões) de acervo tecnico (CAT) utilizados para

esta licitaçáo, emitida pelo CREA, com validade posterior à data da sessão de habilitação,

devidamente atualizada em todos os seus dados, acomoanhada da Declaracão de

Concordância. aoenas dos Resoonsáveis Técnicos indicados taa referida obra. Anexo lll

deste Edital:

9.2.5.2 Para efeitos da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL deverá apresentar

comprovação de que o licitante possui em seu corpo técnico permanente, na data de abertura da

licitaÇão (com vínculo societário ou empregatício), ENGENHEIRO CIVIL detentor de atribuiçáo

técnica conÍorme CONFEA - CREA e detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica ou

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, devidamente averbado no CREA, por execução

de serviços compatíveis em características com o objeto desta Licitação, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado. Visando preservar a competitividade do certame, todavia,

tal exigência deve contemplar às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, nos

termos do art. 30, inc. l, §ío da Lei no 8.666/93. Restarão caracterizados como sendo parcelas

de maior relevância os serviços identificados como sendo de maior complexidade técnica e vulto
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econômico, cuja inexecução importe em risco mais elevado para a Administração. Desta forma,

utilizando a curva ABC.

9.2.5.3 DeclaraÇão indicando o nome, CPF, número de registro entrdade profissional da região

competente, do Responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o

objeto da contrataÇão, O Responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que constar nos

Atestados apresentados, este poderá ser alterado durante a execução por outro que cumpra as

exigências do item.

9.2.5.4 A licitante deverá comprovar o vínculo do (s) profissional (is) detentor (es) da (s)

certidão(ões) de acervo tecnico (CAT) e do (s) atestado (s) através da apresentação de cópia

autenticada de 01 (um) dos seguintes documentos:

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

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

c) Do contrato de trabalho (modelo CREA) entre a licitante e o responsável técnico, em que se

crie vínculo de responsabilidade técnica ou outro equivalente;

d) Da Declaração de Compromisso de Contratação Futura referente ao (s) profissional (is). A

referida Declaração deverá conter a indicação (nome do profissional, no CREA) e anuência do

profissional a ser contratado.

9.2.5.5 Comprovação de Aptidão de Desempenho Técnico Operacional da Licitante, será

através de Atestados ou Certidões fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado.

Os atestados emitidos por pessoa jurídica, deverão vir acompanhados de documentos que os

valide, com: nota fiscal, que comprove o real cumprimento das obrigaçóes acordadas e/ou

contrato que foi firmado entre as partes. No tocante aos atestados emitidos por pessoa jurídica

de direito público, os mesmos serão validados através do Portal da Transparência do respectivo

órgão emissor. As empresas deverão comprovar ter executado serviços compativeis em

caracteristicas com o ob.jeto desta Licitação, atentando-se aos serviços de maior relevância e

valor signiÍicativo do objeto. Restarão caracterizados como sendo parcelas de maior relevância

os serviÇos identificados como sendo de maior complexidade técnrca e vulto econômico, cuja

inexecução importe em risco mais elevado para a Administração. Desta forma, utilizando a curva

ABC, faixa A.

9.2.5.6 Os atestados e/ou certidões referentes a pro.ieto, fiscalização, supervisão,
gerenciamento, controle tecnológico ou assessoria técnica de obras, não serão consideradas

válidas para atendimento à qualificação técnica;

9.2.5.7 Em casos de dúvidas, a administração poderá solicitar à licitante cópia do Contrato,

cópia da ART/RRT, e/ou originais, para fins de esclarecimentos.

9.2.5.8 Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar a Prefeitura

Municipal de lmperatriz com a participação de empresas que detenham infraestrutura adequada

em razão das características dos trabalhos.
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9.2.5.9 A apresentação pela empresa de Atestados de Qualificação Tecnica oriundos de
Subcontratação deverá estar acompanhada dos seguintes documentos: Autorização da
Subcontratação pelo Órgão Contratante e Cópia do Contrato da Subcontratação;

9.2.5.í0 Para Íins de análise dos atestados e certidões serão observadas as datas de aberturas

da ART, nos termos da Lei no 6.496177, data de emissâo da CAT, local de execução, nome do
contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s)
título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA, descrição tecnica (planilha)

indicando os serviços e quantitativos executados, prazos de execução, entre outros. Os

atestados deverão ser acompanhados pela planilha de serviÇos, devidamente averbada no

CREA, fazendo parte integrante do Acervo, pois através da planilha será possível observar os

serviços que foram executados pela licitante.

9.2.5.í1 Fica proibida a indicação, por duas ou mais licitantes, do mesmo Responsável Técnico,

hipótese na qual todas serão inabilitadas.

9.2.5.12 Em casos de dúvidas, a administração poderá solicitar à licitante cópia do Contrato,

cópia da ART/RRT, e/ou originais, para fins de esclarecimentos.

9.2.5.13 Declaração formal e expressa da empresa licitante sobre a equipe técnica especializada

indicando os Engenheiros e/ou Arquitetos que atuarâo como responsáveis técnicos e que se

responsabilizarão pela execução da obra.

9.2.5.14 Será considerado inabilitado o licitante que deixar de apresentar, ou apresentar de

forma incompleta, incompreensível, ilegível, com erro, rasura, omissão, qualquer exigência

contida neste Edital.

9.2.5.15 O(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar, preferencialmente, somente o(s) atestado(s)

e/ou certidão(ões) necessário(s) e suficiente(s) para a comprovaçáo do exigido, qrifandocom

marca textoos itens que comprovem as exigências para melhor visualização quando da análise

por parte dos membros da EQUIPE TECNICA DA SINFRA.

9.2.5.í6 Não será admitida, em qualquer hipótese, a retirada da documentação apresentada

pela licitante em sua versão original nos autos do processo.

9.2.5.17 Os documentos pertinentes e exigidos neste edital, dentro do Envelope no 01, deverão,

ser entregues, encadernados e numerados sequencialmente e na ordem indicada neste edital, a

fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondentes.

9.2.5.í8 DECLARAçÃO FORMAL E RELAçÃO EXPLÍCITA informando a disponibilidade de

máquinas/ferramentas e equipamentos, bem como relação de pessoal técnico especializado,

considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, em consonância ao Art. 30 §

6o da Lei 8666/93.

9.2.6. Termo de compromisso de combate à corrupção e ao conluio entre licitantes ê de

responsabilidade sócio ambiental.(Anexo Vldeste Edital).

.';;;
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9.2.7. Declaração de enquadramento de microempresa e empresa de pequeno porle, conforme
previsto no Art. 30 da Lei Complementar no í2312006 e alteraÇões posteriores. (Anexo Vlll deste
Edital).

9.2.8. A empresa licitante que for enquadrada na situação de microempresa ou empresa de

pequeno porte que desejar exercer o direito de preferência como critério de desempate, deverá

apresentar a declaração de enquadramento levando-se em consideração o último ano-calendário
já exigível.

9.2.8.í. A empresa licitante que enquadrar-se na hipótese do item9.2.8 deste Edital e nâo

apresentar a referida declaração ou descumprir a forma da apresentação da mesma, não

usufruirá o direito de preferência como critério de desempate.

9.2.8.2. A empresa licitante que não se enquadrar na situação de microempresa ou empresa de

pequeno porte náo deverá apresentar a referida declaração, sob pena de falsidade da

declaração e consequentemente será declarada inabilitada.

9.2.9. Todos os documentos necessários para habilitação deverão obedecer rigorosamente a

sequência a partir do subitem 9.2, enumerados em ordem crescente e rubricados pela empresa

licitante.

9.2.13. A falsidade das declarações prestadas pela empresa licitante caracteriza crime previsto no

artigo 299 do Código Penal, sujeitando-se ainda às sançôes administrativas previstas no Edital,

bem como demais legislaçóes vigentes.

9.2.í4 No julgamento da DOCUMENTAÇÃO a Comissão poderá sanar erros ou falhas que náo

't'
t+',
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9.2.10. Os documentos expedidos pela participante deverão, obrigatoriamente, ser emitidos, em

papel timbrado da empresa licitante, possuindo razão social, número do CNPJ, endereço

completo, telefone e endereço eletrônico e e-mail. Os referidos documentos deverão ainda estar

assinados ou rubricados pelo representante legal, contendo o nome completo do mesmo.

9.2.11. Não será concedida prorrogação de prazo para apresentaÇão dos documentos exigidos

para a habilitação, com exceção ao disposto no Art. 43 da Lei Complementar no 12312006 e

alteraçóes posteriores, conforme segue:

9.2.11.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em

certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

9.2.11.2. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal será assegurado o

prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o

proponente for declarado vencedor do certame.

9.2.12. 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.
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alterem a substância dos documentos, mediante justificativa fundamentada, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitaÇão;

9.2.í5 Quando todos os licitantes forem inabilitados, a Comissão de Licitações poderá conceder o

prazo de até 08 (oito) dias úteis para a apresentaÇão de novos documentos, conforme § 30, do Art.

48 da Lei no 8.666/93;

9.2.í6 Os envelopes de Habilitação que não foram abertos na sessão pública, não reclamados no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da Adjudicação do objeto desta Licitação, ao vencedor
do certame, serão destruídos pela Comissâo, independentemente de notificação ao interessado.

9.2.17 A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo e
não será devolvida à proponente;

9.2.í8 ConÍorme Art. 30 da Portaria GP - 325912022 a Comissão requisitará auxílio de engenheiro

ou arquiteto da Secretaria de lnfraestrutura e Serviços Públicos para emissáo de Parecer Técnico

acerca dos Julgamentos dos documentos Técnicos (Atestados, ART, Certidões etc.) apresentados

no Certame.

9.2.í9 Não será admitida, em qualquer hipótese, a retirada da documentação apresentada
pela licitante em sua versão original nos autos do processo.

9.2.20 Será considerado inabilitado o licitante que deixar de apresentar, ou apresentar de forma

incompleta, incompreensível, ilegível, com erro, rasura, omissáo, qualquer exigência contida neste

Edital.

9.2.2í Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do ENVELOPE No 01, poderão

ser entregues, preferencialmenteêncadernados e numerados sequencialmente e na ordem

indicada neste Edital, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame

correspondentes.

íO DA PROPOSTA DE PREÇOS - "ENVELOPE NO O2''

10.1. Proposta de Preços, (Anexo l) Em papel timbrado da licitante, datilografada ou impressa

por qualquer outro meio, datada e assinada pelo seu responsável ou representante legal da

licitante, rubricada, isenta de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo,

necessariamente, os preços, em moeda corrente nacional, em valores unitários e totais,

absolutamente líquidos já incluídos todos os encargos inerentes ao objeto, contendo:

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a

partir da data de abertura da licitação;

b) PRAZO DE EXECUçÃO

b.í. O prazo para a execuçáo dos serviços aqui pretendidos será de 04 (quatro) meses

contados a partir da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período,

através de termo aditivo, conforme inciso ll, do art. 57, da Lei No 8.666/93 e suas atualizaçóes.

SECREÍAR|A Dr TNFRAESTRUTURA E SERVIçOS pÚBUCOS

Rua Y, s/no - Xovà lmpeíàtr{z - CEP: ó5.907-180

lmperâtriz - ÀlÀ CNPJ: 06,159.455/0001-1ô

.rt\
r§ôJ

t
www.imperatriz. ma.gov. b

,'-N"\
(qoo)w

\J
\



ÀiO

qqt

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

CPL

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

1O.2.Orçamento analítico com preços unitários, assinados nas últimas Íolhas e rubricados nas

demais, conforme Anexo ll do Projeto Básico.

í0.3 Composição de custo unitário de todos os serviços reíerentes ao objeto;

10.4 Composiçã o de custo unitário da mão de obra. A empresa deve fazer tal composicáo

de acordo com a Convencã oC oletiva de Trabalho do município de lmperatriz-MA. A análise será
bâseada conforme tal Convençâo, ficando sujeito a desclassif icação da proposta que não atender
as exigências legais. A Convenção está anexada a este Edital.

10.5 Quadro de composição do BDI aplicado aos preços da Obra, o mesmo deve ser
apresentado em acordo com os limites especificados no item 9.2.1, do ACORDÁO No 2622t2013 -
TCU - Plenário.

í0.6 Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do LDI (BDl), nem tampouco a

planilha de custo direto.

10.7 Os itens: Administração Local, lnstalação de Canteiro e Acampamento, Mobilização e

Desmobilização, devem constar rateados nos serviÇos da planilha orçamentária e náo no LDI

(BDr).

í0.8 Planilha de Encargos Sociais conforme modelo apresentado no Anexo I do Projeto

Básico;

í 0.9 Planilha de Cronograma Físico-Financeiro do Projeto.

í0.í0 As licitantes deverão apresentar a proposta em mídia eletrônica (C[)-ROM), formato.

XLS "Excel" e em conformidade com a proposta impressa. A ausência da proposta em mídia, bem

como as divergências entre as propostas em mídia e escrita, não implicará na desclassificação da

empresa, devendo o pregoeiro solicitar que o licitante promova as devidas correçóes durante a

SESSãO.

10.1í As propostas deverão apresenlar preços correntes de mercado, conforme estabelece o art.

43, lV da Lei no 8.666/93.

10.12 É de exclusiva responsabilidade dos licitantes a descrição de todos os dados da proposta

apresentada;

10.í3 Não seráo consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que

contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, de modo a ense,iar dubiedade,

principalmente em relação a valores;

'10.í4 As propostas de preços serâo abertas em ato público, em data a ser definida pela

Comissáo Permanente de Licitação e comunicada previamente às licitantes.

í0.15 As Propostas de Preços que não atenderem às condições deste Edital, que oÍerecerem

alternativas de ofertas e cotaçóes, bem como vantagens nela não previstas ou preços unitários

'rt,lr
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e/ou global superiores ao limite estabelecido, tendo-se como limite estabelecido o orÇamento

estimado da obra ou ainda, preços unitários e/ou global manifestamente inexequÍveis, assim
considerados aqueles que náo venham a ter demonstrado sua viabilidade através de

documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e

que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, bem

como aqueles que náo atenderem ao Artigo 44, §3o, da Lei no. 8.666/1993, serão

desclassificadas. Deverá ser observado o disposto no Artigo 48 da Lei no. 8.666/1993, em

especial o seu §1o para apuração de preços unitário ou global inexequíveis.

10.'16 Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope no 02, deverão ser
entregues, encadernados e numerados sequencialmente e na ordem indicada neste edital, a fim

de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondentes.

10.'17 As pÍopostas de preços serão abertas em ato público, em data a ser definida pela

Comissão Permanente de Licitação e comunicada previamente às licitantes.

í0.í8 Em nenhuma hipótese, o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relaçáo às

características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos

serviços, equipamentos e materiais, coeficientes de produtividade ou de qualquer outra condição
que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar

apenas falhas formais, alterações essas que serão analisadas pela Comissáo Permanente de

Licitação.

10.19 A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante

legal presente à reunião de abertura dos envelopes "PROPOSTA"e com poderes para esse fim,

sendo desclassificado o licitante que não satisfizer tal exigência.

10.20 A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aqueles

constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n'01 -"DOCUMENTAçÃO DE

HABILITAçÃO"

í0.21 Será considerado inabilitado o licitante que:

a)Não apresentar os documentos exigidos por este lnstrumento Convocatório no prazo de

validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitaÇáo, ressalvado o disposto

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

cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n" 'l '1.488, de 2007.

b) lncluir a proposta de preços no Envelope n' 0'1.

11 . DOS CRITÉRIOS OE JULGAMENTO

í1.1 No julgamento levar-se-ão em conta, no interesse do serviço público as condições de

Menor Preço Global, como disposto no art. 45, §1o, inciso l, da Lei n.o 8.666/93.
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11.2 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital inclusive

financiamento subsidiado ou a fundo perdido nem preço ou vantagem baseada na oferta dos

demais licitantes.

1í.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, acrescidos dos

respectivos encargos, ainda que o presente Edital não tenha estabelecido limites mínimos.

11.4 As propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que

conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correçóes correspondentes, nos casos de

eventuais erros encontrados, tomando-se como corretos os preços unitários. A licitante que não

aceitar as correçôes efetuadas terá sua proposta desclassificada.

íí.5 A proposta apresentada que não se adequar aos termos deste Edital será rejeitado pela

Comissão Permanente de Licitação.

í 1.6 Obedecidas às disposições da Lei n.o 8.666/93, fica ressalvada à Comissão Permanente

de Licitação, o seu exclusivo critério e mesmo depois da apresentação das propostas, sem que

caiba às concorrentes, nas hipóteses abaixo, pleitear indenizaÇão, compensação ou vantagens a
qualquer título, o direito de:

a) Julgar livremente a presente licitação;

b) Propor motivadamente à autoridade superior, a anulação ou a revogação do certame;

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

do objeto licitado, não atendam às exigências deste ato convocatório e que contenham preços

excessivos ou manifestamente inexequíveis (art.48, incisos I e ll, da Lei Federal n.o 8.666/93);

d) Art. 48, Lei n.o 8.666/93 § 3o Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as
propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito)

dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das

causas referidas neste artigo.

{2 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE

12.1 Em caso de empate entre duas ou mais concorrentes, como critérios de desempate

aplicar-se-ãoaqueles previstos no §2o do art, 3o da Lei no 8.666/93.

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

licitantes serão convocados (art. 45, §2o, da Lei n" 8.666/93).

í3- DIVULGAÇÔES DOS RESULTADOS

í3.í O resultado do julgamento desta licitação será divulgado na imprensa oficial, salvo se
presentes os representantes dos licitantes no ato em que for adotada a decisão pêla CPL, quando

poderá ser feito diretamente aos interessados e lavrada em ata

í4 - DO PRAZO RECURSAL
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'14,'l Dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, decorrentes da
aplicação dos termos desta licitação, caberão recursos, conforme previstos na Lei 8.666/93.

14.2 Eventuais recursos referentes à presente Concorrência deverão ser interpostos no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, em petição
escrita dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, protocolado no horário
comercial, de segunda a sexta-Íeira, das 08h às í4h no Protocolo Geral da Comissão Permanente
de Licitação, Rua Urbano Santos, no 1657 - Baino Juçara, lmperatriz-MA, CEP: 65.900-505 ou

mediante via postal com Aviso de Recebimento (AR) no endereço mencionado, ou

temporariamente no período da pandemia pelo endereço eletrônico
atendimento(Oim eratriz. ma.oov. br

'14.3 Interposto o recurso, o íato será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis;

'14.4 Recebida(s) a(s) lmpugnaçáo (ões),ou pedidos de esclarecimentos, esgotado o prazo paê
tanto, a Comissão Permanente de Licitaçâo - 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) lmpugnaçáo(ões)/Esclarecimentos, ao Secretário Municipal de
lnfraestrutura e Serviço Público, que decidirá em 5 (cinco) dias úteis contados de seu

recebimento;

14.5 A Comissão Permanente de Licitação juntamente com a autoridade superior, na qualidade

de órgão julgador do certame licitatório e no exercício de sua Íunção decisória, deliberará a

respeito;

'14.6 A impugnação feita tempestivamente pela licitante náo a impedirá de participar desta

licitação até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente;

14.7 Os recursos e contrarrazões a este Edital, bem como as respostas a estes, estarão

disponíveis no site da prefeitura, qual seja, www.imperatriz.ma.gov.br/licitacoes, bem como no

Portal da Transparência;

14.8 Não será conhecido o recurso interposto fora do prazo legal ou subscrito por representante

nâo habilitado legalmente ou não identificado no processo como representante da licitante;

14.9 Será franqueada aos interessados, desde a data do início do prazo para interposiÇão dê

recursos até o seu térmrno, vista ao processo desta Concorrência, em local e horário a ser

indicados pela Comissão Permanente de Licitação - CPL;

í4.10 . Os recursos das decisões referentes à habilitação ou inabilitação de licitante e julgamento

de Propostas teráo eíeito suspensivo, podendo a Comissáo Permanente de Licitação - CPL,

motivadamente e se houver interesse para do Secretário Municipal de lnfraestrutura e Serviços

Públicos, atribuir efeito suspensivo aos recursos interpostos contra outras decisões

.I5 DOS ENCARGOS LEGAIS
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15.1 Os encargos legais vigentes ou futuros, decorrentes da legislação social ou fiscal, bem

como os originários da relaçáo empregatícia entre a empresa a ser contratada e o pessoal por ela
empregado na execução do objeto da presente licitação (trabalhista, previdenciária e securitária),
ficarão inteiramente sob a responsabilidade da proponente vencedora, não mantendo a
Adminrstração qualquer vínculo com os empregados da mesma.

í6 DO REAJUSTE

í6.1 Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela

CONTRATAOA e observado o interregno mínimo de 1 (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.

í6.2 A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em

respeito ao pnncípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser

realizada em 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.

í6.3 O interregno mínimo de í(um) âno para a primeira repactuaÇão será contado:

'16.4 Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a
partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à

época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo

contrato;

í6.5 Para os insumos discriminados na planllha de custos e íormação de preços que estejam

diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste aprovado por

autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa;

í 6.6 Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data limite

para apresentação das propostas constante neste Edital.

í6.7 Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da

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

última repactuaçáo, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela

em que celebrada ou apostilada.

í6.8 O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação

contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos

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

vigência do contrato, caso não haja prorrogação.

16.9 Caso a CONTRATADA não solicite a repactuâção tempestivamente, dentro do prazo acima

fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuaçâo.
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16.í0Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repãctuação só

poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de í (um) ano, contado:

í6.1íDa vigência do acordo, dissídio ou convenÇão coletiva anterior, êm relaÇão aos custos

decorrentes de mão de obra;

16.12Do 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);

'16.í3Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentaçáo da proposta, em relação

aos custos sujeitos à variaçáo de preços do mercado;

16.í4Caso, na data da prorrogaçáo 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 repactuaçáo, a ser exercido tão logo se disponha

dos valores reajustados, sob pena de preclusão.

16.í 5Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base

diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos,

dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.

í6.í6É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta

inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentenÇa normativa,

acordo coletivo ou convençáo coletiva.

'l6.17A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e convenções

coletivas que não tratem de matéria trabalhista.

í6.íSQuando a repactuação se referir aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a

comprovaçáo 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.

16.í9Quando 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 aumento dos

preços de mercado dos itens abrangidos, considerando-se:

í6.20Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;

í 6.2í As particularidades do contrato em vigência;

16.22A nova planilha com variação dos custos apresentados;

í 6.23lndicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tariÍas públicas

ou outros equivalentes;
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í6.24indice específico, 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.

16.254 CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variaçáo de custos alegada
pela CONTRATADA.

16.26Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:

16.274 partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

í6.28Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuÍzo da contagem de
periodicidade para concessão das próximas repactuaçóes futuras; ou

í6.29Em data anterior à ocorrência do íato gerador, exclusivamente quando a rêpactuaÇão

envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo,
dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa,
podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como
para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

í6.30Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a

motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

í6.3íA decisão sobre o pedido de repactuaÇão deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias,

contados a partir da solicitaçâo e da entrega dos comprovantes de variaÇão dos custos;

í6.320 prazo reÍerido 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.

16.334s repactuaÇões serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem

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

í7 DAVISTORIA TECNICA

17.1 Comprovação emitida pela Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Serviços Públicos de

que a empresa licrtante visitou os locais dos serviços, ou declaração formal assinada pelo

responsável técnico, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem realizados, assumindo total

responsabilidade por esse fato e informando que não utilizará para quaisquer questionamentos

futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras.=

17.2 As despesas incorridas pelo licrtante com a visita técnica tais como locomoção,

hospedagem e alimentação, serão da exclusiva responsabilidade do mesmo.

17.3 A licitante náo poderá, em hipótese alguma, pleitear a modificação dos preços e condiçóes

de sua proposta sob a alegaÇão de insuficiência de dados e iníormações sobre os serviços a

"{l'L
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serem executados, condiÇões da realização dos mesmos, bem como de qualquer falha na

obtenção dos dados sobre as condiçóes encontradas.

'17.4 A Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Serviços Públicos, fornecerá atestado de visita

técnica, conforme o modelo constante Anexo lX deste Edital,o qual deverá ser apresentado
juntamente com os documentos de habilitação, documentos de qualiÍicação técnica,
referidos no Edital.

17-5 A Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Serviços Públicos náo oferecerá apoio logístico

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

17.6 O licitante deverá formalizar solicitação neste sentido, até 03 (três) dias úteis antes da data

fixada para a entrega das propostas;

17.7 A Secretaria Municipal de lnfraestrutura e serviços Públicos, poderá marcar para o mesmo

dia a visita de vários licitantes.

17.8 A Secretaria de lnfraestrutura e Serviços Públicos coloca-se à disposição, para

agendamento de visitas ao local da obra, que deverá ser previamente solicitada e agendada na

própria Secretaria localizada na Rua Y, s/n - Nova lmperatriz, de 2a a 6a feira, no horário de th às

11h.

í8 SUBCONTRATAçAO

í8.1 As licitantes poderão apresentar Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte para

subcontratação de parte da obra, admitido o percentual mínimo de 100/o (dez por cento) e máximo

de 30% (trinta por cento). Vedada, assim, a subcontratação completa, da parcela principal ou

ainda os itens de maior relevância estabelecidos neste Edital;

18.2 As microempresas e empresas de pequeno pode a serem subcontratadas deverão estar

indicadas e qualificadas pelos licitantes com a devida identificação dos bens e/ou serviÇos a

serem fornecidos e respectivos valores.

Í8.3 No momento da análise das propostas, deverá ser apresentada a Declaração de

Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devendo ser mantida a

regularidade ao longo da vigência contratual, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para

regularização previsto na Lei Complementar 14712014 e alteração posteriores.

í8.4 A responsabilidade na escolha da empresa a ser subcontratada é de inteira

responsabilidade da CONTRATADA, uma vez em que a exigência de prévia aprovação, pelo

órgão contratante, das empresas a serem subcontratadas pela vencedora da licitação é ilegal e

indevida, visto que não encontra amparo na legislação e transfere ao contratante, em parte, a

responsabilidade pela escolha de empresas subcontratadas.

19 DAS OBRIGAçOES DACONTRATADA
í9.1 As obrigações da Contratada sáo as estabelecidas no item 12 do Termo de Referência anexo

a este Edital.
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20 DAS OBRTGAÇÔES DA STNFRA

20.1 As obrigações da SINFRA são as estabelecidas no item í3 do Termo de Referência anexo a

este Edital,

21 DA FTSCALTZAÇÃO

2í.í A descrição da fiscalização são as estabelecidas no item 18 do Termo de Referência, anexo

a este Edital.
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22 DOPREçO E DAS COND|çÔES DE PAGAMENTO

22.1 A f orma e condições de PAGAMENTO são as estabelecidas no item '15do Termo de

Referência, anexo a este Edital.

23 DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS

23.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei no 8.666, de 1993, o

licitante/adjudicatário que:

a) Não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

b) Apresentar documentação falsa;

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto;

e) Não mantiver a proposta;

f) Cometer fraude fiscal;

g) Comportar-se de modo inidôneo.

h) Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaraÇão falsa quanto às condições

de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em

qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

23,2 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infraçóes acima discriminadas ficará

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

23.3 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que náo acarretem prejuízos

significativos para a Contratante;

23.4 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela

conduta do licitante;

23.5 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concÍetamente, pelo prazo de até

dois anos,

\
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23.6 Declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

23.7 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

23.8 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de

infração administrativa tipificada pela Lei no 12.846, de 1o de agosto de 2013, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à

apuraÇão da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauraçáo de investigação

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

23.9 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas náo consideradas como ato

lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei no 12.846, de í" de

agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

23.10O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuÍzos à Administração

Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de

agente público,

23.í'l Caso o valor da multa não seja suÍiciente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do

licitante, Prefeitura Municipal de lmperatriz poderá cobrar o valor remanescente judicialmente,

conforme artigo 4í I do Código Civil.

23.12A aplicaçáo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei no

8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei no 9.784, de 1999.

23.í34 autoridade competente, na aplicaÇão das sançóes, levará em consideração a gravidade

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,

observado o princípio da proporcionalidade.

23.í4As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

23.íSAs sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Projeto

Básico.

24 DA LEI ANTICORRUPçAO

24.1 Na execução do íuturo Contrato é vedado à SECRETARIA MUNICIPAL DE

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - SINFRA e à Contratada e/ou a empregado

seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu:

24.2 Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a

,9.
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quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

24.3 Obter vantagem ou beneíício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou

prorrogaçóes do presente Contrato, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação
pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

24.4Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente Contrato;

24.5 Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato; ou

24.6 De qualquer maneira fraudar o presente Contrato; assim como realizar quaisquer açóes ou

omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei no 12.84612013

(conforme alterada), do Decreto no 8.42012015 (conforme alterado), do U.S.

ForeignCorruptPracticesAct de 1977 (conforme alterado) ou de quaisquer outras leis ou

regulamentos aplicáveis ("Leis Anticorrupção"), ainda que não relacionadas com o presente

Contrato.

25 DAS D|SPOS|çOES GERATS

25.1 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 Licitaçáo, dando conhecimento aos interessados através de e-mall ou outro

meio adequado, com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data inicialmente marcada, como

também o de alterar as condições deste Edital, as especificaÇões e qualquer documento
pertinente a esta licitação, desde que fixe novo pruzo pa'a apresentação das propostas, ou ainda

revogar o processo licitatório por razôes de interesse público decorrente de fato superveniente

devidamente comprovado, e/ou anulá-lo por ilegalidade de ofício ou provocaçâo de terceiros,

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, a qualquer tempo.

25.2 Nos termos do art. 48 e sem prejuízo do estabelecido no art. 109, ambos da Lei n.0

8.666/93, o descumprimento de qualquer das disposições contidas nos itens deste Edital e seus

Anexos, poderá ensejar a inabilitação ou desclassificaÇão, respectivamente.

25.3 As decisões da Autoridade Superior e da Comissão Permanente de Licitações, bem como

os demais atos de interesse dos licitantes, serão publicadas nos Diários Oficiais, caso não

possam ser feitas diretamente aos seus representantes.

25.4 Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade das

propostas fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que estiver suspenso o

feito.

25.5 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o Licitante que, tendo-os aceito

sem objeção, venha apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou

irregularidades que o viciaram.
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25.6 O Contratado é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação
fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à

Administração Municipal ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados,

respondendo por si e seus sucessores.

25.7 A Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Serviços Públicos fornecerá ao licitante

vencedor, todos os elementos técnicos necessários à execuçáo dos serviços objeto desta
licitação.

25.8 A Comissão poderá promover diligências de acordo com as disposiçóes da legislaçáo
pertinente para dirimir dúvidas e esclarecer aspectos que possam representar condicionantes a

perfeita análise das propostas. Enquadram-se nesta estratégia, inclusive, a eventual solicitaÇáo

dos originais dos documentos, principalmente referentes à Regularidade Fiscal, os quais deveráo

estar disponíveis para serem apresentados se solicitados, na sessão de abertura da

documentação de habilitação.

25.9 Quaisquer outras informaÇões de caráter técnico serão prestadas aos interessados, junto à
Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Serviços Públicos - SINFRA.

25.'l0Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á

o dia do vencimento.

25.í 1A Comissão Permanente de Licitação juntamente com o Setor Técnico da SINFRA,
prestarão todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta licitaÇão, sobre o Edital e

seus anexos. Serão considerados os pedidos de esclarecimento, providências ou impugnações
protocolados no horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 08h às 14h no Protocolo Geral

da Comissão Permanente de Licitaçáo, Rua Urbano Santos, no 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz-

MA, ou via postal com Aviso de Recebimento (AR) no endereço mencionado, ou temporariamente

no período da Pandemia pelo endereço eletrônico atendimento@imperatriz.ma.qov.br.

25.120 Edital e seus anexos estarão disponíveis mediante pagamento no valor de R$ 50,00

(cinquenta reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, emitido

pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, podendo, ainda, ser

consultado gratuitamente na sede da CPL, na Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara,

lmperatriz/MA - CEP 65.900-505, estando disponível para atendimento em dias úteis, 08h às 14h.

1
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PROJETO BASICO
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1. DO OBJETO E FORMA DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO
1 .1 . Descrição

1.1.1. Constitui objeto deste Projeto Básico a ContrataÉo de empresa para a
conclusão da Construção de um Campo de Futebol no Bairro Residencial
Sebastiáo Regis no município de lmperatriz - MA, conforme Plano de
Trabalho oriundo do Convênio n" 853025i2017 - SICONV junto ao
Ministério do Esporte, e de acordo com o Memorial Descritivo,
Especifi cações Técnicas, Planilhas Orçamentárias, Cronograma, Projetos e
Documentos, que integram como anexo este Projeto Básico.

2. DA JUSTIFICATIVA
2. í . Da Necessidade dos Serviços: lmperatriz, localizada no sul do Estado do

Maranhão, possui caracterÍsticas, que a consolidam como uma cidade pólo,

entre elas o seu poder de atraÇão, movido fortemente por uma grande economia
de escala perante os demais municípios da região.Caracteriza-se, portanto,

como o centro de maior potencial polarizador do sul do Maranhão. É o segundo
. maior município do estado, com 253,873 habitantes (estimativa do IBGE de
2016 - e área de 1.368,987 km2, abriga a sede da Regiâo Metropolitana do
Sudoeste Maranhense.

2.2. Nesse contexto, o município de lmperatriz como a maioria das cidades
brasileiras, necessita de equipamentos comunitários, voltados principalmente
para prática desportiva e de lazer para os seus munícipes. A cidade de
lmperatriz já formou vários atletas que se destacaram em níveis regionais e até
nacionais, mas a falta de políticas públicas e o abandono do poder público

municipal fizeram com que este patrimônio foi degradado.
2.3. Diante do exposto, a atual administração municipal vem através desta

concorrência buscar a conclusáo da obra de Construção de um Campo de' 
Futebol no Município de lmperatriz, resgatando as práticas desportivas pelos

nossos munícipes. A área de intervenção situa-se no perlmetro Urbano da

cidade, no Bairro Residencial Sebastião Regis, e terá como objetivo a formação
de atletas através da prática das atividades desportista de todas as idades.

2.4. Da Vedação a Reuniáo em ConsóÍcio: A admissibilidade ou náo do consórcio
. é uma discricionariedade da Administração, significa dizer que sua vedação

depende de critérios de conveniência e oportunidade, a serem avâliados pelo

gestor em cada caso. O processo administrativo em tela, trata da contÍatação

de empresa de engenharia para a Construção do Campo de Futebol no

E9'Ci'r t)sProtelS
RUA Y, S/N', NOVA IMPERATRIZ
CEP. 65907.180 IMPÉRATRIZ - MA
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MunicÍpio de lmperatriz, no bairro Residencial Sebastião Regis, objeto que não
possui grau de complexrdade suficiente para demandar a admissão de
consórcios. Considerando que, o consórcio, só se justifica, no caso de objetos
que contemplem a execução de atividades usualmente desempenhadas por
empresas distintas, com diÍerentes capacidades técnicas. O que não é o caso,
como já demonstrado pela realização de outros processos licitatórios nesta
mesma Prefeitura, em que as empresas vencedoras executaram a totalidade de
objeto semelhante, sem a necessidade do somatório de capacitação, quer
técnica, quer operacional. Por óbvio essa solução náo se mostra positiva do
ponto de vista do interesse público. É dever do administrador promover o
interesse público que, na elaboração do edital licitatório, consiste na promoção
da maior concorrência possível entre as empresas do ramo. Por isso,a previsão
legal do artigo 33 da Lei n'8.666/93 claramente deÍine essa opção como uma
discricionariedade da Administração. Segundo jurispÍudência do TCU

"A formacão de consórcios é admítida ouando o obieto a ser
licitado envolve ouestões do alta complaxídade ou de relevante
vulto. em oue empresas. isoladamente. não teriam condicÕes dê
supni os reoulsitos d6 habilitacão do edital. Na DÍestacão de
serviÇos comuns, é da discicionaiedade do qestor a
possibilidade de padicipacão ou não de consórcios". (Acórdão

9üf2U 1 - Seaunda Càmara 15n2nh 1.

3. DO FUNDAMENTO LEGAL E NATUREZA DO SERVIÇO/PRODUTO

3.1. Embora o conceito de obra náo tenha contornos bem deÍinidos no direito e seja
definido por lei de forma exempliÍicativa (art. 60, l), pode-se dizer que obra ê toda

. e qualquer criação material nova ou incorporação de coisa nova à estrutura já
existente. A ideia de novidade deve dirigir o conteúdo do conceito, a fim de
adaptar-se à exemplificação legal de que obra é toda construção, reforma,
Íabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta.
Marçal Justen Filho defende que nos serviços há a preponderância de obrigação
de meio, enquanto que nas obras há obrigaçáo de resultado e adota conclusáo
semelhante ao afirmar que na "contratação de uma obra, prepondera o
resultado, consistente na criaçáo ou modiÍicação de um bem corpóreo"
(Comentários à Lei de Licitâções e Contratos Adminisúativos, Dialetica, 114

Ediçáo, pá9. 95). Desta feita, é necessário frisar que o presente procedimento

licitatório trata-se de uma empreita, uma vez em que o que se busca é o ob.jeto

Íinal do termo, de acordo com suas planilhas e projetos.

4. DO CRITERIO DE JULGAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO

NO

00s
CP

A
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NO

^mG4.'t.A fixação dos critérios de aceüabilidade náo apenas do preço global ,ma c?
também dos preços unitários e obrigação do gestor, nos termos do art. 40, X da
Lei n. 8.6ô6193.

"Na contrataÉo de obra ou serviço de êngenharia, o inslrumento Õonvocatório
deve estabêlecer critérios dê aceitabilidade dos prêços unitários e global".
Orientaçáo Normativa/Acu n" 5 (DOU de 07.04.2009, S. 1 , p. 13) Na
empreitada por preço global como tâmbêm na empreitada intêgral, os critérios
de aceitabilidade dos preços deveráo se limitar à veriÍicaçâo da compatibilidade
do preço global proposto e o valor Íinal de cada uma das etapas previstas no
cronogEma Íísico-financeiro Íixado pela Administração. Nessas hipóteses, as
variaçÕes dê preço dos custos unitários náo poderáo desclassiÍicar a proposta
do licitante, câso o valoí totãl da remunerâÉo a ser pega pela administraçáo
pública ao contratado pelo adimplemento de cada fase do cronograma fÍsico-
financeiro e o valor global do contrato sejam infêriores aos respectivos custos
de referênciâ estimados pela AdministraÉo no Projeto Básico (Decreto n.

7.983/2013, art. 13). A polÍtica de permitir a variação dos custos unitários além
daqueles referenciados pela AdministraÉo advem do risco assumido pelo
licitante quando se compromete a entregar objeto certo e determinado e dâ
aceitação do projeto que integra o edital de licitaÉo, que é eondição de
participação no certame, como também cláusula imprescindÍvêl do contrato.
Alóm disso, seria indevida a desclassificaçáo, fundada êm interpretaÉo
extremamente Íestritiva do edital, de proposta mais vantajosa paÍa a
Administração, que contém um único item, correspondente a uma pequena
parcêla do objeto licitâdo, com valor acima do limite estabelecido pela entidade
em licitaÉo do tipo menor preço global.( TCU, Ac n.276712011-Plenário)

5. DA MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO
5.1 . Considerando o objeto e seu valor estimado, será empregada a modâlidade dê

licitaçâo denominada CONCORRÊNCA PÚBLICA (ART. 22, inciso l, § 10 da Lei
8.666/1993), por empreitada global, menor preço. Serão observados também, os
preceitos de direito público e, em especial as disposiçôes da na Lei Federal n'
8.666, de 21 de julho de 1993, atÍavés do Edital e seus anexos, bem como as
demais disposições legàis aplicáveis, que ficam são considerados parte

integrante do mesmo, independente de transcrição.

6. DA HABTLTTAçÃO
6.'1. Habilitação Jurídica: A documentação referente à habilitação jurídica

compreênde os documentos abaixo relacionados:

6. í .1 Registro comercial, no caso de empresa individual; ou

6.1.2Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de

sociedades por açÕes, acompanhado de documentos de eleiçáo de seus

administradores; ou

_ 6.1.3lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada

de prova da diretoria êm exercício; ou

RUA Y, SIN', NOVA IMPERATRIZ
CEP. 65907.í80 IMPERATRIZ - MA
CNPJ: 06.',58.4551000í-16
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6.1 .4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade C P
estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização
para funcionamento expedido pelo órgáo competente, quando a atividade
assim o exigir.

6.1 .5 Observacão: O contrato social poderá ser apresentado na sua forma
consolidada.

6.1.6Do cumprimento ao disposto no inciso XXXlll, do art. 70 da Constituição
Federal e da Declaraçáo de inexistência de fatos supervenientes
impeditivos de habilitação;

6.2 Habilitação Fiscal e Trabalhista: A documentaÉo reÍerente à habilitação fiscal
e kabalhista compreende os documentos abaixo relacionados:

6.2.1 Prova de lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
6.2.2Prova de inscrição no cadastro de contribuintes da Fazenda Municipal,

relativo ao domicÍlio ou sede da licitante, pertinente e compatível ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto a ser contratiado;

ô.2.3 Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do
domicilio ou da sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

6.2.4%ova de regularidade relativo ao fundo de garantia por tempo de serviço
(FGTS), demonstrando situaçâo regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei;

. 6.2.5 Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho, demonstrando a
inexistência de debitos inadimplidos, ou seja, a certidão negativa de débitos
kabalhistas (CNDT), Íornecida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

6.2.6 Declaração da licitante de que nâo emprega menor de dezoito anos em
trabalho notumo, perigoso ou insalubre e não emprega menor de t6
(dezesseis) anos em qualquer kabalho, salvo na condição de aprendiz, a'; partir de 14 anos, para Íins ainda do disposto no inciso V, do art. 27, da
Lei Federal n.o 8.666/93, acrescida pela Lei No 9.854, de27 de outubro de
1ôôô.

6.3 Habilitação Econômico-Financeira: A documentaçáo referente à habilitação
econômico-financeira compreende os documentos abaixo relacionados:
6.3.1 Termo de Recebimento de Garantia da Proposta emitido pela

Tesouraria da Prefeitura Municipal de lmperatriz - A licitante deverá
prestar garantie no valor correspondente a 1% (um por cento) do

valor estimado parc a contrataÉo, optando por uma das
modalidades previstas no art. 31, inciso lll, da Lei Federal n.o

8.ô66/93, conforme descritas abaixo:

RUA Y, S/N", NOVA IMPERATRIZ
CEP. 65907-180 IMPERATRIZ - MA
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4 tr8
6.3.1.1 Se a opção da garantia for Título da Dívida Pública, estes cv

deverão ser emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidação e de
custódia autorizado pelo Banco Cenkal do Brasil e
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.
Se a opção da garantia Íor Caução em dinheiro, o licitante
deverá recolher o valor exigido como garantia mediante
Depósito em qualquer uma das seguintes contas: Banco do
Brasil: Ag: 0554-'Í, c/c: 50.735-0 em nome da Prefeitura
Mun icipal de ImperakizJMA.
Seguro garantia, mediante entrega da competente apólice,
no original, emltida por entidade em funcionamento no
País, em nome da Prefeitura Municipal de lmperatriz,
Estado do Maranhão, cobrindo o risco de quebra dos
termos de aceitação da proposta (caso a licitante desista
de cumprir com o valor proposta), com o prazo de validade
de no mínimo 120 (cento e vinte) dias a contar da data de
recebimento dos envelopes de habilitação e propostas.
Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta
de fiança bancária, no original, emitida por entidade em
funcionamento no País, em nome da PreÍeitura Municipal
de lmperatriz, estado do Maranhão, com o prazo de
validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias a contar da
data de recebimento dos envelopes de habilitação e
propostas.

Em todas as modalidades de garantia, o licitante deverá

apresentar o comprovante de recolhimento da garantia de
manutençâo de proposta à Tesouraria, localizada na

Secretaria da Sede da Secretaria de Planejamento,
Fazenda e Gestão Orçamentária, situada à Rua Godofredo
Viana, no 750, centro, lmperatriz - MA, das 08h00min (oito

horas) as 14h00min (quatoze horas) do dia útil anterior à
data da sessão pública da licitaçao, para obtençáo do
TERMO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA exigido no

item 4.3.1 , para apresentáJo junto aos demais documentos
de habilitação.
A garantia prestada, só será liberada após a decisão que

inabilitar ou desclassificar a licitante, desde que não tenha
havido rêcurso ou após sua denegação, e no caso de

6.3.1.2

6.3.1.3

6.3.1.4

6.3.1.5

6.3.í.6

RUA Y, SIN", NOVA IMPERATRIZ
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habilitadas e classificadas, após a adjudicação
homologação do seu objeto. Exceto a do vencedor, cuja, a
devolução ocorrerá após a assinatura do contrato, podendo
ser retida e reforçada como garantia do contrato.

6.3.2 Balanço Patrimonial e DemonstraÇóes Contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituição por

balancetes ou balanços provisórios. No caso de empresa constituída no

exercicio social vigente, admite-se a apresentação de balanço de abertura.
6.3.3 A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte

forma:
6.3.3. í No caso de sociedades anônimas, documentos originais

ou por qualquer processo de cópia autenticada ou
ainda por publicação comprovada na imprensa oficial,
do balanço patrimonial e demonstrações contábeis;

6.3.3.2 No caso de émpresas de responsabilidade limitada, EIRELI

ou empresas individuais, deveráo ser apresentados
documentos oiiginais ou por qualquer processo dê
cópia autenticada ou ainda por publicação comprovada
na imprensa oficial, das páginas do Livro Diário, contendo
Termo de Abertura, Ealanço Patrimonial, DemonstraçÕes
Contábeis e Termo de Encerramento, com o respectivo
registro na Junta Comercial e, no caso de sociedades civis,

no cartório competente.
6.3.3.3 O balanço patrimonial e as demonstraçÕes contábeis

deverão estar assinados por contador ou outro profissional

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade, comprovado mediante a apresentação do
Certificado de Regularidade Profissional (CRP), devendo
ainda ser demonstrado através de cálculos a obtenção dos
índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e
Solvência Geral (SG) igual ou maior que 1 (um),

resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

LG

ATIVO CIRCULANTE +

REALIZÁVEL A LoNGO
PRAZO

,o,n, *o I !
No

CP
4 ocq

PASSIVO CIRCULANTE +

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
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ATIVO TOTAL
SG

PASSIVO CIRCULANTE +

EXIGíVEL A LONGO PRAZO

Folha Ne
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6.3.4

6.3.s

bJt',

b.J./

6.3.8

ATIVO CIRCULANTE
LC=

PASSIVO CIRÇULANTE

Certidáo negativa de falência ou concordata, expedida pelo
diskibuidor da sede da pessoa jurídica, dentro do pruzo de
validade previsto na própria certidáo, ou, na omissão desta
expedida pelo menos a 60 (sessenta) dias contados da data da
SUA EM|SSãO,

6.4 Habilitação Técnica - PROFISSIONAL: A documentação referente à
qualiftcação técnica compreende os documentos abaixo relacionados:

6.4.1 ApresentaÇão da Certidão de registro da empresa licitante e do(s)
responsável (eis) tecnico (s) detento(es) do(s) atestado(s) e

ceúidão(Ões) de acervo técnico (CAT) utilizados para êsta licitaçáo,
emitida pelo.CREA, com validade posterior à data da sessão de
habilitação, devidamente atualizada em todos os seus dados,
acompanhada da Declaração de Concordância, apenas dos
Responsáveis Tecnicos indicados para a reÍerida obra.

RUA Y, S/Nô, NOVA IMPERATRIZ
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No caso de empresa constituida no exercício social vigente, admite-
se a apresentação de balanço de abeúura.
A comprovaçâo exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte
forma:
a) no caso de sociedades anônimas, documentos originais ou por
qualquer processo de cópia autenticada ou ainda por publicação

comprovada na imprensa oÍicial, do balanço patrimonial e
demonstÍaçoes contábeis.
b) no caso de empresas de responsabilidade limitada, EIRELI ou

empresas individuais, deverão ser apresentados documentos
originais ou por qualquer processo de cópia autenticada ou ainda por
publicação comprovada na imprensa oficial, das páginas do Livro
Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial,
Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento, com o

respectivo registro na Junta Comercial e, no caso de sociedades
civis, no cartório competente.
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Para efeitos da QUALIFICAÇÃO TECNICA PROFISSIONAL deverá

apresentar comprovação de que o licitante possui em seu corpo

técnico permanente, na data de abertura da licitação (com vínculo

societário ou empregaticio), ENGENHEIRO CIVIL detentor de

atribuição técnica ôonforme CONFEA - CREA e detentor de

Atestado de Responsabilidade Técnica ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, devidamente averbado no CREA,
por execuÇão de serviços compatíveis em características com o

objeto desta Licitação, Íornecido por pessoa jurÍdica de direito
público ou prívado. Visando preservar a competitividade do certame,

todavia, tal exigência deve contemplar às parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto, nos termos do art. 30, inc. l,

§ 1o da Lei no 8.666/93. Restarão caracterizados como sendo
parcelas de maior relevância os serviços identiÍicados como sendo
de maior complexidade técnica e vulto econômico, cuja inexecuçâo
importe em risco mais elevado para a Administragão. Desta íorma,
utilizando a curva ABC
Declaração indicando o nome, CPF, número de registro entidade
proÍissional da região competente, do Responsável técnico que
acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto da
contrataÇão. O Responsável técnico indicado deverá ser o mesmo
que constar nos Atestados apresentados, este poderá ser alterado
durante a execuÇão por outro que cumpra as exigências do item

A licitante deverá comprovar o vinculo do (s) profissional (is)
detentor (es) da (s) certidão (ões) de acervo técnico (CAT) e do (s)
atestado (s) através da apresentação de cópia autenticada de 01

(um) dos seguintes documentos:
6.4.4.1 Da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante

como contratante;
6.4.4.2 Do contrato social da licitante em que conste o (s)

proÍissional (is) como sócio (s);

6.4.4.3 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

6.4.4.4 Da Declaração de Compromisso de Contratação Futura
reÍerente ao (s) profissional (is). A referida Declaração
deverá conter a indicação (nome do profissional, no CREA)
e anuência do proÍissional a ser contratado.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

6.5 Habilitação Técnica - OPERACIONAL: A documentação referente à qualifica

tébnica compreende os documentos abaixo relacionados:
Comprovação de Aptidão de Desempenho Técnico Operacional
da Licitante, será através de Atestados ou Certidões fornecidos por

pessoa juridica de direito público ou privado, Os atestados emitidos
por pessoa jurídica, deverão vír acompanhados de documentos que

os valide, com: nota fiscal, que comprove o real cumprimento das

obrigaçÕes acordadas e/ou contrato que foi firmado entre as paftes.

No tocante aos atestados emitidos por pessoa jurídica de direito
público, os mesmos serão valídados através do Portal da
Transparência do respectivo órgão emissor. As empresas deverão
comprovar ter executado serviços compativeis em características
com o objeto desta Licitaçáo, atentando-se aos serviços de maior
relevância e valor significativo do objeto. Restarão caracterrzados
como sendo parcelas de maior relevância os serviços identificados
como sendo de maior complexidade técnica e vulto econômico, cuia

inexecução importe em risco mais elevado para a Administração.
Desta forma, utiiizando a curva ABC, faixa A.

Os atestados e/ou certidÕes reÍerentes a projeto, fiscalização,
supervisão, gerenciamento, controle tecnológico ou assessoria
têcnica de obras, não serão consideradas válidas para atendimento
à qualiflcação técnica.
Em casos de dúvidas, a administração poderá solicitar à licitante
cópia do Contrato, cópia da ART/RRT, e/ou originais, para fins de
esclarecimentos.
Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e

resguardar a Prefeitura Municipal de lmperatriz com a participação
de empresas que detenham infraestrutura adequada em razão das
caracteri§ticas dos trabalhos.
A apresentação pela empresa de Atestados de Qualificação Técnica
oriundos de Subcontratação deverá estar acompanhada dos
seguintes documentos: Autorização da Subcontratação pelo Orgão
Contratante e Cópia do Contrato da Subcontratação.
Para Íins de análise dos atêstados e certidões serão observadas as datas
de aberturas da ART, nos termos da Lei no 6.496177, data de emissão da
CAT, local de execução. nome do contratante e da pessoa jurídica
contralada, nome(s) do(s) responsável(is) tecnicos(s), seu(s) título(s)
profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA, descrição técnica
(planilha) indicando os serviços e quantitativos exêcutados, prazos de
execução, êntre outros. Os atestados deverão ser acompanhados pela
planilha de serviços, devidamênte averbãda no CREA, fazendo parte
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integrante do Acervo, pois atrevés da planilha será possivel observar os

serviços que foram executados pela licitante.

6.5.7 Fica proibida a indicação, por duas ou mais licitantes, do mesmo

Responsável Técnico, hipótese na qual todas seráo inabilitadas.
6.5.8 Em casos de dúvidas, a administraçáo poderá solicitar à licitante

cópia do Contrato, cópia da ART/RRT, e/ou originais, para fins de

esclarecimentos.
6.5.9 Declaração formal e expressa da empresa licitante sobre a equipe

técnica especializada indicando os Engenheiros e/ou Arquitetos que
âtuarão como responsáveis têcnicos e que se responsabilizarão pela

execuçáo da obra,
6.5.10 Será considerado inabilitado o licilante que deixar de apresentar, ou

apresentar de forma incompleta, incompreensível, ilegível, com erro,
rasura, omissão, qualquer exigência contida neste Edital.

6.5.11 O(s) licitante(s) deverá(áo) apresentar, preferencialmente, somente
o(s) atestado(s) e/ou certidão(Ões) necessário(s) e suficiente(s) para
a comprovação do exigido, grifando com marca texto os itens que
comprovem as exigências para melhor visualização quando da
análise por parte dos membros da EQUIPE TÉCNICA DA SINFRA.

6.5.12 Não será admitida, em qualquer hipótese, a retirada da
documentaÇão apresentada pela licitante em sua versão original nos
autos do processo.

6.5. 13 Será considerado inabilitado o licitante que deixar de apresentar, ou
apresentar de Íorma incompleta, incompreensível, ilegível, com erro,
rasura, omissão, qualquer exigência contida neste Edital.

6.5.'14 Os documentos pertinentes e exigidos neste edital, dentrô do
Envelope no 0í, deverão, ser entregues, encadernados e numerados
sequencialmente e na ordem indicada neste edital, a Íim de permitir
maior rapidez durante a conferência e exame correspondentes.

6.5.15DECLARAÇÂO FORMAL E RELAçÃO EXpLtCtTA informando a
disponibilidade de máquinas/Íerramentas e equipamentos, bem
como relação de pessoal técnico especializado, considerados
essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, em
consonância ao Art. 30 § 60 da Lei 8666193.

6.5.16 DECLARAÇÃO DE CONTRATOS F|RMADOS, conforme modeto no
ANEXO no Edital.

6.5.17 DOS OUTROS DOCUMENTOS (Deverão ser apresentados):
a) Em se tratando de licitante que comprove a sua condição de

microempresa ou empresa de pequeno porte e cujos
documentos apresentados para efeito de comprovação de
regularidade fiscal,tenham alguma restrição, conforme
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estabelecido no § 'lo, art. 43 da Lei Complementar n

12312006,fica assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar do momento da inabilitação, prorrogável por igual
pêríodo, a critério da Comissão, para reâpresentação da
documentação de regularidade fiscal devidamente
regularizada. A náo reapresentação da documentação
devidamente regularizada no prazo previsto neste item

implicará nâ inabilitação, sem prejuízo das sanções previstas

na Lei no 8.666/93.
b) A Comissáo poderá em qualquer Íase da habilitação

promover diligências ou requisitar inÍormaçÕes, incluindo

esclarecimentos e detalhamentos sobre os documentos de
HABILITAÇÃO apresentados, sem implicar a modificação de
seu teor ou a inclusão de documento ou informação que

deveria constar originalmente nos documentos.
No julgamento da DOCUMENTAÇÃO a Comissão poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos
documentos, mediante justiÍicativa fundamentada, atribuindo-
lhes validade e eficácia para fins de habilitação;
Quando todos os licitantes forem inabilitados, a Comíssão de
LicitaçÕes poderá conceder o prazo de até 08 (oito) dias úteis
para a apresentação de novos documentos, conÍorme § 30,

do Art. 48 da Lei no 8.666/93;
Os envelopes de Habilitação que nâo foram abertos na
sessão pública, não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data da Adjudicaçáo do objeto desta Licitação, ao
vencedor do certame, serão destruídos pela Comissão,
independentemente de notificaçâo ao interessado.
A documentação apresentada para fins de habilitação fará
parte dos autos do processo e não será devolvida à
proponente;

Conforme Art. 30 da Portaria GP - 3259t2022 a Comissão
requisitará auxílio de engenheiro ou arquiteto da Secretaria
de lnfraestrutura e Serviços públicos para emissão de
Parecer Técnico a cerca dos Julgamentos dos documentos
Técnicos (Atestados, ART, CertidÕes etc.) apresentados no
Certame.

6,5.,Í8 DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÂO Sendo realizado o
credenciamento a Comissão precederá na abertura do envelope no
01, contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver
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formulado procedendo-se ao respectivo exame. O exame da

documentação se dará em reunião reservada - a Comissão

suspenderá a sessão, a ser retomada em data e horário inÍormados

aos licitantes ou mediante notiÍicação, com antecedência de pelo

menos 24 (vinte e quatro) horas, para a continuaçáo dos trabalhos,
quando divulgará o resultado da fase de habilitação.

7. DO VALOR ESTIMADO
7.1.O valor global estimado do contrato é de R$ 230.594,39 (Duzentos ê trinta mil

quinhentos e noventa e quatro mil e trinta e nove centavos) conforme
planilhas e projeto em anexo, os preços incluem todas as despesas: impostos,

seguros, fretes, taxas de administração e outros encargos eventuais.
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRh

As despesas oriundas do procedimento de contratação correrão pela dotação
orçamentária que segue:

02,10.00 - Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Serviços Públicos;
15.451.0058.1087 - Construção de Obras Civis e Logradouros Públicos:
Natureza: 4.4.90.51 - Obras e lnstalações;
Ficha: 812,
Fonte: 017 - Convênio.

9. DA PARTTCTPAçÃO
9.1 . Poderão participar desta Concorrência os interessados estabelecidos no

País, que satisfaçam as condições e disposiçÕes contídas neste Edital e nos
seus Anexos, inclusive quanto à documentação, que desempenhem
atividade pertinente e compatível com o objeto deste.

'r0. DA PARTTCTPAÇAO DE M|GROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

10.1. O licitante que cumprir os requisitos legais para qualiÍicação como
IVlicroempresa (lvlE) ou Empresa de Pequeno Porte (EpP), consoante art. 30 da
Lei ComplemenÍar no. 12312006. e que não estiver sujeito a quaisquer dos
impêdimentos do § 40 deste artigo, caso tenha interesse em usufruir do
tratamento previsto nos arts. 42 a 49 da lei citada deverá comprovar tal atributo
mediante apresentação de documentação comprobatória.

10.2. A comprovação de regularidade Íiscal das microempresas e empresa de
pequeno porte somente será exigida para eÍeito de contratação, ê não como
condição para participação na licitaçâo. Na hipótese de haver alguma restrição
relativa à regularidade frscal, será assegurado prazo de 05 (crnco) dias úteis,.prorrogável por igual periodo, para a regularização da documentação.

10.3. Na licitação, será assegurada, como critério de desempate, preferência
de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
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10.4. Para o processo em questáo deverá ser respeitado o at1. 47, inciso l,

o

ItC lb
CPL

Lei no í 2312006, que estabelece exclusiva participação das microempresas e
empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja ate R$

80.000,00 (oitenta míl reais).
10.5. Será concedida prioridade de contratação de microempresas e empresas

de pequeno porte sediadas no ÂMBITO LOCAL, nos termos do art. 9o do
Decreto no 8.538/2015 para promover o desenvolvimento econômico e social no
âmbito local.

11. DA PROPOSTA DE PREÇOS
11.1. Será adotado o critério de MENOR PREÇO.
11.2. O Envelope com as propostas de preços, devidamente fechado e rubricado

no fecho, identificado, deverá ser apresentado, em 01 (uma) via, impressa em
papel timbrado da licitante, em língua portuguesa, numerada sequencialmente,
sem emendas, rasuras ou entrêlinhas, datada, assinada na última Íolha e
rubricada nas demais pelo representante da empresa, em papel timbrado da
licitante.

'1 1.3. Proposta de Preços, (Anexo l) Em papel timbrado da licitante, datilografada
ou impressa por qualquer outro meio, datada e assinada pelo seu responsável
ou representante legal da licitante, rubricada, isenta de emendas, rasuras,
ressalvas ou entrelinhas, contendo, necessariamente, os preços, em moeda
corrente nacional, em valores unitários e totais, absolutamente lÍquidos já
incluÍdos todos os encargos inerentes ao objeto; contendo:

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

b) PRAZO DE EXECUÇÃo
b.1 O prazo para a execução dos serviços aqui pretendidos será de
04 (quatro) meses contado a partir da data da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado por igual peíodo, através de termo aditivo,
conforme inciso Il, do art. 57, da Lei No 8.666/93 e suas atualizaçÕes, *
náo excedendo o limite de 60 (sessenta) meses.

c) O preço total da proposta em algarismo e por extenso;
I 1 .3.1 . Orçamento analítico com preços unítários, assinados nas últimas

folhas e rubricados nas demais, conforme Anexo ll do projeto Básico.
11.3.2. Gomposição de custo unitário de todos os serviços referentes ao

objeto;
1í.3.3. Composição de custo unitário da mão de obra. A empresa deve fazer

tal composição de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho do
município de lmperatriz-MA. A análise será baseada conforme tal
Convenção, Íicando sujeito a desclassificaçáo da proposta que não atender
as exigências legais. A Convenção está anexadâ a este

RUA Y, S/NO, NOVA IMPERATRIZ
CEP.65907-180 IMPERATRIZ . MA
CNPJ: 06.158.455/000í-Í6 Hlá,';;e-

Ê0lltos 3
ÊÀ 656 3/0.tà
orçame§t03

88Ô!tlrNs!Nlrr' 
t§sr Prlllid6



Proc, Ne

02.10.00.100/2022 I

F.rh"No iq
ESTADO DO MARANH.A.O

PREFEITURA MUNICIPAT, Df IMPIRÀTRIZ
SECRETARIA DE INFRÀESTRUTTIR.4. E SERVIÇOS PÚBLICOS

"l 1.3.4. Quadro de composição do BDI aplicado aos preços da Obra, o mesmo

deve ser apresentado em acordo com os limites especificados no item 9.2.1

do ACORDÃO No 262212013 - TCU - Plenário.
1 1.3.5. Os itens: Administração Local, lnstalação de Canteiro e Acampamento,

Mobilização e Desmobilização, devem constar Íateados nos serviços da
planilha orçamentária e não no LDI (BDl).

1 1 .3.6. Planilha de Encargos Sociais conforme modelo apresentado no Anexo

lV do Projeto Básico.
'1 1.3.7. Planilha de Cronograma Físico-Financeiro do Projeto.

1í.3.8. As licitantes deverão apresentar a proposta em midia eletrônica
(CD-ROM), formato .XLS "Excel" e em conÍormidade com a proposta

impressa. A ausêncta da proposta em mídia, bem como as divergências

entre as propostas em mídia e escrita, não implicará na desclassiÍicação da

empresa, devendo o pregoeiro solicitar que o licitante promova as devidas

correçôes durante a sessão.
11 .4. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO Sendo realizado o credenciamento a

Comissão precederá na abertura do envelope no 01, contendo a documentaçáo
de habilitação do licitante que a tiver formulado procedendo-se ao respectivo
exame. O exame da documentação se dará em reunião reservada - a Comissão
suspenderá a sessão, a ser retomada em data e horário inÍormados aos
licitantes ou mediante notificação, com antecedência de pelo menos 24 (vinte e
quatro) horas, para a continuação dos trabalhos, quando divulgará o resultado
da fase de habilitação.
11.4.1. Em se tratando de licitante que comprove a sua condição de

microempresa ou empresa de pequeno porte e cujos documentos
apresentados para efeito de comprovação de regularidade fiscal,tenham
alguma restrição, conforme estabelecido no § 1o, art, 43 da Lei
Complementar no 123/2006,fica assegurado o pÍazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar do momento da inabilitação, prorrogável por igual período, a
critério da Comissão, para reapresentação da documentação de
regularidade Íiscal devidamente regularizada. A não reapresentação da
documentação devidamente regularizada no prazo previsto neste item
implicará na inabilitaçáo, sem prejuízo das sançÕes previstas na Lej no

8.666/93.
11 .4.2. A Comrssâo poderá em qualquer fase da habilitação promover

diligências ou requisitar informaçÕes, incluindo esclarecimentos e
detalhamentos sobre os documentos de HABILITAÇÃO apresentados, sem
implicar a modificação de seu teor ou a inclusão de documento ou
informação que deveria constar originalmente nos documentos.
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1í.4.3. No julgamento da DOCUI\4ENTAÇÃO a Comissáo poderá sanar erros

falhas que não alterem a substância dos documentos, mediante justifi

Íundamentada, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação,

11.4.4. Quando todos os licitantes forem inabilitados, a Comissão de LicitaçÕes

poderá concedeÍ o pÍazo de até 0B (oito) dias Úteis para a apresentação de

novos documentos, conforme § 30, do Art.48 da Lei no 8.666/93;

11.4.5. Os envelopes de Habllitaçáo que não foram abertos na sessão pública,

não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da

Adjudicaçáo do objeto desta Licitaçáo, ao vencedor do certame, serão

destruidos pela Comissão, independentemente de notiÍicação ao
interessado.

11.4.6. A documentaçâo apresentada para fins de habilitação fará parte dos

autos do processo e não será devolvida à proponente;

11 4.7. Conforme Art. 30 da Portaria CP - 325912022 a Comissão requisitará

auxilio de engenheiro ou arquiteto da SINFRA para emissão de Parecer

Técnico a cerca dos Julgamentos dos documentos Técnicos (Atestados,

ART, Certidões etc.) apresentados no Certame.

1 1,5 JULGAMENTO DA PROPOSTA: Superada a fase de habilitação, em Sessão
Pública, à vista dos licitantes presentes serão abertos os Envelopes n" 02 -
Proposta de Preços, dos licitantes habilitados, divulgando a Comissão, aos
presentes, as condiçÕes oferecidas pelos participantes, sendo as propostas
rubricadas pelos representantes credenciados e pelos membros da Comissão.
Na apreciaçáo e.iulgamento das propostas, a Comlssão de LicitaçÕes levará em
consideraçáo, exclusivamente, o critério de l/enor Preço, para fins de
classificação, devendo arquiteto ou engenheiro da SINFRA, analisá-las e emitir
parecer quantos as planilhas orçamentárias, composiçÕes de custos, encargos
sociais e BDl.
1 1 .5.1 . Será desclassificada a proposta que ultrapassar o valor global estimado

do presente neste Projeto Básico
. 11.5.2. Propostas de microempresas e de empÍesas de pequeno porte que

forem iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem
classificada, serão consideradas empatadas com a primeira colocada,
devendo estas proponentes serem convocadas na ordem de classificação,
uma na falta da outra, para apresentar proposta de preço inferior àquela
com menor preço do certame, se for do seu interesse. situaÉo em que
após análise desta e da documentação de habilitaçâo, poderá ser
adjudicado em seu favor o objeto licitado.

No
Proc. Ng

02.10.00.100/2022

,1 018

dc

Çtt lil
PI !l3t§

í r\r ll
I r orça .nt0s

RUA Y, S/N", NOVA IMPERATRIZ
CEP. 65907-í80 IMPERATRIZ - MA
CNPJ: 06.158.455/0001-16

1 : .érl'l "!"

I

I

I



i

l

:

l

I

Proc, Ne

02.10.00.100/2022

Fo hê Ns

I

I

r

,i

I
I

t.

t

I
i
i,í

I
t
t
I
I
Il
I
aI

f't.

.CS\

l*r"-] L\
ESTADO DO MARÂNHÀO

PRf, FEITURA MTTNICIPAL DE WIPERÀTRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR{ E SERVIÇOS PÚBL]COS

11.5.13. Não serão consideradas Propostas que contiverem rasuras, emend

borrÕes ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar
dubiedade, principalmente em relaÇão a valores como também não serão
admitidas propostas com preço total ou unitário simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos exceto quando se referirem
a materiais e instalaçÕes de propriedade do próprio licitante, para os quais

ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
11.5.14. Quando todas as Propostas forem desclassiÍicadas a Comissão poderá

fixar-lhes prazo de até 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas
propostas, nos termos do conforme § 3o, do Art. 48 da Lei no 8.666/93. Não

sendo apresentadas novas propostas no prazo indicado pela Comissão,
observado o disposto no item anterior, a licitação será declarada
fracassada.

11.5. 15. Após declarada aceita a proposta, havendo interesse de recorrer da
decisão, por parte de qualquer representante, este deverá aguardar o
momento próprio para registrar sua intenção de recorrer, conforme dispõe a

Lei no 8.666/93.
11.5.16. A Comissão requisitará auxílio de Arquiteto ou Engenheiro da SINFRA

para emissão de Parecer Técnico a cerca dos Julgamentos da Propostas
de Preço apresentadas no Certame.

12. DAS OBRIGAçOES DA CONTRATADA
No fornecimento do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a

envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento
dos encargos que lhe sáo confiados, obrigando-se ainda, além das obrigações
descritas nas especificaÇões técnicas contidas nos Anexos deste Projeto Básico, a:

12.1. A CONTR.ATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato,
em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigicjas na licitação, bem como:
12.1.1. Executar o objeto da licitação de acordo com as especificaÇÕes técnicas

citadas no Projeto Básico, não se admitindo quaisquer modificaçÕes sem a
prévia autorização da SINFRA.

12.1.2. F ornecer todos os materiais, máquinas, equipamentos, veículos e' combustivel necessários a perÍeita execução dos serviços.
12.1.3. Fornecer mão de obra adequada e capacitada a execuçáo dos serviços.
12. 1 .4. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas,

custos e despesas decorrentês de danos ocorridos por culpa sua ou de
quaisquer dê seus empregados e/ou prepostos, obrigando_se por quaisquer
responsabilidades decorrentes de açÕes judiciais movidas por terceiros, que

RUA Y, S/NO, NOVA IMPERATRIZ
CEP, 65907-í80 IMPÉRATRIZ. MA
CNPJ: 06.158.455/000'í .í 6

CP

No

/ 0l'1

!. Cryt, çRlr6 ô0iJ.il'lelalct t 0taanrrltr.ltl.í...".ü .a-. r .,,



Proc. Ne

02.10.00.100/2022
c) ,

Fotha Ne l,tr

Á azn

venham a ser exigidas por forga da lei, ligadas ao cumprimento do edital

deconente;
12.1.5. Responder por danos materiais ou fisicos, causados por seus

empregados diretamente à SINFRA ou a terceiros, deôorrentes de sua

culpa ou dolo;
12.1.6. Prestar esclarecimentos 'à SINFRA sobre eventuais atos ou fatos

desabonadores noticiados que a envolvam, independentemente de

solicitação;
12.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis

kabalhistas, previdência social e de segurança do trabalho; em relação a

seus empregados;
12.1.8. Manter, durante todo o período de execução do objeto, as condiçÔes de

habilitação exigidas na licitaÉo;
12.1.9. lndicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 01 (um)

preposto como seu representante, conforme elenca (art. 68, da Lei

8666i93), aceito pela Administração, que deverá se reportar diretamente ao

Gestor do Contrato, pessoalmente e/ou via eletrônicaltelefone, para

acompanhar e se responsabilizar pela execuçáo do objeto.

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

êmpregados;
12.1.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, desfazer e refazer,

prioritária e exclusivamente, às suas custas e riscos, num prazo de no

máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação da Contratante,
quaisquer vícios, defeitos, incorreçÕes, erros, falhas e imperfeiçôes,
decorrente de culpa da Contratada no ato da execuÉo do objeto.

12.1 .12. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuçáo do contrato,
náo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado.

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

12.1.14. Responsabilizar-se pelos encargos kabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais resultantes da execução do contrato.

'12.1.15. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais. náo transÍere à Contratante ou a terceiros
a responsabilidade por seu pagamento.

c?
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12.1.16. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescriçÕes referentes

I

o

ü)
c?

leis trabalhistas, previdenciárias e de segurança do trabalho de seus

funcionários.
12.1.17 . Náo transferir a terceiros, total ou parcial, a execuçáo do objeto.
12.1.18- Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do

cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.

12.1-.19. Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes,

seguros, mão-de-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da
contratação.

12.1.20. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do

setor competente, não eximirá a Contratada de total responsabilidade
quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.

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

12.1.22. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, bem como
por todas as despesas decorrentes do Íornecimento do objeto tais como:
salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e contribuiçôes,
indenizaçôes, vales-transportes, vales-refeições, e outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas por Lei.

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

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

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

12.1.26. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.
12.1.27. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas

dependências da Contratante;
12.1.28. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega

inclusive o descarregamento dos materiais.
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12.1.29. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da

Administração Municipal.

12.1.30. Executar o objeto no local determinado pela Secretaria Municipal de

I nfraestrutura e Serviços Públicos.
12.1.31. Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da

proposta Íinal ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob

pena de recusa da assinatura do contrato.
12.1 .32. Manter inalterados os preços e condiçóes da proposta.

12.1.33. Lançar na nota Íiscal as especificaçóes dos produtos, de modo idêntico

aqueles constantes do anexo I - deste Termo de Referência.
12.1-34. Proporcionar todas as Íacilidades necessárias ao bom andamento da

execução do contrato.
12.1.35. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das

disposiçÕes contidas no Termo de Referência e no Edital, inclusive quanto

ao compromisso do Íornecimento dos quaniitativos registrados, atendendo
às solicitações de compras do governo municipal.

12.1.36. Atender as demais condiçôes descritas neste Termo de Referência.
12.1 .37 . São expressamente vedadas à contratada:

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

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

DAS OBRIGAÇOES OE CONTRATANTE
Efetuar o pagamento mensal dos Serviços após o recebimento definitivo ou
parcial das medições junto do cumprimento de todas as obrigações legais,
Íiscais, previdenciárias, trabalhistas e as demais disposiçÕes deste Projeto
Básico.
Designar um profissional para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a

execução do Contrato, conforme previsto no item 18 deste Termo de Referência.
Promover o acompanhamento e a Íiscalização do Contrato, sob o aspecto

quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
Rejeitar os serviços cujas especificações não atendam os requisitos mínimos

constantes desse Projeto Básico e seus anexos.
Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeiçÕes, falhas ou irreguÍaridades
constantes da execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias.
Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execuçáo do

objeto, podendo recusar o recebimento do material, caso não esteja de acordo

13.
13.1.

13.2.

IJ,J

13.4

'13.5.

lJ_o
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com as especificaçóes e condições estabelecidas neste Termo de Referência,

informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.
í3.7. Verificar se a execuçáo do objeto foi realizada com observação às disposiçÕes

pertinentes neste Termo de Referência, implicando em caso negativo no

cancelamento do pagamento dos materiais fornecidos.
13.8. Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar

ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condiçÕes estabelecidos,

sob pena de decair o direito à contrataçáo, sem prejuízo das sançÔes previstas

no art. 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

13.9. VeriÍicar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos

relativos à firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser

impresso, sob a forma de extrato, e juntado aos autos, com a instrução
processual necessária.

'í 3.10. Expedir as Ordens de Servlços.
'13.íí.Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA

para a fiel execução do contrato;
13.12. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam

devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de
identificação, para a entrega de documentos.

'í 3.13. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executar o

objeto de acordo com as determinaçÕes do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Proieto Básico;

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

13. 1 5. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.
13.16. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.
13.17.Aplicar à(s) licitante(s) vencedora (s) as sançôes administrativas previstas na

legislação.

14. DO PRAZO DA VtcÊNCtA E EXECUçÃO DO CONTRATO
14.1. O futuro contrato, que advir deste Projeto Básico, terá sua vigência até o dia

31 de Dezembro de 2022, podendo ser prorrogado em havendo a prorrogaçáo
da vigência do referido convênio.

15. DO PREçO E DAS CONDTçOES oe PAGAMENTO
1 5.1 . o valor global estimado do contrato apresenta-se previsto conÍorme planilha

de Composição de Preços - Anexo a este projeto Básico.
15.2. os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou

outros encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo
sofrer reajuste de qualquer natureza, exceto nas hipóteses, conforme o item '16
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deste Termo;
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15.3. O pagamento à Contratada seÍá efetuado pela Secretaria de Planejamento

Fazenda e Gestão Orçamentária, por meio de transferência eletrônica ou ordem' bancária, em até 30 (trinta) dias após a aceitaÉo definitiva dos serviços, com

apresentaÉo das notas Íiscais da Execução dos Serviços devidamente

certificâdâs pêlo Agente Público;

15.4. O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS

MEDIANTE A PRESTACÃO DOS SERVIÇO§, à MEdidA que forem entregues

os mesmos, não devendo estar vinculado a liquidação total do empenho;
'15.5. Para fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar
' junto às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas

Nacional, Estadual e Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho
(Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT), bem como a quitação de

' impostos e taxas que porventura incidam sobre os produtos contratados,

inclusive quanto o lmposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN;

1 5.6. A periodicidade dos pagamentos será mensal;
15.7 . Para Íns de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos

serviços devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato,
mediante contabilização e apresentação, ao final de cada serviço ou período não
inferior a um mês, pela Contratada, dos formulários de controle dos serviços;

15.8. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal

do contrato ou outro servidor designado para esse Íim;

15.9. Caso sejam verificadas divergências na Nota Fiscal/Fatura, a Contratante

devolverá o documento fiscal à Contratada, interrompendo-se o prazo de
pagamento até que esta providencie as medidas saneadoras ou comprove a

correção dos dados contestados pela Contratante,
15.10. No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo iniciar-se-á

a partir da data de recebimento do documento corrigido;
15.11. 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 especificaçôes do contrato;

15.12. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizaçôes devidas pela CONTRATADA, nos' 
termos do termo;

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

15.14. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM
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= Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para

o pagamênto e a do efetivo pagamento; I = lndice de compenqação Íinanceira =
0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso

16. DO CR|TÉRIO DE REAJUSTE
16.',l. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que

solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano

contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o valor consignado

neste Termo de Contrato poderá ser repactuado, competindo à CONTRATADA
' justificar e @mprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e

planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE.
16.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem

necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos
preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para

discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas
diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mâo de obra e os custos' 
decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.

16.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuaÉo será contado:
,16.3.1. Para os custos relativos à máo de obra, vinculados à data-base da

categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou
' convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da

proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;
16.3.2. Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de

preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público
(tarifa): do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou
realizado por determinação legal ou normativa

16.3.3. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a
partir da data limite para apresentação das propostas constante do Edital.

16.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o intenegno de um ano será
computado da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de
nova solicitação. Entende-se como última repactuação, a data em que iniciados
seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou

. apostilada.
16.5. O prazo parê a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da

prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção
coletiva que Íixar os novos custos de mão de obra da categoria profissional
abrangida pelo contrato, ou na deta do encerramento da vigência do contrato,
caso não haja pÍonogação.

16.6. caso a CONTRATADA náo solicite a repactuação tempestivamente, dentro
do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusáo do direito à repactuação.
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't6.7. Nessas condiçÕes, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada , nova

repactuação só podeÉ ser pleiteada após o decurso de novo intenegno mínimo

de 1 (um) ano, contado:
í 6.7.1 . Da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em

relação aos custos decorrentes de mão de obra;

16.7.2. Do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado
' por determinaçáo legal ou normativa, para os insumos discriminados na

planilha de custos e formaçáo de preços que estejam diretamente

vinculados ao valor de preço público (tarifa);

16.7.3. 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;

'16.8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o

novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda náo 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 táo logo se disponha' 
dos valores reajustados, sob pena de preclusão.

16.9. Quando a contrataÉo envolver mais de uma categoria proÍissional, com
datas base diÍerenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas
quantos forem os acordos, díssídios ou convençôes coletivas das categorias
envolvidas na contratação.

16.10. E vedada a inclusão, por ocasião da repactuaçáo, de beneftcios não
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força" de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção
coletiva.

16.11. A CONTRATANTE náo se vincula às disposiçôes contÍdas em acordos e
convençÕes coletivas que não tratem de matéria trabalhista.

16.12. Quando a repactuaçáo 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 calegoria
profissional abrangida pelo contrato.

16."1 3. Quando a repactuaÉo se referir aos demais custos, a CONTRATADA
demonstrará a variação por meio de Planilha de Custos e Formação de preços e
comprovará o aumento dos preços de mercado dos itens abrangidos,
considerando-se:
16.13.1. Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da

Administração;
16.13.2. As particularidades do contrato em vigência;
16.13.3. A nova planilha com variação dos custos apresentados;
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16.13.4. lndicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oÍiciais

reÍerência, tariÍas públicas ou outros equivalentes;

16.13.5. Índice específico, 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.

16.13.6. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação

de custos alegada pela CONTRATADA.
16.13.7. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuaçÕes terão suas

vigências iniciadas observando-se o seguinte:
16.13.7.1. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à

repactuaçâo;
16.13.7.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo

da contagem de periodicidade para concessáo das próximas

repactuaçÕes futuras; ou
16.1 3.7.3. Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente

quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em
que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissÍdio ou convenção
coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência
retroativa, podendo esta ser considêrada para efeito de compensaçáo
do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em

repactuaçóes futuras.
I 6.13.8. Os efeitos financeiros da repactuação ficaráo restritos êxclusivamente

aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura
existente.

16.13.9. 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;

16.13.10. 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.

16.13.1 1 . As repactuacÕes serão Íormalizadas por meio de apostilamênto,
exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que
deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.

17. DASUBCONTRATAÇÃO
17.1. As licitantes poderáo apresentar Microempresa ou Empresa de pequeno

Porte para subcontratação de parte da obra, admitido o percentual mínimo de
10% (dez por cento) e máximo de 30% (trinta por cento). Vedada, assim, a

No
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subcontrataçáo completa, da parcela principal ou ainda os ite
relevância estabelecidos neste Proieto Básico.

17.2. As microempresas e empresas de pequeno porte a serem subcontratadas

deveráo estar indicadas e qualificadas pelos licitantes com a devida identificação

dos bens e/ou serviços a serem fornecidos e respectivos valores.
17.3. No momento da análise das propostas, deverá ser apresentada a

' DeclaraÇão de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno

Porte devendo ser mantida a regularidade ao longo da vigência contratual, sob
pena de rescisáo, aplicando-se o prazo para regularização prevlsto na Lei

Complementar 1 47 120 1 4 e alte ração posteriores.

17.4. A responsabilidade na escolha da empresa a ser subcontratada é de inteira

responsabilidade da CONTRATADA, uma vez em que a exigência de previa

aprovaÉo, pelo órgão contratante, das empresas â serem subcontratadas pela

vencedora da licitação é ilegal e indevida, visto que náo encontÍa amparo na

Iegislação e transfere ao contratante, em parte, a responsabilidade pela escolha
de empresas subcontratadas.

18. DA F|SCAL|ZAçÃO, CONTROLE E ATESTOS
18.'1. A fiscalização e acompanhamento da execuçáo do contrato, na forma integral,' serão Íeitos por servidores devidamente nomeados através de portaria e outros

representantes, especialmente designados, os Íiscais anotarão em registros
próprios todas as ocorrências, determinando o que for necessário à

regularização das faltas ou defeitos observados na foÍma do Artigo 67, da Lei no

8.666, de 2í.06.93.
18.2. As decisÕes e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou

comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo
hábil para a adoção das medidas convenientes a Administração.

18.3. A fiscalizaçáo de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE
ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer
de seus empregados ou prepostos.

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

No

4au
ns de mai P

í9.
19.1

DAS PENALIDADES
. 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 SERVIÇOS PUBLICOS . SINFRA
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poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as sanções a
relacionadas:
19.1 .1 . Adveúência, por escrito;
'1 9.1 .2. Multa;

4 02\
?

19.1 .3. Suspensão temporária do direito de participar de licitaçÕes e
lmpedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE

IMPERATRIZ, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
í 9.1 .4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública.
19.1 .5. As sançÕes de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ poderão ser aplicadas à

contratada, juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a

serem efetuados.
19.2. A aplicação de multa ocorrerá da seguinte maneira;

I 9.2.1 . Multa de I 0% (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 inferior a 50% (cinquenta por

cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta

dias.
19.2.2. Será aplicada multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de

atraso na execuçáo dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que

se referir a infração, aplicada em dobro a partir do 10o (décimo) dia de
atraso até o 30o (trigésimo) dia, quando a SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA E SERVTÇOS PÚBL|COS - SINFRA poderá decidir
pela continuidade da multa ou rescisáo contratual, aplicando-se na hipótese

de rescisão as penalidades previstas nos referidos subitens ll e lll, sem
prejuízo da aplicaçáo das demais cominaçÕes legais.

í 9.2.3. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato
quando não Íor apresentado pela contratada no momento das mediçôes, os

comprovantes de pagamento da folha de funcionários referentes à

execução 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 previstas no contrato

'19.2.4. As multas previstas nos subitens 19.2.1 , 19.2.2 e '19.2.3 deste Projeto
Básico deverão ser recolhidas pela contratada no prazo máximo de 10 (dez)
dias úteis, em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DEIMPERATRIZ,
contado a partir da notiÍicação recebida, Íicando a contratada obrigada a
comprovar o pagamento, mediante a apresentaçáo da cópia do recibo do
recolhimento efetuado.
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19.?.4.1. Decorrido o prazo previsto para recolhimento dà multa, o débito

será acrescido de '1 % (um por cento) de juros de mora por mês/fraçáo,
' inclusive referente ao mês da quitaÉo/consolidação do débito, limitado

o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da

notificâção, após o qual, o débito poderá ser cobrado judicialmente.

19.2.4.2. No caso de a contratada ser credora de valor suficiente ao

abatimento da dívlda, a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E

SERVIÇOS PÚBLIGO§ - SINFRA poderá proceder ao desconto da

multa devida na proporção do credito.
19.2.4.3. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos

eventualmente devidos, a contratada responderá pela sua diferença,
podendo esta ser cobrada judicialmente.

19-2.4.4. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento náo
eximirá a contratada ser acionada judicialmente pela responsabilidade

civil derivada de perdas e danos junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE

I MPERATRIZ, decorrentes das infraçÕes cometidas.
19.3. Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, ainda, ao

cancelamento de sua inscriçáo no cadastro de fornecedores da PREFEITURA
MUNICIPAL DE IMPERATRIZ e, no que couber, às demais penalidades

' 
referidas no Capítulo lV da Lei no 8.666/93.

19.4. As penalidades reÍeridas no Capítulo lV, da Lei Federal no 8.666/93
estendem-se às licitantes participantes deste processo licitatório.

19.5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente
justificados e aceitos pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PÚBLICOS - SINFRA, em relação a um dos eventos aqui arrolados, a
contratada ou participante deste processo licitatório ficará isentas das
penalidades mencionadas.

DAS RECISÃO DO CONTRATO
20.1.1. Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a Xll

e XVll do artigo 78 da Lei no 8.666/93.
20.1.2. Rescisáo amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no

processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração
Pública.

20.1.3. Rescisão Judicial, nos termos da legislação.
2Ô.1 .4. Suspensâo temporária de participar em licitaçáo e impedimento de

contratar com a Administraçâo, pelo prazo náo superior a 02 (dols) anos.
20.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos que determinaram
sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitaçâo perante a própria

No
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autoridade que aplicou a sanÉo, que será concedida sempre que a

Contratada ressarcir a AdminiskaÉo pelos prejuízos resultantes e depois

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

20.1.6. lnclusáo pelo município no Sistema lntegrado de Registro do

CEIS/CNEP.
.O Sistema lntegrado de Regisho do CEIS/CNEP foi desenvolvido para

publicar, no Portal da Transparência, os dados do Cadastro Nacional de

Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS) e do Cadastro Nacional das

Empresas Punidas (CNEP), atendendo as determinações da Lei

12.84612013 (Lei Anticorrupçáo). O acesso ao Sistema é permitido aos

entes públicos, de todas as esferas federativas (municipais, estaduais e
federais), de todos os poderes".

21. DAS DTSPOSTÇÕES CemS E FTNATS

21.1. Quaisquer esclarecimentos que se façam necessário poderão ser prestados
pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, no endereço: Urbano Santos,
no 1657 - Juçara, CEP.: 65.900-505 - lmperatriz - MA.

lmperatriz - MA, 09 de Maio de 2022.

FRANKLIM LIMA DA ROCHA
Engenheiro Civil
CREA 1'100614532
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I''IFRA E SUPERESAUT\JRA DO MURO

93358 ESCAVAçÃo MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
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2.3.1.1 SlNAPI

sERVrç0S lNrCiArs1

COMPOR.O32 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO1.1
PR

Detalhemento;

.Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalú no canbiro as placas dos órgãos responsáveis pela obm, confonre deta-

thamento a ser fornecido pela FISCALIZAÇÁo. As placas deverão seÍ_insEladas em posição de destaque no canteiro de obras, de-

vendo a sua localiz4ão ser previaÍnenh aprovada pela FISCALIZAÇAo.

coMP0srÇÃo
PRÔPRIA

coMPoR.oo1 ADMTNTSTRAÇÂo LOCAL1.2

. A AdminisEaçáo local composta por mêsfe de obÍa.

c0N DE CAMPO FUTEBOL2

2.1 S INICIAIS

LOCACAO DE CAMPO, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PON.

TALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO.
coMPosrÇÃo

PRÔPRIA
21.1 COMPOR.O02

Detalhâmênto

responsabilidadê do CONSTRUTOR obterjunto à Prefeitura Municipal a marcaçâo dos alinhamentos a serem obedecidos quando

da locação e maÍcação da obra.
. A locação deverá ulilizar insfumentos como leodolih, nivel, Íêna de aço e prumo de centro, ou outros, de modo a gue permitam

obter a precisão desejada.
.A conÍecçâo dâ banquetr do gabãito deveÉ obseívar o total nivelamento do mesmo, emprêgando tábuas de 1'x f e pontaletes

côm 1 20mde
2.2 MOVIMENTAçÃO OE TERRÀ

2.2.1 SEINFRA-CE C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO IúECÀN|CA E CoNTROLE, MAT. DE AOUISTÇÃo

Detalhamento:

. Sêrá feitâ o ateno e a compactaçAo mecânica com do materiai.

2.3 MURO DE ALVENARIA COM MOURÔES DE CONCRETO E ARAME LtSO

Detalhamento:

. Escavar da vala de acordo com o pmjeto de engênllaria
o A escavação deve atendeí às exigências da NR 18.

ALVENARIA OE EIUBASAIIENTO COM BLOCO ESTRIAJRAI DE CERÂMICA, DE
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETO.
NEIRA. AF 05/2020

1011ô62.3.1.2 S|NAPT

Detalhamento:

. DemaÍcar a alvenaÍia - materialização dos eixos de reÍerência, demarcação das faces das paredes a paíir dos êixos oÍtogonais,
posicionamento dos escantilhôes paÍa deríErcação vedical das fadas, execução da pÍimeira fada;
. Elevação da alvenaria - assentamento dos blocos com a utilização de aÍgamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se
dois cordÕes conünuos;

sEcRErAflÂ DE IN|RÂE5ÍRJTURÂ E sBvtços p&ucos
Ruà Y s/nc " Nov3 lmpêrâtrt - CEP: ó5.907180
lmpeÍaúiz - À4À CNPJ | 06.1 58.455 /0(x,1,16

www. imperatriz. ma.gov. br
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EsrÁDo oo ulnnnnÃo
PREFEITURA I'iUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE INFRÃESTRUTURA E SERVIçOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

SINFRÁ

No

/lú37
CP

Detalhamentol

.Com as banas já coítâdas e dobradas, executrÍ a monbgem da armadura fixando as diversas partes com alane recozido, respei-

tândo o pro.ieto eshnural;
. Dispor os esp4aôres plásticos com aÍastrmento de no máximo 50cm e amarí+los à armaduÍa de Íorma a garantr o cobrimenb
minimo indicado em proteto;

Posiciona a amadura na fôrma e fixâla de modo na0 ísco de deslocamenb durante a

z.J. t.5 SINAPI

Detalh amento:

.A partr dos pÍojetos de fabricação de Íôrmas, conferir as medidas e realizaÍ o coÍte das Ébuas e peças de mâdeira náo aparelhada;

em obediência ao pmjeh, obserúar períeita marcação dâs posiçÕes dos cortss, úlizando fena metâica calibrda, esquadro de br+
ços longos, tansíeridor mecânico ou marcador eletônico de ângulo, etc;
. Para as trces dos pilares, a pãtr do gabarib, dispor os saÍraíos, qúe comporão a gÍavata, espaçados a cada 45 cm, e pregar as

tabuas nâs gravatas, deixando 10 cm de sarrafo liwes em ambos os lados púa o íuturo travamento das peças;

. Fazer a das íaces ara auxilic na mo das Íôrmas.

.Fazeí uma misturâ iniciâl a seco da areia, cimenb e brih, conforme dosagem indicada;

.Adicionar água aos poucos, misturando com uma enxada até se obEr uma massa hornogênea e livÍe dê gruÍnos.

FAERICACÁO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUIURAS SIMILARES, EMvttou 
MADETRÁ SERRADA, E=25 MM. AF_1?2015

e3204 i$âÀ:fl^**tÃo 
DE ALVENARTA MoLDADA lN Loco EM coNcRETo

Detalhamento:

2.3.2.1 SINAPI 103328

.Posiciona os dispositivos de amãragão d
epóxi;
.Demarcar a alvenaria - material dos eixos de relerência

a alvenaria de acordo com as especificações do projeto e fxá-tos com uso de resina

das Íaces das aÍtr dos eixos orto

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCREIO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO I-llILI.

ZANDO Aç0 CA-60 DE 5,0 MM - MoNTAGEM. AFjAnlS
927752.3,1_3 S|NAPT

Detalhamento:

. Com as banas iá cortadas e dobcd6, execubr a monbgem da armadura fixando as diverss pattes com arãne recozido, respei-

tando o projeto eshÍural;
. Dispor os espaçadores plástjcos com aÍastameúo de 0o máximo 5&m e amanâ-los à armadura de íoÍma a garanlir o cobriment0

minimo indicado em projeb;
.Posicionar a armaduÍa na 6rma e fixíla de rncdo que não apresênb risco de deslocamento durante a concrehgem.

ARMAÇÃO DE PILÂR OU VIC,.A DE UMA ESTRUTURA COT.I\iENCIONAL DE

CONCRFTO ARMADO EM UMA EDIF|CAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILI.

ZANDO AÇ0 CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF-122015
927772.3.1.4 SINAPT

CONCRE]-O FCK = 15MPd.IRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉOIru ANTN I1
. PREPARO MANUAL, AF-07/2016

l.J. t.o SINAPI 94975

Detá hâmêntol

. Será feita a exec de cinta de amaÍ ão de alvenaia moldada in loco em concreto armado

MURO DE ALVENARIA COM MOURÔES DE CONCRETO E ARAIIIE LISO2.3.2

Detalhamento:

www. imperatriz. ma, gov. br
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2.3.1.7 STNAPI
I

sEcREraRlÂ 0E tNrRAEsr?UTURÂ E sErylços púBucos 
I

tuâ Í s/nc . Noyâ rmper.trtz - Cf,p: ó5.9Cl.180
lmp€.àúi, - ria cNpJ: 06. ! 58.455/0001 . 1ó |

ALVENÂRIA DE VEDAÇÂO 0E BLoCoS CERÂM|COS FURADOS NA H0R|ZON.
TAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE AS§ENIAMENIO
COM PREPARO EM BTTONEIRA. AF-122021



ÊSTADO DO iIARAÍ{HÃO
PREFEITURA MUT{ICIPAI DE IMPERATRIZ.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PUBTICOS

§II,IFRA

llo 38

CP
MEMORIAL DESCRITIVO

r Será executado alambrado, com espaçamenb a cadâ 2 m, com bla de arame galvanizado, io 14 BWG e malha quadrada de 5x5

crn incluindo o chumbamênto.

2.3.2.3 STNAPT

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO. RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE

COMPOR.OO3 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE lOXlOCM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE

ARAME DE ACO OVATADO 15X17; INCLUINDO CHUMEAMENIO

. Será executrdo cerca com mourôes de concÍeto com espaçamento de 3 ÍrEtros, com '12 fios de arame de aç0, incluindo chumba
mênto.

ESQUADRIAS

2..4.1 SINAPI 100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÔE§,
AF,122019

Detalhamento:

. ConÍêrir sÊ o vão doixado pela obra está de acordo com as dimensôês da porta, com píevisão de folga de 3cm tanto no topo como
nas laêrais do vão;
. Com o auxilio de um alicate, dobrar as greas o suficienb para se exêcuhÍ o chumbãmBnb com a argamassa;
.Colocar câlços de madeira para apoio da poÍla, deixando 2cm do piso acabado; inêícalaÍ papelão entre os calços e a folha de poÍta
para que a rnesma não s€ja danificada;
. Posicionar a porta no vã0, conferindo senldo de aberfura da porta, cota da soleira, prumo, nivel e alinhamefib da porta com a face

da parede;

o Proceder ao chumbamento das grapas com aplicaçb da argamassa Eaço 1:0,5:4,5; a argamassa dew ser aplbada com consistên-
cia de Tarofa' (sêíni-seca), sendo bem apiloada enfe o marco e o contoÍno do vão, envo[€ndo cada grapa ceÍca de í5cm para cada
lado;
.Após endureciÍnenlo e secâgem da aÍgam6sa, no mínimo 24 horas âpôs o chumbãnento da grapas, retrar m calços de madeira
e o papelão ê pÍêencher bdo o restanE do vão ênúe o babnb/marco e a paÍede; evitaÍ argamassa muito úmidA qúe redundaía em
acentuada e de destrcamento.

t.c. t SINAPi 87879

CI-IÂPISCO APLICADO EM ATVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRTTO IN.
TERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSATRAÇO 1:3 COM PRÊ-
PARO EM BETONEIRÂ 4OOL, AF 062014

2.4

sEcRErARiÂ DE |NFRÀEri"UTURÁ E §ERí|çO§ pú8UCOs

R!â Y, s/n. - t&úà thpêratriz - CD: 65.Xr-tso
lmpêraúiz , 

^/Â€NPJi 
0ó.15E..§5/0001-í 6

posicionamento dos escantjlhÕes para demarcação veíical das ladas, execução da primeira ladai
. Elevaçâo da alvenaÍia - assêntamento dos blocos com a úilização de argamassa aplicada com palhêta ou bisnaga, formando-se

dois cordô€s continuos;
. Execuqão de verqas e contavergas concomitantê com a elevação da alvenaia

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS

DE ACO GALVANIZADO, (MONTANIES COM DIAMEIRO 2', 'ÍRAVESSAS E

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1â}, COM TELA DE ARAI\4E GALVANIZADO, FIO 14

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO N,lURETA). AF-03/2021

t.).t.1 SINAPI 102362

Detalhamento:

Detalhame nto

2.5 REVEST] MENTO

Detalhamento

. Umedecer a base para evitaÍ Íessêcamento da argamassa;

'Com a argamassa prepãíada conÍoÍme especificado pelo projeüsta, aplicar com colheí de pedreiro vigorosarllenb, brmando uma
camadâ unifoíme de espessura de 3 a 5 mm.

www. imperatriz. ma,gov. br
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stESTADO DO I.IARANHÃO

PREFEITURA }'IUNICIPAL DE IMPERATRIZ,
SECRETARIA DE INFRÂESTRUTURA E SERVIçOS PUBLICOS No

lI

2.5.2 SINAPI 87 529

Detalh amento:

MEMORIÂL DESCRITIVO

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENIO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4OOL, APLICADA MANUALMEN.
.IE 

EM FACES IN]ERNAS OE PAREDES, ESPESSURA DE 2OMM, COM EXECG

ÇÀ0 DE TALISCAS. AF_06/201 4

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRÂ. ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS

CORRIDAS PONTALETADAE, COM REÂPROVEITAMENTO DE 3 VEZES

[40vrMENTAÇÃo DE TERRÁ

CP

3.1.1

3.2

c0MPosrÇÂo
PROPRIA

COMPOR,O24

.Taliscâmento da base e Execr4ão dâs mestras.

. Lençamento da argamassa com c.lhêÍ de pedrêiro.

o Compressão da camadã com o dorso da colhêr de pedÍeiro.

. SanaÍeamênb da canada com a rêgua mêtálca seguindo as mesÍas executadas, ÍetiÍandese o excesso.

.Acabamênto superficid: desempenamento com desempenadeira de mâdeirâ e posteriormente com desempenadêira coÍn espuma

com movimêntDs ciÍculãês.

2.6

2.6.1 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF-05/2018

Detalh amento

. Será êita o plantio de grama batrtais em placa para o €mpo de futebol

2.7 PINTURÂ

APLICAÇÃO,MANUAL DE PINIURACOIú TINTA úTEX ACRILICA EM PAREDES,

DUAS DEMAOS. AF 06/2014
2.7.1 SINAPI 88489

Detalhame nto;

. Observar a superficie: deve eshr limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor anles de qualqueÍ âplicação;

. Diluir a tjnta em água potável, conÍonrE Íabricanb:

.Aplicar duas demâos de linta com pistola para pintura. Respeitar o intervalo dê têmp0 entre as duas aplicações,

3 CONSTRUçÃO DE BANHEIROS

3.1 SERVIçOS PRELIMINARES

. É responsabilidade do CONSTRI'['OR obter junto à PÍefêitura Municipal a marcação dos alinhamentos a serem obedecidos quando

da bc4a e marcação da obra.
.A locação deveÍá utilizar instumentos como teodolito, nivel, üena de aço e prumo de centro, ou oufos, de modo a que permitam

obter a precisão desejada
oA confecção da banqueta do gabaÍito deverá obseÍvar o total nivela'nenb do mesmo, empregando tábuas de 1' x 4' e pontatetes

com 1 20mde nto

J.l.I SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE vArAS. AF_03/201ô

Detalhamento:

. Escavar da vala de acordo com o projeto de êngenharia.

.A êscavação deve atender às exigêncías da NR 18.

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APITOADO COM SOQUETE, AF_1012017

Detalh amento

. Lançamento manual do matêrial de reateno em camada seguidas de compabção manual com soquete.

.0 reaterÍo deve atender is exigências da NR 18.

sEcRErÂRÂ DE INfRAESIRUTURÁ E sERvtços púBltcos

RuaY, ín' . Nsve tmperatrtz - c[P: 65.907,180
lmperarÍtz " lÊa CNPJ: 06, i 58.455 /0@i - 16

www. i mperatriz, ma. gov. br
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PLAN]IO DE GRAMA
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Dêtalhamento:
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ESTADO DO MARAI{HÃO

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBUCOS

MEMORIAL DESCRITIVO

CONCREIO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (C,MENTO/AREIA MEDIII/ BRITA 1)

- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 4OO L. AF 07120í6

NFRAS

o

I aLro

CPI-"

SINAPI 94965

sEcRErÂflÂ 0E rrsRÀEsrRUÍuRÂ E sERvç6 púBi.rcos

Rua ! s/n' - Norá hperBüiz . CEP: 65.9trâ m
knp€!-àtriz, l Â CNPJ| 0ó.15E.45510üX-16

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACIAÇÃO
MECANIZÂDA, AF.O5/201 6

J,Z J SINAPI 94342

Detalhamento:

.lniciâ-sê, quando necessário, com a umidifcação do solo aíiÍn de atngiÍ o teor umidadê ótjma de cornpactação prevish em pÍojeto,

. Escavação da vala de 4c(do com o projeto de engenhaÍia.

.A escavaçâo deve âtênder m exigênci* da NR 18.

3.3 INFRAESTRUTURA

ALVENARIA DE EMBASAMENTo COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE

14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETO-

NEIRA. AF_05i2020
3.3.1 SINAPI tu I loo

Deblhamento

. DemaÍcaÍ a alvenaria - mateÍializasão dos eixos de rcíerência, demarcação d6 Íacês das paredes a paÍtir dos eixos ortogonais,
posicionamento dos escanülhões parâ denErcação vertical das fiadas, execção da primeka fiada;
. Elevação da alvenaria - assentamento dos blocos com a utilização de ar-gamassa aplicada com palheh ou bisnâga, Íormêndo-se

dois cordõs continuos;

LASTRO DÊ CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPES.

suRA DE 5 C[.4. AF_07_2016
3.3.2 SINAPI 95241

Detalhamento:

. Lançaí ê espalha o concrêto sobre solo firme e compaclado ou sobre lasro de brilâ.

. Em árêas extensas ou sujeitas a grande solicitâção, pÍevêÍ iunhs confoÍÍrE ulilização ou previsto em pro.ieto.

. Niveiar a supeúcie final.

FABRICAÇÃo, MONIAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÔES. AF_06/20,17
J,J,J SINAPI 96535

Detêlhamento:

. A paÍtir dos pÍojebs de fabriceção de fôrmas, coÍferir as nedidas e realizaÍ o corb das peças de madeira não apaelhada; em
obediência ao píojeb, observaí peúeitâ mafcação das posições dos cortes, utilizando fena meÉlica calibrada, esquadro de bÍaços
longos, transbridor mecánico ou maÍcadoÍ eleÍônico de ângulo, etc;
.Com os saÍrafos, rnontar as gravatãs de estruturação da Íôrma da sapata;
o PÍegar a tabua nas gravahs;
. ExecuEÍ demais dlsposilivos do sistema de ÍôÍmas, confoÍme projeto dê Íâbricação.
. Fazer a marcação das faces para auxilio na monbgem das íôrmas.
. Posicionar as quúo faces da base da sapâta, confonne proieto, e pregá ias com prego dê cabEa dupla.
o Escorar as labrais com saÍaÍos de madeira apoiados no Éneno.
oFixaresfutuG de delimitaqão da altura e abertura do fonco de pirâmide.

D etalhame nlo:

. Lançã parte da água e todo agregado na bebrEira, colocandca em rnovimento;

.Lançaí o cinEnto coníoÍmê dosagem indicadâ;

.Após algumas voltas da bebneirâ, Iançã o restênte de água;

. Respeita o tempo minimo de mistura indicado pela noÍmalização técnica ê/ou pêlo Íabricanb do equipanento, permitndo a mistura
homogênea Oe bdos os materiás.

www.imperatriz.ma, gov.br
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ESTADO DO T{ARAÍ{HÃO
PREFEITURA MUNI€IPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERWçOS PUBLTCOS

SINFRA

t a4l
CP

c

MEMORIAL DESCRITIVO

. Com as barras lá corhdas e dobrâdas, execuEÍ a rnontsgem da armaduÍa, fixando as diver$s parês com aÍanê recozido, rêspei-

tando o projeto esfúurd;
. Dispor os êspaçadoíes plásticos com aÍaskÍnento de no máximo 50cm e amará-los à armadura de forma a geantir o cobrimento

minimo indicado em prolêto;

.Posicionar a aÍmadura na fôÍma e fixíla de rx]do ue nao nte risco de deslocemênto durante a co

.Com as baÍras já coúadas e dobÍadas, executsÍ a monEgem da aÍmadura, fixando as diveÍsas pa(es com arane Íecozido, respei-

tando o projêb esúufurel;
. Dispor os espaçadores plásticos com afastrmento de no máximo 50cm e amanálos à armadura de forma a garaítir o cobrimenb
minimo indicado em projeto;

.Posiciona a armaduÍa na íôÍma e fixa-la de íRdo ue não risco de deslocamênto durante a con

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRE|O ARMADO EM UM EDIFICIO DE MÚLTPLOS PAVIMEI.IIOS UTILI.

ZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MoNTAGEM . AF _12201s

ARMAÇÃO DE PITAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MÚLIPLOS PAVIMENTOS UTILI-

ZANDo AÇ0 CA-50 DE 10,0 MM - MoNTAGEM, AF_122015

'1 17 SINAPI 92762

Detalhamento:

. Com as baras já coÍtadas e dobradas, executaí a rnonbgem da armadurâ, fixândô âs divêÍsas partes com aÍrme recozido, íespei-

tando o projeto esÍutural;
. Dispor os êspaçadores plásücos com afastaÍEnb dê no máximo 50cm ê amanâlos à armadura de forma a garanlir o cobrimento
mínimo indicado em projeto;

. Posicionar a aÍmadura na ÍoÍma e fixá-la de ínodo ue não risco de deslocamento duÍanie a co

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANIA ASFALTICÁ, DUAS CAMA.

DAS, INCTUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3M[/ E E=4MM.

AF 06/2018

3,3.8 SINAPI 98547

.A superficie deve estar limpa, s@a e isenta dê particulas soltas, pinfuras, grâxa, óleo ou desmoldantes;

. Realizar a impÍimação com pÍirEr asiâtico e aguaÍdar ã secagem;

.Abrir totalmênte a primeira mânta asfáltca, deixando-a alinhada e, em seguida, enrol&la novamente;

. Com um maçaÍico (considerado "ÍeÍramenta' pêlo SINAP!) dê boca larga e gás GLP, dêsenrolar aos poucos a 'íu manh de 4mm,
aquecendo o primer asíáltim e fazendo a queima do filme plsstico de protqão da mantâ para gârantr sua totsl adeÉncia;
. ApeÍtâr bem para eütar bolhas ou enrugarnenics;
.Repetir a opeÍ4ã0, fazendo uma sobrepositào de 10 crn enfe as mântas;
.Avançar ao menos 10 cm no rodape;
.ApÓs a conclusão da 1' camada, proceder da rrEsma ÍoÍma paÍa a 2a manla de 3 mm, cuidando paÍa que as sobreposições não
coincidam com as da manta inêrio,l
.Após a aplicâção em bda área e o lratarÍlento dos ralos e dos pontos emergenês, realizaÍ o teste de estan queidade, enchendo toool

ARMACÀO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL OE

CONCRETO ARI\,1ADO EM U[,I EDIFICIO DE MÜLTIPLOS PAVIMENTOS UTiLI-

ZANDo AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MoNÍAGEM . AF _12t2415
SINAPI 92759

Detallrame nto

Detalhamento:

Detalhamênto;

0 rese iscina e deixar no mínimo 72 horas veriÍcar se há

SUPERESIRU]URA

s€cxErÂÂlÀ DE !NFRA-E5rRUTuM E sRvtços ú&Jcos
B$ Y, s/n. - Nsra hpê-àtrtr - CEP: ó5.9C/-t80
lmpêr.!Ít - À{À cNP.r: 0ó.15E.455/@1-1ó

um vazarnento.

3.4

www.imperatriz.ma,gov.br

3.3,ô SINAPI 92761
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITUR.A MUNICIPAL DÉ IMPERATRI1

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERWçOS PUBLICOS

SJt,'FRA

No

.1a42
MEMORIAL DESCRITIVO

Dela hamento:

. A partiÍ dos projetos de fabricação de Íôrmas, coníerir as medidâs e realizar o corte das peças de madeiÍa não ap

obediência ao projeto, observa perÍeita marcaÇfu das posiqoes dos cortes, uülizando trena metálica calibrada, esq

CP

arelhada;em
uadro de bíaços

longos, fansferidor mecânico ou maÍcador eletôn'rc0 de ângulo, etc;

.Com os saraÍos, montar as gravatas de es&Íuração da 6rma da sapab;

. Pregar a tábua na9 gravata6;

. Executar demais dispositivos do sistema ê fôÍma§, confoÍme pÍojeto de Íabricação-

. Fazer a marcação das facês paÍa auxilio na roorÍtagem das ÍôÍmas.

. Posicione as quatro faces da base da sapats, confonrp projeb, e pregá las com prego de câbeça dupla.

. Escorar as laterais com sanaÍos de madêira apoiâdos no lêÍÍeno.

. Fixar estrutura de delí da altuÍa e abertura do tonco de irâmide.

.Com as ban-as já cortadas e dobEdas, execdar a rnônhgem da aÍmâdura, fixando as diversas partês com arane recozido, respei-

tando o projeto esúuturali
.oispor os espaçâdoÍes pláslicos com afasEmento de no màimo 50cm ê arnaná-los à armaduÍa de brma a gtranür o cobrimento

mlnimo indrcado em pojebi
.Posicionar a armadura na Íôrma e fixála de Íodo ue não nte risco de deslocamenb durante a

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFíCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILI-

ZANDO AÇ0 CA-50 DE 6,3 MM - MoNTAGEM, AF_122015

3.4.4 SINAPI 92760

.Com as banas já coÍtadas e dobradas, executaÍ a montagern dê armadura, fixando as diversas parEs com arame recozido, rêspei-
tando o pro.jeb êstuturâl;
.oispoÍ os esp4adores pl§jcos com aíasbmenh de no máximo 50cm e amaÍ*los à armedura de Íorma a garantir o cobrimenb
mlnirno indicado em poeb:
.Posicionar a armadura na fôÍma eÍxá-la de modo na0 resente risco de deslocamento durante a

s banas iá corkdas e dobradas, execuhr a montagem da armaduÍa, fixando as diversas partes com arame recozido,
esfutu

FABRICAÇÃo, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM

MADEIRASERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAçÔES. AF-Oô/20173.4.1 SINAPI 96535

CONCREIO FCK = 25MPA, IRAÇo 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MEDIIÚ BRITA 1)

. PREPARO MECÂNICO COM BFTONÊIRA 4OO L. AF_07/2016
3,4.2 SINAPI 949ô5

Detalhamento:

.Lançar parte da água e todo agÍegado na betoneira, colocandGa em movimento;

.LançaÍo cimento conÍome dosagem índicâda;

.Apôs algumas voltas da bebneira, lança o resEnte da água;

. Respeibr o têmpo mÍnimo de misfura indicado pela nomalização tecnica eiou pelo fabricanb do equipamento, perm$ndo a mistura

homoqênea de todos os materiais.

ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UI/A ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE IT,,IULTIPLOS PAVIMENTOS I,TILI-

ZANDo AÇ0 CA-60 DE 5,0 MM - MoI'II'AGEM. AF-122015

?TT SINAPI 92759

Detalhamento:

D etalh amento

ARMAçÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESIRI.JTURA COM/ENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE ['ÚLNPLOS PAVII\,íENTTOS UTILI-
ZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_122015

3.4.5 SINAPI 92761

.Com a
trndo o
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Detalhamento:

SECRE ÀRra DE tNrRAEsrruTuRÁ E srfi§,1ços púsucos 
I
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SINiR
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÍMPERATRIZ.
SECRETARIA DE INFRÂE§TRUTURA E SERVÍçOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

ALVENARIA DE VEDAçÁO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZON.

TAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA OE ASSENIAMENTC

COM PREPARO EM BETONEIRA, AF-12/2021

.Posiciona os disposiüvos de aman4ão da alvenaia de acordo com as especificaÉes do proieto e fixá-los com uso de resina

epôxi;
. Demarcar a alvenaria - materialização dos eixos de referência, demarcação das faces d4 paredes â pítr dos eixos ortogonais,
posicionamenb dos escanülhões para demarcação vênical dâs fiadas, execução da primeka fiada;
. Elevaçâo da alvenaria - ffisentamento dos blocs com a ulilização de agamassa aplicada com palheta ou bisnaga, Íorma0do-se

dois cordôes conünuos;

-1a43

cP

?ç.! SINAPI 1n11tn

SINAPI

.Âplicar desmoldante na área de Íôrma que icará em contato com o concreto,

. Fixar a Íôrma nas laGrds da alvenaÍiajá elevada e executaÍ o escoÍanenb, posicionando os ponhletes que suslentaÍão a peça;

. ConÍerir posicionârnenb, ígidez, eshnqueidade e prumo da fôrma;

. Posiciona a armadura com espaçadoíes para garanür o cobrirnenb minimo;

. ConcÍetar as vergas;
rPromover a retirada das fôrmas somênte uando o concÍeto atin resistência sufciente ara su AS

.AplicaÍ desmoldânte na área de Íônra que ficará em conhto com o concreto;

. Fixar a fôrma nas labnis da afuenariajá elevada, e execuhr o escoramento, posicionando os ponhletes que sustentarão a peça;

. Coníerir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma;

.Posiciona a armaduÍa com esp4adores paa garantir o cobrimento minimo;

. Concretar as vergas;

. PromoveÍ a retirada das lôrmas somente do o concreto Íesistência suficientê asc

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRFTO PARA JANELAS COM MAIS DE í,5
YJ ro/ 

M DE vÃo. AF 03/2016

sEcRrlaRla DE tlçnÁlsTRt ruRA E sERvtço6 úajcos
Ruà X s/n. . tlova tmperafiz " CEp; 65.907-180
lmDeÍârriz , À{Á CNPJ: 0ó.158.:155,/([01 - 16

.Dispor os esparadores plfuticos com afastamento de no mâimo 50cm e amaÍá-los à armadura do Íoma a garanlir o cobrime

. PosicionaÍ a amadura na ÍôÍrna e fixâla de modo na0 rêsênte risco de deslocarnênto durante a
minimo indicado em projeto;

ARMAÇÁO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS uTILI.

ZANDo AÇ0 CA-50 DE 10,0 MM - MoNTAGEM. AF_122015
SINAPI 92762

Detalhamento

o Com as banasjá ortadas e dobradâs, execúte a monbgêm da armadura, fuando as diversâs partes com arãne recoldo, Íespêi
Endo o pÍoieb estutural;
. Dispor os spaçadores plásticos com ahsbmento de no máximo 50cm e amanâlos à aÍmaduÍa de foÍma a garaÍtl,r o cobímento

minimo indicedo em proiêb;
. Posicionar a armadura na ÍôÍma e Rxá-la de Ínodo que nâo apresente Íisco de desieamênto durante a concretagem.

ALVENARIA E VEDAçÃO

Detalhamento

VERGA MOLDADA IN LOCO EIú CONCREIO PARA PORTAS COM ATÉ 1.5 M DE

vÃ0. AF_03/2016
SINAPI 93188

Detalhamento:

ESOUADR]AS3.6

I

] rr.o

I

]Dehlhamento:

. Execucão de vergas e contravergas concomitanb com a elevação da alvenaiâ.

I

I
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ESÍADO DO IIARAÍ{HÃO
PREFEITURA I.IUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE IT{FRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS
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MEMORIAL DESCRITIVO

. Utilizar gabarito para poÍtas de 60x1 90cm deüdanEnte no esquadro;

. PregaÍ a üavessa nos dois npntanbs utilizando os pregos de 18x30;

. PÍegar os sarafos utlizados coÍno travas no6 dois âÍqulos sup€Íioíes ê em dois pontos perpendiculares aos montaôtes, em ambos

os lados do bdente, com píegos de 1 2x1 2, garantindo o esquadro da esfutura
. ConíeriÍ se o v& deixado pela obra está de acordo com as diÍnensões da poítâ, com previsão de folga de 3 cm bnb no bpo como

nas lalerais do vão;
.Em cinco posições equi€sp4adâs ao longo dos seus montantes (pemas), executãr prê-furos com brocâ de 3mm e crâvar pregos

em diagonal, doh a dois, formando um x; utlizar pregos galvanizados com cabeça, bitola '19 x 36, cravando dois prego3 a 10cm

tanto do topo como da basê de cada nFntante;
.Aplicar uma demão dê êmulsão beiumÍnosa a fÍio na Íace êxteÍna do maÍco, íormando uma camada de protsção;

oColoca calços de madeira para apoio e posicionaÍnento do marco no inleÍior do vão;
.Confeír sênlido de âbê:1ura da portâ, cota da solêiÍa, prumo, nivel e alinlraÍrÉÍb do marco com a face da parede;

. Preencher com argamâssa toda a êxbnsão do váo entre o marco/bateÍúe e a paÍede; a argamassa deve ser aplicada com consis'

ência de 'ÍaroÍa' (semi-seca), sendo bem apiloada ente o marco e o contoÍno do vão;
o No minimo 24 horas após a aplicqâo inirial, retrar os calços de ÍnadeiÍa e preencher os espaços com argamassa 'ÍaroÍa";

. Medir a favessa superior do maco e recoÍtaÍ o trecho corÍespondente do alizaÍ com pquena folga;

.Com auxÍlio de gbarih, execúar os cortes a 45' (rneiaesquadria) nas extremidades da peça que guameceÍá o topo do marco I
batente;
.Verificar a altura dos alizães que seráo fixados nos montantes dos babntes e seÍÍaÍ o excedente;
.Apontâr dois pregos na parte central da peça anterioÍmente recortada e posicionàla exatâmentê no topo do mârco / batenle; não
promover a fixação definiliva;
.Encaixar na peça pr&fixeda os alizaes nos monhntes do marco / batenb (na sua posição final) e riscar com làpis a posição do

corte a 45', utilizando como gabaÍito a peça pràfxada;
. Promover o corte a 45' das extremidades dos alizar es (peças coÍÍêspondentes aos montantes) e fixar os alizàrês com pregos sêm
cabeça, espeados a câda 20 ou 2&m, iniciando pela peqâ superior;
. PosicionaÍ a folha de p$la no marco / batenb paa marôar (riscar) 0s trechos que devem seÍ ajustados. O âjuste deve ser feito

deixando-se folga de 3 mÍn em relâção a bdo o contomo do marco / batênte ê dê 8mm em relâção ao nívelfinâ do piso aabado. 0s
cortês, se necessáÍios, devem ser ieitos com plaina e Íormão;
. MaÍcar a posição das dobradiçás;
. Marcar, com auxilio do traçador de aituÍa (graminho), a profundÍdade do corE para a instalaçáo das dobradiças;
. Nas posições marcadas, executar os encaixes das dobradiças com o auxílio de Íormão bem afiado;
. Coloca de laminado melamÍnico liso brilh nos dois lados da ortr.

3.6.2
coMPosrÇÃ0

PROPRIA

KIT DE PORTA DE MADEIRA, LEVE, PADRAO MÉDIO, 9OX1gOCM, ESPESSURA

nôirDí]p n?7 DE3.5CM, ITENS INCLUSOS: DoBRADIÇAS, l\,lotlIAGEM E INSIALAÇÁO D0
BATENTE, COM EXECUÇÃO DO FURO, REVESTIDA COM MELAIIINICO LISO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

. Utilizar gabêrito para poítas de 90x1 90cm devidaÍnente no esquadÍol

. Pregar a tavessa nos dois montantes uülizando os pregos de 18x30;

' Pregar os sarafos utlizados como travas nos dois ângulos supeÍiores e ern dois pontos perpendicularm aos montanês, em ambos
os lados do batente, com pÍegos de I à1 2, garânlindo o esquadÍo da eshftlÍa;
. ConÍeÍir se o v& deixado obra está de acordo com as dimensões da c0m sâo de de 3 cm tanh noa

s€cRErÀt a DE tNtRtEsrtuTURA Ê saflços púst-tcos

Rla I slno - thva lhpeíatriz . CEp: 65,907"180
lmperatrt - lrÁ CNPJ: 0ó.158.455/m01-16

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURÀ LEVE, PADRAO MÉDIO,

60X190CM, ESPESSURA BE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: D0BRADIÇAS, MÔNTA-
uuwrrurÍ uv{ 

cEM E INSTALAÇÃo Do BATENTE, FECHADURA coM E{ECUÇÁo D0 FURo -

FoRNECTMENTo E TNSTALAÇÃo. AF_08/201 5

3.6.1

\
coMP0slÇÃo

PRÔPRIA

D etalhame nio:

Detalhamento:

www.imperdtriz. ma. gov. br
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ,

SECRETÀRIÂ DE INFRAESTRUTURA E SERVIçO§ PUBLICOS

SII,iFRA
Nô

MEMORIAL DESCRITIVO

nas lateÍais do vão;
.Em cinco posições equi€spqadas ao longo dos set§ montanbs (pemas), executar pre-Íuros com boca de 3mm e cÍavar pregos

em diagonâ1, dois a dois, Íormando um'X'; utilizar pregos gdvanizados com cabeçâ, bitDla 19 x 36, cÍevando dois pÍegos a 10cm

tanto do tôpo como da bâse de cada montantê;
. AplicâÍ uma demão de emulsâo betuminosa a tio na face êxtema do mâÍco, foÍmendo uma cameda dê p'oteção;

. Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco no inteÍior do vão;

.ConíeÍir sentido de abeÍtura da porta, cota da soleira, pÍumo, nivel e alinhánênto do maíco com a face da paredê;

.Preenchú com aÍgamãsâ toda a exlensão do vão entre o marco/batente e a parede; a aÍgamassa deve seí apliceda 6om consis-

tência de "farofu' (semi-seca), sendo bêm epiloada ente o marco e o contomo do ve);
. No minimo 24 horas apôs a aplic4ão inicial, retira os câlços de madeira e preencheí os esp4os com aÍgamassa YarcÍa';

. Medir a úavessa supedoÍ do maÍco ê rêcortar o treclp conespondenE do dizaÍ com pquena íolga;

oCom auxilio de gabaÍito, executaÍ os cortes a 45' (meia€squadria) nas eúemidades da peça que guamecerá o topo do ma6! i
babnte;
. Veriícar a allura dos alizares que sêrão fixados nos montanles dos batentes e senaÍ o excedentê;
.Apontar dois pregos na parte central da peça aflteÍioÍmente recoÍtrda e posicionâlâ exatamente rc topo do marco / batBnte; nã0

promovêr a Íxaqão definitjva;
. Encaixar na peça pr&fixada os âlizaÍês nos monbntês do marco / bdênte (na súâ posição find) e riscar com lápis a posição do

corte a 45", utilizando coÍrD gabaito a peça pr&fixada;
. Promcver o corb a 45' das exfêmidades dos alizar es (pegas coÍrespondeÍbs aos montantss) e fixar os alizares corn pregos sern

cabeça, espeados a cadâ 20 ou 25cm, inicjando pêlê peça supeÍiorl
. Posiciona a folha de porta no maÍca I batanle paa naícaÍ (ÍiscaÍ) os fechos quê dêr/êm se. ajustados. O ajusts deve se, feito

deixândese fulga de 3 mm em relação a todo o conbrno do maÍco / babnte e de 8mm ern relaç& ao nlvêl final do piso acabâdo. 0s
cortes, sê necessários, devem ser feitos com plaina e foÍmãoi
.l\4arcar a posição das dobradiças;
oMarcar, com auxÍlio do traçador de alturâ {greminho), a protundidade do corte para a instalaçâo dê dobradiças;
. Nas posÇões marcadas, êxecutar os encaixes das dobradiças com o auxílio de Íormão bêm afiado;
.Coloca dê laminâdo melamínico, liso brilhante, nos dois iados da

3.6,3 SINAP] 90844

KrT DE PORTA DE MADEIRq PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),

PADRÃO MÉDIO, 9OX21OCM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOSi DG
BRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÁO DO BA]ENTE, FECHADURA COM

EXECUÇÃO DO FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÀo. AF-08/2015

o Utilizar gabaÍib paa portas de 90x21ocm deüdarÉnte no esquadro;
. Pregar a kavessa nos dois montantes utilizando os prqos de 1 8x30;
. Pregar os sanafos utilizados coríp favas nos dois ângulos superiores e em dois pontos pe$endicutaÍes aos rÍoÍtantes, em ambos
os lados do batenb, com pregos dê 12x12, garantindo o esquadro da esfutuc;
o Confsir se o vão delxado pela obra está de ac$do com as dirnensões da podâ, com preúsão de Íolga de 3 cm tanto no topo como
nas laêrais do vão;
. Em cinco posiçÕes equi€spaçadas ao longo dos seus rnontantes (pemas), executar pré-furos com broca & 3mm e cÍavar pregos
em diagonal, dois a dois, formando um 1X'; ulilizar pregos galvanizados com cabeça, bitola 19 x 36, cravando dois pregos a 10cm
tanto do topo como da base de cada montantel
. Âplicai uma demão de emulsão bêluminosa a Íio na Face externa do marco, formando uma camada de proteção;
oColoca caiços de madeira para apoio e po6icionamento do marco no inbrioÍ do vão;
. coníedí seíltido de abêÍlura da poÍta, coh da soleim, prurno, nivel e alinhamento do ÍrEÍco com a Íace da parede;
. Preenchs com aruamassa toda a exênsão do vâo ente o maÍco/batefits e a parede; a argamassa deve seÍ aplicada com consis-
tência de "iaÍofd (semi-sêca), sendo bêm apiloada entre o marco e o contomo do vão;
.No minimo 24 hoas após a aplicâçfo inicial, retirar os calços de madeira e preencher os espaços com argarnassa Tarofa';
.Medir a travessa su do marco e recortaí o Íecho denE do alizaÍ com uena Ío

NO

lL a45
CP\

Detâlhêmênto:

sEcREÍARlÂ 0Ê TNFMESTRUTUM E gRfçOS PUBUCOS
Rua X Vn. - ttova hperâtrtz . cÉp: ó5.9c/-1âo
,mpeíàúiz - àÂ CNPJ: 06.15E.,í55lm01 - 16
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ESTADO DO MARAÍ{HÃO
PREFEÍTURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

.Com auxilio de gabarito, executar os cortes a 45' (meia-esquadria) nas exúemidades dâ peçâ que guamêcerá 0 topo do marco /
babnte;
. VeÍificar a alfura dos alizaes que serão fixados no6 rnontanês dos bâtentes e senar o êxcêdente;

.Apontar dois pregos na paÍte central da pega anbrioímente Íecortada e posicionâla exatsíEnte no topo do maíco / bâtenE; não

pÍomover a Íxação definiliva;
. Encaixar na peça prêfixada os alizees nos montantês do mâÍco I bdente (na sua po§çao final) e íscar com lápis a posiçáo do

corb a 45", utjlizando como gabaito a peça prÊfixada;
.Promover o coÍê a 45' das extremidades dos alizar es (peçâs conespondenês aos montanles) e flxar os alizâÍes com pregos sem

cabeça, espaçados e cade 20 ou 25cn iniciando pela peça superior;
.Posicionar a folha de porta no marco / batente paa marcaÍ (Íiscã) os techos que devem seÍ ajusEdos. 0 ajuste deve ser Íeito

deixando-se Íolga de 3 mm em Íelaqão a todo o contorno do marco I batente e de 8mm em relaçfu ao nivel ínal do piso acabado. 0s
corbs, se necessários, devem seí feitos com plaina e formâo;
.Marcar a posição dm dobradiças;
.Marcâr, com auxilio d0 traçador de altura (grâminho), a profundidade do corte para a instalação das dobradiças;
.Nas marcadas executar os encâixês das dobradi com o auxllio de formão bem aÍlado;

Ítr

Cr

.UüiizaÍ gabanto paa Fortas de 80x21&m deüdamente no esquadro;

. Pregar a travessa nos dois montantes utilizando os pregos de 18x30;

.Pregar os saraÍ06 utilizados como tavas rEs dois ângulos sup€riores e em dois pontos perpendiculares aos rnontantes, em ambos

os iados do balente, com pregos de 12x12, gaÍantindo o esquadÍo da eshÍuÍa;
. ConÍerir se o vão delxado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, com previsão de folga de 3 cm bnto no hpo como
nas laterais do vão;
.Em cinco pos'rções equi€spaçadas ao longo dos seus montantes (pemas), executar prê-fuÍos com brocâ de 3mm e cravar pÍegos

em diagonal, dois a dois, ÍoÍmando um'tr; utjlizar pregos galvanizâdos com cabeça, bitola 19 x 36, cravando dois pÍegos a 10cm
tanto do topo como da base de cada montante;
.Aplicar umâ demão dê emulsfo betuminosa a fiio na face extema do marco, formândo uma câmada de proteção;

. ColocaÍ calços de madeiía para âpoio e posicionamento do marco no interior do vão;

. C,onÍerir senüdo de abeÍtuÍa da poíta, 6ota da sdeira, prumo, nluele alinhamento do maÍco 6om a Íace da paÍede;

. Píêencher com argâmassa toda a extensáo do vão enfe o maÍcolbdente o a parede; a ârgamassa deve ser aplicada com consis-
Gncia de TaroÍa' (semi-seca), sendo bem apiloada enhe o marco e o conbrno do vã0;
. No minimo 24 horas após a aplicação iniciai, reürar os calços de madeira e preencher os espqos com ergeÍnassa Yarofa';
.Medir a tavessa supeÍior do marco e reco(âr o fecho conespondente do alizar com pequena folgai
.Com auxilio de gabaÍito, executaÍ os cortes a 45" (meia€squadria) nas extremidades de peça que guamecerá o topo do maíco /
batente;
.VeíificaÍ a altura dos alizaÍes que serAo fixados nos montantes dos batentes e serã o excedente;
.Aponhr dois pregos na parte cênfal da peça anteÍionnente Íecortada e posicionâla exâtamente no topo d0 marco / batentet não
promoveÍ a fixaçáo definitiva;
oEncaixar na pqa pÍ&Íxada os alizaÍes nos monbntes do marco / batênlê (na sua posição final) e riscaÍ com lápis â posÍção do
coÍb a 45', utilizândo como gabaÍito a peça prâtxada;

' Promover o coíte a 45' das eúemidades dos dizar ês (peças conespondentes aos ípntantes) e fixar os alizares com pregos sem
cabEa, espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superio[
.Posicionar a folha de porta no marco / bâtenle para marcar (Íiscar) 0s íe6hos que dêvem ser ajustrdos. 0 ajuste deve ser feito
deixando-se Íolga de 3 mm em relação a todo o conbmo do marco I batente e de 8mm em rêlação ao nivel final do piso acabado. Os
cortes, sê necessários devem ser feitos com laina e Íormão;

3,6.4 SINAPI 90843

tEciEÍÁRrÀ DE NTRAE IRUTUM E sEsvtços púrucos
Rlla Y, ,n' - Novà lmperaüiz . CEp: ó5.9{r-Í8ô
lmperât iz - ,r.laCNPJ: 06.15E.455/mOí-Í6

KIT DE PORÍA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEI\,{I.OCA (LEVE OU [4ÊDh),
PADRÁO MÉDIO, 8OX21OCM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DO.

BRADIÇAS, MONTAGA,4 E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM

EXECUÇÃo O0 FUR0 . F0RNECTMENTo E TNSTALAÇÃo. AF_08/2015

Detalhamênto:

www. imperatriz. mâ. gov. bÍ
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ESTADO DO .i{ARANHAO
PREFEITURA MUNICIPÀL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERYIçOS PÚBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

Í;!tlFRA

No\

"l o4l
CP

. Posicionar a tarjeta ne esquâdria e no baGnb onde será instalado e aprumála;

. Fazer marcações nos locah onde devem ser frxados os parafusos;

. Executar ão simultânea dos aafusos nos locais demícados.e

Detalhamento:

.Com auxllio de chapas esfeitss dê aça ou aluminio, posicion{ a esquadria no inteÍior do contamar6o, mantendô aproxirnadamente

as Ínesmas folgas nas duas laterais, no topo e na base;
.I,Jtlizando coÍrp gabãito a própíia esquadÍia, devidamefite nivelada e aprumada, marcar no contamaÍco a po§ção dos paÍafusos e
proceder â furação coÍrespondenb;
.Aplicar material vedante em foma de cordão em todo o contorno do Gontamarco;
o Posiciona a esquadria de fora paía denfo da edificaçfu, Íazendo pÍessão no material vedanb;
.AparaÍusar a esquadria no conúaÍnacoj
o Se as folhas e§iverem do marco cioná-las nos úilhos e testar seu funcionamento.

.ConferiÍ se o vão de ado pela oha está de êcordo com as dimênsões da poÍb, com preüsão de fulga de 3cm ênto no topo como
nas lãbÍais do vão:
.Com o auxilio dê um alicate, dobraÍ as gÍ as o súcienb para se execut r o chumbâÍrEnto com a argamassa;
oColoca calços de madeka para apoio da porta, deixando 2cm do piso acabado; intercalar papelão enfe os câlços e a folha de porta
paÍa que a mesma nâo seja dânificâda;
. Posicionar a porta no vã0, conbindo senüdo de abêrtura da porta, cots da soleira, píumo, nivel e alinhar ênto dâ porta com a Íace
da parede;

. Procedêr ao chümbamento das gGp6 com aplic4ão da aÍgamassa trCo 1:0,5:4,5; a arcamassa deve ser 4licada com consistên-
cia do 'ÍaroÍa' (semi-seca), sendo bem apiloada enüe o marco e o contomo do vão, envolvendo cada grea cerca de 15cm paa cada
lado;
.Após endurecimênto e secagem da argamassa, no mÍnimo 24 horas após o chumbamento das gÍapas, retirar os calços de madeira
e 0 papeláo e preencher todo o íeshnte do váo enÍe o batente/maÍGo e a paÍede; evitaÍ argamassa muito úmida, que redunda a em
acenhJâda de deskamento.

COBERTURÂ

sEcRErÁRiÂ DE |NFPÁESIRUTURÂ E s$vrç6 ptkrcos
Àià ! s/d ' Nova lmperâtíz - CEp: 65.907-160
lmpeGrri: - À{Â cNpJ: 0ó.158.4'5/m01-16

. Marcar a posiçáo das dohadiças;

.Marcar, com auxilio do üaçador de dtura (grêrninho), a profundidade do corte paÍa a inshlaçao das dobndiças;

. Nas posições maÍcadas, executar os encaixes das dobradiças com o auxilio de Íormáo bem dado;
,1OO7O5 

TARJEIATIPO LIVRE/OCUPAOOPARAPORTADEBANHEIRO.AF'122019

Detalhamento:

3.6.ô SBNFRA-CE C.I518 JANELADE FERROTIPO CAIXILHO DE CORRER OU MÂXIMAR

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMI-

NIO OU PVC, FIXADO COM BAGUEIE, AF 
-0112021-P

3.6.7 SINAPI 1A2161

Detalhamento

.ConÍeír medid6 dos vtus ê dos vidros, considerendo fôlga dê zmm ent'e o vidro e o câixilho de alumínio ou PVC;

.Colocã a fita de espuma de vedação em hdo o peÍimetro do caixilho, evtando o contrb diíêb do vidro com o caixilho;

.Posicionar o vidro cuidadosamente, úilizando lwas e venbsas;

.Encaixaí, primeiíaÍnerde, a basuête superior, paÍa evi6 a queda do vidro;

.Contnuar o processo com as demás baguetes;

.PosicionaÍ o perfil deboÍrachaentreabagueteeovidro,emtodoopeÍimetroparabloquearaenfadadeáguaeajudarafixaÍos
materiais.

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.

AF 121249
3.6 8 SINAPI 100701

Detalhamento:

3.7

www.imperatriz. ma. gov.br
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Sii.]FRAESTADO DO MARAT{I{ÃO
PREFEI?URA MUNICIPAL DE IMPERATR.IZ

SECRETARTA DE INFRAESTRUTURÂ E SERVIçOS PÚBIICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

No

'l o4t
CP

J./. t
coMPosrÇÃo

PRÔPRIA
COMPOR.O2S

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M,

FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECPÁ.

MENIOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARÍA E

CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINIURA DE ACABAMENTO

Detalhamento:

. Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI's necessários, sendo que os cinhs de segurança tÍava-
quedas deverão estar aoplados, a[avÉs de cordas, a terças ou ganchos ünculados à esuuturai
.0§ montadores deveÍão caminhar sobre Ébuas apoiadas sobÍe as Erças, sendo as tábuas providas de dispo€iüvos que impeçam

seu escoregemenh;
.Antes do inicio dos sêrviços de colocação das telhas devêm ser conferidas as disposições de tesouras, meia-tesouras, terças, els
mentos de conlíaventrmento e outros. Deve ainda seÍ vedficado o disErciamento ente terças, de forma a se atender ao recobrimen-

to t'ansversal especificado no projeto e/ou ao recobÍimento mínimo estabelecido pelo fabricente das telhas;
.A colocação dêvê ser Íeih poÍ Íiadas, com as Glhas sempre alinhadas na hoúontal (fiadas) e na vertical (Íaixas). A montagem deve

ser iniciada do beiÍal paa a cumeeira, sendo as águas opostas montadas sirnultaneafl]ente no senüdo contráÍio ao venlo pledomi
nante (telhas a barlavento recobGm telhas a sotavenb);
. FixaÍ as telhas em quaúo pontos alinhados, sempre na onda alh da blha, uülizando parafuso autoperfuÍante (bíça em perfil metál;-

co) ou haste reta com gancho êm Íeno galvanizado (terça em madeira);
Na c0m aralusos ou hastes corn rosca não dêve ser dado êxcêssrv0 ue venha a amassa atelha metálica

.Na execução dos serviços os fabalhadoíes deverão es6 munidos dos EPI'S necessários, sendo que os cintos de segurança úava-
quedas deverão êstar acoplados, afavês de cordas, a EÍças ou ganchos vinculados à esfutura (nunca às ripas, que poderão romper
ou soltar com certa facilidade);
.0s monhdores deverão caminhar sobrê tábuas apoiadas sobre as teÍqas oú cai&os, sendo as tábuas proüdas de dispositivos que
impeçam seu esconegamênb;
. Observar o fel cumpÍiÍnentc do projeto da cobeÍtura aEndendo a seção fânsveísal e o posicionamento especificado para os nrÍosi

. FÍxar as peqas na estutura ê madeira do telhado por meio de pregos de 40 inox regularmer,te esp4ados, reluntando a cabeça
dos com selante a base de uretano.

3.7.4 SINAPI 94228

Detâlhamento:

I . Promover a união das peças em 40
convenienE limpeza i apliceão de fluxo

. Na execução dos serviços os trabalhadores deveÍ'ao
quedas deverão estar acoplados, aüavés de cordas, a
ou soltar com certa Íacilidade);
.Os montadores dêverão câminhaÍ sobre tábuâs apoi
impeçam seu esconegamento;

sEcRgr Rra DE ÍNFRÀESrRUTuR^ E s€nyço6 púBl.rcos

Rur Y, 5/Íf - Noya lmperatriz - a!* ó5,9tfr-í88
hperatriz - {Á cNpJ: 0ó, 158.455/0@í -16

galvanizado rnediante fxação com Íeblbs de repuxo e soldagem com filete continuo, após
nas chap6 a serem unidas;

eslar munidos dos EPI's necessários, sendo qlle os cintos de segurança tava-
terças ou ganchos ünculados à estrutura (nunca às Ít'pas, que poderão romper i

adas sobre as têrças ou câbros, sendo as tábuas providas de disposilivos que

.obsêrvar o fiel cumprimenlo do projeto da cobortura, áendendo a seção fansvêísal especificâda para as calhas e o caimênto mi-
% no senüdo dos tubos col

D etalhamento:

.A cobel1uía soÍá com esfúLra metálica em Esoura ou lreliça, vão livre de 12m, com fornecimento e montagem. A instal4ão sera

de acordo com as normâs do iabricanb e aprovada pela fiscalizaç&.

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, CO[,,I ATÉ 2 ÁGUAS,

TNCLUSO |ÇAMENTo. AF_06/20í 6
SINAPI Y+tt 5

RUFO EM CHAPA DE AÇO GATVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM,

INCLUSO IRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016
111 SINAPI 94231

DetalharÉnto:

nimo de 0

www.imperatriz. ma. gov. br
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CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 0612016

I
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ESÍADO DO MARANHÃO
PREFÊITURA ITUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PúBLICOS N"

INFRA
iie

MEMORIAL DESCRITIVO

. Promover a união d6 peças em aço galvanizado Ín€dianE fixação com rebites de Íepuxo e soldagem com fileê contínuo, após

convenienb limpeza/ aplicação defluxo na§ chap6 a serem unidas;

. Fixar as pêçs na esúutura de madeiÍa do tdhado poí íEio dê pregos de 40 inox regulamênle esp4ados, Íejuntsndo a câbeça

dos com selante a base de

. Perfil exrudado, a paÍ1ir de PVC de alto irpeb (Policloreto de vinil rÍgido). 0 tono de PVC pode ser rígido ou flexivêl. Ambos s&
compostos por pánéis lineares, que se encaixam ente si pelo sistema macho-íêrnea, n& aparecendo emendas.
r0 fono de PVC tem peso reduldo, aplicação §mples e rápida com gÍampos ou parafusos. 0 ÍorÍo de PVC resiste peÍêitamenb à

maioÍja dos agentes qulmicos, detergentes usuds, gâes indusfiais, ôleos e graxas, bem como a bactári6. Permanece inalterável

aos fenômenos da conosão do ar do maÍ e dos fungos.
. Devido ao baixo peso e alta resislência das chapas de PVC, serão fixados nas e8fuhjras da cobertura por meio de peÍfis metálicos
(meElon) perfeitamênte nivelados, e a estes ixados poÍ meio dê rebites meÉlicos.
.Foros assentados com manch recortes e furos em locais não serão aceitos a fiscali

.Taliscarnento da base e Execuçâo dã mestras.

. Lançamento da argamassa com colher de pedreiro.

da camada com o dorso da colher de

4 041
cP

sEcRErÁRrÂ 0E ÍNrRÂEsrRlmJRÁ E 3€Rvços úBucos
Rrâ Y 3,/n . Nova tmp€rÀtÍiz . CEp: 65.907,Í80
Imp.ràt iz - t4ÁCNPJ: 06-Í58.a55/moí-16

CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM,

ASSENIADo CoM ARGAMASSÁ 1:6 CoM ADITIVO. AF-1112020
1019ô6SINAPI

Detalhamento:

. Limpar a superfrcie onde será assentada a peça, deixando-a livre de irÍegulaÍidades, poeiÍa ou outros mabÍiais que dificultam a

aderência da aÍgamêsa;
.Molhar toda a superficie utlizando broxa;
.Aplicaí argamassa no substato e na peça de mârnoÍe/granito e passar desêmPenadeira dentada;

.Assentâr, primekamente as peç6 das extremidades e mnÍerir nlvel e prurno;

. Esticar a linhe guia para assentrírenh das demais peças;

| 
. Repetir o procedimento de assentarnento das peças até completar o chapim;

I 
. Quando necessáno. efetuar coíte da peça com sera ciÍculaÍ edequada ptra mármores e grânitos;

I 
. Conferir alinhamenh e nlvel;

I .Fazer o âc*anxento da pane infeÍior do chapim.

J.O FORRO

coMPosrÇÃo
PRÔPRIA

FORRO DE PVC, EM LAMINAS DE 6OOX1OCM E ESPESSURA DE 8MM, LISO -

INCLUSIVE COLOCACAO, E ESTRUIURA OE SUPORTE
3.8.1 c0MP0R.005

Detalh anento:

?o REVESTI MENTO

CHAPISCO APLICADO EM ATVENÁRIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO IN-

IERNAS, CoM CoLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO l:3 COM PRE-

PARO EIÚ BETONEIRA 4OOL. AF 0ô/2014

3.9,1 SINAPI 87879

Detalh amênto

. Umêde@r a base pare evitaÍ ressecamento da ârgamassa:
ocom a argamassa pêpareda conÍorme êspecilcado pelo proielista, aplicar com colhêr dê pedrêiro vigoíosâmêntê, íormando uma
camada uniforme de espessurâ de 3 a 5 mm.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, ENI ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BEI'ONEIRA 4OOL, APLICADA MANUALMEN.
TE EM FACES INIERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 2OMM, COM EXECU.

ÇÃo DE TALTSCAS. AF_06/2014

3.9.2 SINAPI 87 529

[0.

www.imperatrÍZ. ma. gov. br
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ESTADO DO I4ARAI{HÃO
PREFETTURA T.IUNICIPAL DE IMPERATRIZ,

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PUBUCOS

sihrFR

s€c(5rÁRlÂ DÊ |NFRAf,STIUTURÂ E SERVTçOS hUCOS
hjaY 5/n'. No{,a ImpêraLiz. CEP: 68.907,180
lmpeí-atíiz - lrA cNpJ: 0ó.1 58.455/000í,16

).0src
CP

?o? SINAPI 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMÀSSATRAÇO 1:218,

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 4OOL, APLICADO I\'IANUAWENIE EM

FACES INIERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENIE COM AREA MAIOR QUE

10M2, ESPESSURA DE 2OMM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF-06/2014

3.9.4 SINAPl 87265

REVESNMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EfiRA DE DIMENSÕES 2OX2O CM APLICADAS EM AMBiENTES

DE ÂREA MAIOR QUE 5 IW NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF-06/2014

.AplicaÍ e estender a argamassa de assentaÍnenb, sobre uma base totâlrnente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempena-

deira formando uma camada uniÍome de 3 mm a 4 mm sobÍe área tal quê faciliê a colocação das placas cerâmicas ê que sejâ pos-

sivel respeitar o bínpo de abeítura, de acordo com as coíldições atÍnosÍéÍicas e o tipo de aígamassa utillzada.
. Aplicar o lado denteado da desêmpenadeira sobre a camâda de argamassa Íormando sulcos.
.Assenhr cada peça ceÍâmica, compÍimindo manualÍnente ou aplicando pequênos impactos com maÍtelo de bonacha. A espessura

de juntas especificedâ pãa o lipo de cerâmica deverá seÍ ob6ervada pod€ndo ser obtida empregandGse espaçadorcs previamente

gabêfitados.

.fuós no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxÍlio de uma desempenadeirâ de

EVA ou bonâcha em movimentos continuos de va; e vsn.
.L ar a area com umedecido

Detalhamento:

. Lançar parte da água e todo agregado na bebneira, colocandca em moümento;

. Lança o cirEnh conÍorme dosagem indicada

.Após algumas volbs de bêtoneka, Iança o restánte da água;

. Respeitar o bmpo minimo de mistura indicado pela noÍmalização tecnica dou pelo fabricante do equipamento, permfindo a mislura
de todos os matenais.

.Aplicar e estsnder â aÍgamassa de assentamento, sobre a base btalmente limpa, sêca e curada, com o lado liso da dêsêmpenadei-
ía furmando uma camada unibnne de 3 mm a 4 mm sobÍe áÍea tal que Íacil ite ê colocação das placas ceÍâmjcas e que se.ia possivel
respeitsr o tempo de aberturâ, de acordo com as condiçôes atrnosÍéricas e o lipo de agamassa utilizada.
. AplicaÍ o lado denteado da desempenadeira sobÍe a camada de aÍgamassâ fomando sulcos.
. Assentar cada peça ceÍâm
dê juntrs especiÍcada para

ica, comprimindo manualmente ou aplicando pequ$os impacbs com mertelo de bonacha. A espessura
o üpo de ceÍâmica deveÍá sêr observada podendo seÍ obtida empregando.se espaçadores preúamente

. Sanafeamento da camada com a Íégua rÍEtâica seguindo as mesúas exeoutadas, retirando-se o excesso.

.Acabamento adeira de madeira.al: ccm

Detalhamento;

.Taliscamento da base e Execução das meskas.

. Lançamento da argamassa com colher de pedÍeim.

. Compressão da canada com o doGo da colher de pedreiro.

. SarafeaÍnento da camada com â rêgua metálica seguindo as mest'as execuhdas, reürandG§e o excesso

. AcabaÍnento supedcial: desempenamenh com desempenadeira de madeira.

3.10 PISO

IÁSTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPES-

SURA DE 5 CM, AF-07-2016
95241

REVESTIMENTO CERÂMíCO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

EfiRA DE DIMENSÔES 45X45 O]\4 APLICADA EI\4 AMBIENIES DE ÁREA MAIOR

QUE 10 M2. AF_06/2014

3.10.2 SINAP] 87251

Detalhamento:

www.imperatriz.ma. gov. br

MEMORIAL DESCRITIVO
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Detalhamento:

3.10.1 SINAPT
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ESTADO DO HÀRANHÃO
PREFEITURÁ MUNICIPÀL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURÂ E SERVIçOS PúBLICOS

17

giI,IFRÂ

MEMORIAL DESCRITIVO IU
?

. Corbr as placas ceÍâmicas em Íaixas de 7cm de altura.

.Aplicar e esbnder a argamassa de assentarnênb, sobÍe uma base totalÍnente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempena

deira, formando uma camada uniforme de 3mm a 4ÍÍm sobre âíea tal que hcilib a colocaç& das placas cerâmicas e que seja possi-

vel rêspeÍbÍ o tempo de abertJra, de acoÍdo com as condiçÕês atnosÍérícas e o üpo de argamassa utlizada.
oAplicar o lado denteado da desenpenadeira sobrê a canada de argamassa formândo sulcos.

. Aplicar uma camada de argamassa colante no tãdoz das peças.

"Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequênos impacbs com marElo de bonacha, A espessura

de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obüda empregandlse espaçadoles pÍeüamente
gabaÍitados.

.Após no miniÍno 72 hores da aplicaçâo das placas, apli:aÍ a argamassa para rejurrtamento com auxilio de umâ dêsempenadeira de

EVA ou boracha em movimentos continuos de vd e vem.

a atea com umedecido

3.11 INSTALAçÕES ELETRICAS

Detalhamento:

. Conêct+se o soquete aos cabos da rede eléüica já insblados;

. Ros ueiase a I ada âo

3.11.5 SINAPI

Delalhamento:

J. I,J SINAPI o?nnn TOMADA BAIXA DE EMBI[nR (1 MÔDULo), 2P+T 10 A, jNCLU|NDO SUPORTE E
PLACA - FoRNECTMENIo E TNSTALAÇÃo. At_12t2015

TNTERRUPTOR S|MPLES (1 MÓDUIo), 10tú250V, |NCLUINDO SUP0RTE E
PLACA - FORNECTMENTO E INSTALAÇÃo. AF _12nns

.Após no mÍnimo 72 horas dê aplicação das placas, aplicar a argamassa para Íejuntamento com auxilio de uma desempenadeira

EVA ou bonacha em movimentos continuos de vai e vem.

er ê área com ano umedecido

3.10.3 SINAPI 88ô50

Detalhamento

LUMINARIA TIPO CATHA DE SOBREPOR, COM REÂTOR DE PARTIOA RAPIDA

COMPOR.OOG E LAI\IPADA FLUORESCENIE 2X2OW COMPLEÍA, FORNECIMENTO E INSIA.
LACAO

3.11.1
coMP0srÇÃ0

PRÔPRIA

Detalhamento:

. SeÍá instalada luminâia tipo calha, dê sobrepoí, com Íeator de paffda rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, compleia.

úMPA0A coMpAcrA FLUoRESCET,ITE DE í s w, BASE E27 - FoRNEcrMENro
E |NSÍALAÇÁo. AF_02020

3.11,2 SINAPI 97611

Detalhamenlo

. Utlizando os techos deixados disponÍveis nos pontos de fornecimento de energia, liganr-se os cabos às hmadas (modulo);

.Em U] filG-se o Íúdulo ao í'la

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÔDULO), 2P+T 1O A, INCLUINDO SUPORIE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSIALAÇÃo. AT _122015
3.11.4 S]NAPI 91996

Detalhamento:

0s trechos deixados disponívêis nos pontos de fomecimenb de energia, ligaÍrse os cabos * lomadas (módulo);.Utilizândo
rEm fixa-se o módulo ao não lado na com

.Em na

www. imperatriz. ma. gov. br

.Utilizando os úechos deixados disponÍveis nos pontos de forneclmento de energia, lisam-se os cabos à tomadas (módulo);
fixa-se o módulo ao s não 0st

sEcRErÂRlA DE tMRAgSriuTUM E Smíç6 pr.Blco§
tuà I s/no - lloYa hp€rârrh . CEp: ó5.907.180
lmpêíaríiz - nÂ CNPJ: 0ó.158.455/@1-16

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA

EKTRA DE DIMENSÔES 6OX6OCM. AF-06/20,14

l

I

l
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MEMORIAL DESCRITIVO

eApôs o elefoduto já estaÍ instalado no local defnido, inicia-se o processo dê passãgem dos cabos;
.Faz-sê ajunção das pontas dos cabos comfib isolênb;êm trechos longos, Íecomenda-s8 a uülização de íih guia;

.Com os cabos já preparados, se.ia com fi1a isolante ou com fh guia, iniciase o pmcesso de passagem por denfo dos eleÍodutos

alé chegar à ouÍa extremidadê;
.Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixase fechos de cabo pãa foÍa dos ponhs elêFicos paa ÍaciliEr a futura liga-

c?

SINAPI

. Apôs o eletodub já eshÍ insblado no local definido, inici+se o pÍocesso de passagem dos cabos;
o Faz-se a junção das ponhs dos cabos com fitr isolante; em trechos longos, Íecornendasê a uülização de tb guia;
. Com os cabos já preparados, seie com fita isolante ou com fta guia, iniciase o processo de passâgêm por dentro dos elefodutos
aÉ chegar à outra exfemidade;
.Já com os cabos passados dê um ponto a oufo, deixase trechos de cabo paÍa Íora dos pontos eléticos pam hcilitar â futjra liga

01oln CABO DE COBRE FLEXiVEL ISoLADo, 6 t[M', ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
ü rr')u 

clRcurros rERMrNAts - F0RNEC|MENTo E lNsÍALAÇÃo. AF-122015

sEcRErÀ a DE tNFRÁssTRuruM E sERvtç06 úBucos
Rua Í s/nq " l{0!? lmpêGtfiz . Cfp: ô5.9C/-180
lmperat.tz - À^A CNPJ: 0ó.1 58.455 /0001 .1 ó

No

I O5L

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÔDULOS), 1OAi25OV, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAçÂo. AF-1AlA$919593.11.6 StNAPt

Detalhamento:

. Utilizando os trechos deixados disponiveis nc pontos dê fornecimento de energia, ligan-se os cabos # inEÍruptoíÊs (modulos);

.Em sêguida, fixase o môdulo ao suporb (não cmbrÍplâdo na composlção).

INIERRUTTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 1OA/250V, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃo. AF JA2A15
3.11.7 SINAPI 91967

Detalharnento

. Utlizando os fechos deixados disponiveis nos pontos de fumecimênto de energia, ligam-se os cabos aG inteÍuptorês (mÔdulos);

.Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição).

CABO DE COBRE FLEXiVEI ISOLADO, 2.5 MM" ANTI.CHAMA 450/750 V, PARÂ

CIRCUITOSTERMINAIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃo. AF.1Z2O15
3.11.8 SINAPI 91926

Detalhamento:

Detalhamento:

.Após o eletoduto já estar instalado no locai deinido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;
r Faz-se a junção das pontâs dos cabos com fita isolanb; em trechos longos, recomendlse a utilização dê fita guia;

. Com os câbo6 já prêparados, sêja com fb isolanb ou com fita guia, inici+se o processo de passagem por dento dos eletodutos
aÉ ôhegaÍ à outra eúemidade;
.Já c{m os cabos passados de um ponto a outo, deixase techos de cabo paa ÍoÍa dos pontos sléÍi@s paÍa fecilitâr e fufura liga
çã0.

Detalhamento

ELETRODLIo FLEXIVEL CORRUGADO, pVC, DN 20 MM (12), PARA CIRCUI-
TOS IERMTNA|S, TNSTALADo EM PAREDE . FoRNECIMENTO E TNSTALAÇÃo.
AF-142915

3.11.12 SINAPI 91852

Detalhamento:

.Verifica-se o comprimento do techo da instalação;

. Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletoduto:

. Fixa-se o eletroduto no locai definido através de abraçadehas (os êsforços de fixação das abraçãdeirâs não estáo conternplados
nesta

www. imperatriz. ma.gov. br
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E§TADO 8O MARÂI,.HÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE IIIIFRÂESTRUTURA E SERYIçOS PÚBLICOS

SI§FRA

No

I ú53
CP

.Verifica-se o comprimento do techo da instalação;

. Corta-sê o comprimanto necessário dâ bobina do elefodub;

.Fixa-se o elefodub no local definido afar€s de abraçadeiras (os esÍoÍços de fixaçêo das abraçadeiras não esÉo c{ntemplados

nesta composição);
oAs são deixadas livíes coÍlexão

3.11.13 S|NAPT 91854

3.11.14 SINAPI 9í8s§

. VerÍficase o comprimenb do Íecho da instelaçâo;

. CoÍtâse o comprimento necessáÍio dâ baÍra do eletoduto dê PVC rigido;

. Encaixa$e a taÍÍaâ, própria paÍa cÍiar a rosca, na exü'emidade do eleüoduto;

. Faz-se um giro paÍa direita ê % de volta para a esquerda;

. Repetese a operação anteÍior atê atngk a Íosca no comprimento desejado;

. Encaixa-se o eleüoduto no local dêfinido;

.Aê exfemidades são deixad6livres conexão

3.11.17 StNAPt 9046ô

sEcnErÂRrÂ DE r|f,i^EslruTuta E sExrflços F&tros
Rua Y, s/nc . ltora lmpeauiz - íiP: ó5.9ü/-1â0
Imoêratdz . ÀlA CNPJ: 0ó.158..155/0001.1ó

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4'), PARA CIRCUI-

TOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE . FORNECII\/lENIO E INSTALAÇÃO

AF 1A2ú5

ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1J, PARA CIRCUIIOS

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇAO,

AF_142U5

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMATSiDIS'TRIBUIÇÃO COM
DIÂMETRoS MENoRES oU IGUAIS A 40 MM. AF O5I2O15

.As exfemidades são deixadas livres para posterior conex&.

Detalhamento:

.VeÍfica-se o comprimento do fecho da instalação;

. Coúa-se o comprimento necessáÍio da baÍÍa do elefoduto de PVC ígidoi

. Encaixa-se a taÍraxa na êxtremidade do ebfodub;

. Faz-se um giro para direita e % de vdtr para a esquêrd4

. Repêtêsê a opeÍâção ânbÍior atê alingir a rosca no coÍnprirn€nb desejado;

. Fixa-se o eletodub no locai definido ataves de abreadeiras (os esíorços de Íxâção das ebreçadeÍas não estâo corÍtemplados
nesb composição);
.As extremidedes são dêkadas livÍes pa'a pGterior conexâo.

ELETRODLTTO RiGtDo ROSCÀVEL PVC, DN 50 MM (1 1/2',), PARA REDE EN-

TERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÊIRICA- FORNECIMENIO E

TNSTALAçÃo. AF_12021
930083.11.15 StNAPt

Detãlhamênto:

RASGO EM ALVENARIA PARA RA]VIAJS/ DISTRIBUIçÃO COM DIÂMETROS ME.
NORES 0U |GUATS A 40 Mt4. AF_05/20't5

s04433.11.16 StNAPt

Detalhamento:

. Execução do coÍ1e da alvenaÍia de acordo com marcação prévis utilizando manêta ê talhadeira;

.0s cortes devem ser gabãitados hnto no façado quanto na profundidade, paa que os tubos embuüdos não sejam forçados a fazer
cuÍvas ou desvios;

que o diâmeüo de qualquer tubulação não se.ia nEior do que um terço
a do bloco.

.No caso de coÍEs horizontais ou inclinados. recomenda-sê
da

.Vedficação do pÍojeb;

. Exêcução de macação paÍa rasgo;

www imperatriz. ma. gov. br
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9]§:RAESTADO DO }IÀRANHÃO
PR.EFEITURA MUT{ICXPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE IilFRÂESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

. Veíificação do pÍojeto;

. Execução de marcação para Íasgoi

. Execução do corte da alvenaria de acordo com marc4áo prévia utilizando maÍreta e hlhadeira. Os cortes devem ser Eabaritados

tanto no taçado quanto na proÍundidade, paÍa que os tubos embúidos não s§am foçados a fuzer curvas ou desvios. No caso dê

coÍtes hoÍizontals ou inclinados, recomenda-se que o díâmeúo de qualquer fubulação nã0 seja maior do que um teÍço da largura do

bloco;
.0s materiás devem seí soldados com adesivo plástico aproprido, após lixâÍEnto com lixa d'águâ e limpeza com solução desen-

gordurante das superficies a serêm soldadas;
. Limpar a ponlâ e a bolsâ dos mãteÍiais com soluçfo limpadora;
.0 adesivo dêvê ser aplicado unifonrEmente na bdsa (canada fina) e na pontr ou exÍemidade do tubo (camada mais espessa).

. Para o fubo, encaixâr a ponta nâ bolsa da conex& aplicando % de voltâ. Mantêr a jufih sobÍe pressão manual por aproximadamen-

& 5 minutos;

.Após a junçâo das peças, devese remover o excesso de adesivos, pois estes ateam o PVC. Náo movimêntâlos por, aproximad+

mênte, 5 minubs;
. Após soldagem, aguardar 24 hoÍas antes de submeteÍ o sistema às pressõss de serviqo ou ensaios de estanqueidade e obsfução,
. PaÉ o chumbarEnto linear, lançd a aÍgamassa por sobre o rasgo até sua total cobertira;
. CobriÍ toda a extensão dos techos de rasgo de tubul@;

soíreram chumbamentos

NO

/ta54
CP

3.11.19

74131t1
QUADR0 DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EtllBUTlR, EM CHAPA lllEfALlCA,
PARA 3 DISJUNTORES 1ERMOMAGNENCOS MONOPOLARES SEM BARRA.

MENIO FORNECIMENTO E INSTALACAO

COMPOR.OOT CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO (PADRAO DA CONCESSIONARIA TOCAL}

.Será feita a instal4ão da caixa paÍa o medidor monofásico - padrão da concessionária local

coMPosrÇÃ0
PRÓPRIA

3,1 1.20 SINAPi e6e86 fft|j*',/tt**ENlo 
34 PARA SPDA - FoRNECIMENT0 E INSTALAÇÃo

Detalhamento:

3.11.21
coMPoslÇÃo

PRÔPRlA
COMPOR,O33 CA]XA DE PASSAGEM 3OX3OX4O COM TAMPA E DRENO BRITA

. SeÍá feita a i de calxa dê passâgem paÍa a instal c0m

o Escavar da vala de acordo com o projeto de engenharia.
A escavação deve atender às eÍgências da NR 18.

Dêtalhamento:

Detalhamenh:

. Encaixa-se o fundo do quadro de distibuição de luz no bcaljá estabelecido;

.Êm seguidaÍxa-se o benarnento principal, que seNe como suporte para os disjuntores;
o Apôs, tx+se o banamento de teÍra e neLto.

Detalhame nto

. Verifica-se o local da instal{ão;

.0 solo é molhado para ÍacilitsÍ a ênúada da haste;

.A haste ê posicionada e martelada no solo até alcançar a profundidadê ideal.

Dêialhamentoi

3.11.22 STNAPT 93358 ESCÂVAÇÃO MANUAL DEVALAS. AF_03/2016

Detalh amento

wwwimperatriz.ma,gov.br
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ESTADO DO iIARÁNHÃO
PREFEITURA I.IUNICIPÀL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE ÍNFRAESTRUTURA E SERVrçOS PÚBLICOS

3.11.23 StNAPt 94342

3.12.2 SINAPI 89356

SINAPI

MEMORIAL DESCRTTNO

ATERRO MANUAT DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA AF-05I2016

TUBO, PVC, SOLDÀVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUFRAMAL DE

ÁGUA - FoRNECIMENT0 E TNSTAL{ÇÃo. AF -1212afi

No

c?
li055

o lnicia-se, quando necessáÍio, com a umidificaÉo do solo ãfim de atingir o teor umidade óüma de compactação prevista em projeto

. Escavação da vala de acordo com o projeto de engenhaía.

A escavação dêvê aEnder às exigências da NR 1 8.

3.12.1 SINAPI 89355
TUBO. PVC, SOLDÂVEL, DN 2OMM, INSTALADO EM RAITTIAL OU SUB.RAMAL OE

ÁcuA - FoRNECTMENTo E INSTALAÇÃo. N 
-1212014

.Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropÍiado, após lixâmenh com lixa d'água e lirnpeza com solução desengordu-

rante das superficies a serem soldadas;
. Limpar a ponia e a bolsa dos tubos com solução limpadoÍa;
oO adesivo deve ser aplicado uniÍormemente na bolsa da conexão e na eúemidade do tubo- Encaixar a ponta do tubo na bolsa da

conexáo aplicando % de volta. lúanter ajunta sobre pBssão manual por aproximadarnênte 5 minutos;

.Após soldagem, aguardaÍ 12 horas anEs de subÍÍcter a tubulação à pressões dê seMço ou ensaios de estsnqueidade e obstu-

3.123 SINAPI

.Os fubos devem sêÍ soldados com adesivo plásüco apropriado, após lixamênb com lixa d'água e limpeze com solução desengoídu-

rante das superficíes a sêrem soldadas;
. LirÍpa a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadoÍa;
.O adesivo deve ser aplicado uniÍormeÍrEnb na bolsa da conexfu e na extemidade do tubo. EncaixaÍ a ponh do tubo na bolsa da

conexâo aplicendo % de voltr. Manter a juntr sobÍe pressál manual por aproximadanente 5 minutos;
.Após soldagêm, aguaÍdar 12 horas antes de submeteÍ a fubulação as pÍessóes de serviço ou er§âios de estanqueídade e obstru-

eo.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSIALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DEõYrb/ Acul- poárurcrrvreNTô E TNSTALAÇÃo. AF-1íl2014

Âorro TUBo, PVC, SoLDÀVEL, DN 50MM, TNSTALÂDO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECTMENTo E TNSTALAÇÃo. AF_122014

Detalh amenlo:

3.12 INSTALAçÓES HIDRAÚLICAS

Dêtalhamenlo:

.Os tubos devem ser soldâdos com edêsivo plástco apropíado, após lixamento com lixa d'água e limpeza com solução desengordu-

rante das superficies a serem soldadas;
.Limpar a ponta e a bolsa dos tJbos com solu@ lirnpadora;

.O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na eúêmidâde do tubo. Encaixar a ponta d0 fubo na bolsa da

conexão aplicando % de volta. l\4anbr a junta sobre pressâo manuâl poÍ aproximadamente 5 minutos;

.Após soldagem, aguardar 12 horas antes de subÍneter a tubulação à pressões dê seÍvip ou ensaios de eshnqueidade e obsfu-

Detalhamento:

Detalhamento:

. Os tubos devem ser soldãdos com adesivo plá,stco apropÍiado, após lixamênto côm lixe d'água e limpeza com solução desengoídu-
rante das superflcies a serem soldadas;
.Limpar a ponta e a bolsa dos lubos com solução limpad0ra;
oO adesivo deve ser aplicado uniforÍnemenle na bolsa dâ conexão e na exlemidade do tubo. EncaixâÍ a ponta do tubo na bolsa da

volta. fuLalter a junta sobre pressáo manual por aproximadamente 5 minutos;conexão aplicando %de

www.imperatriz. ma. gov. br

. - SINFRA
'r"4*-#-

I

I

I

Detalhamento:

I
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ESTADO DO I/IARANHÃO
PREFEITURA MUNICTPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE IIFRAESTRUTURA E SERWçOS PÚBUCOS

ÉiNFRA

No

/ 0§6MEMORIAL DESCRITIVO

3.12,ô StNÁPr

JOELHO 90 GRAUS COIVI BUCHA DE LATÃo, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM. X 1/2'

INSTALADO EM RÁMAL OU SU&RAMAL DE ÁGUA . FORNECIMENTO E INSTA-

LAçÃo. AF_12/2014

Detalh âmênto:

.As conêxÕês devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d'água e limpeza com solução desên-
goÍdurante das superícies a serem soldadas,
. LimpaÍ a ponia e a bolsa com solução limpadoÍa;
.0 adesivo de\,ê seÍ aplica& uniformemenle na bolsa (camada fina)e na pontr do tubo (camada maís espessa). Após ajunção das
peças, devÊse remover o excesso de adesivos, pois estes attram o PVC. Nâo movimentálos por, aproximadaÍnênte, 5 minutos;

24 horas antes de subrrEter o sistema âs de ou ensaios de

CP

90373

sEcnEflxlÁ DE TNFMESIRUTURA E sERlítçú púBucos

Rla I §/n. - Nova rmperatriz - crP: ó5.9{7-180
ImpêrôtÍlz - À{a CIPJ: 06.1 5E.455/0oí .16

3.12.7

.As conexõ€s dêvem ser soldedas Çom adesivo plástico apmpriado, após lixamenb com lixa d'água e limpeza com solução desen-
gordurantB das superflcies a serem soldâdas:
.LimpaÍ a ponta e a bolsa com solução limpadora;
.0 ade§vo deve ser aplicado unifonnemente na bdsa (camada fina) e na ponta do túbo (câmada mais espessa), Após ajunção das
peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois esles atacam o PVC. Não movirnentá-los por, aproximadanente, 5 minutos;

sold uardar 24 horas ântes de submeter o sistemâ às ressões de ou ensâios de dade e ob

.^uD^er.Ãô JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÂo, PVC, SoLDAVEL, DN 20LrtM, X 1/2

"":"I^:"lyl' coMpoR.o0o TNSTALADo EM RAMAL ou SUSRAMAL DE ÁcuA - FoRNECIMENIo E INSTA-

'KU'.'.A LAÇÃo. AF-122014

.Apôs soldagem, aguardar 12 lDras anGs de subnreier a tubulaçâo âs prêssões dê serviço ou ensaios de êstanqueidade e obstu-

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LÂÍÃ0, PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM, X 3/4
INSTALADO EM RAMAT OU SU}RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTA.

LAçÃo. AF_122014
SINAPI 89366

Detalhamento:

.As conexôes devem ser soldadas com ade§vo plástico apropriado, após lixamênto com lixa d'água e limpezâ com solução dêsen'

gorduranb das superficies a serem soldadas;
. LiÍnpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;

.O adesivo deve sêr aplicado uniÍoÍmemente na bolsa (camada finâ) e na po0tâ do fubo {camada mais espessa). ApÓs ajunção das

pegâs, dêve-se remover o excesso de adesivos, pois 6sês abcam o PVC. Nâo írDvimentiá-los por, aproximadaneote, 5 minutos;

uardar 24 horas antes de submeEro sistema às ressões de dade e obou ensaios de

Detalhamento:

.As conexÕes devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, apos lixernento com lixa d'água ê limpeza com soluçeo desen-
gordurante das superficies a serem soldadas;
.Limpar a ponta e a bolsa com soluçâo Iimpadora;
.O adesivo deve ser aplicado uniÍor'Temente na bolsa (camada fina) e na pontr do túbo (camada mais espessâ). Após ejunção das
peças, devese renover o excesso de adesivG, pds êstes ahcam o PVC. Não moviment+los por, eroximadamente, 5 minutos;
.Apôs soldagem, aguardar 24 horas antes de subrÍEter o sisbma às pressões de serviço ou ensaios dê estanqueidade e obsÍuçâo.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 2OMM, INSTALADO EM RAMAL OU

SUBRAMAL DE AGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÁo. AF_122014
3.12.8 SINAPI 89358

Detalhame nto:

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SU&RAMAL DE ÀGUA - FORNECIMENTO E INSiALAÇÂ0. AF_122014

3.12.9 SINAPI 89362

Detalhamento:

.As conexões devem ser soldadas com adesivo plástco apropriado, ós lixamento com lixa d' ua e limpeza com sol desen-

www. imperatriz. ma. gov. br
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ESTADO DO MARÂÍTHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETAR,IA DE II{FRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS
_@e_

MEMORIAL DESCRITIVO

gordurante das superficies a sêrem soldadas;
. Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadoÍzt;

.O adesivo deve sêÍ aplicado unifoínemente na bolsa (canada fina) e na ponta do tubo (caÍnâdâ nais espessa). Apos ajunção das

peças, dêve-se rêmover o excesso de adêsivo§, pois e$ês aEcaÍn o PVC. Não rnoünEntâlos por, aproximadaments, 5 minutos;

sol 24 horas antes de submeter o sistema às de ou ensaios de e

D etaih amento

No

CP
/,OSY

TÊ CoM BUCHA DE LÂTÁo NA B0LSACENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 2OMM X

1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SU&RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

rNsrArÁÇÃo. AF_1?2014

Detalh ame nlo:

.As conexões devem seÍ soldedas com adesivo plástico apropíado, após lixanEnto com lixa d'água ê limpeza com solução desên-
gordurantê das superficies a serem soldadast
oLimpar a ponta e a bolsa com solução limpadoB;
.0 adesÍvo dêve ser aplicedo unibnnemeÍte na bolsa (oanada fina) e na ponh do tubo (camada mais espessa). Após a junção das
peças, devese remover o excesso de adesivos, pois êstss aEcam o PVC. Nâo movim€ntâ{os poÍ, aproximadanênb, 5 minutos;

sold 24 horas ante6 de submêter o sistema às ou ensaios de ade e

3.12.12 SINAPI 8S394

3.12.13 S|NAPT

3.12.14 STNAPT 89396

sEctEraRta DE II|'RAEÍRUTURÁ E s€Fílços púBucos

tuâ Y, r/no ' Nola hperatíz " CEP: 65.907-180

lmperãtíiz - l{Â CNPJ: 0ó,I 58.,í55/000í -t 6

RoÂí7 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, TNSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR-

NECIMENIO E INSTALAÇAO. AF-l2/2014

TÊ COM BUCHA DE LATÃo NA BoLSA CEI.fIRAL, PVc, SoLDÁVEL, DN 25MM X
1/2" INSTALADO EM RÂMAI OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E

INSTALAçÃo, AF_122014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL. DN 5OMM, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÁGUA - FoRNE0TMENTo E TNSTALAÇÃo. AF-1212014

'A6 conexões devem ser soldadas com adêsivo plás'lico apropriado, apG lixamento com lixa d'água e linpeza com solução desen-

gordurante das superficies a serem soldadas;
. Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadoÍa;
.0 âdesivo deve seí aplicado unúormemente na bolsa (camada fina) ê na ponta do tubo (camada mâis espessa). ApÔs ajunÇão das

peças, deve-se remover o excêsso dê adesivos, pois estes atacam o PVC. Nâo noümentâlos por, aproximadõnente, 5 minutos;

895013.12.10 SINAPI

cu ensaios de eshn ueidade e obstusold ardar 24 horas antes de submeter o sistema às de

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSIALADO EM RAMAL OU

SUB.RAMAL DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃo. AF-12/2014
893673.12.11 STNAP|

Detalhamento

.As conexôes dêvem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamenb com lixa d'àgua e limpeza com soluçâo dêsen-
gordurante das supe cies a serem soldadas;
.Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora:

.O adesivo deve ser aplicado uniformemenb na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessâ). ApÔs a junçâo das

peç§, dev*se rernover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não moúrnentá-los por, aproximâdamentê, 5 minutos;

.Após soldagem, aguardar 24 horas antes de subrneter o sistema às pressões de ssrviço ou ênsáos de estanqueidade e obstrução.

oAs conexóes dgvem ser soldadas com adesivo plástico eÍopriado, após lixamento com lixa d'água e linpeza com solução dêsen-
goÍdurante das superficies a serem soldadas;
. Lirnpar a ponh e a bolsa com solução limpadora;
.O adesivo deve ser aplicâdo uniformemenE na bolsa (camada fina) e na ponh do tubo (camâda mais espesa). Após a junçáo das
peças, deve-se remover o exceso de adesivos, pois estes atrcam o PVC. Ná0 movimentálos por, aproximadamente, 5 minutos;
.fuos soldagem, âguarda 24 horas antes de subÍrBter o sistema às pressÕgs de seflço ou ênsaios de eslanqueidade e obsfução.

Detalhamento

wwwimperatriz. mâ, gov. br
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPÀL DE IMPÉRATRIZ,

SECRETARIA DE IT{FRAESTRUTURA E SERWçOS PUBLICOS

tio

No

0s8
P

MEMORIAL DESCRITIVO

.As conexôes devem ser soldad6 6om adesivo plásüco apÍopÍiado, após lhamento com lixa d'água e limpeza com solução desen-

gorduÍanb dê superficies a serem soldadas;
. LimpaÍ a poíla e a bolsa com solução limpadora;
.0 adesivo deve ser aplicado uniíorínemente na bolsa (caÍnada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das

peças, dev+.se rerEvêr o excesso de edesivos, pois esles atacam o PVC. Não ínümentâlos por, aprorimadanenb, 5 minutosi

sol uardar 24 horas antes de submelêro sistema às ressões de ou ensaios de esta e obsfu

.As conexÕes devem ser soldadas com adesivo pláslico apropriado, após lixamenh com lixa d'água e limpeza com solução

.Após soldagem, âguardar 24 horas antes de submetsÍo sistema às pres§ões

goÍdurante das supeÍficies a sereÍn soldadas;
. Limpaí a ponia e a bolse com solução limpadorâ;

.O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada Íina) e na ponta do fubo (camada mais espessa). ApÓs a.iunçâo das

peças, dêve{e remcver o excesso de adêsivos, pois e§es atacam o PVC. Não rnovimenÉ-los por, aproximadaÍnente, 5 minúos;

de serviÇo ou ensaios de estan0ueidade e obstrueão.

desen-

TÊ COM BUCHA DE LAIÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM

X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÁO DE ÁGUA DE EDiFICAÇÀO QUE POSS-UA

RESERVATÓRIO DE FíBRA/FIBROCIMENIO FORNECIMENIO E INSTALAÇÃo,

AF_06/201ô

946893.1215 STNAPI

Detalh ame nto:

TÊ, PVC, SoLDÀVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE

EDIFICAÇÂO QUE POSSUA RESERVAIÓRIO DE FtBRfÚFIBROCIMENTO FOR.

NECTMENTO E TNSTALAÇÃO. AF_06/2016
946903.12.16 STNAPI

Detâltl emento:

.As conexõs devem ser soldadas com adesivo plá§ico apropriado, após lixamento com lixa d'água e limpeza com solução desen-
goÍdurante das supêrflcies a serem soldadas;
.Limpa â ponta e a bolsa com soÍução limpadora;
.0 adesivo deve ser aplicado uniformementê na bolsa (camada fina) ê na ponta do tubo {camada mais espessa). Apos ajunção das
pegas, deve.se rernover o excesso de adesivos, pois esAs &cam o PVC. Não noünentâlos poÍ, apÍoximadanente, 5 minúos:

sold ou ensaios deardar 24 horas antes de submeteÍ o sistema às de

TÊ, PVc, SoLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE

EDIFICAÇÂO QUE POSSUA RESERVATÔRIO DE FIBRAFIBROCIMENIO FOR.

NECtMENTO E TNSTALAÇÃo. AF_06/201 6

946943.12.17 SINAPI

Detalhamento:

.As conexôes devem ser soldadas com adesivo pláslico apropriado, após lixamento com lixa d'água e limpeza com solução dêsen-
gordurante des suptrÍicies a serem soldadas;
.LimpaÍ a ponta e â bolsa com soluçâo limpadoc;
.o âdesivo dew ser aplicedo unríormements na bolsa (canada fina) e na ponta do tubo (camada mals espessa). Apos ajunção das
peças, dêve-se Íemover o excesso de adesivos, pois estês ãtacam o PVC. Não Ínovimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos;

uardar 24 horas antes de subír€teÍ o sistema às ressÕes desol dade e obou ensaios de

LUVA DE REDUÇÂo, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 2OMM, INSTALADO EM

RÂ}úAt OU §UB.RÂ]VIAL DE ÀGUA. FORNECIMENIO E INSTALAÇÂo,
AF _142U4

893733.12.18 StNAPt

Detalhamên+o

. Lirnpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;

.O âdesivo deve ser aplicado unÍÍormêmente na bol

devem seÍ soldadas com âdesivo plástco apropriado, após lixarnento com lixa d'água e limpeza com solução desen-
supeÍffcies a serem soldadâs:

.As conexÕes
goÍdurante das

(camadas Ta n nae do tubo maiscamada asda) ponta espêssa Após nçãoju
removerdeve-se 0 excesso de 0rsadesivos, estes 0atacam PVC Não mentâlosMÔVI roximad 5 minutos:

iffit
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SINAPI

89353

89352

SECREIÂRIÂ D€ INFRÂEST?UÍURÂ E SERl/lçG PIhUCO5
Rrâ Y, s/nâ . Novã lmperatrjz . CfP: ó5,907.180
líhpêíàt ts , litA CNp.i: 0ó.í5E.455/0OOí-16

89627
IÊ DE REDUçÃo, PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM X 25MM, INSTALADO EM PRU.

MADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAçÂo. AF-12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUIO, LATÃo, ROSCÁVEL, 3/4', FORNECIDO E INS.

TÀJqDO E!! RAMAL DE ÁGUA AF-122014

REGISTRO DE GAVEIA BRUTO, tAIÃo, ROSCAVEL, 1/2' . FORNECIMENTO E

TNSTATAÇÃo. AF_08/2021

MEMORIAL DESCRITIVO

SINFRA

N"

tiosl
c?.Após soldagem, aguardaÍ 24 horas antes de subíebt o sistema às pressoes de serviço ou ensáos de estanqueidade e obstrução,

.As conêxÕes devem ser soldadas com adesivo pláslico apropriado, após lixâÍnento com lixa d'água e limpeza com soluçáo desen-

gordurante das supeÍfcies a serem soldadas;
.LimpaÍ a ponta e a bolsa com solúção limpâdorâ;

' O adesivo deve ser aplicado uníormemênte na bolsa {caÍnada fina) e na ponta do tJbo {camada mais espessa). Após â junção das

peç6, devê-sê remover o excesso de adesÍvos, pois esbs áacam o PVC. Não moviínêntâlos por, aproximadanênte, 5 minutos;

. Após soldagem, aguardãr 24 horas antes de submêter o sistema às pressões de seryiso ou ensáos de estsnqúeidade e obsfuqão.

coMPo§rÇÃ0
PRÔPRIA

BUCHA DE REDUÇÃo, PVC, SOLDÁVEL, DN sOMM X 32MM, INSTATÀDO EM

COMPOR.OO9 RÂMAL OU SUSRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENIO E INSTALAÇÁo.
N 1212014

J. I Lt\)

Detalhamento:

.As conexôs devêm ser soldadas com adesivo plistico apÍopriado, após lixamenh com lixa d'água e limpeza mm solução desen-
goÍdurante das superÍicies a serem soldadas;
. Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;
.0 adesivo deve ser aplicado unifoÍmemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Apôs ajunção das
peças, deve.se removêí o êxcesso de âdesivos, pôis êsês âtacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadãnenb, 5 minutos;

!]Vós soldagem, aguardaÍ 24 horas antes de submeêr o sislema às pressões de serviço ou ensaios de êstanqueidade e obstrução.

Detalh amento:

oobservar o senüdo do f,uxo de água indicado poÍ uma sek no corpo d0 regisÍo;
o observar a Íaixa para embulir, conforme gabãito de inshlaçâo:
.Posicionar o regisfo em rel4ão à superÍicie da paede (peÍpendiculaÍ);

8dâptadores {dejunta soldàvel paÍâ roscáuel) ê fitâ vêda rosca parajunta;oUülizar

Detalhamento:

. Verificar o local da insblação;

. Para garantií rÍlelhor rredação, aplicar a fib veda rosca conforme a recoÍnend4ão do fumecedorl

.As conexôes devem ser encaircdas e leta vedueadâs atÍavés de chave de atÉ a

coMPoslÇÂo 
^^ÀrD^D 

n, í1 REG|STRO DE GAVEIA BRUTO, LATÃo, ROSCAVEL, 1", FORNECTDO E INS-
PRÔPRIA TALADO EM RAIVIAL OE ÂGUA,

3.12.23

Detalhamento:

.ObseNar o sênlido do fluxo de água indicado po{ uma seta no corpo do regisfo;
o Observar a laixa parâ embuür, conforme gabaito de inslalação;
.Posicionar o regísÍo em relaçâo à supeficie da pnede (peÍpendicutao;

de unta soldável e íta veda rosca unta;.Uülizar

RASGO EM ALVENARTA pARÂ RAMATS/ DtSIRtBUtÇÂo CoM D|ÂMETROS t\rE.
NORES OU IGUAIS A 40 MM. AF-05/2015

s04433.12.24 StNAPt

Dêtalhame nto:

. Veífi cação do pro.ieto;

de

www. imperatriz. ma. gov. br
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3.12.22 StNAPt
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ESÍADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERAÍRI1

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERWÇOS PUBLTCOS

MEMORIAL DESCRITIVO

Detalhamento:

oVerifi cação do projeto;

. Execuçáo de marcação pâÍa rasgo;

. Execuçâo do cortê da alvenaÍia de acordo cúrn marcação pÉvia utilizando mareta e tathadeira. 0s cortes devem ser gabarilados

tanto no traçado quanto na profundidade, para que os fubos embújdos não sejam íorçados a fazêr curvas ou desvios. No caso de

cortês horizontais ou inclinados, recoÍrEndâ-se quê o diâmeto de qualqueÍ tubul4ão não sejâ maioÍ do que um lêrço da largura d0

bloco:

i oOs materiais devem seí soldados com adesivo plástico apropriado, apôs lixamento com lbG d'água e limpeza com solução desen-

i gorduranle das superficies a serem soldadas;

] .Limpar a pontr e a bolsa dos mãbriás mm sduÉo limpadora;
.O adesivo deve seí aplicado uniÍormemênte nâ bolsa (camada ina) e na ponta ou extemidade do tubo (camada mais espessa).
. Paía o tubo, encaixar a ponta na bolsa da conexão aplicando % de volta. Manter a junta sobrê pressão manualpor apÍoximadamen-

te 5 minutos;
.Após ajunçao das pêç6, deve-se rernoveí o excesso de adesivos, pois estes atrcam o PVC. Náo rnoümentalos por, aproximada-

mente, 5 minutos;
.Após soldagem, aguardar 24 horas ântes de submetôr o sistema às pressões de serviço ou ensaios de esbnqueidadê e obstruçfu.
. Para o chumbamenh linear, lança a argarnassa por sobre o rasgo até sua total cobeÍturai
. Cobrir bda a extensão dos techs de rasgo de tubulação;
rDesem nar as crês ue sofreram chumbamentos

§j{F

N"

CP
I o60

3.12.26 tt#t??ift 
coMpoR..l r 3ffi,?JSi^ir+X,lBUE'LEN0 

coM AcESsoRI.s' 3000 LIrR.s- F.RNE-

Detaihamento:

.0s fubos de\,em ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixanEnÍo com lixa d'água e limpeza com solução desengordu-
rante das sweffcies a serem soldadas;
.Limpâí a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solwão limpadora;
.O adesivo devê seÍ aplicado na bolsa da conêxão ê na ponta do tubo; após â junção das peç6, deve-se Íemover o excesso de
adesivos, pois estês atacam o PVC; não moviÍrEntálos por, aproximadamente, 5 minutos.
.Após soldagem, aguarda 24 horas antes de submeteÍ a lubulâção às pressões dê sêúço ou ensaios de eshnqueidade ê obsfu-
çã0.
. O adesivo deve sêr aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após ajunçeo das peças, deve-se remover 0 excesso de
adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los po1 aproximadamênte, 5 minutos.
.Âpós soldagem, aguardar 24 hoÍas antes de submebr a tubulação às pressÕes de seÍviço ou ensaios de estanqueidade ê obstu-

. úecução do corte da alvenaria de acordo com marcação prévia ulilizândo maÍeta e hlhadeira;

.Os corês devem ser gabaÍitados tanto no façado quaíto na prúndidade, paÍa que os tubos embutidos não sejam forçados a Íazel

curvas ou desvios;
.No caso de cortes horizontáis ou inclinados, Íecornendase que o diâmetro de quaÍquer tubulação não seja maior do que um têrço

da laÍgura do bloco.

CHUMBAMENIO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUçÃO COM

DúMEIROS MENORES OU IGUAIS A 40 MIVI. AF 05/2015
3.12.25 SINAPI 90466

Detalhamênlol

oSerá insElado Cáxa D'água, em polietileno @m bdos os acessoíios, com capacidade de 3000 liúos.

3.13 INSTALAçÔES SANITÁRIAS

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAI, DN 40 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAIVIAL DE ESGOTO SANIIÀRIO

N_12t2014
SINAPI 8971 1

sEcRrraRA DE lfifRaEÍRuTUf,.Â E sER tços púBucos

Rla Y r/nq . Nova hperât iz - C[p: 65.997-180
línp€tàtÍiz ' A4À CNPJ: 0ó.Í5E.455/@t-16
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A06tMEMORIAL DESCRITIVO

.Os fubos devem ser soldados com adesivo plástico aprcpÍiado, após lixarnenb com lixa d'águaê limpeza com solução desengordu-

rante das supeÍficies a serem soldadas:
.Limpar a ponh d0 tubo e a bolsa da conexão com sduÉ limpadora;

.O adesivo deve ser apücado na bolsa da conexáo e na ponta do tubo; após a.junçáo das peç§, dêve-se removêt o excesso de

adesivos, pois e§ês atacam o PVC; Íão moümentálos por, aproximadamenb, 5 minúos.
.Após soldagem, aguardâr 24 horâs antes de subrnetêr a tubulação às prêssóes de seÍviço ou ensaios de estanqueidadê ê obstu-

çao.
.0 adesivo deve ser aplicado na bolsa da conex& e na ponla do tubo; após a junção das peçd, deve-se remover o excesso de

adesi\ros, pois estês atrcam o PVC; não rnovimentálos por, aproximadamente, 5 minutos.

.Âpós soldagem, aguardar 24 horas antes de submetsr a tubulação às prcssÕes de serviço ou ensaios de estanqueidade e obsfu-

oOs fubos devem ser soldados com adesivo plástco apropÍiado, apos lixamento com lixa d'água e limpeza com solução desengordu-

tant3 das superÍlcies a sêÍem soldadas;
. Limpar a ponta do tubo e e bolsa da conexâo com solução limpadora;
.O adesivo deve s€Í aplicado na bolsa da conex& e na ponta do tubo; apôs ajunçáo das peças, deve.se remover o excesso de

adesivos, pois estes atacam o PVC; não movirnentálos por, aproximadamenb, 5 minutos.
. Após soldagem, âguardaÍ 24 horas antes de submeter a tubulação âs prtsssões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obsttr-

çã0.
. 0 adesivo deve ser apllcado na bolsa dâ conêxão e na ponta do tubo; após a junção das peças, deve-se remover o excesso de

adesivos, pois estss ãbcam o PVC; não moviÍÍEntá'los por, aproximadaments, 5 minutos.
.ApÔs soldagem, aguardar 24 horas antes de sufuneieÍ a fubulação às pressões de serviÇo ou ensaios de estanqueidade e obstu-

Detal h amento:

.0s tubos devem seÍ soldados com adesivo plásüco apmpriado, apôs lixamento com lüa d'água e limpeza com solução dêsêngordu-
rante das superficiês a seÍem soldada§;
.Limpar a ponta do fubo e a bolsa da conexão com solução limpadoÍa;
.O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após ajunção das peças, deve-se reínover 0 excesso de
adesivos, pois esbs atacam o PVC; não moürnentâlos poÍ, aproximadamene, 5 minutos.
.ApÓs soldagem, aguaÍdar 24 horas antes de subreter a fubulaçâo às pressões de seMço ou ensaios de estanquêidade e obstru-
çã0.
. O adesivo dêve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; apôs ajunçAo das peças, deve*e remover o excesso de
adêsivos, pois estês atâcam o PVC; não moümentálos por, aproximedamente, S minutos.
.Após soldagem, aguaÍdar 24 horas antes de submeter a Utbulação às pressões de serviço ou €nsaios de estrnqueidade e obstru-

GP'

sEcRErÁruÁ DE tNFRÂrsrRUTURÀ E sEryEos úBucos
Rl,,à Y, s/ll' - ovÀ lmpêratriz - CEP: ó5.9§r.180
lmp€ratrÊ - llA CNPJ: (6.158.455/ 00Ol-í6

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANIIÁRIO

AF 12r2fl14
3,13 2 SlNAPI 89712

Dêtalhamento:

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIÂI, DN 75 MM, FORNECIDO E

IN§TALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

At_142U4

Q07í 2

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRÉDIAL, DN 1OO MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAT DE DESCARGA OU RÁMAL DE ESCOTO SANITÁRIO
AF 12tn14

3.13.4 SINAPI 89714

www.imperatriz. ma. gov. br
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SINFRAESTADO DO IIIARAí{ I{AO
PR"EFEITURA MUNICIPAL DE IT,IPERATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS
N

MEMORIAL OESCRITIVO

3.13.6 StNAPt 89726

JOETHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN-

rA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RÂMAL DÉ DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF-12/2014

.fu conêxÕes dêvem sêrsoldadas com adesivo plástico apropíiado, apôs lixamento com lixa d'água e limpeza com solução desen-
gordurante das superícies a serem soldadas;
. Limpar a ponta e a bolsa com soluçâo iimpadora;
.O adesivo dêve ser aplicado na bolsa (camadâ fina) e na ponta (camada mais espessa)i âpós ajunção das peças, dev+se ÍemoveÍ
o excesso de adesivos, po'ls esEs atacam o PVC; nâo movimentá-los por, apoxim amente, 5 minutos.
.Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeEr o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e
ob ã0.

Detalhamento:

.As conexões devem seÍ soldadas com adesivo pl§ico apropriado, após lixarÍrento com lixa d'água e limpeza com soluçâo desen-
gordurante das supêrricies a serem soldadas;
.Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;
.O adesivo deve ser aplicado na bolsa Gamada fina)e na ponta (camada mais espessa)l após ajúnção das peças, devê-se reríovêr
o excesso de adesivos, pois estes ahcam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamentê, 5 minutcs.
.Apôs soldagem, aouardar 24 hoÍas antes de submeêr o sistema instâlado às pressôes de serviço ou ensaios de estanqueidade e
0

3.13.8 SINAPI 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, E§GOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUN.
TA EúSTICÀ FORNECIDO E INSTATADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RA-
MAL DE ESGOIO SANITÁRIO, AF 122014

4 C

c?

. As conexões
goÍdurante das

devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d'água e limpeza com soluçâo desen,
superficiês a serem soldadas;

. Limpar a ponh e a bolsa com solução limpadora;

.0 adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apôs ajunção das peças, deve-se remover
0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; náo moümeúá-los por, aproximadamente, S minutos.
. Após soldaçm, aguardar 24 horas antes de submebÍ o sistema insblado às pressôes de serviço ou ensaios de esbnqueidade e

ã0.

sEcREraRA 0E |NÍRAESTRIJÍURA E sfr*çgs púBLlcos

Rl3 Y, .ln' - llôva lmDeratíz - CEP: ó5.907-Í80
Impeíãtfiz - À{À CNPJ: 06.Í58.455/0001.16

JOELHO 90 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN.

TA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITAR{o. AF 122014
897243.13.5 STNAPT

Detrlhamento:

.As conexôes devem ser soldadas com adesivo plàíico apopriado, apos lixan€fib com lixe d'águâ ê liÍpeza com soiução deseF
goÍduÍante das supeficies a sêrem soldadas:
. LiÍrpaÍ a ponb e a bolsa com soluçâo limpadoB;
. O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camadâ fina) e na ponta (camada rnais espessa); após ajunção das peças, dev+se remover

o excesso de adesir,,os, pois estes atacam o PVC; não ÍrloviÍrEntâlos poÍ, eproximademenb, 5 minúos.
.Após soldagem, aguardaÍ 24 horas antes de $bmeteÍ o sistema i0íalado às pressÕes de serviço ou eÍsaios de estangueidade e
obstuaão.

Detalhamento

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUN-
TA EúSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RA.

MAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014

3.13.7 SINAPI 89731

Detalhamento:

www.imperatriz.ma. gov.br
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E§TADO DO II{ARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DÊ IMPERATRIZ
§ECRETARIA DE IilFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

No

Jt ÜCi
CP

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1OO MM,

JUI'ÍTA EúSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DFSCARGA OU

RAMAL DE ESGoTo sANrÂRr0. AF_1220i4
897443.13.9 STNAPI

Detalhamento:

.As conexôês devêm ser soldadas com adesivo pl&tico apropÍiâdo, apôs lixâmenb com lixa d'âgua e liÍnpeza com solução de§en-

gorduÍante das superffcies a serem soldêdas;
. Limpar a ponta e a bolsa com soluçáo limpadom;

.0 adesivo dêve ser âplicado na bolsa (camada fina) e na ponta {camada mais espessa); após ajunção das peças, deve-se rêmover

o excesso de adesivos, pois êstês atrcam o PVC; não movimentálos poÍ, aproximadamente, 5 minut s.

. Após soldagem, aguadaÍ 24 hdas antes de submebÍ o sistema insEledo às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e

obstruçã0.

JUI'IçÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1OO X 1OO

MM, JUNTA EúSTICÀ FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMÂDA DE ESGOTO

sANtTARro OU VENTILAQ{O. AF_12/2014
898343.13.10 STNAP|

Detalh amento

. Limpar a poflta e a bolsa ê acomodar o anel de boÍrftha na ürola da bolsa:

. Marcar a profundidade da bolsa na ponta;

.AplicaÍ a pasta lubÍificante no anel de bon*ha e na ponta;

. Fazer um chanÍro na ponta para Íacilitar o encaixe;

. Encaixar a ponta chanfada no fundo da bolsa. Recuaísmm no caso de fubulações expostê e 2mm para tubulaçÕes embutdas,
tendo como rêferência a mârca pÍeviamente Íêih na ponta, criandGse uma folga para dilatrçâo e movirnertâç& dajunta;
.A instalação dêvê sêr testada com ensaios de estanqueidadê e verificaç& do silonamento (teste de fumaça).

c0MP0slÇÃ0
PRÔPRIA

TÊ. PVC, SERIE NoRMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1OO X 50 MM, JUNIA EúSTI-
uuM'ux u rz cA FoiNECrDO E INSTÀLADo EM RAMAL DE EScoTo sANttÁRro

3.13.11

Detalhame nto:

.As conêxôes devem ser soldadas com adesivo pl&ico apropÍiado, apôs lixamenb com lixa d'água e limpeza com solução desen-
goÍduranb das superficies a serem soldadas;
. LimpaÍ a ponta e a bolsa com solução limpâdorâ;
.O adêsivo deve ser aplicado na bolsa (camada §na) e na ponta (camada mais espessa); após ajunção das peçâs, devêsê remover

o excesso de aêsilos, pois estes atacam o PVC; não moümentâlos por, aproximadarnente, 5 minutos.
. Após soldagÊm, aguardar 24 horas anbs de submeler o sisêma inslalado às pressÕes de s€Íviço ou eNaios dê estanqueidade e
ob§tuçã0.

Detalhame nto

coMPostÇÃo .nirD^o nu TÊ, pvc, sERtE NORi\4A1, ESG0TO PRED|AL, DN 75 X 50 MM, JUNIA EúSTI_PROPRIA CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANIÁRIO
3.13.13

Detalhamento:

3.13.12
c0MPoslÇÃ0

PRÔPRH
COMPOR-0,13

TÊ, PVC, SERIE NoRMAL, ESGOTo PREDIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA EúSn-
CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÀRIO

.As conexôes devem ser soldadas com ade§vo plástico apropÍiado, apos lixamento com lixa d'água ê limpeza com solução dêsen-
gorduranb das superficies a serem soldadas;
. Limpar a ponb e a bolsa com solução limpadora;
. O adesivo devê ser aplicado na bolsa (carnada fina) ê na ponh (camada mâis espessa); após ajunção das pêças, deve-se remover
o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentâlos poÍ, aproximadamênte, 5 mjnubs.
. Após soldagem, aguardar 24 horas anbs de submeGr o sistema instalado às pressÕes de serviço ou ensaios de estanqueidade e

sEcRgraRrA DE tf{FRAlsrturuRÂ E sERvlçG púBücos

R!à I !,/nc ' Nova lmp€râtn) - CEp: 65.96r,1 80
lmpeatriz - 

^ 

ÂCNPJ: 06.158.455/0m1-16
www. imperatriz. ma. gov. br
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAT DE IMPERATRIZ
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9INFRÀ
rir

oSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

.As conêxões dêvem seÍ sotdadas com adesivo pl&lico apropriado, após lixâmento com lixa d'água e limpeza com solução deserF

gordurante das superficies a serem soldadas;
. Limpar a ponte e a bolsa com solução limpadoÍir;

.0 adesivo deve ser aplicado na bolsa (camadaina)e na por a (camada mais espessa); após ajunção das peça§, dêvese ÍeÍrDver

o excesso de adesÍvos, pois esles atacam o PVC: não movirÍEntâlos por, aproximadamente, 5 minutos.

Após soldagem, aguardar 24 horas antes de subrÍEter o sisEma instaladô às pressôes de serviço ou e0saios de êstanqueidade e

tr 064

CP

3.13.14 SINAPI

.IE, 
PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA EúSTI-

CÀ FORNECIDO E INSTALAOO EM PRT,}IúADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU

vENnLAÇÃo. AF_122014

RÀLO SIFONADO, PVC, DN 1OO X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO ÉM RAMAIS OE ENCAUINHAMENIO DE AGUA PLUVIAL.

AF 12t2014

Detalhamento:

J. rJ. ro SINAP] 89495

sEcxErÁRra 0E INFMEíRUÍUM E sgR lços úsucos
RLrâ Y s/.f . Nor? tmperâtriz . Cfp: ó5.907,tE0
lmper"atíiz - r,iA CNPJ: 0ó,1 58.455/0mi -16

89825

.As conexoes devem ser soldadas com adesivo pláíico apropÍiado, apôs lixamento com lixa d',lgua e limpeza clm solução desen-

gordurante das supêÍÍiciês a serem soldadas;
.Limpar a ponta e a bolsa 6om soluçâo limpadord;
o 0 adesivo deve seÍ aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção das peçás, devese remover

o excesso de adêsivos, pois êsEs âtâcam o PVC; não Ínovimentá-los por, aproximadarnente, 5 minutos.

. Apôs soldagem, aguaÍdaÍ 24 horas antes de subírEter o sistema instalado às pressões de seÍviço ou ensaios de estanqueidade e

0

Detalh amento

o Limpar o local de instalaçêo do ralo;
.Soldar as conexô€s com adêsivo p!ásti6o apropriado, após lixamento com lixa d'água e limpeza com soluçâo desengordurante das
superlicies a serem soldadas;
. LiÍnpar a ponta e a bolsâ das conexões com soluçâo limpadoÍa;
. Marcar a protundidade da bolsa na ponta;

. Fazer um chanfo na ponta para facilitar o eneaixel

.Aplicar adesivo na bolsa da conexão (camadâ fina) e ponta do tubo (camada mais espessa);

. Encêà(ar e ponta chanlada no fundo da bolsa Após ajunção das peças, dev+se remover o excesso de adesivos, pois estes ata-
cam o PVC não movimenta-los roximadame 5 minuto

. Limparo local de instalêção da caixa;

. Fazeí a abeÍhjra das ent-adas com sera copo, no diâmeúo de êr'trada da caixe ou íazendo-se váÍios fuÍos com uma fuíadeira, lado
a lado, em torno da circunÍerência intema;
. FazeÍ o acaôamenb fnal com lima mei+cana;
.FazeÍ um chanÍro na pontâ para Íacilitar o encaixe;

de ent'ada terão soldável utilizâÍ ata nta e a bolsae soldâras tubu

Detalhamento:

CAIXA INSPEçÂO NO PASSEIO EM ALVENARIA DI=(sOXsO)CÍN, PADRÃO

UA§EUE
3.13.15 SEINFRÀCE C0649

.Será executada caixa de inspeção em alvenaria de tilolo maciço ô0x60x60 cm, revestida inteínaÍrEnte com bana iisa, e com tampa
de concreto.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 1OO X lOO X 50 MM, JUNIA EúSNCA FORNECIDA
E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU Ei/l RAMAL DE ESGOTO SANITÀ-
Rto. AF 122014

897073.13.17 STNAPI

Delalhamento:

.As tub

www. imperatriz. ma. gov. br
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ESTADO DO I]IARANHÃO
PREFEITURA }4UNICIPAL DE II'IPERÀTRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURÂ E SERVIçOS PÚBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

nta utilizando anel de borracha e asta lubrificante

9]NFRA

No

j 06,
c?

adesivo);
oA tubul

oA tub

Detalharnento

de saida ser instalada com

sEcREraRra De tNFRArsTRuruRÀ E sERytços púBucos ,

Rlâ I ./n - {.Nã lmperdtrn. CEP: 65.907í80
impelàtriz - ÀlÂ CNPJ: 06.158.455/0001-16

3.13.18

Detalh âmento:

. Limpar o local de instalação da caixa;
o Fazer a abertura das entâdas com sena copo, n0 diârÉto de ên[ada da caixa ou fazêÍd]sê váÍios íuros com umâ futadeira, lâdo

a lado, em tomo da circunferência intema;
. Fazêr o acabamenh final com lima rneiarana;
o Fazer um chafifro na pontá para facilibÍ o encaixe;
.As tubulaÉes de entrada terão juntr soldirvel (uülizar soluçâo limpadora para limpaÍ a ponta e a bolsa e soldar âs tubul4ôes com

adesivo);

de saida odê ser instalada com nta elastca, utlizando anel de bonacha e lübriicânte.

^^I Ih^ô,^ i ^ CAIKq SIFONADÂ PVC' DN 150 X 150 X 50 MM' JUNIA EúSNCA FORNECIDAuuilillDl:/./{u coMpoR.ols E INSTALADA EM RAMAL DE DESoARGA ou EM RAMAL DE ESG0To sANtrA-I'KUI'KIA 
RN,

. Escavar da vala de &ordo com o poeto de engenhaÍÍa.

.A escavação deve abnder à exigências da NR 18.

3.13.19 STNAP| 93358 ESCAVAçÃO MANUAL DE VALAS. AF-03/2016

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADÀ AF-05/201ô
943423.13.20 SINAP|

.lnicia-se, quando necessáÍio, com a umidificqtu do solo efm de atingir o teor umidade óüma de compactação prevista em prqieb.

. Escav4âo da vda de âcordo corn o projêto de engenhaia.
oA escavação deve atênder às exigências da NR 18.

3.14 LOUçAS E METÁIS

VASO SAN|TÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FOR.

NECTMENTo E TNSTATAÇÃo. AF-1?J2013
3.'14,1 SINAPI 86888

. Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado.

. VeÍificar as distârEias mlnimas paÍa posicionamento da louça, coÍÍorme especiícação do fabícante.

. MarcaÍ os pontos paa ful"qão no piso.

.lnstalar o vaso saflitáÍio, nivelaÍ a peça ê parafusar.

. lnstalar a caixa aclplada.

. Re.iurtar ulilizando agâmassa indusfializada dê reiuntânenh ffexivel.

VASO SANITARIO S]FONADO CONVENCIONAL PARÁ PCD §EM FURO

FRONI}L COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE

LIGAÇÃO PARÂ BACIA SANIÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E IN.
STALAÇÃO

3.14.2 COMPOR,O2S
coMPosrÇÃo

PRÔPRIA

0etalhamenio:

. Nivelar o ramal de esgoh com a altura do piso acabado.

. Verificar as distáncias minimas paÍa posicionarnento da louça, confoÍme especificaqão do fabricanb

. Marcar os ponhs para fuÍação no piso.

.lnstalar o vaso sanilário, nivelar a peça e parâfusaÍ.

.lnstalar a caixa acoplada.
a &ejuntar üilizando ãgamassa indusütalizada dê reiuntanento flexivel.

www.imperatriz. ma. gov. bÍ
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SINFRAESTADO DO MAR/ÀNHÃO
PREFEIÍURA MUI{ICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIÂ DE INFRAESTRUTURA E SERWçOS PÚBLÍCOS

MEMORIÀL DESCRITIVO

No

Á%6
cPi

3.14.1 c0MPoslÇAO 
cor/p0R.016 BANCADA DE GRANrro crNzA

3.14.6 SINAPI 100858

Detalhamenh:

. Coloca-se o espude na saída de esgoto do mictoío;
oO mictório é encaixado à salda de esgoto na peede;
. Fixa-so o miclóíio na parêde aÍavés dos parafusos;

oA válvula de é conectada à eemse

. Será leito a in do chuveiro plástico nos boxes

3.14.11 SINAPI 86901

Detalh ame nto

.Fixar a cuba no tâmpo

MICTÔRrc SIFONADO LOUÇA BRANCA- PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

TNSTALAÇÃo. AF_0112020

encaixada ao mictóÍio

cuBA DE EMBrrflR oVAL EM roUÇA BRANCA, 35 X 50CM 0U EQUIVATENTE .

FORNECTMENTo E TNSTALAÇÃo. AF_1 2201 3

§EcngrÁRra DE NrnÀEsÍRuruM E sERvtço6 púBucos

hi. Í !/n" . l{ova hpêrâtÍiz, CP: ó5.9O7-1EO

lmp@t t! - llÀ CNPJ: 0ó.í58.455/000Í -16

massa plastca com auxilio de uma espátula.

COt\4P0SlÇÃO
PRÓPRIA

BARRÂ DE APOIO RfiA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENIO 8OCM, PARA

PORTÀ FORNECIMENIO E INSTALÂÇÃO
3.14.3 COMPOR.O29

Detalhamento

. Será instalado baras de apoio rela em mateíid de aç, inox polido de compÍimento de 80 cm, para porta.

coMP0srçÃo
PRÔPRIA

BARRA DÉ APOIO LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, -70 X 70' CM, FOR-

NECIMENTO E INSTALAçÂO
3.í4.4 c0r\,1P0R.030

D etâlh amênto:

. Sêrá instâlado banas de apoio para lavatório em ma@rial dê aço inox polido dê comprimento de 70 cm

c0MP0srÇÃ0
PRÔPRA

BARRA DE APOIO RETÀ EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENIO 7OCM, PI,RA

VASO SANITARIO, FORNECIMENIO E INSTALAÇÃO
co[4P0R.031

Detalh arnenlo:

. Será instalado banas de apoio Íeta em material de aço inox polido de comprimento de 70 cm, para porta.

Detalilamento:

. TranspoÍte de bancadas de máfinoÍe ou granib para lavatório com cuba integÍada sem a úilização de êquipamenbs auxíiêÍes

COMPOR.OI T CHWEIRO DE PLASTICO COM REGISTRO DE PRESSAO 3/4"3.14 8

SABONEI-EIPÁ DE PAREDE EI\,í IVETAL CROMADO, INCLUSO FIXAçÃo.
AF 01t2020

3.14.9 SiNAPI

Detalhamênto:

95545

Detalhâmento:

.Verificar as distâncias mÍnimas para o posicionarnenb da peça;

.Marcar os ponlos para furação;

.lnstalar, de maneiÍa nivelada e pÍafusã.

PAPELEIRA DE PAREDE EM MTÍAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXA.

ÇÃ0. AF_l0/2016
955443.14.10 STNAPT

Detalhamento:

. Será feik a i de papeleira de parede em metalcromado sem tampa.

www. imperatriz. ma. gov. br
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ESTADO DO MARAT{HÃO
PREFEITURA TiIUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARTA DE TNFRAESTRUÍURA E SERVrçOS PÚBLTCOS

MEMORIAL DE§CRITIVO

9INFRA

NO

) 067
CP

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2' OU 3/4', PARA LAVATÔRIO, PADRÃO

MÉDro - FoRNECilVENTO E TNSTALAÇÁo. N _1212013
3.14.12 SINAPI 86915

Detalhamento:

. lnfoduzir o fubo Íoscâdo na canopla e instala o corpo da torneira no oÍiÍcio da Ínesa destinado ao seu encaixe.

.Fixã por baixo da bancada com â porcÍr

3.15 PINTURA

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁ]EX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF 062014
SINAPI 88497

Dêtalhâmento

.Observat e slperície: deve esEr limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa sabão ou bolor an&s de qualquer aplicaçâo;

. Se necessário, anolecer o prodúo êm água potavel, confonne fabricante;

.AplicaÍ em camadas finas com espáfula ou d6empenadeira até obteí o nivelaínenh desejado;

. AguaÍdar â secagem da pnmeira demão e aplicar a sêgunda demão de massa;

a sec final eÍetuar o lixamento final e do

APLICAÇÃO MANUAL DE PINIURA COM TINIA úTEX ACRILICA EM PAREDES,

DUAS DEMÃOS. AF 0612014
3.15.2 SiNAPI

Detalhêmenb:

oObservar a superficie: deve eslar limpa seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;
. Diluir a tintr em água potável, confonne Íabricanb;

duas demãos de tnta com istola enfe as duaso intervalo dentura.

APLICAÇÃO MANUAL DE PINruRA COM TINTA úTEXACR|LICA EM PAREDES,

DUAS DEMÃOS. AF 06/20,14
3.15.3 SINAPI 88489

Detâlhamento:

. Ôbservar a superficie: deve êstar limpa, seca, sêm poeiÍa, gordurâ, graxa, sabão ou bolor anEs de qualquer aplicâ!áo;
r Diluk a tinta em agua potável, coniorme íabÍicanb;

icaÍ duas demãos de tinh com r0lo ou trincha. entÍe as duaso intervalo de

APLICAçÂO MASSA ACRitICA PARA IVIADEIRA, PARA PINTURÂ COM IINIA DE

ACABAMENTo (PlGÍ\,4ENrADA). AF_01/202'1
3.15.4 SINAPI 142201

Detalhamento:

.Com a supeÍficie já preparada (lixamento e fundo), aplicar a massa com uso de espâula e desempendeira, em camadis fnâs e
sucessivas, atê o nivelamento desejado;
. Logo apôs a secagem, realizar o lixamento da massa;

da tinta de acabamenlo, realizar n0vo lixamento de maneiÍa mais leve.. Antes da

PINTURATINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÔLEO EM MADEIRA, 2

DEMAOS, AF-01/2021
3.15,5 StNAPt

Deklhamento:

.Diluir o produto;

.Com a superficie iá preparada (fundo e lixaÍrEnto e/ou massa e lixanent0), aplicaÍ a tjnh com uso de Íincha 0u rolo;
estabelecido unda dêmâo.iabricante icar auardar o de

PíNTURA COM TINIA ALQUíDICA DE ACABAMENIO (ÊSMALTE SÍNTEflCO
ACEflNADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFTL) EXECLI'ÂDO EM OERA (02 DEMÂoS). AF_o1/2020

3.15.6 SÍNAPI 100758

Detalh amento

SEcnElmn DE |NrMISTRUTURÂ E sERvrços púBLrcor

tua Y, s/n' - Nova lmperdtÊ: - C€Pi ó5.9ü/.1E0

lmp€ratrt - r,u CNPJ: 06, í 58.455/0m1 ., ó

-l@
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ESTADO DO MARAT{HÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE II'TFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

. Limpeza da peça manualmente para Íemoção de pô e outros detritos;

. Prepaação da tinla com diluição conforme oÍien&ão do Íabricante;

.Âplicação de 2 der'1ã06 de tintr na superficie rlEülica com pincel ou íolo. RespeitsÍldo o intervalo ent'e 6 demáos, confoíne a
do fabricante

.Limpar a ponh e a bolsa e acomodí o anel de bonacha na virola da bolsa;

.Marcar a proÍundidade da bolsa na ponta;

.Aplicar a pasta lubrificante no anel de boreha e na ponta;

. Fazer um chanfo na ponta paía Íacilitar o encaixe;

.Encaixar a ponta chanfrada no Íundo da bolsa. Recuar 5 mm no caso de tubulações exposbs e 2 mm para tubulaçôes embutdas,
lendo como referência a narca nte feita na criândo-se uma fol e movl

SINFRA

No\
I a68

P

4 COMPLEMENTARES E EXTERNOS

4.1 SINAPI 94S93

ilECUÇÂO DE PASSEIO (CALçADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRE.

TO MOLDÂDO IN LOCO, USINADO, ACABAiIENTO COI.IVENCIONAL, ESPE$
SURA 6 CM, ARMADO, AF_07201 6

. Sobre a camada granular devidar€nte nivelada e rêgularizâde, montâm se as fôrmas que servêm para conêr e dar forma ao con-
creto a ser lançado, coloca-se lona plástjca ê, sobre ela, são colocadas as blas de amaduÍaj
. Finelizada a etapa antêíor é leito o lançarento, espalhamefito, saÍraÍeaÍnenb e dêsempeno do concÍeto;
. Pâra aumefltar a rugosidadê do pavimento, Íazer uma texhira supêrfcial por Íneio de vassourê, aplicadas transversalrnente ao eixo
da pistr com o concÍeto ainda tesco.
Por último são feitas as unlas de di

sEcRçraR[ 0E rNFRÂEsrRUTuRÀ E sERvtços úBucos
Rua Y 5/nc . l{ôvâ lmp€râtriz . CEP: 65.907.180

lmperâiriz - l,{a CNPJ: 06.158.455/0001 .í 6

coMPosrçÃo
PRÔPRIA

COMPOR.Oí8 DEMARCAÇÂO DE CAMPO DE FU]'EBOL

Detalhamento:

. Seíá Íeta a demarcação de campo de futebol com cal

3.1§ INSÍALAçOES PLUVIÀIS

TUBO PVC, SÉRIE R, ÀGUA PLWAL, DN 1OO MM, FORNECIDO E INSTALADO

EM CONDI'|ORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF-122014
3.16.1 SINAPI 89578

Detalhamento:

. Os hibos devem ser soldados com adesivo plásüco apropriado, após lixamenb com lixa d'água e limpeza com solução desengoÍdu-

rante das supêrficiês a serem soldadas;
. Limpar a ponta do hrbo e a bolsa da conexâo com solução limpadoÍa;
. 0 adesivo deve sêÍ aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a junção dâs peças, deve-se remover o excêsso de

adeslvos, pois estes atacam o PVC; não movimentálos por, aproximadamente, 5 minutos.
. Após soldagem, aguardar 24 horas antos de subÍnebr a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estangueidade e obsfu-
çã0.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUV]AL, DN 1OO MM, JUNTA

EúSNCA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAI\,IINHAMENIO,

AF 1A2ü4
J. 10.1 SINAPI 89s29

Detalhamento:

4.2
coMPosrÇÁ0

PRÔPRIA

Detalh amento

wwwimperatriz. ma. gov. br

Detalharnento:

I

I

I

CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAIS DE EM TUBO DE

COI\4POR.O1g ACO GALVANIZADO 3' COM REQUADRO EM ÍUBO DE í', PINTURA EM PRI.
MER COM TINTA ESMALTE SINTE]ICO

I
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omNroR DE INCÊNDIo PoRTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE

BC - FoRNEC|MENTo E INSTALAÇÁo. AF_10/2020_p

5I I.J ; R Á
EsrADo oo lllnarxÃo

PREFEITURA IiUNICIPAL DE IMPERATRIZ
sEcRETARTA DE TNFRAESTRUTURA E sERvrços pÚeucos

MEMORIAL DESCRITIVO

"-al#
No

tr o6ct

c?

4.4 SINAPI

Detalh amento:

101907

. Será instalado conjunb de faves oficiais de frJtebol de cõnpo em tubo de aço galvanizâ&, com pintura em pÍirner com tinta em

êsmalte sinlético.

coMPosrÇÃo
PRÓPRIA

CoMPoR.O2O PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENI-E

Detalh amento:

. Serão colocadas plac6 de identiÍcação de ambiente ern todos os ambientes.

Deblhamento

. Execühm-se dois furos na parede, no nivel que o exlinbÍ ficarál

. Em seguida o suporte é fixado através das buchas e dos paÍafusos;

. Encairase o extintor ao suporte.

COMPOR.O2l LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMERGENCIÀ 2W

. Será feib o Íomecimento e inshlaçâo da luminaia de erneÍgencia.

It.c coMPoslÇÃo
PRÔPRIA

c0MP0srÇÃ0
PRÔPRIA

COMPOR.O22 SINALIZAÇÂ0 COM FITA ADESIVA EM PISO4.6

Detalhamento:

Será feita o fomecimênto e instâlação a sinalização com tta adesiva no piso.

coMPosrÇÃo
PRÔPRIA

COMPOR.O23 PINTURA DE LOGOTIPO

.Será Íeita a pintuÍa de logotlpo nas paredes.

TFTNAIDAoBRA4.8

Detalh ame nto:

oA CONSTRUTORA deveÍá ao longo da obra procurar manter o canteiÍo ê os locais em obra organizados e, na medida d0 pôssivel,

lirpos, anEs da entrega da obrâ deverá seÍ elaborada â limpeza gêral da área e)derna,

. PaÍa a limpeza, devêrá ser usado de um modo geral água e sabão neuüo. 0 uso de detergentes, solventes e removedores quimi-

cos, deverá seÍ restito e feib de modo a não causar danos às superÍlcies e peças. Deverão ser uülizados apenas os produtos espe-

cificâdos pelos fabricantes dos meterjâis e componêntes emorêqâdos na obÍa.

sEcREraRlÁ DE TNFRAESTRUÍIJRÀ E sERnços púBucos

Rua I 5/no - Nova tmperatriz - cEP: ô5.90_/.180

lmperatrir, 
^ 

Â CNPJr 06,158.455/0001-1ó

www.imperatriz. ma, gov. br
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No

EsrADo oo HnRAxHÃo
I olo

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ CP
sEcRETARTA DE TNFRAEsTRUTURA E senvrços rúBLICOS

DE SIGILO
Pr-ANTLHA oRÇArurnrÁnn tco

PROPONENTE OB.JETO:

PREFEITURA I,.IUN'CIPAL OE I'üPERAÍR]Z coNclusÃo Do cÀtípo DE FUTEBoL No r,íuNlcrpro 0E lmpERATRtz

DO SltlÂPr:

i 1.1

211

2.3

2.3.1

S]NÂP1

231 2 §INAPI

SINÂPI

HÁ}UÂL DÉ VALA COII
93358 PRoRINDIDÁDE l:tEI,loR OU IGUAL A

30 M, AF

101166

DE PII,AR OU V]GA DE UIJA

92115

ESTRUTURÂ CONVENCIONÀI DE

CONCREIO AF'.IIDO EI,{ UMA

EDrFlcAçÃo rÊRREÂ ou soBRÁDo
UTILIZANDO AÇ0 CÁ{0 DE 5,0 r,lM -

tF 1L'N13
DE PILÁR OU \IGA OE UI'IA

ESÍRLMJRÂ COITVENCIOMT DE

COI,ICREÍO ÁRI,IÁDO EU UMA

EorFrcÁÇÂo íERREA ou soBRADo
[rnLEANDo Aç0 CA'50 DE 8.0 r.rM -

54397

56 78

5.C5 15,05 15,47

56.78 13,88

C1JSTO U}üT. VÂLOR TOTAL

COI'I BDI cor,[ B0l

647,79 647 79

73

r8s 0,00

13.085,26

ô7.72 0,00

687,3N 0,00

19,54 294,07

17,53

4.851,10

6.657,00

'1.211,4)

0,71

i.,3.32 336 0.00

l,í3 3,36

.3 (G

(GS]NÁFI

l,i

2.3.1.6 SINAP' 94975

SINAPI 103328

sEcRfiARtÀ 0E tNFRÁEsÍRuruRA E sBrrçls púBLIcos

Rus X Jn'- No'ã lmpqatt . CEP: 65.9{7.180

knpêrâtiz - lrÀ CIIPJ: 0ô. í58.456/0(01.16

IPÀI 02, BÀRRO RESIDENTIÁI.LOCÀLIDAT}E S LOCALI

alr2a22

N]DA

ITEM FONTÊ DESCRTçaO OOS SERVrçOScoorGo IJN
auÀirÍ. i ouÀrT. A l

UC{Í!DÂ i EGCWÂR .

CUSTO ÚNIT.

sEtl B0{ (R$)

SERV]ÇOS lNtCtÁJSl 3.120,39

couPosrçÃo
PROPRIÀ

c0 PoR.o32 600fl2PLACA DE OERA EM CHÂPA tE AçO
6ALVÂNIzADO

ô,00 326,16 412,10 2.412,@

1.2
coMPosrcÁo

PRÔPRB
4,00rúEs 1.00 512,74COMPOR OO1 AoMtNlsTRÀçÁo LocÂL

2 CONSTRUÇ'O DE CAIrlPO FUTÉBOL

2_1 SERVICOS rNiCtÁlS 0,0Í

couPosÇÃo
PROPRI,A

cô[rP0R 002

t@rcAo DE oA,,íPO, AÍRAvÉs OE

GÂSARJTO DE TÁ,BUA§ CORRIDAS

PONTAI"ÊÍADÀS, COM

REAPRO\EITÀT{ENIO

0.c0ô.881

L2 MovhlENTAÇÀO OE ÍERRA 0,00

2.21 SE]NFRÀ.CE c0328 IATERRo c,coMPACTÁçÃo MEcÂNrcA

lE coNTRoLE, MÂT. DE AeulsrcÀo
u3 31 ô 8C c,00 89.19 113,07 0,00

IIUREÍA DE 

',LVEXÁRIA 
COM IELA EId

ÁtÁMtsRÀDO
43.922,50

ITIFRA E SUPERESTRIJIURA DO

IIUREÍA

53.60

ÁLVENÁRL(DE E BASAÍiiENTo Cot.l
BLOoO ESTRÚIURAL DÊ cERÀ/IcÂ,
DE I4X19X29CM E ARGAUAS§A OE

ASSENIAN'ENTO COi]l PREPARO EM

0,00

92717

SINÀPi 9226! M2

D:
PILAFES E ES]RUTURÂS SIMILARES

Elt4 tutÁDEIRA SERFÁDÀ E=25 M[l 333,1814,5ô 14,56 263,70

CoNCRFI0 FCX = 1slLlPÀ TRAço
1:3.4:3,5 (EM LíAS§'A SECÂ DE

clr,rENToi ARÉlÂ MÉDW BR|TA 1 ) -
0,66 0,66 345,0ô 435,98 281,74

84.00 62.73 19,2584 0C

Li3

IíÁNUAI, AF
CLNTADE D€ ALVENARIA

t10t0ADÁ tN L0c0 Eti coNcREÍoSINAPI 93204

MUREIÀ ÉM Á!l'El,lÀÊlÁ I 30.837.24

cÉRÁtt4tcos FURÁDoS NA

HORIZOMÀL OE SX19X1S CM

(E§PEESURC I CU) E ARCÀMASSA DE

l\12

DE BLOCOSALVÊNARIA DE

PREPARO EII

04,00 84,00 67,S5 s5,85.3.2

www.imperatriz ma.gov.br
FR tâClJ Ur,'ÂDÁRoütÁ

EllG CI\t CREA rl xü614§I
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PREFEITURA i,IUNICIPAL DE IMPE CP

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS cos

13

,:\FRÁ@
GRAU DE SIGILO

#PUBLICO

OBJEÍO:

PREFEM]RA I,IUNICIPAL OE II,IPERÀ'IRIZ OO CAI,IPO DÊ FÚTEBOL NO MUNICÍPIOOE IITPERÁ TRIZ

IÍEII

23.22 s ,\lÀPl

PRÓPRÁ

2..4.1 sl\Àol

2.5.1

2 a.2 SII]ADI

CERCA COM MOUROES DE

CONCRÊTO, REIO, 1 5X1sCM,

ESPÀCIç,iENTO OE 3M, CRÂVAOOS

0,5ti, EscoRÂ§ DE 10x1ocM Nos

26,35%

VALOR TOÍAL
col]i BDl

23.ü5,84

c.00

7.361,60

681,63 7 361.60

6.1 96

3,70 621,60

32.77 5.5t5,36

79124.59

15,31 2.572,08

7.61 c,00

AVENIOÂ PR]MIPÂL 02 BAIRRO

PARÀ OUADÊÁ

102362

POLIESPORTIVA, E§IRUTUMDO POR

TUBOS DE ACO GÂTVAÀIIZADO,

{MoNIANTES CoM oIAÀ,EIRo 2".

ÍRAIISSAS E ESCORAS COM

oú Eao 1 '4. coM ÍErA DE ARAME

GALVANIZÁDO, FIO í1 BWG Ê MALHA

QIJADFÀDA 5X5CM (p(CÉrO MUREr0.
t42 21

LOCALIDADE SII]ÂPI:

117,60 200,s!

t,l 336,00 0.00 74,60 94.25

.60

coMPosçÁo
.32.3. c0MP0R.003

CANIOS, COIII 12 FIOS DE ARÀ},4E DE

ACo 0vAtÁ00 15X17 IMLUINDO

PORTA OE FERRO, DEÂBRIR, TIPO
100701 GRADE COiJ CHAPA, COI,'

REVESTIMENTO

MÂSSÂ UNICA PÁRÁ RECEBII,IENIO

DÉ PINTURÁ, ÉI,I ARGAMASSA ÍRAçO
1:2:8, PFEPÁRO MECÂNrcO COH

BEIONEIRA 4ML ÁPLDqDÂ
MÁNI,ÁII.IENTE EM FÂCES INTER}'IÂS

DÊ PÂFEDES, E§PESSI.FÁ DÊ 2OMM,

CRAPISCO APLICADO EM AIIENARIAS

E ESTRWURÀS DE CONCRETO

INTERNAS, CO}J COIJ€R DE

PEDREIRo. aRGAÀrlASSA ÍRAço l:3

$2 10,80 10,80 53918

2,83

168,m 168,00 25,94

168.00 1ô8,00 12,12

0,00 53,60

0,00

tú?

2.6.1

3

I.IÁNUÂL DE PINÍURA COM

SINAP TINTA ACRILTA EI,I PAREDES.

4

sEcf,FrAruA DE |NFRÁESÍRUTURÀ E sEFr/Iços HlBucos
R,a Y dn'- No'." lmpordtü - CE* 65.907-180

lmpê.âtiz - [rA C PJ: 06..|58.455ffi01-16

6,03

61,72

78,89

c,00

0,0!

BDI

cljsÍo UNIÍ.

co[| Bo Euli QUAÀT,

ucíÍAoÀ
AUÂl,tT. A

EXECUTAR

clJSÍO UNIÍ.
sE[r 8D {R§)

ÊONÍE côDrGo DESCRTçÁo 0O5 SERV]ÇOS

!

2.4 E§QUAOR]ÂS

SINAPI 87879

PLANÍIO DE GRAT4Â

PLÂNTIO DE GRAMA ÊM PLACA§,

AF 0S2018
M2 6.498,61 4698,61 13,33 16.E4

lFnÍruRÂ --------------Ll i

DE BAIIHEIROS

sÊRVtços PRELTMTNARES

cor,{P0EçÃ0
PRÓPRE

LOCACAO COiIVE}@]ONAL DE OBRA,

ATRAVÉS DE GÁBARno DE ÍABUAS
CORRIDAS PONTALEIADA§, COIII

REATROVEITAIJENTO DE 3 VEZES

I
I

Ic0f,rP0R024 0.00t"12 1 132,S
i

i

MovI$ENTÂçÁo OE IERÂÁ i

93358 t{3
EscAvÁçÀo LrÁJ'luAr DE vÂu co
PROFI,hDIDADE IIENOR OU IGUÁL A
1 ,S ii. 4F,022021

31,21

SINÁPJ
REÂÍERRO MANUÂ! PUOADO COI.,|

soouEIE. ÀF 102017
M3 27,47 0.00 41,06

3.2.3 SINAPI 94342 t13

ATERRO MANUAL DE VATÂS COTTI

ARÊIA PARÂ A-TERRO E

corrPAcrÂÇÀo MEcÂNrzÂDA

!rww.irnperatriz.ma.gov.br
BÂlru uvâDARoc8Â

E$q cÍvn ciEA n! Í001614§12
SETOA PAO.EÍO§ € oRÇr.À18 {rp§

0,00

ESTADO DO MARANHÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRN

l

I

I rl l

i i cuaelrrcôrs aF r2i?ols i I I I I

'

I

Iro.oo 168,00
l

§INAPI 98504

3 2 1 StNÂPt

3.2.2 9ô995

,r,o 
I

I

I

I

I
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ESTADO DO II,IARANHÃO
Á olt

PREFEITURA MUNICIPAL DE III,IPERATRIZ CP
sEcRÊÍARrÀ DE INFRAEsTRUTURA E srnvrços eúB'.I

-1:#
Jffi

PLANTLHA onÇlueHrÁnn GRÂU DE SIGILO

PROPONENTÊ OBJETO:

OO CAI!{PO DE FUTEBOL NO IIIUNICIPIO DEi rRrz

DÂTA AASE DO S'NÀPI 03,2022 BDI PADRÃo: 26,35e/o

LOCALIOÂDE: A!€NIOA PR1NCIPAL 02, BÂIRRO RESIDENCIAI SEBÂSTIÂO FEGIS ] LOCÂLIDÁD€ SINÁPI

CUSÍO UNIÍ, CUSTO UNIT. VALOR TOÍAL

sEtit Bot co}l BDI COM BDI

331

LASÍRO DE CONCRETO !"IÂGRO,

ÁPLICÀDO Éi?, PISOS, LAJES SOERE

SOLO OU RÂDIÉR§, ÉSPÉSSURA OE 5

33.3

SINAPI 949ô5

3.3.ô

337 SINAPl

3.3.8 SIMPI 98Í7

SINÀP] 9ô535

3.4.2 Sll\tAPI 94965

0,53 0,00 21,31

10,54 0.00 3ô0.9S

KG í45,0C 0,00

0,00

161,93 0,011

ESÍRU'URA CONVEI\EIONÁI DE

coNcRETO ARIdÂDO ÊM UM EDIFicIo
oE MúLÍtPLos PAVT EM'os
uÍluzÁilDo Áç0 cA-60 DE 5,0 Nlr .

FcK = 2eÀ{PA, TRÀÇo

I i2,3r2,7 (EM MA§SA SECA DE

cr Et{ro/ AFETA MÉDw BRrrA r) -

PRFÁRo MEcÃNlco co$ BFToNETRA

DE PILÀR OU VIGA DE UIIIÀ

CM. AF

12jb15
OE PIT,AR OU VIGA DE UIíA

1a

CE SUPERf

COM MAI\TA A§fALÍGA DUÀs

cAMÁDÂs. rNcrusr\.E ÁPucqgÁo oÉ
PRII,IER ASFÀLÍICO. E{T,&I E E.-1l'1M

. I,IONÍACEM E

45ô,11 0.00

c,0c 13.51 17,06 c,0c

0,00 12,77 16,13 t,0c

11.58 0.c0

0,00 158 06 c,0c

0,c0 128,16 16i,93 0cc

456,11 0,00

13.51 17 06

l(6 25? 00

16ô.0C

:i2

55,C6

ESTRUNJM CON\GNCIONAL DE

OONoREÍO ARMADO R.'{ i,I, EOIFicIo
DE MúLTrPLos PAvtMEMros
uIlLrzANDo AçO C&50 OE 8,0 MM -

3.4

DESMOMTAGEM DE FÔRi,A PARA

SÀPATA, EIü MADEIRA EERRADA E=25

AF 062017
CoNCREIo FcK = 25ilPÀ TRÀ90
1 :2,3:2,7 (Etl MA§SA §ECÀ DE

ctMENro/ AREA MÉDFd BRIÍA 1) -

PREPARO MEcÁNIco coM EEIoNEIRA
dt0

DE PILÂR OU MGA DE UIIA
ESTRUTI.FÂ COIIVE}ICIONÁI DE

coNcRgro ÂRÀrÂoo E utí EolFicto
oE MúrTrPtos pÂvlirE\Tos

uTrlrzÂNoo Aç0 cA-60 DÉ 5,0 Mr,l .

tli3

slftÀpi s2759

N 12r201a

SEcREtARtADE rNFRÁESIRuru&cE sEFlvtços púBLcG

RlE Y, dn" . !h!r lopoÊldz . CEP: 6t807-18O

hp$áriz - lú{ ÔlPJ; 06.158,45ãO&1"16

ITEV Êol{TE coDlGo OUÂNÍ. A
EXECUTAR

AUÀNT

LICITADA
DEscRjçÃo oos sERYIços uN

]NFRÀE§ÍRUÍÚRÀ

SINÂPI

IÀLVEMRIA DE EII8A§A,,ENTO COIT

lBloco EsTRuruRÂr- oE cERAt'trcA

,0E t1x t 9x29cM E ÂRGÁ}iASSÀ DE

ÀSSENTAMEMO CO!,l PREPARO Élil

BÊÍONEIRA, Á' Oí2OM

101166 3,75 000tí3

SINÁPI

SAPntl, eU lr,cDARA SERR OA r=eS l

MM.4 UT|LIZACoE8. Ar @2017

§]NAPI 22,8696535
DESMOMAGE'í DE FÔRMÀ PARÂ

MONTÀGE},{ E

0,00 128,16

3.3 4

S]NAPI 9275!

SINAP

ESIRUTURA CO'I\IEITCIONAL OE

CONCREIO ÁRTÂOO EM U' EDIF.ICLO

oE L,úLTPLo6 PÁvtMENros
uTrLtzANDo Aç0 cA50 0E 10,0 Mr,4 -

0.0032762 (G

DE PILÀROUVIGADE UMÁ

792,00

SUPERESTRUTURÀ

11,71 0,00 360.99

3.4 3

www.imp€l"kiz.ma. govbr
FRÂ{(l6]l UI,lÁ OA ROCNÂ

E lG. GYIL CRÊln" Í00614532
SÊIOR PfiÀgl$ É ORBIIEIÍIOS

0,0t

543.97 687,30 0.C0

s5241

l
I
I

],,,]
I

I

I

],,^'

14,63

l

1

lli

I

I
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ESTÀDO DO I''ARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERÂTRIZ a\9

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E STNVTçOS TÚ
t:

GRÀU DE STGILO
PLÂN|LHA oRçAueurÁRn

PROPONENÍE

PREFEIÍURA MUNICIPAL DÉ II.'PÊRÁÍRIZ DO CÂI!{PO OÊ FUTEBOLNO ].,{UNICIPIO DE

OATA BASÊ DO SIilÁPI: 4v2022 BDI PÂDFÀO]

LOCAJDADE ÀVENIDA PRIMIPAL 02, BAiRRO RÊSIO€NCIAI SEBA§ÍIÃO REGIS LOCA!DADE SINÀPI:

OE PILÁR OU VIGA DE UI,íA

3.41 S NÀPI

SINÁPI 92761

3 5.1 SINÁPI 103350

3.5 3

3.6.1
coMPosrçÃo

PROPRIÀ

3 6.2
coMPosçÃo

PRÓPRA

3.6.3 SINAPI gc8.l.4

EEIRUTURA COI,IVEI.ICIOMI. OE

CONCREÍO ÁRMÁDo EM UI,{ DIFicIo
oE MúLnPLos PAvlrrÊNTos
uTlltu$tDo Áço cÂ§0 0E ô,3 Mt -

KG 25,00 c,00

0,m

13,22 16,70

12,77 1ô,13

11,58 14,ô3

ESrRUnnÂ COm/El{ClOM[ DE

coNcREÍo ÀrüíADo Eu uu EDtFicro
D€ iiúLntuos PAvtMENros
UTTLI2ANDO Aç0 CÂ§0 0€ 8.0 [!M -

NTAGEII AF 1

A!\EMRIA DE

15

291,00KG

0.00

c00

0,0c

7ê425,

COI'I PREPARO EIJ

PORTA OE MADEIRA. LÉVE.

PADRÁo MÊDro, 6oxrsooí,
E§PESSURA OE 3.5CM, ITEIS
INCLU§oS: DoBRA0IçAS, MoNTAGÊM

E INSTALAçÁO Oo BATENTE,

ExEcuçÃo oo FURo, REVESTToA DE

KIÍ OE PORTÁ OE MÁDEIRA LEVE.

PÁDRÃo uÉDo, sxigocM.
ESPESSURA 0€ 3,5Cü, tlENS
ll'lclusos: D08RAD|9A6. MoMTÂGEM

E rNsÍAr-{çÁo D0 BÂTErÍrE coM
Dccu9Ão D0 Fr.Ro. RÊvEsnDÂ
COM MEI"ÂMINICO LISO .

KIT DE PORTA OE MADÊIFA PARA
PtNtuRA, sEMl-ocA (LEVE ou MÉDq,
PADRÁo MÉDro. 9ox21ocM.
ESPESSURA DE 3,5CM. IIEN§
INCLUSOS: DoBRÁD|çAS, lroNTÀcEM
E rNsrAlqÇÂo oo BÂÍEMrE,
FEcH,aruRA coM ExEcuçÁo oo
FURO - FOFNECIMEMTO E

0,00

0,00 136,60

2,C0

2,00 371,34 469.13

2,00 8i6,83 1 147 ,87

0,00

172,5§ 0,00

135,r8 3.00

112,36 0,c0

24.697

1 244 40

936,36

2.215,74

DE BLOCOS

cERÁrilrcos F(RÂDos NÂ

HORTZOMIÀ! 0E 9X9X19 C

{ÉSPÉ§sURÂg CM) E ÂRGAI,,ASSÂ DE

c0MP0R027

UN

INST

SECRETARIA 0E INFRAESIRU Í1JRÂ E sER\,1Ços púBucos

Rua Y ín" - Novã lmp6lãtiz - CÉÊ 65.907-180

lmpeÍâd, - lrÀ G,IPJ: 06.158.455,tó0116

ITEIU FONÍE coDi60 DEscRÇÃo Dos sERvrÇos UN
OUÂNI,

UCI'ADA
OUANT. A

EXECUTAR

CUSTO UNIT,

sÉr{ BDr (R§)

CU§ÍO UNIÍ.
coM BDr (RE)

VALOR TOTAL

coM B0r E§)

SINAP'

IARÀ1AçÃo oÉ PrLÂibú vrGA DE uMÁ
IESTRI'IURÁ CONIENôIONAL DÊ

lcoNcREro AR|rADo EM ur,i €DFÍcto
, DE MÚLTIPTO§ PAVII,IENÍO§

uTlLlzÁNoo Àç0 cA,50 DE 10,0 i\rlt .

MONTAGEM- AT 122015

KC

AL\ENAF|A E vEoAÇÁo

S]NAPI 93187

i

i,r

VERCA MOI..DTDÂ IN LOCO EI'l
CONCRETO PARA JANEIAS COM IIAIS
oE i,s M DE vÃ0. ÀF 0320í6

s['lAPr 33183

VERGÂ MOLDADA IN LOCO EM

CONoRETO PÂRA PORTÂS cOM AÍÉ
r.s M DE vÃ0. AF 03/2016

tl 4.40

0,00

0,00 89,33

3.6 ESQUADR]AS

www.imperabíz ma. gov.br
FPé.ll(uM ur,{A D,À ROC}U

ÊNc. ãvll CAEÂ íf í00014§92
SETOR PRO,]EIOS E OEçAi-!EN]§

/'No\r

},íARÁNHAO

I

lARuâçÁo oE PruR ou vcA oE UMA

l

l

35.2

I

I

coMPoR.004

I

. uN 4,00 4.oo 1.433,a0 181r.10

t*]

I
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EsrADo oo nlnnnxÃo
PREFEITURA MUT{ICIPAL DE IMPE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS co5

PLANILHA ORçAMENTÁRN i GFÁU DE SIGILOr-#Pffi-

OBJETO:

PREFEITUFÁ MUNICIPAL DE I'JPERÂTRIZ OO CA-I,íPO OE FU1EBOL NO I.íUNICIPIO DE IiIPÉRÂ]RIZ

m,35%
I,!ARANIJAOLOCALIOADE:

DÂTA BÂSE DO

AVENIDA PRTNCIPAL 02. BA]RRO RÉSIOENCIAT

BDI Pw2422

ITEIII FÔNTE
CUSTO UNIT

COM BDI
I

DEscBgÁo Dos sER!,tÇos I
O{JÁNT OUANÍ. A CUSTO UNIT-

'^ lLrcttlol EcctÍÁR sE Bo (Rs)
cóorco

!
, TARJEÍÂ ]1PO T]VRE/OCUPÂDO PARA

lpon-re oe a$*rsrno. AF rzzorg
SINÂP] 6.00365 100705 UN ô,00 7174

3.6.6 SEINFRA-CE c1518
JANÊLA DE FERRO TIPO CAXILHO OE

IconnEnou Mnx AR
19,44 0,00 337,63

SNAP 1 1021 6

TNSTALÁçÀo DE \roRo Uso tNcoLoR
E . 3 MM. ÊM ESAUÁDRIÂ OE

ÀtuMiNlo ou PVC. FxaDo co!,
BAGIJEIE, ÀF 0'/2021 P

t,12 19,44 19.4

S NAP]

PORTÂ DE FERRO, OE ABRIR, TIPO

GRÁOE COM CHÀPA, COI,I100701 f,l2 4.50 4,50

aF 12n019

3.f COEERTURÀ ii 3.!82,62

IEI}IÁUENTO COU TEI}IA DÊ

Aço/ÂruHiNro E = o,s MM. coM ATE 2

ÀGuÂs, tlpluso,çAMEtIto.
ÁF 0720íS

SINAP 94231

RUFo ÉLi cHqPA CE ÂçO
cALVANTzÁoo NúMERo 24, coRTE DÉ

25 CId INCLUSO ]RÁNSPORTE

55,10 55,10lll 51,21 7228

SiNÁP]

cAtllA EM $rÁPÂ DE Aç0
GÀLVANIZÁDO MJMERO 24,

OEEEIWOLV]MEMIO DE 50 C.I.|,

II.]oLUSO TRqNSPORTE VERNCÀ.

91n8 25,10 c,0!

101S66

CIIAPII' SOERE MUROS LINEARES, EIü

oMNlro outúRMoRE, L =25clit, )

ASSENIÁDO COM ARGANMSSA 1 :ô

Col', ADlTlVo. AF 11/2020

62,30 0,00 1 62,97 2C5.91

FORRO

coMPostçÁo
PRÓPR|À

3.9 REVESÍIII,!EN'IO

S]NAPI

3ô.4 SINAP

3.6 8

3.7 i col"lPosrçÃo
PRÓPRÁ

E PORTA DE I\{ÁDEIRÂ PARA

PTNIuRÂ. sEMr€cÂ (LEVE dJ MÉDrÁ).

PADRÁo MÉolo. Box2iocM,
ESPESSUM DE 3.5CM, IÍÊNS
INCLUgoS: DoBRADIçÂS, MoNIAGEM
É rNsÍArAçÁo Do BATEME,
FECI"TADURA coM E(ÊcuÇÁo Do
FURO . FOR}€CIMENTO É

}"IETÀI ICA ÊI,i TÉSOURAS

87879

SECRETARIÁ DE II'iFRÀESIRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Í s,/n" " ilova lirlersúü - C]EP: 65§07'1eO

Inpaâirz - MA CflPt 06.198.1ãÁ/0C$+16

V'!OR TOTAL

COM BDl

543 51

426,59 0,0c

339,95 5 6C8.ô2

681,63 3.067,33

c0c

0.00

3.982,62

--.--__-
tR lf,Ii ullÂ DA Roclta

Ê)lG. C{/11C8Ê^,'r Ím01l532
S€TOR PRqEIC E CRÇÂfiRITOS

90843

co P0R.025

4,00 4,00 807,28

539,48

OU]RELrcAS, VAO LIVRE DE í2M,

FORNECU.iENTO E MONIÁGEM, NAO

SENOO CONSIDERÀDOS OS

FECHÂME}'ITOS MÉÍALICOS, AS

CoLUNAS, 0S SERVTCOS GERÂIS Eii
ÂLVENÀRIA E CONf,REIO. AS TELHÂS

OÉ COEER'IU&q E A PINTURA OE

ACAEAi'ENTO. FOFNECII,IENTO E

28,25

SINÂP]

3.7 4

S NÂPI

38

3.8.1

94213

c01\rPoR005

E§TRU'IURÀ

ÉlvI ALVENÁR|ÀS

E ESTRUTURÀS DÉ CONCREIO

IMIERMS. COI.' COLHER OE

PEDREIRO. ARGÀiJIASSÀ ÍRÂçO 13
COIiI PFEPÀRO EU EEIONEIRA 4OOL,

0,00 141,59 i78 &9

tn 128,25 0,00 91,09 1i5 C9

93,89 116,63 0,00

c,00

116.52 0.00 42 10 53.19 0,c[

i)2 &51.52 150,00 2.93 3.7C 555 00

FORRO DE PVC, EM LÂÂíNAS OE

600x1ocr.r E E§PEs§u&q 0E 8À|M.

LlSo " INCLUSI\,E CoLoCACAo. E

3.9 I

w!,/w. imperâtriz.ma. gov.br

{ I )I

I

UN

I

1.oie,eo 
I 

a orc,so

l

3-7 3

l

3.7 5 i



No

I olç
CP

ú^í
/dà
stl

EsrÂDo ao raananxÃo
PREFEXTUR,A MUI{ICIPAL DE IMPERÂ

SECRETARIA DE INFRÂESTRUTURA E SERYIçOS P

PLANTLHA oRÇÂrueNrÁnn
GRÂ! OE S]GILO

; #t-tsftco

PRCPONENTE OBJETO:

I,4UNICIPÁL DO r.lufÍctPtô DE |L{PERATRIT

DÁÍA BASE OO SINAPI:

LOCALIOADE:

SINAPI 87535

2 stNApl 87251

cor,!PosçÁo
PRÓPRh

c0trPcR.006

.2 S]NÀP] 97611

3 11.3 SINAPI

COIú PIÂCÂS TIPO ESMÁITADA EXTRÂ

DE DIMENSóES 4sx45 cM ÁPLI0ADA

ÊM ATTBENÍES o€ ÀFEA MAIoR ouE

REVESÍ]I.IENIO PÀRA PI§O

INIERRUP-TOR SIMPI,f S í
1OÀ25OV, INCLUINDO SUPORÍE E

PLACA. FORNECIT,{ENTO E

INST 5

t.12

0,00 21,31

0,cc 4€ 87 63 01

0,c0 16.23 20.50

21,00 7d,ô! 94,25

6,00 24.2Â

CUSÍO UNIT

cot!! BDt COIJI BDl

3211 d 096.25

I 285.20

7l.ss

000

0.00

1.979,25

51 80

153.42

56,98

26 350Á

_)
TOTAL

3 9.2

39.3

3.9.4

25,9á

3.11

03. c9

3

SEoRETÀR|A DE tNrRÂESÍRuTuRÀ E sERúrços púaJco8

Rüa Y s/no ' Nove lmpeGtü - CEP: ô5.907-í g0

lmpemEiz - lytA 6NPt 06.1t8.(f,5/0001í6

BDI PADRÁO:r3!2n22

LOCAjIDÂDE Sll,lÂ.Pt iÀvEúoA pRt']crpAa 02. BÂrRR. RESTDENCTAL sEBÂsrÁo RÉGis

CUSTO UNIT.

sEt B0r E5i
lÍÊt\l FONÍE CODIGO oÉscRiçÁo oos sERvrços

I

LIN
AU}IT, Q{JÁTT. À

USTADA ÉGCUTÂR

SINÀPI

I MÂssA ÚNIcÀ PÂRÁ RECEEIMEI.TO

I OE PINTURÀ EM ARGÂIIAS§A TRqço

Jr 
2 s. PREPARo uEcÀNrco coM

EEIONEIRA 4{)OI- ÁPIICÂDA

I MÁNUAIIEME EM FÁCES INIERNÂS

i DÉ PÁREDE§, ESPESSURA DE 2OMIJ,

lcoM ExEcucÃo o€ TALlscAs

125,008752-o t12 ô21,18

EMB0ç0, PA&q FECESI,EMo DE

C.ERÀMEA, EM ARGÂMÂSSA TRAço
I :2:8, PREPÂRO MECÁMCO COII

SÉTONÉIRA 4OOL, APLICÁDO

MANUALIVIENTÉ EM FACE§ INTERNÀS

OÊ PARÊOÊS. PARC Âi,IBIENTE COM

ÀREA MAtoR euE 10M2. EsPEssuRq

DE mr,rti, co ExEcuçÃo DE

TA|SCAS. AF m2011

M2 229 4 45,00 22,61 28 56

56,98

REVESTIMENÍO oERÀM|cc PAFA

PAREDES INTERNÂS COM PLACÀS

lr rpo rsulLrme rxrm or
tDtMENsôEs 2ox2o cM APLtcÀDAs El,l

AJBIEÍ'TTE§ OE ÁREÁ MÂIOR QUE 5 },1'

NA ALÍURA INTEIRA DÀS PÁRÉDÉS,

SINAPI 8?2ô5 t!,2 n 74

3.10

3101 SINAP I %24 1

LASIRO DE CONCRETO MAGRO,

APL]CADO EU PISOS, LÀJES SOERE

SOIO OU RÂOIER§. ESPESSURÂ DE 5
r6

Ptso

RoDÁPÉ cERÃMIco DE 7c1,I DE

ATURÂ COM P],ACAS TIPO

ESÀlÁITÁDÀ E TRA oE DIMENSôES

88ô50 fl 25,2ç

L

]NSÍ
LIÀIIMRIÀ ÍIPO CN}iA DE

SOBEPOR COM REAÍOR DE PARTIDA

RAPIDA E LÁ'i,IPADA FLIJOFESCENIE

2X10vü. COMPI"EIA. FORNECIMEMTO E

INSÍALACÀO

!N 2r.00

I-À,ITPADA COMPÂCÍA FLUORE§CENIE

DE 15 W, BÁSE É27 . FORNECIIlENTO E

tNsÍALÁcÁo. AF o2r2o2o

;ll 2,002,0c 20,s) 25SO

IOMÂOA MIXA DE EÀ,IBIJTIR (I
Môoulo), 2P*T io A, lNcLUrNDo

SUPORIE E PLÂCA . FORNÊCIITENTO E

TNSTALÀoÂo. ÁF rz,2ois

3 1 1 .4 SINAPI 91996

TOMADA MÉDAoE EMBUTIR í
[,róDULo), 2P.T ío A rNcLUlNDo

SUPORTE E PLACA. FORNECÍIJENTO E

tNSTAucÂo ÂF 12rols

l
28,49UN 2 ct 200 22,55

3.1 1 ,5 § 1953 t_lN 1001 ,0Õ 19 0g 24.12

www.impêÍâtrizma.gov.br
FPL.I(LIrí Ul,lA DÂ RoCHÂ

ENG. CML ÇTEÁ lf Í0061,1532
sEroR tltosTos E oRr4rJENTo§

2t,12

I
l

I

I

100,00 I
7 199 00

M2 119,09 26,s2 I o,oo

3.10.3 StNAPt

I

u*' ,,* ls2000

3INÁPI

1

i



t clc
CPL ESTADO DO MARAilHÃO

PREFETTU RA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS

I 13dâ'r/fi
àit*

PLANILHA ORÇAMENTÁRN
GRAU DÉ SÍGILO

0BJEToi
PREFEITURA [{UNICIPAL DE II,IPERATRIZ aóNcLUSÃo Do cArrrpo DE Fl,tÊúoúoúúNrcplô DE MpERÁTRtz

DATA BÁSE DO SINÁPI: 03n022
LOCÀLIOADE AVENIDA FRINCIPAI 02. 8A1RRO RES|OENCIÁI SEBASTIAO RÊ6IS

FONTE

9í92ô

3.11.10 siNÂPr 91930

2 §INÂP]

§ir,tAPt s1351

93008

2,5 [1M', ÁNTI{HÁMA {50'50 V, PAM
crRcutÍos lERllrNÀJs. M

FoRNECrMElrro E rNSÍAlÁçÁo
N Qn015
CABO OE Ís0LcD0.6
lrti,f, ANTI4tiÀ[Â 450r/50 V. PARÂ

CIRCUIIOS TER}IIINÁJS .

FoRII€CIMB'IIO E INSTAIÂçÃo.

CABO DE LSOLAD 0,

5

ELETRODUÍO CORRUGÁDO,

PVC, DN 25 Mr' (3/1'), PARA CrRCUrroS

IER(IIMIS, INSTAÁDO EÀI PÁXEDE .

FoRNECI.|ENIo E TNSTA-AçÃo.

ELE-IRODUTO VEL, PVC,

DN 5ô tíM í 1i2'), PAF,q REoE

ENTERRÂOA OE OI§ÍRI8UçÁO DÉ

ENERGIA EI.EIRrcA - FORNECIMENTO

N 12nC21

QUADRO DE DE

ENERGIA EI' F\rc, DE EiIBUTIR, SÉI,{

BA,RRÁIIEMO. PARA 3 DISJUNIORES "
F0RNECTMENTO E INSÍA|-AçÃo.

BDI

LOCALIOAOE

41 48

700.00

50,00 150,00 884

},{ÂRANHAO

VALOR TOTAL

coM 80t

38,25 76,50

42,40 104,80

4.82 3.374,00

11,16 1.674,00

7C

1,U 0,00

8

3

3

63.

73.

700.00

6,210,00

1,00 0,00

6.87 8,68

9,16

8,47

113,55

11.57 0,00

1ô 33 0,cc

r 0.70 0.00

71,50 0,cc

132 28

41411

l,t c0000063,00

53 0.0065.00

0,00

3.11.18 SiNÀPI 1418n

102020

sEcRErÁRlA 0E INFRÂESTRI tuME SEFyIçoS ú COS

Rúe X s/rf . Nova llnp€rôüiz - CÊPi 65.907-180

lípêrdiz - UA CNP.I 06.153.155000116

I3

3

176,43 m,91

côüGo D€scRicÁo Dos sERMÇos
, OUANT, OUANT, A CUSTO UNIT CUSTO UNIT,

'n ucÍaDA EXECITAR sEM BDr(Rs) cou BilrE$

2,00 30 28
10Á/250V. lt{ClUllloo SUPORIE É

PLqCA " ÊORI,IECITTENTO E
3.11.6 §INAPI 91959 2.00UN

I T

INTERRUPTOR SIMPLES P !,{

SINÂPI

I 
TNTERRUPTOR Sr,{PtES (3 HooULOS),

lroÁn5ov, rNcrurNDo suPoRTÉ E

ipáce . toaNEcrMB'JTo E
lNsTALAcÃo. ÀF 12zor5

919ô7 UN 2,Ca 2CA

SINAPI

3.11.11 c0517 cABo CoBRE NU 10íií2 [1 15,00 15.00 12,81 16,18

ELETRODUTO FLEXÍVEI CORRUGAOO,

PVC.0N 20 i.{M {1i2). 
pARACTRCUTToS

iTERIJ}NÀS. INSTÁIÀDO ETI PAREDE "
FORNECIIJE|WO E INSÍALÂçÁO.

AÍ 1212015

91352 l,r 42,40

§INÀP] si 856

ELE]RoDUro FLExivEt coRRUGAoo,
PVC. DN 32 IJM (1',). PÀRÁ CTRCUTToS

TERI,,INÂIS, INSTALADO EIú PAREDE.

FoRNEciilENro E rNsrArAçÁo 
I

tç prâ15 
I

0,001tl 8,00

s[.lAPi

SINAPI 9!443

RÀSGO ÉI,1 ÂIVENARIA PARA RÂ,!.íAiS/

olSlRlBUçÂo coàl otÀJvlíROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM,

AF_0í2015

M 26.0C 000

SItlAPI

CHLTMBATíEI'Ío LINEÀR E[l
ÀLVEI]ÂRIA PARÂ

&qMAls/DtsÍRtBUrçÂo cotl
DIÂ ETROS MENoRES oU IGUÀIS A 10

90466 IJ
i

L

28.00 0,0c I,l2 11,01

coilPosrçÀ0
PROPR]A UN

CAIXA PARA TIEDIDOR I,IONOFASICO

{PADRÂO DA CONCESS]ONÂRIA
1.00 104,70 1n28I ,00

S]IIÀPI

3.11.21
coMPosiçÂo

PROPRIA

IIrAS]E DE A]ERRIU.IENTO 34 PÁRÁ

SPDA. FORNECIMEN'O E 3.00

coMP0R033 1.00 000

3!!83

UN

UN 3.00

tNsi lÍ 1t2a11
cArxA DE PÃSSÀGE|,' 30X30X40 Cofí

BRIÍATAI,iPA E

.20

'llvw impeBtizma. gov.br
FRÀ'.ü(uU UiLA!A ROCHA

Ei{G. clv!! CREA,f Í061{53:
SEIoR PRqJErG E ORqAL!EI{I!S

000

3.11.7

I

j

I
L

I

I

3.11 14
l

I

14 51

I

I = 
\:=-



NO

l 011 ESTADO DO MARANHÃO
CPL PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

RIA DE INFRAESTRUTURÀ E SERVIçOS PÚ

PLANILHÀ ORçAMENTÁRN

':,fr#

GRÁU OE S]GILO

PROPONENTE

PREFEIÍURÀ II4UNICIPAL DE II,IPERqIRZ DO CAIIPO DE F|]ÍE8OL NO I,IUNICIPIO DE ]ÀTPEFATRIZ

OBJEÍO:

CONCL

3

DÂÍÂ EASE DO SINAPI

3.1122

23 SINAPI

3.12.4

312.5

SINÂPI

PRÓPRÁ

2.S

29

srr,lAPr

312 10

ESCÁ Ií,ÂNUAI DE VALA CO'!I

93358 PROFUNDIDÂDE IÍENOR OU IGUÀL A

1 30 tí AF

0.00 53.60 67 72

000 ô2 44 78.89

c.00 13.32

18 06 22,81

4,C0 0,00 13 90 17.56

12.58 15.89

1,Tõ 9.8,n

94342

JOEI.IIO 90 GRÀUS, PVC.

DN 20 M. INSÍÁI-CDO EM RAMÁ]. OU

§UERATIÀ DE ÁGUA .

JOELHO SO GRAUS, PVC,

ATERRO MÂNI'AI DE VÂLAS COIí
AREIA PARÂ ATERRO E it3

DN 25MM. INSÍA"ADO EIú MMÁJ. OU

SU&Ê,qI$L DÉ AGUÂ.

i.i3 325

uN 2,00

EDI

0,00 526

0,00 ô,3C

26,35%

VALOR ÍOÍÀL
col$ BDI

000

0,c0

0.00

0.00

c,00

ô,64 0,0c

7,96 0,00

11 62

22.37

3l

16.82

0,00

73
cor,,Po§çÂo

633€2

E INST

SE0REIARIA 0É |NFRÀESTR ruRAE SÉRVIÇOS P{IBL|COS

tua Y dno - Nova lmp€Íatiz - CÊP: ô5.S07180

lmp6rBtü- MÀC PJi $.1a8.456&001.í6

!\ 20,c!

-4.20

0,00 11,71

0,00

2

LOCALIDADE: LOCÂLIDADE

ITEM FONIE c0DrGo
QUÁNT

LtclÍ
o€scffçÁo Dos sÊRvlços , ux a{JAXÍ. Â

EXECLnÀ1

CU§TO UNII. CUSTO UNII,
sElI BOr(R9) COU Bü (R§)

slN.api

3.12 rNsÍ

s1NAPl

TIJBO. PVC, SOLOÁVEL, DN 2OTIM,

INSÍALAÔO FM RAUAI ÔI] SL'B.RAMAI

DE ÁCUA, FORNECIMENTO E

|NSTAL-ÂCÃO. AF 122014

8S355 M 250.00

L

TúBo, P\c sorDÀ-vEr-DN 2sr!$ra
IN§TALADO E[,' RÂ},4.AI OU SU&RÀI,IAI

I DÊ ÀGUA - FoRNEcrMEMro E
ITN8TALÁCAo. Ar 1?noí4

SINÂPI 89356 Ir,i 15.89 20,07 0.0072.0ú 0,00

S]NAP] 89357

rugo, PVC, SOLDÁVEL. DN 32MI'l,

INSTALADO EM RAMAI 0U SUBíiÂMAL
DE ÁGUÂ . FORNÉCIMENTO E

TNSTALÁCÃo. ÁF 1212014

l?l 6ô.00

SINÁP 89149

TUBO, PVC, SOI"DÁVEL, ON §OM'VI.

IN§ÍALJADO EM PRUMÁDA OÉ ÀGUA,
FoRNECiMENTO E TNSTATÂÇÁo.

N 12n014

l,r 3ô,00

000 30.04

0,00

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA OÉ

irATÃo. PVc, sotDÁvEL, oN 2sr,!M. x
lgl rNsrALADo e[,{ RAt À ou sus
] &qM}I OE ÁGUA . FORNÉCIIIENÍO E

lrNsÍancÃo. ÂF 12014

8936ô UN

90373

JOELHO 90 GRAUS COM BTJCHA DÉ

LAÍÁo, PVc, SoLDÀVEL, DN 25I,{!,!, X

J/2INSTALÀDO EM RAI.IAL OU SUB
RÂI,IAI OE ÁGUÀ . FORNECII,IENTO E

INSTÂLÂCÁO, AF 12011

12.00uN t.00

JOETHO 90 GRAJS COM EIJCHA D€

LÂTÁO, PVC. §OI"oÀVÊ1, DN 2OMM. X

1/2 INSTA-ADO EM RÁiIAL OU SU&
NAIUL DE ÁOJA. FORIECTMENIO E

rNsÍAlrcÁo. af 12120í4

4,00c 0l,lPoR.008 0,00

SINAPi 6,0c8S501 IJN 0,00

N§T 1?n414

JoErlro 90 GRAus, P!,c.
DN 5OI.4M, IN§ÍAI,ADO EM PRUMADÁ

DE ÀGUA , FoRNEoIMENTo E

stNA,ol

JOETHO 90 GRÂUS, PV.. §OLDTVEL
DN 32MM, INSTATÀ)O EM RAMÁI OU

SUERAMAL OE ÂGUA .
FOR'.IECIMENIO Ê IN§TALACÂo.

89357 UN 4,C0 0,00

89394

ÍÊ CO}iI BUCT{A DE LATÃ0 NA BoLsA
cENTRÂr, PVc. sorDÁvEL, DN 2ol,lr,i x
1l?. INSTA!ÂDO EI{ RAiIÂ! OU §UB.
RÂMAL DE ÁGUA . TOÊNECII,IEN'O E

TNSTALACÃo. Ar 122014 l

6,00UN

www.impêiatrizma. gov.br
FMMIIl UtilÁ 0A RoCr.À

E C. ql/[ CREA,f Í&61{53,
§ETOfl PRqJFIOS E ORÇAÀ1ENTOS

0,00

I

0,00

I

I

I

I

000
I

l

I

l

1 312.12 i srl\iApt
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It 01s
ESTADO DO MARAITHÃO

CP REFEITURA MU NICTPAL DE IMPER,ATRIZ
SECRETARIÀ DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS

ilg
r st\:F?,â

L+##
PLANTLHA oRÇAueHtÁnn GRÂU DE SIGILO

#PUBLCO

OB..;ETO:

DÔ CAI,{PO OE FUTEEOLNO MUNICIPIO DEAt DE II.4PERATRIz

432422
A\€NIOA PRJNCIPfu 02, BAIP,RO FESIDENCNT

CO}J BUC}IA DE NA

2ô,35%

s

coM BDt

312.14

3.1219

5,21

17,13

11,56

18 2ô

1l 0l

3ô,23

8,4-

6.58

22,44

15,42

14 ô0

n.al

13 91

45.11

129,66

10,70

0,00

6.00 c.:i

200 0,00

4,00 0.00

c,00

91689

SINAPJ 94ô90

SLNÁPI 946ü

&9373

oENÍR^:- PVc. soI"DÁvEL. DN 25 MM

x 34 , rNSTÀ.ADo ÊM RESERT,çÁO
DE ÂGUÁ DE ÚFrcAÇÃo oUE
PossUA REsÊRvATóRIo DE

FIERÀFIBROCIMENIO

FoRNEctMEMto É rNslÀ-Aç"Á.o.
06,2016

0N 32 í,iM

rNsrALÂDo ÊM FÉsERvAçÀo oE
:AGUA OÉ ÉDIFICÂçÁO AUE POSSUA

RESERVATóRro DE

FIBRIVFISROCIMENTO

FORNÊCIMENIO E INSTA]-AçÃO

tWA DE PVC

DN 2slllM X 2$i,M, INSTAIÀDo EM
RAMÁ]- ou sr-ts.RÂMÂL DE ÀGUA -

FoRNÉctltENro É tNsÍAlÁçÀo.
12n014

DE PVC lii

utl

0,c0

000

c,c!

0.0c

0.c0

0.00

0,00

0,00

ufi

1

2 4,U

2B,oB I o,oo

5.11

N 12n014
BUCHAOE PVC,

0N 50utJ x 32tiM. tNsTAl-ADO EM

RÁÍAI oU SUB-RÂi,IAL OE ÁGUA.
FoRNE0THENTo E rNs'IAl-AçÁo

12nA14

solJri{ x 25}rM. rNsÍÀr.ADo EM

PRUI ÂDÂ oE ÁcuÂ - FoRNEctMÉt'fro

RÂS6O EM Á'-\Ei.]ÂF1/A PÂR{ RA!íAIS/
DrsÍRrBUçÃo coM olÂMErRos
MENORES OU IG1,IÀS Â 1O I!lM,

2,00 0,m

000

M l48.oo I o,oo

!)r

it'.

3.12.24 StNÂPt sô143

DÂTA BASE OO SINAPI

LOCÂLIOADE:

ITEM FONTE cóDlGo DEscRçÃo oos sERvrços UN
OUANÍ.

LICITÂDA

OUANI. A

EXECUTAR 801

CUSÍO LJNIÍ

sElt{ 8Dt

TE, PVC. Sot-DA\EL. DN 25 rr.
|NSTALÂDo Et"t PRUIIaDA DE ÂGIJA -

FoRNEcIMENTo E rNsTAr,AÇÃo uN

aF 1?»014

I

I

89617SINAP 12,00

SINAPi 89396

ÍÊ coM BUCHÁ oE tATÁo NA BoLsA ,

CENTRA, PVc, soLDÁvEL, DN 25[{t x
12,INSTÂI,ADO EM Rr{I,lÁL OU§U& UN

RAMAL DE ÀcuA - FoRNEclilENÍo E

lNsrÁLÁcÂo. aF Í220i4

0,00

IN8TALADO ÉM RESERVAçÁo DE

ÂGUA DÊ ÉDlFrcÂçÀo auE possuA

RESERVÀTORIO DE

FIBRÀFIBROCII,JENTO

FoRNEctMEi\fi o Ê rNsÍALAçÂc

2.00UN 0,00

, DN 5C MT,1, PVC,

SINAP] 89627

42,13

SINAPI

SINAPI

3.1?23 coMPoR0l0

89353

3 2.22 3S352

3.12.21

corvPosrç,Eo
PRÔPRh

0,00

0,00

c0l

2.AB

UN 2,00 33,35

ui,,r 4.00 102 62

REOISTRO DE GAIEIA BRUTO, LA

u,{sl o Etí RclrAt oÊ ÀGUA.

RoscÀ!€l. iz'- FoRNEctMÉMro E

IN§Í
REGI§TRO DE GÁVETÂ BRUTO

LÁTÁo, ROSCAIEL I,, FoRNÉcIDo E

www.impsratrz.ma. goy.br
FRÂi!(UM UIJÂOA R@HA

ENG. CMICREÀr' í00614532
§E'tR PROJEÍG E oRçAllo{Tos

SECRETARIÂ OE INFRÂESIRIJTURA E sERv]Ços PÚBucos
Rua Y dno . Nove lmpeEtiz - CEPi 6§907-1§ô

lmporaüiz - UÁ CNPJ: 06.1§8.4554ú01-16

I

I

a.rz rs i

| 
31rr 

I

I

I

| 
,,,, l..H.Hr. co,i{poRooe l-i*l

0,00

j

REGISTRO DE GAVETA BRUTo, LAÍÂo, i

RoscÀlEL. 3i4' - FoRNEctueuto g i ult
INSTALÁCÂo.ÂF 08/2021 i

I



No

lalq '*B-fFõo113
ú^r
4À
#ià

ESTADO DO MARANHÃO
CPL PREFEITURA MUNICIPAL DE I}/IPERATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS púaLrcos

PLANTLHA 0RÇAMEr{rÁRL{ GRAU OE SIGILO

íPÚBL]cO

PROPONENTE

PREFEITURA MUNIoIPAI DE ruPÊRATTRIZ

OBJÊIO:

DO CÁÂ,IPO DÊ FU]ÉBOL NO üTJNICIPIO OE IMPERATRZ

DAÍÁ BASE DO SINÀPI awa22
LOCALIoA!Éi AVENToÂ pRlNcLPAL 02, BA|RRo REslDENcrÀL eÉBÃaiÉo RÉGl§ LOCÂL|OADE ShtÂPl:

8DI P 35%

23.

ITE'I!

3.13.1

§lNÁPr

3134 SINAPI

3.í3I

]UBO FIC. §ÉRIE NOR!,l|ÂT, ESGOIO

PRED'qL, ON 40 I,IM, FORNECIDO E
INSTALÁDO EM MMAL OE OESCÀRGA

oU RAMAI DE E§GOÍo sAN]TÁruo,
iJ 60,00 0,00

8,00 0,00

6,00 0,00

cóoGo

89713

AFl

14

JOEI,}iO 9O GRAUS, PVC, SERIE

NOR'íÁI, ESCOTO PREOIÂL, DN ,OO

UM. JUI'fiÂ EúSNCÀ FORNECIDO E
INSTALÁDO Eí RA}TÀ OÊ DESCARGA
OU RÂMÂ! DE E§GoTo sÂNTIÁfuo,

8,72 11,01 0,00

:00 1.544.69 1.951,71 000

15.30 0.00

23.ô7

35,S7 45,14 0,00

45.3ô 5I,31 1.584.80

'r0,79 000

7.13 0,00

0,00

3

TUBo P\C, §ERIE NORÍ!,|Â!, ESGOTO

PREOIÁ]..0N 1O() M[I, FORNECIDO E
INSTA,AOO EU RÂMAL DE DESCARGÂ

ou RAMÂL oE EsGoTo SANITÁR|o.

90,00 m.00u89714

SJNAP N744

8,54

5,65

9,26

21,52

11,70

27..,9

0.00

0,00

3
UN

sEcRErÂRA DE TNFFIESTRUTURA E SERI/IÇOS úBL|COS
Rlâ Y sLto - Nora lmperatriz - CEp: 65.907-100

lmDerêüiz - [1A C:l\lPJ: C6.158.45!i(m1.16

FONÍE oEscRlçÃo Dos sERuços UN
QUÀI/T.

UCITADÂ

OUANT. A

EXECIJTÀR

cuslo uNtÍ.
sEM B0r (R$)

CUSÍOUNIT.
coM BDr (ES)

VALOR ÍOTAL
CO!,t BOI (R$l

slr,lAPr §i466

CHUMBAMENTO UNEÁR EM
ÂLVENÀRIÀ PÀRA

RÂlrArsDrsTRrBUrçÃo coM
DITI,'EIROS MENORES OU IGUÀS Â {O

ti 48,00 0,00

coMPosçÃo
PRÓPR|A

c0r,{P0R.011
ic{xq o Áoul EM poLtÉIiLENo coti
ACE§SoRIoS. 3000 UrRos -

FORNECIMENIO E IN§]À-ÀDO
1,00UN

--T---
3.13 INST SÁNIT

S]NÂPI 89711

SJNAPI 89712

ÍUBO PVC, SERIE NoRMÁI, ESCOÍO
PREDIAL, DN5ô IIM, FORNECIDO E

INSTÀ-ADO EM RÁ}'AL DÉ DESCARGA
oU RÀI.IAL DE ÉscoTo SANITÁRIo.

É:z2Qt4

0,0036,00

TUBO PVC, §ERIÉ }IORI,IÂL ESGOTO

PREDIÁI., DN 75IiIM, FOFIGCIDO E

INSÍÁLÂDO EM RÂ',{Â! DE DESCÂRGA
ou RArJÂt DE Escoro sÂNlTÁRlo.

12,00 c00tll

3 13.5 SINAPI 8t724

JOELHO 90 GMUS. PVC, SERIE

NORIIAL, E§GOTO PREDIAL. DN40 MII
JUNTA sOLoÁlEL FoR,\ÊcIDo E

INSTAIÁOO EM R,AMAL DE OÉSCÂRGÀ

OU RA,lA]. DE Ê§GOÍO SANITARIO,

l\F 12n01Á

UN 36.00 0,00

JOEI}iO 45 GRÂUS, P\T, SÊRIE

NOFMÁL ESOOÍO PREDIÂI, ON 4O I|III
JUNTÂ soLoAvEl-. FoR"tEcloo E

INSTAL'DO EII RÂMTI. DE DESCARGA
ou RNdAL D€ ÊsGoro sANlÍÁRto.

JOEI}IO 90 GRÀTJS, P!C. SERIE

NOÊMAL ESGOÍO PREDIAL ON 50 MTI,

JUr{rÂ EúsTrcA. FoRNEctoo E
INSTALÁDO EM RÁMAL DE DESCARGA

OU RCIíAL OE ESGOÍO SÂNITÂRIO,

3.13.6 20,00

89731

89728 0.00

SINÁPI

SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIÉ I
NORI'r|ÂI, ESGOTO PR€OIAL, DN 50 I,{I"I,]

JUNIA ELÂSTICA, FORNECIDO E ]

INSTALÂDO ÊM RÁMÂL OE DE§CARGA
ou RArrÁL DE EsGoTo sANtTÀRIo
aF 12D014

Ull 6.00 0,00 s,91 12 55

www.imperatriama.gov. br
FP,ANI(LII' UM OÁ BOCHA

ENGCMICRE r! ím 4$a
SEIoR PRAiETOS E ORÇqIiENTOS

c.0a

2

l,1t

l

I

I l"i

l

l

i

I

i

l
l

I

I



No

Á 080
EsrADo oo unnanxÃo

CPL PREFEITURA M UNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURÂ E SERVIçOS púslrcos

11 113

PI-ANtLHA oRçAueNrÁnra
GRcU OE SIOILO

OBJE'IO:

[ITjNICIPA! DE I[IPEMTRIZ DO CÁMPO DE FUTEEOL NO IIUNICIPIO DE

PRÔPONENTÉ

DÀTA BASE DO SINÀPI: a3th22 BDI PÀORAO: 26 §%
LOCÂLIOÂDÊ SINAPI:PRINCIPÂL 02, êAIRRO RESIOENCIAT SEBAS

VALOR TOÍAL
COÍú BDI

3.13.10

3.13.11
coMPosçÁo

PROPRIA
coLrP0R012 41,01

PVC. §ER]E NORI.|Á[, ESGOTO

coMPosrçÃo
PRÓPRlÂ

c0t.4P0R.013

0,00

0,00

2133.

P\rc, SERIE No8l'rÂl- ESGOÍo
cor,4PosrçÂo

PRÔPRN
c0MPoR.0l1

PREDIAL, DiI75 X 50 MI.,. JUNÍA
E1Á§ICÂ FoRilÉcroo E rNsrAt ADo

RÀIIÁI DE ESGOTO SANIÍARIO

PREDUI, DN 1M X 50 MM. .UNTA

EúsTIcA FoFflEcIDo E INSTÀ1.ADo

50 MM, Jt .IrA ELASÍ|CA FoRrGCloÂ
E INSTÁI-ÀOA EM MUÁL OE

4,00 0.00

2,00 0.00

UN 6.00 000

2ú 0,00

[{3 1i,85 0,0c

2,00 2i0 *2,67

36,91

35,02

16,i1 0.00

433,12

0.c0

37,05 4ô,81 0.00

8?.16 0.0r

53.ô0

00c

353,93 447.19

ê85 66

UN

UN

iJi,i

M3

3 13 15

3 1317 S|MPI

corrPosçÀo
PRÔPR]A

COl,lPOR015

CÀXA SIFOMDA PVÔ, DN IÍ)Í) X lOO X

50 MH. JrhrÍÂ EúsncÀ FoRNECTDÂ

E INSTÂ-AOÂ EU RÂ,,,AL O€

DÉSCÀRGA OU EU RÁÁ{ÂI OE ESGOTO

SÀ\I] Â.
CALXÂ SIFONADÂ, PVC, DN 13] X 150 X

83.

cor,,rPosrçÁo
3

OU EM RAIIAI DE ESGOÍO

VASO

CONVâJCIONÂL PAiÂ PCD SAú FURO

FROMAL COM LOIjçA BRÂNCA SEM

ÁSSE\ÍTO, NCIUSO CONJUNTO DÉ

LIGAçÃO PÂRÂ eccn SÁNITÁRIA

ÂJUSIÁVEL . FoR\ECIIíENTo E

illPRÔPRIA
c0t,{PoR.m8

SEoRETARjA DE tNFRÂEsTRuruRA E sgÊ1,ç0s púBucos

Rua Y ínô - lhiva lmperatü - C-EP: 65J07-180

hp$atjz - },tÂ CNPJ: 06.158.45Í0001íô

ITEM FONTE cóorco o€scRrçÃo oos sERvrços UN
OUÂNT,

LICIÍADA
AUANT, À

EXECUTÂR

C]ÜSTO UMT, CUSTO UNIT,

sEM 80r8fl COM B0riR§)

SINAPI 8§834

JUNçÁo sit,tPtEs. PVc, sERrE

NORTJÂL ESGO'TO PREDIÁI. ON 1OO X

1oo Mtí, JUinA EúsÍrcÀ, FoRNEctoo

E INSTÂLADO EM PRUMÁDA DE

Escoro sANrrÁRo ou vÊNT[.AcÂo.

0,00UN 400 48.54*,42

NOR'I,ÀL, E§GOÍO PREOTAT, DN lOO X

50 I'$,|, .i.]NTA EúSIoÀ FOFNEoIDo UN

Ê ÍNSTAITADO ET{ PRUMÁOÂ DE

4,00 32,4ô0,08

SíI,,IPI.ES, PVC, SERIE

SEINTR^.CE cm49
cAlxA tNsPEçÁo No PAssEro EM

ÁLVENÀR|A Dl=(50X50Fín, PÂDRÁO

CAGECE

2,00UN

S]NÂP 8.00 14,81

342.8!

3 3 89825 UN 0,00

c,00

.PREDIÁL, DN 50 X 5O M[,I, JUNTA

4

IE, PVC, SER1E NORMÁL, ESGOÍO

OU

EúsTlcA. FoRNEclDo E tNsÍAl",ôoo
Efu PRI}JADA DE ESGOTO SAN]TÁRIo

3.13.16

MIú, JUNIA SoLDÁ\EI. FORNEoIDO É

INSTAI.ÂDO EM fuEMA'S DE

Eh]CAI',INHÀMB'ÍIo DE ÁGuA PLWAL
AF etat4

SiNAP] 14,150,0089495 UN 800

lRÂLo stFoNÁDo, Pvc. DN 1oo x 40

11,87

3 3 1 I SINAP1 s3358
IESCÂVAçÀO MÀNUAL DE VAI.A COM

iPRoFUM,DÂDE MENoR ou rcuÁL A
ij,3o .ÁF o2la21

SiNAPI
IATERRo MÂNUÁL DE vÁr-As coM f I

lnmrnpmlll:nno p l,r: I

i col.rplcucÃo r.lEcr.tzloe
94X42

IJEÍÁJS 1X.211,253.14

3.14.1 SINAPI

vAso sÀNlTÁRro srFoNÁDo coM
cAXÀ rcOPLÀoÀ LoUçÂ BRANCA -

FoRNEcrí,iEMo E rNSTAl"ÀçÃo.

l

1,00UN

N 01tx20

86ê88 4,0c

www.imperêtÍiz.ma.gov.br
RÁIT(UIJ UT{A DÀ ROCÍiA

S{e ü'et! CREÁ d 1i0€6145§2
sEroR PRO.IETOS E ORçÀI,EI\TOS

1371,n

0.00 I

I

ü]2 0,00

fi,a5 | o.oo ' s2.44 i o*

I 788,76

i

I
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CPL ESTADO DO MARANHÃO
PREFETTUR,A MUNICTPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARTA DE TNFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLI

I 13

PLANILHA ORçAMENTÁRN
GRAU OE S1GILO

, #PUELICO

OB!EÍO:
DO CÁI,IPO DÊ FIJIÊBOL NO I,'UNICIPIO

PROPOI{ENTE

PREFEITURA IlIUNICIPAL OE IMPERATRIZ

DATÀ BASE DO SINÁPI:

LOCÀLIOADE:

ITEfr!

3.14.6

PRTNCTPAT 02. BATRRO REST0ENCIÁJ- LOCAUDÁDE

UN 2,M 200 383,31

26,35%

CUSTO UNIT TOTAL

COM BDI COM BDI

4&1,31 966,62

465.S5 465 95

195,76 247,34 494.68

491,95 621,57 4972.fi

6d6,93 817,39 0.c0

52,78 66.ô8 ê00,16

658,56

66,67 84.23 673,81

105,68 133,52 0,00

100,60 127,10 1.016,80

14,05 4.033,61

BD

BÂRRA OE ÁPOIO FÉTÀ E},I ÂCO INOX ,

POLIDO. COMPR'MENTO SCM, PÀRA 1

| 3.15.1

FORNECIIJENIO E

E UXAIIENTO DE IíASSÁ
SINÁPI 88497 úÍã EM PÀÊÊDES, DUA§ DEMÃos.

irAJlUÀl DE Pfi,ITURÀ COIJ

ÍIMTA úIEx AcRitIcA EI, PÀREDES,

14

MÁNUAT OE PINTURA CO"I

INTA úTEx rcRiucA gr PÁREDES. , M2

2.88 0.0c

24.3

8.00

287,09

185.88 12,12

54 !,4 12,12

22,2., 12,39

12,42

9,00 34,4!

2.P4a.82

332,8'

15,65 ul,58

15.69 w,47

43,54 §1,86

0,24

3.15.3 s[,taPl

3154 S]NÁPI

i 3.15.5

lt2

DUAS DEÍ.{ÀOS ÁF 06/2014

MADEIRÀ PARÂ PINNNA COM ÍINTA
DE ACABA},IENTO (PrGrúÉlrIÂDA).

PINruRA ÍjNTA 0E ÀCÀBÁMEl'fio
(PIGMEMTADÀ) Â ÔTEo EH MÂDEIRÀ 2 tJ2

DEMÁoS
PINÍWACOM ÍINTÁ OE

ACÀBA á{ro Gsl,{Â!rE sNTÊnco
ACEITNÁDO) ÂPLICáDÂ A RoLO 0U
PINoEI SOBRE SUPERFicIÉs

MEr&rcAs (ãcffo PERFL)

ExEcurÀDo EM oBf,Â (m DEMÂos)

287,09

185,88

102201 n,21

D.21

563.

1AA2A

sÉcRÊTARrÁ 0E |NFRÂES TRUÍURA E sERVrÇos úBl,cos
Ru6 Y &h" - irovã hp€.êtrz - CÉP: 65,907-180

lmporatiz * MA CNPJ: 06.158.4550001nô

9.00

CUSTO UNIT.

sE!.| B E'}
FONTE côolco

. .IOIJA}{T. I OUÀTI. Aun lucnloli exEcuraR
oEscFlÇÃo Dos sERúrços

II
colrPosrçÂo

3. 1 43
PRÓPRlA

c0l,rP0R029

3.14.4 c0t.rP0R.03N

BARRA OE APOIO I.AVÂÍOR]O. EM ACO

tNox P0Lt00,'m x 70'cM,
FoRNEctMEÀTo E tNsÍÀ-ÁcÁo

UN 1,@ 368,781,00

corJPosr$o
PRóPR!q

BAÂRA OE APOIO REIÀ EM ACO INOX

POUDO COITPRI}IENTO TOCM PARÂ

vaso saNlTARro. FoRNEcrr{ENTo É uN

INSÍa-acÀo

c0t1P0R.031 2,00 2,40

SII]API

IJETóR]O SIFONÀDO LOUçA BRÀI{CA

PAORÁO MÊOIO ÊORNECTMENÍO E

tNSTALAcÃo. Af olr2ozo

UN 800100858 800

3.14.7
c0r,,1P0srçÁ0

PRÓPRIA
M2

8ÁNCADA DE GRÁNITO CINZ\,
FORNECIME}Tí'O E INSTAIÂÇÂO

coMPosrÇÂo
PRóPRn

65,16 82,32

CHUVEIRO OE PLÁSÍICO COII
FEGISÍRO DE PRÉSSAO 3/4',

SABONEIEIRÂ DE PAREDÉ EM MÍAL
cRot4ADo, tNcLUso FtxÂçÁo.

12,C0 12.00

8,0i

ur,l

95545 UN

c0[íP0R 017

1n02a

3.14.S

314.10

31411 SINÁPI

PAPELEIFA DE PÂÂÊDÉ E[.I !.IEIAL
CR0MADo SEt\, TAMPA, ,NCLUSO

CUBA OE EMBTJTIR OVAT B.{ LOIJçÁ

BRAMA, 36 X sOCM OU EOUIVAIENTE

FORNECIMENTO € INSTALAçÃo.

95544 UN 8,00

UN86901 8.C!

rlc?t

0,00

§tt'lÁP

TORNEIRA CROI,{ADA OE MESA, 1t2 OU

J4, PARÁ LAVAIôRo. PÁoRÃo MEDro
I, FOR}ECII'ENTO E iNSÍÁ].AçAO

ÀF 01,2020

I

I

8,0086915 UN 3.C0

PINTURA

3.152 siNÁP 88489

SINÁPI

co[rPosrçÁo
PRÓPRn

0,19

SINÁPI 100758

c0t"rPoR.018 M
oÉMARcAçÃo DE cAMPo oE
FUÍEBOL

583,75 583,75

2392,143.16 INSTALÁcÓE

www.imperatilma,gw.br
FFÂ\íLJM U!,IA OA É'OCHÀ

E{G. CMLC8I !f í0061153?
sÉroR P80jFl6 E oRç{TENIOS

110.10

co|rPosçÃo
PRÓPRIA

I

lcoÀrPoR.oi6

314.8

S]NÀPI

I

S]NAPI
I

I

8,00

I

19t217

I

I

I

I
I
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SECRETA

ESTÀDO DO MAR,ANHÁO
CPL PREFEITURA MUNICÍPAL DE IIJIPERATRIZ

RIÀ DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOSare@i ' .:--;4-t
PLANILHA ORçAMENTÁRN

GFAU DE SIGILO

oe.lEIo:
MUNICIPAL DE II\IPERÂTRIZ OO CÁIJPO DÉ FIJÍE8OL NO IíUNICIPIO OE $,IPÉRÂTRIZ

26,356/oDATA SINÀPI: BDI P

PRINCIPAL BAJRRO LOCÁLIDÀDE S]NÀPI

DN 1OO MM, FORÀIECIDO E INSTALÁDO

EM COTOUTORES VERTICÁIS DÊ

ÀGUAS PlwiÀts. ÂF 1zo'14

oEscRrÇÂo Dos sERVIÇos UN

TUBO PVC. R, PtwlAt,

uclÍÀ0À

30,00 45,71

12,ô0 43,51 54,97

0,00 80,75 1s2,42

1.00 3.59r,23 4 541 .62

1,C0 4,00 15A1 95,35

I,C0 816,04 I 031,08

CUSTO IJNIT.

COM BDI coM Bot

1 .732 50

9.007,80

4 547.62

36i.,10

1 031,06

30,00

2,00

l,l

cor\{PosrçÃo
PROPRIA

S1NAPI

41 SINÁPi 94SS3

coMPo§çÀo
PROPR]A

c0t1P0R019

4.3

45

coMPosçÀo
PRÓPRA

§]NAPI 101§07

DE PASSETO (CÀçÀDA)

0ü Ptso 0E cotlcFETo coM
coNctrErô iiol0AÍlo lN Loco
USINÁDO, ÂCA8ÀMEN'O

38,83

CONJU}TTO DÉ IRAVES PARÂ

FI'IE8OL DE CAIJPO OFICIAIS DE ÉII
TUBO DE ACO GAIVÁTIZMO 3'COM
FEOUÂDRO EIII ]UBO DE 1', PINIURÂ

CCI\I/Erlc ESPESSURÁ 6 Ci,I

EIJ PRIIJER
PLACA OE DÉ

UN

UN

42

AMBIENTE, FORNÉCIMENÍO E

ÉXÍINTOR OE PORT

CCfi CÂRGÀ OE CO2 OE 6 KG, CLA$SE

BC - FORNECITENIO É |NSTÁ]-ÂçÂO.
100

AF 1ADAA

LUIIINÁRIA FLUORESCENTE DE

c0MPoR021 EIIERGENCIA, 2W, FORNECIMENTO E 2,CC 24 5C 3035 61 SC

PROPRIÂ
15,08 15 08

47 íI,76 5i7,6C

4.8
PROPR]A

i coMPoR.mô LIIIPEZÀ FIIIAL DA OBRA tn2 128.25 126,25 14,n 18,66 2.393,14

TOÍAI OES-IE COII BDI

Hro quê os cusb6 unjlàiG adohdos atêndsn âo re$re da csrtfu$o pae| iierciària, sendo esb a alt€nElila mais àd.4Eü pan á Âúninbt'açào Ptibf ca, e que o
deb,ham€fito dê stceÍSos sodab âtênddn ao es6deddo no §IMPI desta unidãdê dâ He-aÉo, pera nÉo{e{br6 hdisla ê mdlgItsü.

col.rP0

Responsável Técnico peb EÉor4aõ Ao OrçamenO:

Ncn1e FRÂNKLII{ UtlA DA RoCHA
CREA:1100ô141? DalÉr MÀC 2022

SECREIARIÂ OE INFRÀESÍRUÍURA E SERVIÇOS PÚBI'COS

Rur Y íd ' llovB lmpetü - CEP: 65.907.180

lmpllôtiz - MÀ CiIPJ: S.158.4t50001.16

ITEI\!
CUSTO Ui{IT

SEIí BD]

AUANT. A
ÉXECUTAE

FONTE CôD]GO

89578

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIÉ R,

AGUA PLUMÀ-I., ON lOO MI'l, JUNTA

EúSNCÂ, FORNÉCIDO É INSÍALADO

EM RÁMAL OE ENCAMINITAÀIENÍO,

8952! UN

4
SERVIçOS CO PTEfiEI{TÁRES Ê

EXIERNOS

GOlrP0R022
§0 FORNECIITENIO E

COM FITÁ ÁDESIVA EMSL

PI
IJ '1,00 100 11.94

10.00t42co!.tPoR 023 PI}'IfuRÂ OE LOGOTIPO 10 00 6.1?I

39

O valor do é: R§ ê Íiita mil reais ê taintâ e noYe

tRÁJÚ(Utl LJüAorioor
lNG. Crút a8EA* Ím§J§32

§EIOR PRGTEIG E ORç{TEMOS

)

I sror 
I 

srMPr

l

I

I

I

i

57,75

l ô59,64J 3.1ô.2

I

I
!

i

I

0,00

i"i',i I

i coftPoR 0m
I

liI

i*i*l
4.8

I www.impêratizmâ.gov.br 
I

I

I I

I



"'#ffi2_EsrADo Do MARANHÃo
PREFEITURA !,IUNICIPAL DE IMPERATRIZ

sEcRETARTa DE rNFRÁESIRUTURA E sERvrços púeucos

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PREFÊITURA

MUNICIPAL DE

IMPERATRIZ

PROPONENTE

2.1

CONCLUSÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ

2.4 IESQUADRIAS 3,í90Á 7.36í,80

3.6

sErREIlAtÀDE tItR ESTRLnUMÉSArnço§plarcoS
ftl' Y, shf . lbt/a knüEft . CÊP 66307-18ô

rn9.rà!ts- MÀCiPJ G.í5Âaa6@1.Í6

GRÁU DE SIGILO

fPÚBLIco

I 085

MÊs4

40,00%

2.4*,78 I

, 100,00",4

50,00%

12.348 98

60,@% 40,000Á

OBJETO;

DÊSCRIçÁo VALOR MES 1 MES 2 MÊ§ 3

SERVIçOS rNrCrArS

ITEM PESO

1
100,00%

3.120,39

2
co srRuÇÁo DE cAMPo
FUIEBOL

139.107,7360,33%

sERVtÇOS tNlClAtS 0,00% 0,00

NiOVIMEI{TAçÂo DE TERRA 0,002.? 0,000Á

40,00%30,00%MUREIA DE ALVENARIA COM

TELA EM ALAMBRÂDO
1 9,050/o 43.922,50

!

30,0c0/o

13.176,75 13.176,75 17.569.00

20,000/0 80,000Á

5.889,28

30,00%
REVESTIMENTO 1660,6 6.126,96

30,00r/,

1.838,09 1.838,09
I

I

79.124,59
2.6 PLANTIO DE GRAMA 34,31% 79.'121,59

50,00% 50,00%l

1.286,44 1,286,04
1,120hPINTU RA ?.572,08

3 34,11ô^cO STRUÇÃo DE BANHEIRoS 73.358,47

sERVIÇOS PRELTMINARES 0,000,000Á

MoMMENÍAçÃo DE TERRA 0,000Á 0,003.2

0,000,00%

INFRAESTRUÍURA 0,00%

SUPERESTRUTURÁ

0,00

ALVENARIA E VEDAÇÃo 0,000,00Yo

ESQUADRIAS

COBERTURA

10,f1% 24.697,95

1,73% 3.98462

5C,00%

12.348,98

FORRO 0,000,000/o

wwuimp€rabiz.ma.gov.br
F8âr€C.f,t utlaDÁ 80oü

Ea.Cl!trCfi: tl11fi6115Q
EIm PfO€tC6 E CRÇ rrE,arOS

1.593,05

I 1,35% 3.120,39

)

lI

I

I

I
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ESTADO OO UARÀÍ'IUÃO

PREFEITURA MUNICIPÀL DE IMPERATRIZ
sEcRETARTa DE rÍ{FRAEsTRUTURÂ E sERwços púelrcos

GRAU DE SIGILO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO #PúBuco

PROPONENTE OBJETO

PREFEITURA

MUNICIPAL DE

IMPE&qTRE

,l

t (jRqCoNCLUSÃo Do CAMPo DE FUIEBoL No I\IUNICIPIo DE IMPERATRIZ

nem loescRrçÂo _ i peso i vn-on nÊsr uÊs z. MES 3 ríÊs 4

40,00%

3.10

3.11

3.r4

3.16

5.254,18

4.206,98 2.52419

1.375,44

3.963,38 6.605,63

70,00%

20,00%

1.913,71 478,43

30,000/o 20,ú%

2.142,34 1.801,56

19.936,79 24.431,50 67.575,82 118.650.28

I

PREÇO PARCIAL

PERCEI{TUÀIS PARCIAIS

PREçO ACUMULADOS
100,00% 230.591,39

8,6590 10,60Y0 29,31% 51,45%

't9.936,79 44.368,n 111.914,11 230.594,39

48,5f,6 100,00?o

7.831,27

L

0,00

1,682,79

60,0070
5,70% í3.135,45

0,000/o

INSTALAÇÓES ELEIRICAS 8.413,96

REVESTIMENTO

PISO

3,65%

iNSTALAçÔES HIDRAÚLIcAs
l

0 ,00% 0,00

20,00% 50,000Á i 30,00"Á
INSÍALAçÕES §ANITARIAS 4.584,80

916,96 2.292,40

30,000Á 50,00%
LOUçAS E METATS 730to5,

20,00%
13.211,25

30,00%

2.682,09 6.258,21
PINTURA 3,88% 8.940,30

80,00%
tNsTAtAÇOES PLUVTAS 1,040k 2.392,14

1.801,56 2.102,U

sERV|çOS C0MPLEMENÍARES

E EXIERNOS
3,9í% 9.007,80

20,00% 30,00%

8,65% 19,24%

Responsável Técnico pela ElâboBçao do Oçamento:

Nomer FRANKLIM LIMA DA RoCHA

CRFA: '1100614532 Data: l\,4Ato 2022

8EC'FÉrÁRjÂDE TNFFTESÍRUTURÂ€ SEFyIçOS pUSLCO§

&ja Y sld' No/a kn!êr.àt . CÊP 65.30118,

lnperatL - MÀ C{PJ: 6-15&156@1.16

www.iÍÍpêÍâlÍiz.ma.govbr
Fn§,Ior,{L&Á0À RoCH^

a!§ cnÀ,cEA d 110!614!32

*ÍcR P§O§ro§ E oRçrxE\Íoê

ffi

i
i

lu

2o,oo% I 5o,oo% so,oo%
i

]r,ssv"

PERCENTUAIS ACUMULADOS

I
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURÂ MUNICIPÂL DÉ II.IPERÀTRIZ

SECRETÀRIA DE ltlFRÂESÍRUTURÂ E SERVIçOS

euADRo DE couPosrÇÂo oo aor BLICO

GRAU DE SIGILO

PREFEiTURA MUNICIPAL

DE IMPERAÍRlZ
CONCTUSÃO DO CAfriPO DE FUTEBOL NO [/UNiCIPIO DE 1I\,4PERATRIZ

Tipo de Obra (Confome ao AóÍdão 262220í3 - TCU)

Construçâo de Edificbs OamtÉm paÍa Reformas)

tt
ConÍorme legislação tÍibuláriâ munbipal, o percentualda base de cálculo parao lSSi

Sobrc a basê de cálqjlo, deínir a resp€ctiva alíquota o ]SS (enlÍ€ 2,00% e 5,00%)

Dala:

40,00 %
4,00 0Á

M la zan

(3'Quaúl)
Taxa§

3,000/o

Íaxa de e Ga.antia do mento

Íaxa de Rlsco R 1,27% 27% 0lva
Taxa de Despesas Financeiras DF 00%

Taxa de Lucro L 8,96% 7 g70k

Íaxa de Tribulos
COFIN§ râlmente 3,00%

BDI:( l +AC+ S+R+GN 1 + DFÍ1 +L))
(1-l)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislaÉo tributáda municipal, â base de cálculo do ISS para ConstruÉo de Edíiclos Oambêm pala

Refoímâs)é de 40,00% com a lespectiva aliquota de 4,00%. Dedâramos ainda qua adotamos o orçâmento Desonerado e que esta ê a altematúa
mais adêquaCa para a Àdminisração Públbs,

Para o llpo de obra 'ConstÍuÉo de Edificios enquadÍam-se a construÉo e refoÍma dêt ediÍicios, unldades habitacionais, êscoias, hospitais,

hotéi8, Íesta!Íantes, annazéns e depósitos, ediflcios para uso agÍopecuáÍio, estaÉes parâ trens ê metropolilanos, estadios êspoíivos e quêdras

mbeías, instalaçoes para embarquee desembaÍque de passêgeiros (em aemponoq rcdoviárias, pofios, elc.), penitendadas e presidics, a

cons'ú!Éo dê êdificios industliais (fábdcas, oicinas, galpóes industriais, etc.), conÍorme classiicaÉo 4120-4 do CNAE 2.0, Também e0quadÊm-
se Értlcos, miíanEs e outÍos edificios de finalidadê tuísica.

Responsável ico pelê ElaboraÉo do oÍçamento:

0

Nome:FRANKLiM Ll[rÁ DA ROCHA

CREA: 1100614532

sEcRErARra DE rNFRÀE rRúTURa E sERVrços púBucos

R a y, s/n' - lrúvã lmpêreb.lz ' cEP: 65.907.180

lmperaÍiz ' ltÀ CNPJ: 0ó.158-4t5r@0í-ló

I (1.Qu8íül) MÉDlÂITENS SIGLAS

Taxa de Raleio daAdmin Ceniral AC 3,00% 4,00%

86%

? 50%

1 00%0

23ê/o

8C%

Pl§ (Gerâlmente 0,650Á)

16% 714%

ISS (legNação Munbipal)
I

CPRB (INSS)

I

34% 120/. 25 20,350Á

5oÁ

B0lconfoÍme ao Aórdá o 262212013 ÍCU
BDI RESULTANTE

www.imperãtriz. ma. gov. br

@,.-'.-
----_--E! 

',M4&

IPRoPONENTE oBJETO:

1,39%

I

I
1,60%

FORI!!ULA UTIUZADA:
.1

I

I

I

§lolrcEiüa@&§O'
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ESTADO DO MARANHÃO

CPL PREFETTURA MU NTCIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PUBLICOS

..J11
§ l!{ F i1Â

BLICO
QUADRo DE COUPOSçÃO DOS ENCARGOS SoCtArS

PREFEITURA MUNICIPAL DE

IMPERAIRIZ
CONCLUSÃO DO CAMPO DE FUÍEBOL NO IIIUNICIPIO DE IMPERqTRIZ

3,00

A1

A ÍOTAL DOS EI.ICARGOS SOCIÀS cos

A5

Â6

IIIENSALISÍA

1,00

2,54

3,00

17,601t,80

0EscRrçÂc

GRUPO A

12 1,50 1,50

INSS

sEsl
A3 SENA] 1,001

A4 INCRA

0,60

0,20

0,60

SAúRIO.EDUCAÇÀO 2,õ0

A7 SEGURO CONTRA ACIDÊNTES OE ÍRABALHO

8,00FGTS 8,00A8

A9 1,00sEcoNcr 1,00I

GRUPO B

PATERNIDADE

FALTAS JUSTIFICADAS

B7

BB

AS GOZADAS

810

B TOTAL DE ENCARGOS SOCIÀS QUE RECEBEM INCI NCIAS A

0,07

0,03

45,04

Náo incidB

l\áo iicLde

0,06

Náo incide

0,02

16,73

REPOUSO SEMANAL RENUMERÂDO

92 FER]ADOS

17 ,87

B3 0,ô6AUXILIO. ENFERMIDADE

o
0,85

10,84 8,33

B5

Bô

DIAS DE CHUVAS 1,48

AUXILIO ACIDENTE DE TRÁBALHO 0,10 c,08

MATERNIDADE

c3

GRUPO C

ÍOÍÀI- DE ENCAR@S SOOÀS OUE NÃO RECEBEM

Ir{ctDÊNclAS DE A

GRUPO O

REiNC]D DE GRUPO A SOBRE GRUPO B

TRABALHADo E REINoIOÊNCIA Do FGTS §OBRE AVISo

12,63

3

0,08

3,49

0,29

l\rlAl0 2022

8,02

Responsav6l Tácnico pelê Elôboração do

Ncme; FRANKLIM LllúA DA ROCHA

CREA: í100614532 Dala:

sEcRíÁi,A DE rNFRÂÊsÍRUtuM E sÊRvrço6 púgrlcos

Rüâ Y, díÍ - l,{6râ kíperãtiz - CEP: 85.$7í m
lÍnpêlârtz - I'IÀ CNPJ: 08.1§4.{55,&01-18

AVISO PREVIO INDENIZADO 4,49

AVISO PRÊVIO TRÀBALHADO 0,11

FERIÂS INDENIZADAS 4,54

c4 DÊPOSITO RÉC]SÃO SEM JUSTA CAUSA 3,1'1

INDENIZAçÃO ADICIONAL 0.38

D1 2,38

TOÍÀL OE ENCARGOS DE UM GRUPO SOBRE O OUTROD

rÁ^ilwimpêratrü.ma.gov.br
TRANI(II' UMA DA ROCIiÀ

ErÍG Cô,lL Caúlf 1100614432
s€tlR PSOJETO§ E oAÇÀAN ÍOS

i

GRÀÚ DE SIGILO

ffi

-'

coDtGo HORISTÂ (%)

__l

ic 9,71

I

I
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aSí§Pl,'
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ffit

",t.r8T ESTÀDO DO MÀRÂNHÃO
ITURÂ MUI'IICIPÂL DE IMFERÂTR.IZCPI.

R.IA DE INFRÂES'TRUTI'RA E SERVIÇOS PÚBLICOS

coMPosrçÕES DE CU§TOS UN|TÁR|oS DE SERV|çOS
GRÂU OÊ o

#P

OBJETÔ

PREFÉI"IURA
CONCLUSÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNiCIPIO DÊ IMPERqÍRIZ

IT4PERA]RIZ

NISTRA

cÊRca co['t MouRoÊs DE coNcRETo, RETo, 15x1scl§,

ESPÀCÂMÊIITO DE 3M, CRÀVADO§ O,siI, ESCORAS DE.IOXIOCM

llos cANIos, coM 12 Fios §E ÀRÁt E 0E ÂCO OVALABO r5Xí7,
tilcLUr[Do cHUMsÂ]iE{To

E

KIT PORIA PROI'IIA DE MADÊiRA, FoLHA LElÉ (NBR 1593ô)DÉ600x
2100 t\lM 0u 700 x 2100 MM,0E35 M[rÍ Â 40 MM 0E ESPES§URA, C0tr4

IÁARCO EMACO, NUCLEO COLMEIÁ, CÂPA LISA ÊM HDF,

ACABÀi,EtrrO MELÂMINiCo BRANCO (rNCLUl §IARCO, ÁLrZÂRES,

u

ÍoÍÂL

51 70

0,06

0,29

74,68

2,57

40000 : 2s.27 12

17 5

4 06

1.91

1,{33,4Í)

108,38

\!c. 2,280C00 45,§2

1,140m0 545,93

4?,10

8

0,1200c0 14.27 1,23

1,0000m 23,36

slNÀP{,1

SlliÀPI-l

SINAPI

§INÀPI

FÔNTE ,tNsüfio utlDO INDICE I

coMP0Ê.001 512,7A

§INAPI 90780 MESÍRE DÊ OBRÂS COM ENCARGOS COIi,IPLEÚIENTARES H í5,00000i 34,1€

COMFOR,BO2
LOCÀCAO DE CAMPO,

CORRIOA§ PONTÀLFI

DÉ GABÁRIIO DE TÂ8UÁ,S
$2

COM REÁPROVEIIAMEI{IO

38262 OE COi,' ÊNCARGOS CO]\!PLEI-4ENÍÀRES H

SERVENTE COM ENCÁRGOS COMPTEMENÍARES H

0,71 0,?1

SINÁPI 0.010ú00 4.11

SINAPI 0,ú10000 13,55 0,'13

slNAPl-t 4115
SÂRRÁFO NÂO APARETHADO 2,5 X 5 OiI4 EM I,]ACARÀNDUBA.

ÀNGEIIITI OU EOUIVALENÍE DÀ REGIAO. BRUTA
l\4 0,010000

TABUA APÁRELHADA ?,5 X 25' C[,4, EII,4 II,IACARÁN9i]BA, ANGEU[1 OU
Li 0,010000 29,22

EQUIVALENTÊ OA REGIAO
stNAPl-l

S]NAPI.] ACo POLTDO COMCÂBECÁ 17 X 21 x 11 KG

ARA[,{E GALVANIZÂDO 16 D=1 66 KG

0,002ccc 23,S1 0.04
SINAPI.l 0,001000 I 25,83 0.42

cotitpôR 0Í}3

SINAP].] 13130
ARÁME GqLVANizÂDo 12 8wG, D = 2,7ô l,,lM (0,048 KGIMJ OU 14 BWG,

D " 2.1 1 M[,{ í0 02ô KG/M

ARÂtiE pE ACq OVÀLqDO 15 X 17 { 45,7 (c,700 (GB, RotO 1000 M

K 0.131C00 19,55

srNAPr"l i 34ô KG

slNAPi-t
MOtJRAO C0NCREIO CURVO, SECAO "r, H = 2.80 M -CURVA C0M
O 45 M, COIV FUROS PARÁ FIOS

0,400000

Sii\iAPl-l 4111 ESCORÂ PRE,]VOLDADA EM CONCRETO '10 x 10' it 2.30
slt!ÂPl 8830! PEDRÊIRC COM ENCÂRGCS COMPLÉI'íENÍARES
§INAPI 88316 COM ENCÂRGOS COMPLEMENTÂRES

160000 cc

H I 0,300000

ll 0.300000

S]NAPI 94962

CONCREIO IIIAGRO PARA LASTRO, TRAÇO I :45:4§ {EM MASSÀ

sscA DE c,MEi'ÍTO/AREtA MÉD{fl BRTA.) - PREPARO i,ECÀN|CO

COIVI BEToNEIRÂ 400 L AF 05n021

0,028800 277,02

KJT DE PORIA DÊIMDEIM, IEVE, PADRÁO MtDIO, 6OXlgOCI',

ESPESSURÀ DE 3.sCIt, mNS niCLUSOS: DOBRAOIçAS,
IIIONTÁCEM Ê INSTALAÇÀO DO BATEN]E, EXECUçÀO DO FURO,

LREVESTIDÂ DE ltELÀMllltCO L|SO - FORNECT$ENTO E [{STÀIAçAO

slNÁPl-t 1B4

BATENTE / PORIÀL I ADUELA i MARCO ÊM MÂDEIRA MÂCICA COfuI

REBAXo. E. t'Cli4. L="14'CM. PARÁ PORÍAS DE GlRo DE'6c clrl
À 120'CM X'210'CM, PINUS I EUCÀIF1O / V'ROLÂ OU

EAUNA.ENIE DÀ RÊG|ÂO (NAO INCLUIAL]ZARES)

JG 000000 108,38

CHAPA DE LÂI|4INADO MELAi4NICO, LISO BRILHANIÊ, DÊ 1 ,25 X
3,08' M, E " 0,8 M

39482

39831
GUARNICÂO / ALIZAR /VISIA, E -'1,5'Cí,,1,.5,0'cM, EM

POUESI|RENO, BRÀNCO {JOGO PÁRA 1 FACEI
2,000000 29910

I

59ô10

c0MPoR.005
F0RR0 DE PVC, EM LÀ NAS DE ô00X10CM E ESPESSURADE 8Mr,!,

USO - INCLUSIVE COLOCACAO, E ESTRUTURÁ OE SUPOR]E
li]2

88243 AJUDANTE ESPECIALIZÂDO COM ENCARGOS COIíPLEI,ENTARES J H 0.600000

ITToNTADOR IrUSO AçOEQU|PAi,€NT0S) CoM ENCÂRGO§

COI,..IPIEMENTÂRES
H 0,200000 21,68

§iNAPi-r 133ô3 SOLDÀ EM BÂRRA DE ESÍANHGCHUMBO 50,60 l(G 0,0300m : 158.45 4.75

4717
CANTONEIRÀ ACO ABAS IGUAIS {OUÀLOUER EITOLA), ESPÊSSURÁ

ENTRE 1,8' E 1/4"

l

slNÀPl-r 3623ô l
FORRO OE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 1O CM, ESPE§SURA

DEB MMÀ 10 MME CoMPRIMENIO 6 M (SEl,, COLOCÂCAo]
ín

SECREIÁR]Â DE INFRÀES]RbÍURÁ E §ER\'IçOS PÚ§.I00S

Rrs Y 3,f - l.lola lmi6Eti: . CÊF: 6í9A7-1ô0

hnp6"t'q - táÂ a$FJ: 6-158.1&ffití8
wr,'!Í imperatriz.ma.govbr

F§ÀNICJI' L]T.!ÀOÀRO'IÂ
Êxâ ô\11CREÀ.4 Í0061.í532

s§aoR riô,€ic§ E oÊÊttEi'rc§

23,36

l

i

I 88316

51168

lri
li

32,93

104,46SINAPI-I

SINAPI-I

I

88277
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ESTADO DO }{ARÂNHÃO

CPL PREFEIÍURÂ MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PúeLrcos @

coMposrçÔEs DE cusros uNlTÁROs DE sERVrços
GRÂU OE SIGILO

i - --=FIBLrco .

FoNTE I coDrco DEsctuçÀo Do sERWo i PREco i ToÍAL

coMPoR.006

SEINFRÂ]

INSUfulO

JNSU[íO 3521

' coÀ/PoslcAo I $248

col,PosicÀo i 882ô7
ENCÂNÂDOR OU 8O}"I8EIRO HI

COMPLEITE|.IIlREs

stNAPl-l

slNAPr-r

SINAPI.I

SiNAPI 83248

S]NAPI

S NÂP] 88248

SiNAPI

SINAPI.I

stNAPt,t 68

sEcaEnRÀ oE INFMESTRUTURÀE sÉ8M@s úajcs
Í{ra Í s.Âf - Nor tru.raúts - CEÍl fÀJ07'i80

hpseriz - uÀ ctPJ: B.l,s.4§ilx]í-!8

LUMINARJA ÍIPO CÂITÀ DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARNDA

RAPIDA E LÂTIPADA TLUORESCEIITE 2X1I}W, COIIPtETÀ
FoRltEClLlENTo E INSTÂLACAO

UN

CÂIXÁ PAR{ IIGDIDOR i],ONOFASICO, EIú POLICARBONÂÍO/

LÂSNCO, PÁR.A. ALOJAR 1 D|SJUNTOR (PADRAO OA

CONCESSIONÁRtA L

JOELHO 9O GRÂUS COM BUCÍIA DE LAT , PVC, VEL, DN

&MM, x 1t2 lNsIÀtÁDo E RÂMÀL ou suB-pÂtitAL DE ÁcuA -
FORIIECIMENÍO E At 1A2í14

7,1,60

1M,70

r,000000 97,37 97,37

7,76

0,49

0 050000 I I

H 0,150000 1,S7

0.150000 i 1ô,83 2,42

11,01

86 0

6,17

0,011000 62,i5 c,68

1,56

2,00

0 15

ADAPTÀDOR PVC §OIDAVEL, COIú FLANGES LIVRES,32 MMX 1".

PARA CAIXA D AGUA

O COIM ENCARGOS

97,98

0,150000 13,19 1,97

2,52

63,74 63,74

22,35

17.ô4 6,17H 0,350000

SINAPI

ELEIRiC|STÁ COM ENCÂRGOS COÀ.PLEMENTARES

SERVENTE C0M ENCÁRGOS C0[rlPL.E]VENTARES88316 0,350000 13,55H

t13ô4

4,74 -
63.6SLUMINÁR]A FLUORESCENIE 2X4OW COIITIPTEÍA COM LAMPADA UN 1,00m-0.q . j- 63,ôs

I

c0MP0R.007

SINAPI 88264

cAtxÀ PARÀ üE§IDOÂ irOltoFAStCO (PADRAO DA
coNcEsstoNÂRtÀ LocÀL)
ELEIRICISÍA COM ÊNCANSO§ COMPLEMENTARES H 0,300000 17,64

§INAPI E3247 AUXIIIAR DE EIEIRICISÍA COM ENCARGoS COMPLEI NTARES !1 0,147000 13,94
.qê_

2,44

slNAPt-1 3-o808

c0MP0R.008

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM'850'GR UN 0,m7000 54,86 0,38

SOLUCAO PREPARADOR{ i IIMPÂDORÂ PARÂ PVC, FRASCO COIV

]rooo ctr,r
20083 UN 0,008000

JOELHO PVC, SOLDA\,EL COM ROSCÀ, 90 GRqUS, 20 MM X 1/2"
PARÁ ÁGUA FRIA PREDIÁL

2,31UN 1,000000

INSI]MC 38383 UNLIXÁ DÁGUÁ EM FOLHA, GRÂO 1OO

AUXLIAR OE ÉNCÁMOOh OU BOMBEIRO HIO UTICO COM

ENCÂRGOS COÀ,PT$ENTÂRES

BUCHÂ 0E REDUçAó;pyc, sor-DÁvEr. DN 5{M[l í32rittr,
INSÍALADo EM RÀIÀÂL oU suB4ÂMAL DE ÀGUA . FoRNECIIIEI.ITO

E TNSTALAÇÂo. AF,t2t2011
coMPoR009

I

Iull

stNÂPl-l 122 AOESIVO PI-ASTICO PARÂ PVC, FRASCO COM'S5O' 6R UN

820
BUCHÂ DE REDUCAO DE PVC, §OLDAVET, LONGA, COM50 X32 MM,

PARÂ AGUÂ FRIA PREDIAL

_ q.sqs!@_

1,000000 6,17

I soLucÂo pREpÂRÂDoRA / LtirpÀDoRÂ PARA pvc, FRÁsco coM

LIXÂ OAGUA EM FOLIIA, GRÁO 1OO

'1000 ctE
20083

38383

UN

.lN

ÂUXLIAR OE ENCANÂDOR OU BOIEEIRO HIDRÂUUCO COM

ENCARGOS COMPI-ÊIENÍÂRES
H

111 83

0,118930

060000

li 0,118900 1ô,83
ENCANAOOR CU BOIAERO HIDRÁULICO COM ENCÂRGOS

COIfLEMEITTARES

SINAPI,I

102,62

97.98

88257 0.149800 16,83

VEL,1", FORNECIDOROSGÂ\'ETAtstRoREG DE BRUTO,

F|TA VEDA ROSCAEi,lR0L0S 0E 18 MM X50 M x

SIMPLE BITOLA 1 '
AUX]LIAR DE ENCÀNADOR ÔU BOMBEIRO HI utlco coM

ENCANADOR OU BOMBEIRO HI ULICO COM ENCARGOS

0 3000

COMPLET1ENTARES

E INSTÀLÂDO EM DE ÀGUÂ.

REGISTRO ôAVEIA CO!.i ACABÁI\,{ENÍO E CANOPLA CROII,iADOS

EN CARGoS C0li'IPLEI,EMIARES

c0MP0R0í0

ô013

3148

UN

H

UN

H

UN 1,000l,00slNÂPt,l

UN 1.544,69

59
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 60 MM X 2",

PAR,A CAIXÀ D' ÂGUA
1.000000UN

cÂrxÂ D E POUmLEIO COM ACÉSSORnS, 3000 LIIRoS -

FORNECIMENTO E INSTALAOO

w*w.imperâtriz. ma.gov.br
;iINNLü LTiA DÀRCGIÂ

EXC CÍVL CAÊÀh! 1raO6r,1§!
sÉIoR PÂ9JEra6 E @rr,rEilo§

44 7n

) '""Lffifu-

t PRomNÊm-rcBFõ:
;;

I
UN

2,31

88267

co[lPoR 0íí

lm I z oooooo 
I
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CPL PREFEITURA MU NICIPÂL DE IM PERATRIZ
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SECRETARIA DE INFRAESÍRUTUR.A E SERVIçOS PUBLICOS

c0MPostçÔES DE CUSTOS UN|TÁROS DE SERVTçOS
GRAU DE SIqILO

PREFEIÍURA I'UNICIPAL DE

II\TPERAIRIZ
coNclusÃo Do cAt'po DE FUTEBoL No MUNrctplo DE lt\,{pÊRÁÍRlz

FOITTE

stNAPl,l

SINAPi-I

stNAPl-l

slNAPt-l 11675

11829

S]NAPI 88248

S NAP]

S NAPI.I

20078

slNAPr-r

S]NAPI 88248

SINAPI 68267

SECREI.ÂRA DÊ NTMESÍÊUTURA E sERuços PÚBUco8

RnâI §h! . Noya lmps{tà - CEP: 64J07"180

*Í'príúiz - MÂ CBPJ: Itr 168.{Í68001-í6

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONE(OES COMJUNTÂ

ELÀSTICA, EIVBALAGEM DE '4CO' GR (USO EM PVC, ACO

DO i INSUMO

REGISÍRO DE ESFERA PVC, COIÚI VOLANTE, VS, SOLDAVEI. DN 32

c0M c0RP0 0Nt0t00
TORNE}RÁ DE BOIA CONVENCIONÂL PAFA CÁIXA OAGUÀ, AGUA

112', CoM HÁSTE E TORNEIRÁ lvlEIALlCoS E 8ALq0 PLASTICo
D'AGUA EMPOTIEIILENO 3OOO LITROS COL/IÍALrlPA

AUXI1AR DE ENCANADCR OU BOi,,BEIRO HI Ltco coM
ENCARG0S C0i/PTEMENTARES

ENCANÁDOR OU BOiIBEIRO HID ICO COM ENCARGOS

COMPLE IIENTARES

UN INDICE TOÍAL

u
uN 1,000000 34,97 : 34,97

UN 1,000000 30,35

UN 1.193 1.193

H 4,000000 13,19 52,7ô

H 1,000m0 16,83 67 32

32,46

7.56

18,02

0,092000 22.u

0,160000 r 13,19 2.11

2,08

PASTA LUBRIFICANTE PÂRÁ TUBOS E CONEXOES COMJUNÍA
ELAST]CA, EMBÀLAGEM DE.400. GR (USo Ettl PVC, ACO, UN 0,046000

O E OUTROS

AUXIUAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HI ULICO COI\,1

ENCÂRGOS COIFGIdENÍARÊS

2,69

29,22

3,i8 3,78

rUN 1,000000 16,91 1ô,91

22,64 1,01

3,29

1.24

27,72

3,78

15,4'1

]E SÂNITARIO. PVC, DN 1OO X 50 MIü, SERIE NORMÂL PÂRA ESGOTO

PREDIÂL

EIICAI]ÂDOR OU BOi,lBÊIiO HIDRÂUUCO COM ENCÀRGOS

COMruÀ,€NIARES

UN 1,000000 20.52 24,52

119

AOÀPTÂOOR PVC SOLDÀVEL, LONGO, COIV FLANGE LIVRE, 2' MM X
87

314" PARA CAIXÁ D AGUÁ

AOE§IVO PLAST CO PARA SISNAGA COM 75 GR UN 0 400000

0s8IstNÂPt-t FlfA vÊDA RoSCAEM R0L0S DE 18 MMX10 M{LXC)

SINAPI.I 3536
JoELHo PVC. SOL,ÀVE|_ 90 GRqUS, 32 M[4 PÂRÂ ÂGUA FRtÂ

PREDIÂL
2,55

UN

UN

0,3000c{

1,000000

7141) 4,824,82uN 1,000000

stNAPt,l 9968 49

9369

TE SOLDAVEL, PVC,90 GRAUS,32II'M, PARÁAGUA FRIA PREDIAL

aQ93.Elô0rQB:§64)BOU

UBO PVC BRSOLOA DN 32 MM AGUA FRIA

SINAPI.I

coTAoAo IúERCADO,1

colllpoR.012
SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIÀI, DN 1OO

xs0 MM. JUNÍÀ EúsrcÀ FoRNEctDo E titsrÀLÂDo Eu
PRIJMADÂ DE EsGoTo SÀNtrÀflo oU

UN

ANÊL BORRÂCHA PÀRq TUBO ESGOÍO PREDIÂ1, DN 1OO MM {NBR
UN 3782,000000

5ô88

SINÀPI"I 3659
JUNCÂO SIIIIPLES, PVC, DN 1M X 50 MM, SERIE NORI\,{AL PARÀ

ESGOÍO PREDIAT
UN 1,CC0000 18,02

SINAPI.L

8824B H
COMPLEI.,lENTÁRES

SINAPI 0.160000 16,83
COCOM ENCARGOS

882ô7 H
COMPLEI\4ETTTARES

ÊNCÀNÂDOR OU BOMBE]RO 1.]

, PVC, SERTE NoRllÂl_ ESGOÍo PREDTAL, Dl{ 100 X s0 r1r, JU}IrÀ
EúsTtcA, toRNEclDo E rirsrAtADo EM RAÀ4aL DE EscoTo
sÀ rÁRto

c0líP0R.013 UN

ANELBORRÂCHÂ PARÂ TUBO ESGOÍO PREDIAL, ON 1OO MM (N3R

5688)
301 UN 1,000000

11655SINAPI.

SINAPI- 2ú078

13190,250000H

H 0,250000 16,83

costPoR.014
ÍÊ, pvc, SERIE oRi4ÀL EscoÍo PREDTAL, DN 75 x s0 r M, JUNTÂ

ELÀ§TICA, FoRNEcIBo E IIISÍAI"ÁDo ÊI']l RAMÂL DE EsGoTo
sÀNItÂRto

S NAPI.| 301 I 3,781 ,00c000

slNAPt-l 11657

22,64046000c,SINAPI,I

ÂNEI BORRACHA PARA ÍUBO ESGOTO PREDIAT, DN 1OO MI\,{ (NBR

TE SANITÂR]o, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAT PARA ESGOTO

PRED'ÂL

PÀSÍA LUBRIFICANÍE PARA TUBOS E CONEXOÊS COMJUNTA

ELASTICA, EIVBALAGEM DE 
-4OO'GR (USO EM PVC, ACO, UN

POLIEIIITNO E O

w\lr.r.imperatriz.ma.gov.br
mÁJ.lxltu Ln Â DAFoc8À

É{ô @/[ cRÉaí 11t0614r3'
sÊroR rRo"EIt6 € cFçÁr6lo§

1,04

#PilBLic0

s,t*, 
I

301

| | ,poumulo E orrrRos)

SINAPI

20078

AUXILIÀR DE ENCANÀDOR OU BOMBÊIRO HIORÂULICO COM

uN L l.oooooo I 1s,41

UNi

l
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EsrADo oo uaunnÃo
PR.EFEITURA MUHICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARTA DE rNFRAEsrRuruRA E sERvrços púslrcos
GRÂU DE SIGILO

COMPOSIÇOES DE CU§TOS UNITÁROS DE SERVIçOS #P

PREFEIÍURÂ MUNICIPAL DE

IMPERATR1Z

OBJEIO:

coNcLusÁo Do cAtpo DE FUTEBoL No MuNlclpto DE tMpERATRtz

PROPONENIE

CODIGO DESCRICAO DO SERVICO PREÇO TOTÂL

H 1ô,830,250000 4,20
1

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COII ENCARGOS

COMP!ÉiENTARES
SINAPI 88267

CÀIXÂ SIFONÂDÂ, FryC, 150 X 150 X 50 MM, COM §ELHÂ REDONOA,

BRÁNCÂ

stNAPl-l

55,63i.lN

UN

54

CAIXÁ SIFONÂDA, PYC, Dt'I 150 X 15! X 50 MM, JUNTA §TICA,

COMPÕR,015 FORNECIDAE I}ISTÀLADÂ EM RÀMAL OE DESCARGÀOU EM RÂMAL

ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO C0M'850'GR rl 14800

oE EscoÍo sANfiÁruo.
1n

r,000000

SINAPI.]

20078

20083

PÂSÍA LUBR|FICANTE PARÂ TUBOS E CONEXOES COM JUNTÂ

ELA§ÍICÂ, EMBALAGEM DE '4OO' GR (USOEMPVC, ÂCO,

IqLrEntENo E oUTROS)
SOLUCAO PREPÀRADORA / LII!íPADORA PARA PVC, FRASCO COM

1000 c[i3

stNÁPl-t 20085
ÂNA BORRACHA, DN 50 MM, PARATUBOSERIE REFORCADA

ESGOTO PREDIAL
2.801,000000UN 2.80

s[,tAPt-t 38383 LIXA D'ÂGUÂ EM FOLHÂ, GRAO lOO

:AUXT]AR DE ENCAMDOROU BOMBEIRO }]i
ENCARGOS CO'\PIEI,E}ÍTÂRES

uLrc0 c0M
slr.LAPr 83248 rl 0.130000 13,19

coMPoR.0't6 BÁIICADA OE GRÀ}lrrO CINZÂ, TORNECIMEI,IÍO E Ii,ISIALAÇÁO [,12

S]NAPI 8327 4 IiARMORISTI\/GRANITEIRO C0i,| ENCARGOS C0fuPL.E MENTARES H 0,200000 17,36 3.47

S]NÀOI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZÁDO COM ENCARGOS COI,I.PIEMENTARES it c,zooooo L 14,05 2,81

SINÂPi.] 11795

GRANITO PARA BÀNCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHÀ/ OUARTZ
cAsTELo/ CORUMBÂ OU OUTROS EOUIVAENIES DA REGIÂO, E=

2.5'CM
S NAPI,I l€23 MASSA PLÂSTICA PARA I,.TARI,iORE/GRAN]ÍO

CANIONE]RÂ ÀCO ABAS IGUÂIS (OUALOUER BÍTOLÂ), ESPESSURÂ

ENTRE 16'E í4'

CHUVEIRO §E PLASTICO COIil REGISÍRO DE PRE§SAO 34'"
FORNEC TENTO E tltSTÀrAÇÀO

coMP0R.017

stuqPl 88248 l0,200000 2,63
ÂUXILIÁR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDR{UIICO CO[4

ENCARGOS COIüPLEIIENIARES
H

S]NAPI 882ô7
ENCANADOR OU EOMBEIRO HIDRÁULICO COM ÉNCARGOS

COIíFIfMÊNTÂRE§

stNÀPl-{ 7ô08
DUCHA/ CHWEIRO PLÂSTICO SIIIPLES,5', BRANCO, PARÂ

ACOPLAR EM HÂS]E 12 

" 

AGUA FRIA

stNAPl-t 11718 REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOI-ANTE SIMPLES, DE UN 1.000000

coMpoR.0í8 DEMÂRGAÇÀo DE cAMPo DE FUTEBoL 0,19

SINAPI"I 1107 CALVIRGEMCOMUM PARÂ ARGAMÀSSAS (NBR 6453) (G 0,20c00c a,?1 0,14

0,0042E8 13.55HSERVENTE C0[, ENCARGOS COMPIEI/ENTARES

COI{JUNTO DE ]RÂYES PARA FI',TE8OL DE CÂ}'PO OFICIAIS DÉ EM

TUBO DE ACO GALVÂII IZADO 3' COM REQUADRO EM TU BO DE 1 ',
PIIIIURÀ EÀI P MER COTI TITITA ESMÂLÍE SI TEflCO

ci

s6217
lvot'l.lADoR (l'usoÂço/E0urPA[,Er{ros) coM ENcÀRGos
COI.{PLTI,ENTARES

H 0,150000

SINÀPI 88316 SERVÊNÍE COM ENCARGOS COMPLEiIENTARES H 0,150c00 13,55 2,C3

M 145,67 3 554.3424,400000
TUBO ACO GALVÀNBÁDO COM COSTURA, CúSSE IüEDIA, DN 3", E =

PESo'8 55KGIM

DE ESTANHO,CHUMBO 50/50SOLDAEM

slNAPt,l

slNAPt-t

7694

13388 KG

SINAPI 88248
AUXILIÂR DE ENCAITADOR OU BOMEEIRO HIDRÂULICO COM

ENCÀRGOS COIIPLElGi{ÍÁRES

SINAP.] 11717

SINÁPL-l

H 0,!50000 1319

65,03

c

0.020000 22.64 0,45

uN I 0,022500 6!,15 1,39

88 t6

1,71

H 0.130000 | 16,83

646,t3

l\ü 1,000000 630,18 630,18

KG]O 180000 33 25

KG 0,350000 10,27

UN 52,75

18,17 18,17

UN 1,000000 12 62

1ô c0

0 05

UN

SINAP] 3!:;r

S]NAPI.i

SLNÀPI 88316

coMPoR 0't 9

SINAP]

ENCÂNADOR OU BOMBEIRO HI

COMPLEME,.IÍARES

r.ICO COM ENCARGOS

c

3.59S,3

21,63 3,2s

158 45

sEcRgÍÁRIÂ D€ INFRÀÊSIRIJTIJM E sERúçc Úajcos
RtÁ Y .r'i'- ltoia l,ro.,stt - CÊp: 65.90r-130

boqriE - $ACflPJ: 0E.158.455[00L16

www.imperêtrizma. gov.br
FfÂ§(f,! u{ÀDl R00,rÀ

Exô ctJu crEA d íü11532
§EroÊ PROJEra§ E c8ÇÂrairo§

3!

yÍ&
§l:.i;cí. -..-ffitffi-\.'

_ _-_,1'

I

l

H ] 0,200000 I 16,83 I 3'36

I suer, ] 1i680 lSmt?.o'*t* 
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ESTADO DO MARANHÃOr'-Ú

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PUBLICOS

coMPosrÇÕEs DE cusros uNlTÁRros DE sERVtÇos
GRAU DE SIGILO

#PÚBLICO

PROFONEIITE OBJEIO
MUNICIPAL DE

CONCLUSÃO OO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO OÊ II,€ERÀÍRIZ
IMPERAÍRIZ

coMP0R.022
Cotl FÍTÂ ÀDESIVÀ EI PISO. FoRNECIIiIENTO E

ti,t

SERVENTE COM ENCARGOS COi,PLEI\,EI.IÍÁRES

FITA CREPE ROLO OE 25 MM X 50 M

LXA EM FOLHA PARÁ PAREDE OU }!ÁADEIRÂ, NUI\,IERO 120, COR

LOCACÀO CONVETICO AL DE OBRÁ. DE GÀBÀRIÍO DE

c0MP0R.024 CORRIDAS POI{IÀLETÁDAS, COS1 REÁPROVETTAMEII'O

DE 3 VEZES

SELNFRA,I 0103 ÀRAME RECOZIDO N.,i8 BWG

SINAPI,I 4491
PONIALEIE 

',5 
X 7,5' CM EM PINUS. IVIETA OU EOUIVALENTE DÂ

REGIAO. BRUTA

DE târ, FORNECIdE]ÍTo E IIOi{TAGEM, itAO SElloo
CON§OERADOS OS FECíÂME}ÍIOS MFIÀLICOS, AS COLUTIÀS, OS

SERVICOS GERÂIS EM ÀLVEI{ARIA E CONCRETO, AS TELHÂ§ DE

COBERÍURA E À PIIíIIJRA DE ACABÁMEI{TO, FORNECIMEiITO E

SINAPI.I

SÍNAPI 88316

M

INDICE P ÍOÍAL

75,47

70,83

2450

76

11,94

82 58 10,32

i4 .i5

33

UN 1,000000 0.81 0,81

0 10 05

10,55 1,26

0

1,27

0 100000 17

I,l2 141.59

il

L:O

6,03

KG

iÍ

FON]E DIGO I ltlSUlil000 UN

I

L

cot FoR 020
PLACÀ DE IOENTIFICAçÃO OEÂMBIEITE, FORNECIMENTO E

I}ISTALAÇÂO
UN

2.61S NAPI 88309 PÊDRÊIRO COIú ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150000 17.44

2.0388316 SERYENTE COIII ENCARGOS COMPTÊMENTARES H ; 0,150000 13,55

stNAPr-r
.[plÀcÀ 0É AcRrLúo ÍRÀNspÀdEffi ÂDÉstvAD,( ÉaRA

l
l
SINALIZACÂO 0E PORÍÁS, BORDA PollDÂ. DE '25 X 8', Ê = 6 MM

{NAO INCLUI ÂCESSORIOS PÂRA FIXACÂO]

I0851 70,831,000000UN

LUI{INARIA TLUORESCEITÊ DE EMERGENCIÀ 2III, FORNECIiTÉMO

E IN§TALAçÃO
UN

SINAPI 88264 ELEIRICISTA COM ENCÀR6OS COI/PLEMENTARES H 0,100000 17.64

SLNÀPI 88247 AUXILIAR OE ELITRICISTA COII,{ ENCARGOS COMPLEMENÍARES

SJNAPl,]
LUIII'NARIA OE EIUÊRGÊNCIÂ 30 LEDS, POIENCIA 2 U BAIERIA OE

LIÍIO. AUTONOMIA DE 6IIORAS

l'1

UN

1 1

21,351,Cú0000

I ú0ô00

21,35

SN,IAPI 8831ô

srNAPl-r 39701
FIIA ADES,VA ASFÀLTICAÂtUMlNlZÂDA MUIT'USO, L = 10 CM, R0L0
DElOM

UN

coMP0R.023 PINTURA OE LOGOTIPO M2 45,72

srNAPr i 88311 PINIOR DE LEIREIROS COM ENCARGOS COMPLEI\,€}.ÍIÂRÉS H 1.0m0m LLro 18,15

SINAP 88243 ÂJUOAI'ÍIE ESPECIATIZADO COM ENCARGOS COMPLEIE}.ÍTARES I H I,OOOOOO 14,05

stNÁPi-r 35692 NiITÀ LÂIEX ACRILIOq SÍANOÂRO, COR BRANCA

SEINFRÀ] t1650 PIGMENTO PARA TINTA KG 0,500000 13 9l
slNAPl-l '12815 UN 0,250000 7,72 1,93

SINAPI"I

0,120000

Íd2

stNAPt-t 0,010000 23,50 I 0,2iKG5061 PREGO OE ACO POLDO COM CABECA 18 X27 (212 X 10)

0.10ô700 11,93SINÁP1.] 10567
ÍÂBUÂ '2,5 X A' CM ÊM PINUS, MiSTA OU EQUIVÂI.-Ei.IIE DA REGIAO

BRTIIA
NI

SINAPI

SiNAP] 0,100c00 13,55 I í,35
CARPINTEIRO DE FORMÀS COM ENCARGOS COMPI.EMENTARES

SERVENIE COII! ENCÂ,RGOS COMPLEMENTARES

H88262

8831ô

§lNAPt-r 10966 (G

li

11

15,11

1110 0c00c0PERFIL'U' OE ACO LÁMNÀDO u' 152 X 1

0,845900
COM ENCARGOSMONTADOR DE ESTRI,TURÂ

MENTAqES
SINAPI

11,51SlNAPI 88316 SERVENTE COIV ENCARGOS CO[/lPLEMENÍARES H 0,850000 13,55

l

coMP0R_026 LIMPEZÂ FINAL DA OBRÁ tll2

L 1.,,26c ô8800
ACIDO C].ORIDRICO IACIÔO MURIATICO, D'LUICAO 10%A 12% PARA

iusc EM uif3

1,0@000 13,55SERVENÍE COLI ENCARGOS COMPLE|\,4E}{TARES H

SECf€IÀR|A DE INFMÊSIRUT1JRA E SERVI@S RJBUCOS

Rla Y gno. No{ã ln§.lú8. c§F: 6â90rí8á

lryc?ôiz-[{ACflPJ: (B.ía8, filfã}í-16
www jÍrpff ariz.mâ.gov.br

FF,l!ü(.U LtAoÂROCtiÀ
E\ê CíVlr CâEÀ,f 1100614532

€roR m§t6 E lRÇrr,sÀ,To§

13

5Ew_K

I

coMPoR.021

I

0,125000

lltt
I

88278 13,28

coMPoR 025
I

I

I

I
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ESTADO DO IIIARÀNHÃO

CPL REFEITURA II4U NICIPAI- DE IMPERATRIZ
s IIRIÀ DE II{FRAESTRUTURA E SERVIçOS PúALICOS )p@

coMposrÇóEs DE cusÍos ururrÁmos DE sERVrços
GRAU DE SIGILO

PREFEtIURA MUNICIPAL DE

IMPERA-IRIZ

OBJETO:

coNclusÃo Do cÁMpo DE FUTEBoL No MUNtctpto DE [,[pERÁTRtz

DO ,INSUMO

KTT DE PoRTA DE ltÂDEtRA, LEVE, pADRÃo ÊDto, 90xr90cM,
ESPESSURA DE 3,5C , ÍIEllS INCLUSoS: DOBRÂDIÇÀS,
t'rortÂGEM E tNsrALAçÀo Do BÀÍENTE, coM ExEcuÇÃo Do
FURO. REVESTIOÀ CO''I MÉLÂ,"INICO LISO . FORNECIMEIIIO E

UN

UN lN0tcE

UN 1,000000

$2

TOÍAL

371,34

196 34 19ô,34

175,00

542,67

354,60

21,68

340,08

195,76

c5
'|

21,ô8

r662s i

't6

42,20

COÍrlP0R.027

c0MP0R.028

PoRIA DE MAoEIRÀ FoLXÁ MED|A (NBR 15930) DE 600X21m MM,

OÊ 35 MiTA 40 MM DE ÊSPÊSSURA, NUCLEO SEMI§OLIDO
(SARRAFEÁDO), CAPA FRISÂDÀ EM HOF, ÀCAEAMENTO IVELAMINICO

PADRAO ]VAOEIRA

srNAPl-l

VÂSO SA TTARO SIFOI{ÂDO COXVENCIONAL PARA PCD SEII FURO

FROnryÀL COfi LOt ÇA BRA!{CÂ SE[lÂSSENTO, TNCLUSO

coNJü To DE ucÃçÃo pARÂ BÂctA sÂ[fiÂRlÀ AJusrÁvEL -
FORI{ECIMENTO E

SINAPI.I 4384

SINAPI I 3652C
BAC|Â SÀNÍTARiA (VÀSO) CONVENCTONAL pÂRÂ pco, SEM FURo
FRONi DE LOUCÂ BRANCA ASSÊNÍO

SINAPI-I 37329

. cottPoRo2g BÀRRA DE ÂPOO REIÀ ETI ACO INOX POLIDO, COMPRIMENÍO
PARÁ PORT FORNECIMENTO E INSÍ

SINAPl 88217
MoNTAD0R 0UB0 AÇoiEOUrpÀMENToS) COM ENCÂRc0S
COMPL-EM'NÍARÊS

SINAPI

stNAPl-l

SINAPI 88243

coMPoR032 PLÀCA DE OERA EII CHÁPÂ DE GALVANIZADO

srNÀPt-t

slNAPr.l

SECRETÂTIÂ DE IIIFRÂESTRUn.RÁE s€Rv}ço§ P,JSI.JCOS

Ru. Y, êlif - N$! Infss. . cEP: €59}7"180

iÍ{asük - tlÂ CflP* 06.1581564lr-18

uti

UN

175,00

2.000000 23,27

H 1,000000 i 21,68

!t{ 1,000000 449.56

15

13,12

UN

14 7

I 21,ô8

[! 4,0000000 J0,55

FONTE

183

BATEN'IE / POR"TAL / AOUELA / MARCO EM IIÁDEIRÁ II,IACICA COi'
REBAIXO, E = 

j' cM, L ='14' cM, PARA PORTAS DE GlRo DE'ô0 cM
120'CM X 210. CM, CEoRINH0 / ANGELTM COlmChL i TAURI/

CURUPIXÁ/ PEROBÂ / CUMARU OU EQUIVALEN]E DA REGIAO (NÂO

1,C00000JG

INCLUI

PARÂFUSO NIQUELADO COMACÂBAIENÍO CROIdADO PARÂ FXAR
PECA SANÍTARIA, INCLUI PORCA CEGÁ, ARRUETA E BUCHADE

NYLON TAMÂNHO $10

VASC SANITARIO

OE VEDACAO, PVC RfXIVEL, 1(D 

',IM, 

PARA SÂIDA DE BÂCIA /
UN 1,000000 11,87 11,87

REJUNTE EPOXI QUALQUERCOR (G 10 146S00

Sit'lAPl
ENCÂNÂDOR OU BOMSEIRO HID

COMPIEIIENÍÂRÊS

ICO COM ENCARGOS
88257 i.i 16.330,780000

S]NAPI 88316 SERVENIE COM ENCARGOS COi'PLEMENTÁRES ti 13

§l AJUDANIE E§PECIALIZ}DO COM COMPLEMENTARES H

slNAPt-t 36C81 177,30UN
80c DIAi/$RO MINIMO 3 CM

BÂRRÂ DE APOIO REIA, EMACO INOX POIIOO, COIIPRIMENIO
2,000000

FORNECIMETITO E

BÂRRA OE APOIO T.AVA]ORIO, EMÂCO INOX POLIDO,'70 X 70' CM,

AJUDANIE ESPECIÂLIZADo COI\I ENCARGoS C0|IPLE|\ENTÂRES F 05

c0MPoR030

88243 1

SINAPi
MoNIADOR rrUBO AçOEOUIPAIGNTOS) COM ENCARGoS

CO}FLEIíENTARES
21,681,000000882 l.i

iBÂRRÂ DE Apolo EM'L', EM Aco rNox pouoo 70 x ?0 cú,
DIÁMEIRO MINIIIO 3 CM

3ô207 l.li,l 1,000000 3.{0,08

coMPoR-o3í
BÀRRÀ DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIOO, COTIPRII ET.ITO

7OCM, PARA VASO SANTTARIO, FORNECIMEMTO E INSTALÀçÀO
u

A.JUDANIE ESPECIÁIIZADO COM ENCÁRGOS COI!,IPLEMENTÂRES H I 0,555600

SINAPI 88277
MONÍADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COI\,{ ENCARGOS

COfuPL-ÊI!€NTARES
H 1,000000 2168

SINÁP,] 36205
BARRA 0E APOIO REIÂ. EHACO INOXPoLIDO, Co}PR|IÉNTo
7OCM, OIÂMEIRO MINIMO 3 CM

I 1,000000itii 1ô6,28

1,0000000 I,25
SARRÁFO NÀO APARELI{ÁOO ?,5 X 7' CIV, EM TIACARÂNDU8A,

4417 [,1
CU DA REGÍAO. BRUTA

4491
POITIAEÍE .7.5 

X 7.5' CM EM PINUS, MSÍA OU EOUIVALENTE DÂ

REGIAO. BRI.,IÂ

!Yww.imperátriz.ma.gov. br
FRÀIGll Llr,!^Oq ROO|À

Êliê cl/!. aaEÂrt ad,alB?
sElo«tno,lÊ1o§ EoRçlrÉiTos

çí#ry

I
I

I

stNAPt-t I 20322
I

I

l

I

I
I

I

I
I

46,54

srNAPt-r ' 6138

IJN j lsa,za

I
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFETTURA MUNICIPAL DE IIT,TPERATRIZ

SECRETARTA DE TNFRAESTRUTURA E SenVrçOS pÚe

ll,

Ç? I
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SiNAPI.I 5075 23,91 2§3PREGo DEACO PoLIDOCoMCABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) (G 0,1100000

SINAPI 88262 CARPINIEIRO DE FOR[.{AS COM ENCARGOS COII4PLEfu€NIARES H 1 ,00m000 17 ,21 17,21
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S]NAPI 94962

CONCRÉIO MAGRO PÁR{ LASTRo, TRÂçO 1 :4§:4.5 (EM iÁASSA

sEcA 0E CIMEMIO/ AREIA MÊDlt/ 8RrÍÂ 1)-PREPARO MECÀN|Co

COM BEIONEIRA 4OO L AF 052021

co lP0R.033 CAIXA DE PÂSSÂGEM 3OX3OX4O COI{ TÀMPÂ E DRÉNO BRÍTA UN

43061 ACO C4.60,4,2 Mi,lOU5,O MM, OOBRADO E CORTADO l(G 2,1560000 8,70

370 lf,13 c,0ô53000 ô5,00

stNAPl-l 1106
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§EM TRANSPORIE)
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PLACÂ 0E oBRA {PARA CONSTRUCÂO CIV|L)E[,r CHÀPA
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CHAPNPÂINEt DE MÀDEIRÀ COi,FENSADA RESINADA (MDEIRITE

RESINA0o Ro§A)PARA FoRM DE CONCRFIo, DE 2200 x 1100 MM,

E=17

1 000000c u5.40 225,C4

21 10

0,0600000 a7,71 3.1ô

11 1C

0.ô040000 65 79 0,26

DeE: MÁ10 2022
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75

ii2
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Norne: FRÀN(LIM LllúA DA ROCHA

CREÂ:1100614532
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C?L,

§ECTEIÁFIA DE INFRÂESIRIÍURÂ E §ERV]ç§ ÚBIICêS

ft]! Y gn" - t{oy, lÍ1p.Íüt - CEÊ 66.907-11Á

lmfls-duu - lrA CilPJr m.158á55{X0t16

liww imperaúiz.ma.go!.br
rÊÂltloil Lttlo\RcctÂ

Êt0. CM[ CAEÁrt í@614e
§ãOR ÊBoJ€_los E oRoÀlüE}ilo§
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j * lo,,** I -* |
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equipamentos comunitários, voltados principalmente para prática desp vae de
para os seus munícipes. A cidade de lmperatriz já formou vários atletas que se
destacaram em níveis regionais e até nacionais, mas a Íalta de políticâs públicas e pelo
abandono do podeÍ público municipal Íizeram com que este patrimônio foi degÍadado.
Diante do exposto, a atual administração municipal vem propor a ConstruÇão de um
Campo de Futebol no Municipio de lmperatriz, resgatando as práticas desportivas pelos
nossos munícipes. A área de intervenção situa-se nÕ perímetro Urbano da cidade e terá
como objetivo a Íormação de aüetas atrâvés da prática das atividadês desportista de
todas as idades.

obieto do cônvênio ConstruÇão de Camp o de Futebol no Município de lmperatriz - Àrla

Caprcidadê Técnlca ê
GêÍêncial

O poder público municipal conta com equipe técnica qualiÍicada para realização dos
serviços dê acompanhamento e Íiscalização necessários para execução do projeto,
conforme declaraÇão em anexo.

Arquivos Anexos - Capacidade Técnica e Gerencial

,21t11t2017

I
I

NOoBw
Opêrâ por OBTV

'Permite OBTV do tipo.OBTV pârâ o Não Iuç
ados Bancários

Sim

CAIXA ECONOIV ICA FEDERAL
Agênciâ 0644-0 CoÍla 0066472363

Conta Dáta dâ últim.
ModiÍicãçâoSituaçào

DescriÉo

Re ularizada
A instituição bancária informou a regularização da conta do convênio e a mesma está
pronta para ser movimentada.

Datas Ver Historico Datas

06t11t2017
1 2611212017

Convénio publicâdo no
OOU sm 0210112018
Data rnício de viséncia 261122017
Oata Término de 27t05t2022
Data Limite pl Pr€staÉo

261O7 t2022

,Valores

^R$ 
391.000,00 Valor Global

R$ 390.000,00 Valor de Repasse
R$ 'l.000,00 Valor da Contrapartidâ

RS '1.000,00 Valor Contrapartidã Financeira
R§ 0,00 Valor Contrapaítida Bens e Serviços

R$ 0,00 Valor de Rendimentos de AplicaÇão
Anexos de comprovação da contrapartida
\ome

] DECL-ARAÇÃO DE C_ONTRAPARTIDA.pdf i Baixar Contrapjltjla
Cronograma orçainentário do valor do repasse

|alor (RS)

,2017 ;R$ 390.000 ,00

|,.,

I

Drta Uplo.d

D_E-c_! lâÇÃo 9F çAlê-c!?APÊ-IFcN|cêpll _ :_qe+s.

04/09/2018 00:00:00 .
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CONTRATO DÉ RÉPASSE N' O'20íTIMEiCAIXA
PROCÊSSO N9 2§54.1 04531 8+9/201 7

N

/l tís
CPI

mii reâis).

e noventa mil

CONTRATO DE REPA§SE QUÊ ENTRE §I CELEBRAM A
uNrÃo FEDERAL. poR tHtgnuÉoto Do M,NlsrÉRlo
DO ÉSPORTE, REPRESENTADO(A) PELA CA|XA
ECONOMTCA FÊOERAL, E O(A) MUNICIPIO _DE
IMPERATRIZ, OBJETIVANDO A EXECUçAO DE AçOES
RELATIVAS AO ÉSPORTE E GRANDES EVENTOS
ESPORÍIVOS.

Por este lnstÍumenlo Pârticular, as partes abaixo nominadas e quallÍicadas, têm, entre si. justo e acoÍdâdo o Contralo
dê Repãs6e de íê€ursos orsamentáíios dâ Uniáo, em coníormidade com eslê CônlÍato de Repasse e com a seguinle
regulãmentâçáo, Decreto n" 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e suas alteraçôes, Decreto nô ô. 170. dê 2§ de julho de
2007, e suas alteraçõês, Portaria lnterminisleÍial MPDG/MF/CGU íto 424, de 30 de dezembro de 2016, L€i dê DiíêtÍizês
OÍçâmênláÍias vigôn!€, Dirstrizss Operacionais do Gêstor do ProgÊma para o êxercÍcio, Contrato de Prestaçáo de
Serviços (CPS) írÍÍado enlre o GestoÍ do Prôgrama e a Caixa Ecrnômica FêdâBIe demais noÍmâs que rÊgulam€ntam
a êspécie, as quais os coolÍalaoles se su.leiiâm. desde iá, na íorma ajustadâ a s€guiÍ:

STGNATÁR|os

I - CôNÍRATANIE - A União Federal, por intermédio do GestoÍ do PÍograma Ministério do Espoítô, ÍepÍesentada pela
Caixa Econóniiciá Fêderal. instituição finançeira sob a fonnâ de empÍêsa pública, dotada de personalidâde juridica de
direíto pÍivado, criada pelo DecÍelo"Lei no 759, de 12 de agosio de l9ô9 ê consttluída pelo DecÍeto o' 66.303. de 6 dê
março de 1970. regida pelo Éstaluto aprovadô pelo Oecreto n" 7.973, de 28 de maÍço de 2013, publicadô no DOU de
01/04/2013, e reliÍcaçáo publicada no DOU de 05/04Ê013, ê alterado pelo Decrêlo no 8"199, dê 26 de íevereiro de
2014. publicado no OOU de 27102i2014. com sedê no Setor Bancário Sul, QuadÍa 04, Lotê 314, Brâslrra-DF, ,nscrjta no
CNPJ-MF sob o no 00.360.305/0001.04, na gualidade de MandáláÍia da Uniáo, nos termos dos inst.umefllos
supÍâciládos, neslê ato repíesenlãda por REGINA CELIA BÀRBOSA RIBEIRO, RG n' 1292119, êxpedido pôr SSP/MA.
CPF no 483.501.4'13{7. residente e doínicilbde{a) em Rus 3 - QuãdÍa C'Casa 36 - Residencial Araras - Cohama.
conforme píocuração lavrada em notas ô 2ô Tabelião dê Notas ê Protestos - Bíasília - Oistrilo Federal, no livro 3268-P.
Íls 032. em 2,06.2A17 e sobstabelecimênto lav,ado em nolac do 2ô Tabelião de Notas e Prolsstos - 8íasi,ia - Disiíito
Fedeíal, no livío 3278-P, fls. 084, em 1 i.08.2017, doÍavanle denominâda simplesmente CONTRATANTÊ-

ll - CONTRÂTADO - MUNICiPIO D€ IMPERATRIZ, inscIiro nô CNPJ-MF sob o n0 06,158.455/0001-16. nesle ato
íepÍês€ntado pelo respêctivo Prêíeito MuÍ)icipal, Senhor FRANCISCo DE ASSIS ANDRADE RAIIOS, portâdor(a) do
RG no 1-549.726 expedido por SSP/PI, € CPF n" 760.792.873.15, íesident€ e domiciliado(a) eÍn Rua da tg.ê.ia" 3A - Vila
Lôb6o. lmpêÍâlriz, dorâvante deflominado(â) simplesínenlê CONTRATADO.

coNDrÇoÊ§ §ERAts

I . OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE
Construção de Campo de Futebol no MuniciEio de lmperatriz - Ma

I - MUNrClplÓ(S) BENEFtCIÁRtO(S)
lmpêratriz - MA

ur - coNTRÁÍAÇÂg §OB L|MINAR(x)Náô i )Sim
Apena§ no caso de conlratação sob liminãr, aplica-se a Cláusula Oêcimâ Sélima desse ContÍâl,o de Repasse -
Condições GsÍãis.

IV _ CONTRATAÇÃO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVÂ
( iNêo (x)Sim
Oocumenlaçào: Area de lnleÍvenção, Técnica de Ençnharia e Licênça AÍnbienlal,
Plazo pâía enrega da docirmentação peÍo CONTRATADO: OB (oilo) mêses.
Píazo parâ ãnâlise pela CAIXA apôs apresenlaÉo da documentaçâo: 0i (um) mês

v - DESCRTÇÃÓ FTNANCETRA E ORÇAMENTARIA
RecuÍsos do Repassê da União RS 390.000,00 (kezentos e noventa ntil reâís)
Recursos da Contraparlida apoí ada pelo CONTP.ATADO E/OU UNTOAOÉ ÊXECUÍORA R§ 1.000,00 (um
Recursos do invêstimenlo {Repâ sse $ Contapânida) R$ 391.000,00 (trezenlos e nÕventa e um mit reais)
l,lotâ de Empenho no 2017N8 800929, emitida efi 29111,2A17, no valor de Rs R$
reais), Uflidade Gestora 180006, cestáo 00001

27.94I v009 nrisro
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PÍosrama de Trabalho: 27812203554500001 .

NâtuÍezâ da Despesa: 444042.
Conta Vinculâda do CONTRATAOO: âgêflcia no 0&4, conla no 006.647.236-3-

VI . PRAZOS
Dâta da Assinaturâ do Conlrâlo de Rêpãsse.frl12l?O17

No

I ilE
CP

I
I
I
I

Têísrino da Vigência Contrâtual: 31 de Dezembro de 2019-
PrestaÉo dÉ óontast até 60 (sessenta) dias após o têÍmiflo dê vigência contratúal ou conclu8âo dê exec!Çáo dô obieto,
c que ocorreÍ pÍimeiÍo.
Arquivamento; 10 anos contados da apresentaÇão da prestação de conlas pelo CONTRAÍADO elou UNIDADÉ
EXECUÍORA ou do decurso do prazo para aprssentaçáo da prê§taçáo de corúas.

vll - FoRo
Jusliça FedeÍal, Seção JudiciáÍia do Estãdo do Maranhào

VIII . ENDEREÇOS
Endereço para entÍega de correspondências âo CONTRATADO: R RUI BÂRBOSA 201 - CETITRO - CEP ô5S00-440 '
lmperaúiz - MA.
€ndsÍêço pàra entrega de corÍespondêocias à CONTRATANTE: Rua lnácio Mourâo Rangel. Ouadra L, No 215, Andâí
Té[eo - Loteamento Jârecâty, BairÍo Renascença ll - São LuisfúA - CEP 65075'697

ENDEREÇOS ELETRONTCOS:
Eodsrêço el€lÍônico do CONTRÂTADO: pma.pac@hotmâil.com.
Endereço etelÍôniio dÕ CONTRATANTE: gigovsl@câixâ.grov.br,

Pelo presêntê instrumento, as partes nominâdâs no Conlíato de Repasse, pactuâtn âs clâusulas a seguií:

cúUsuLA PRIMETRA - Do PLÁNo DE TRABALHo E DA coNDIçÃO SU§PENSIVA

1 - O Plano de Trabalho âpÍôvadô no Sistema de cesláo de CorNênios e Contratos de Repêsse (SICONV) ê parte
integÍante do prssente Clntrato d9 Repasse, independente c,e trânscrição.

1.1 - A eÍicàcia deste lnstrumento está condicionada â apÍesentação pelo CONTRÀTADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA de todâ a documentação íelaÇionada no item lV das CondiçÕes Gemis deste Conlrâto, bem como à
análise íâvoÍâvêl pela CONTRATÂNTE, dentío dos prazos éstabelecidos no mêsmo item.

1.'1.1 - O prâzo íixado para atendimento da condição suspensiva poderá seÍ píonogado. uma única vez, por igual
periodo:

1.1.2 - O CONTRATADO E/OU UNIDAOE EXECUToRA. desde.iá e por este lsstrumenlo, reconhece e dá suâ
anuência que o náo ateodimenlo das exigêncías no prazo fixado ôu a Báo aprovaÉo da documentaçâo pela
CONTRATANÍE implbará a íescisão de plem direilo do preseflle Conirâto de Repâsse, independente de noliticação.

CLÁUSULA sEGUNDA - DÀS oBRIGAçoES

2 - Como íolma mútua de coopeÍâçáo na execuçãô cio ôbieto do Contralo Ce Repasse, são obíigaçóes das parteg

2.1 - OA CONTRAÍANTE

Ilt

IV

vit

vrI

analisâÍ e aceitaÍ a docuÍnentâgão técnicã, inslitucional e juÍidica da5 pÍopostas selecionadas;
cel€bÍa. o Cootrato de Rspâsse, após atendimento dos requisitos pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECIJToRA, e publicaÍ seu extíato. no Diáio oÍicial da União (üOU), e respectivas âiteíâçóes. se ÍoÍ o casoi
ãcompanhaí e êtestãr a exec{Éo Íisico-financeira do obielo preústo no Plano de Trabalho, com os
conespondentes registÍos nos sislemas da União, utilizandese para tantô dos recursos humanos e tecoológicos
da CONTRATANTE:
lÍansieÍir âo CONTRATAOO e/ou UNIDADE EXECUTORÁ os recursos Íinanceiros. na Íorma do cÍonograma de
des€mbolso apmvado. observado o disposto na Cláusula euinla deste lnslrumento;
comunicar a assinatura ê liberaçáo de rÊcursôs ao podêr Lêgislativo na foímâ disposta nâ legislação:
Bloniloraí ê acorllpanhar a conformidade Íisicà e financeiE duranle a êxecuçeo dô presêfite anstrumento:
anâlisaÍ ev_entuàis solicitaqôes dê íêpÍggramação dqs PÍojetos Tecnicos, submetendo.a§, quando íoÍ o caso, ao
Gestor do Prqgrama. mediante o pagamento de lãxa de Íêánâlisei
veriÍicÊr a rea,iãaiÉo do proóedimêrto tiqtatôrio peto GoNTRATADo, atendo-se á documenlaçáo no quê tênge: a
co,ntemporaneidadB do certâme, aos píeços do licitãnre vencedor e sua Eompatibilidade iom os orecoi oereíeÍência. ao respeclivo enquadramento do objeto ajuslado com o eÍetivamenie ricitàoà, ao úÃã"ír"'nlà o.Eec,araçáo expressa írmads poi repíesentante legal do CONTRATADO e/ou UNIDAOE EXECUTORA alestando
o areírormento as dtsposições legais aplicáveis, ou Íegistro no SICONV que a subslilua;

f

I

17.941 1,009 nricto
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I

IX

x.

xt.

x .

xr1r.

xiv.

xvt.

afeíi, a execução do obielo pâchrado, conÍoímê pâctuâdo no Plano de Ííãbalho,,loí meio da veri!]cação da

cornpâtibilidad; entÍe e$;s e o eÍetivamente execulado, assim como veÍificaÍ a rêgulaÍ ãpliçaÉo das parcelas de

íecursos, de âcoído clm o disposto na Cláusub Quinta:
veÍif,car â €xistênciâ dã Anotação de RespoGabilidade Íécnlca - ART. quando se tÍatâÍ de obÍas e 6êffiços de

engenhaíia:
deiignar; em 10 dias conlados da assinalura do instrumênto, os servidores ou empregados responsaveis pelo seu

acompânhamenloi
diyulgar em siüo elelrônico institucionâl as infoÍmaçõ€s íefeíentes a vatores devolvidos, b€m como a causã da

devoiuçáo, nos casos de náo execuÉo total do obieto pactuâdo, extinção ou rêscisáo do instrumento;
Íorneceí, quando rêquisitadâs pelos ôígáos de controle externo e nos limiles ds sua competência e§pecifilca,
informações Í€lativas ao ContÍato de Repasse indepêndente de autorizaçào iudiciall
nolificâr greviamenle o CONTP.ATADO â inscÍiÉo como inâdimpleflte no SICONV, quando deteciâdas
impropriedades ou iríegularidades no acompanilamento da êxecuçáo do objeto do instrumenlo, devendo ser
incluidâ no aviso a respectiva SecretaÍiã dâ Fazendâ ôiJ secrelaria similaÍ, e o Podel LegÉlalivo do ór9ão
resÊonsdeel pelo instrumento:
nolilicaÍ o CONTRATADO e/ou UNIDADÊ EXECUTORA quando nào apíesentãda a Prestação de Contas dos
Íecursos ãplicados, ôu quandô constalâda a má aplicação dos recurs6 públicos tÍaosíeridos, inslauÍaodo, §e for o
caso, a compet6nle Tomada de Cootas Espêciat;
recebêr e ânêlisâr B prestaçáo dê contâs €ncáminhada polo CONTRATADO el6u UNIDADE EXECUTQRA, bêm
como notiíicãlo quando dâ não apÍesenlãção no prazo íxado e âinda qeando conslatâda a má apiicação dos
íecursos, imlauÉndo, se Íor o câso, â coriespondenle Tomada de Conlas Especial;
solicitâÍ â instiluiÉo Íinânceirâ âlbeígante da conlâ vinculada a devolução imediata dos sâldos remanêscenles
dessa cónlê especiíca do ínstrumento pârâ a cants única do Tesouro Naciooâ|, nos casos aplicávêis.
âssumir ou transf€rií a responsãbllidadê p€la execuçáo do objeto. no caso de paralisação ôu dê oconência dê fâto
relevanle, de modo a evitaÍ sua desconlinuidade;
realizar tempeslivâmente no SICONV os atos e os procedimenlos relâlivos ao acompanhãmenlo dâ execuçâo do
ob]eto, regíslrando no §ICONV os atos qu3 poÍ suâ nalt,reza não possam seÍ r€alizados nesse Sisterna,
marÍtendô os atualizâdos.

I

^ xv[_
I

I Xvllt.

xrx.

22-DOCONTFATADO

l. consignaÍ no OrÇamÊnto do exercicio corrents ou, em lei que auiorize sua inclusão. os rêcu,sos necessários parâ
executar o objeto do Co[tÍato de Repasse e, llo cãso de investimê;íô que extÍâpolê o exerôício, consignar no
Plano Fluriansal.os recursos para atendeÍ às despesas em exercicios íuturos quê, ânualnÉnle constarâo do seu
Orçamento;

11. obseÍvar as condiçôes para Íec€bimênto de recuÍsos da união e para insc{ição em Íestos a pâgaÍ estabelecidâs
pela Lei Complernenlar n' 101, dê 04 de maio de 2000i

lll. c.ampÍomsteÍ-se, nos casos êm que coubêr â instiluição dâ conlrjbuiçáo de melhoria, ngs termos do Códi6o
Tríbutário Nacionâ|, a nào eÍetuaÍ cobÍança que resulte em montanle superior á contÍapartida apoÍtada ao
Conlrâl,o de Repasse;
deÍinir o Íegime de exêcuçáo, direto ou indiíeto. do objelo do Contralo de Repâsse:
elâborar os pÍojstos têcoicos Íelaàiônâdos ao objelo pactúâdo e apíêsêrilâÍ toda documentaqáo iuÍidicâ, lécnica ê
instilucionãt nêce6$ària à oelebrâçãó do Contrato dê Repasse, de âcôÍdo com os noímativos do progrâma. bem
comô apresenlaf documentos de titulaÍidade donlinial da área dê íltêÍvênçâo, licençâs e âprovaçóes de projelos
emitidos pelo órgâo ambieotal ccmpetBnte e concessionàÍias de serviços públicos, conÍorme o caso. nos teÍmos
dâ legislagão aplicâveli
executâí e íiscalizar os líâbalhos necessários à consecilçáo do objelo pactuâdo r'lo Conlíâto de Repasse.
obsêrvando pÍazos e custos, dêsignando pÍofssional habilitâdo e con expeÍiência flecessáriâ âo
affmpanhêmenlo e conlÍole das obÍas e serviços com a respecliva ART da prestação de serviÇos de tscalização
a serem reallzados.
Àplesentaí ao CONTRATANTE declârôçâo de capacidade té6nicâ, indicando o servidor ou servidores que
âcompanhaÍáo a obra ou serviço de engenhariâ.
asseguÍãr, na süâ integralidade, ê qualidade técnicâ dôs projetos e da execuçào dos produtos e serviços
contratados. em conÍormidade com as normâs bfasileiras e os nor"mãlivos dos programas. ações e atividâdes,
dslerminando a corÍeçáo de vicios que possâm compÍomeler a {ruiÇão do befleficio pêlâ populaçào benêÍciáriâ,
quando deledâdos petâ CONTRATÀNTF ou pelos óÍgãos de contÍo{e;lX. selecionâr as áreas de iolêrvençáo e os befleliciários Íinais em coníormidade com as diÍelrizes estâbêiecidas pelo
Gêstor do Programa poo'endo estabêlecer outras que busquêm rêÍletir situaÇóes de vulnerabilidade ecooômi cãê
sociai. inÍormando à CONTEAÍAl.tTE semp.e quê houveÍ alÍeÍaçôes;X. íealizaÍ o pÍocesso licitatório, sob sua inteirâ responáabilidade, quando optãr pelo regime de €xecuçáo indiÍeta,
nos teínos da Lei n. 8.666, de 21 de junho d€ '1993 e suâs al têraçóes ou da Lei 12-462, dê 04 de agosto de 2011ê sua regulameÍrÍação, e demais nornlas pe.tinentes à maté íia, assêgut-ándo a coreção dos pÍocadimenlos Iegais,a suliciênsia do projêto básico, da planilha o.çamenlériâ discÍiminaliva do percentuâl de Bonilicaçáo e Oespesas,ndkstãs (8Dl) utilizado e o íespectivo delalhâmenlo de suâ composiçâ9,

xr. apresenlaí declarãÇão expressa íiímada po. representantê. legal do CONTRATADO ê/ou UNIOADE EXECUTORAou registro nô SICONV
procedimento ticitatório;
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exercer, na qualidade de cont âtante. a tiscalizãÉô sobie o CTEF - Contralo de Execuçáo e/ou Fornecimento de

Obrâs. SeMços ou EqubEmêotos.
estimulâÍ â 

"parficipaçaó dos benetciários Íinal§ na elabsÍaçáo ê implementaÉo do obielo do ContÍ3lo dê

Repasse. b,eim conro na mânutençáo do pakimónio gerado por êste§ investimento§:
no caso dos Êstados, Municipios e DistÍito Fçderal, nolilicar os parÍidos polltiôos, o§ sindicatos de lrabathadotes e
as entidades empresaíais bom sede no municipio ou Dislrjto Federal quândo ocorrer s lÍbêÍação de recursos
ínanceiÍos peta àONtRlfnf.,iTE. em conlormidade corÍ a Lei no 9,452, de 20 de março de 1997. Íacultada a
noliflcaÉo por meio eletrônico:
ope{ar,'manteÍ e conse{var adequadamenle a palíimónio público gerado pdos inve3limêntos decorrentes do

Contíâto de Repârse, apôs sua execução. de Íoíma a possibilitaÍ a sua ÍunÊionêlidade:
píestar çonias dos recuÍsos tíansÍeridos pelê CONTRATANTE deslinados à consecuçào do obiÉto no prazo Rxado

no Contrâto de Repasseí
íoÍnecer à CONTRATÀNTE, â qualquer te,npo, inÍormaÉss sobre as âçôes desefivolvldâs paía viâbilizaÍ o
acompanhamento e avdiação do processr);
prever no edital de licitaçãô e no CTEF que a rêsponsabilidade peta quâlidâde das obrâs, mâteÍiai§ e seÍüços
executâdosJfomecldos é da empresa cofltÍatâda pâra eslê íflãlidade, inclusÚe a promoção de íeâdequaçôê§,
sempíe que detecladãs imptop{iedades que possam compÍomeler a cgnsecuÉo do objelo conlraEdô:
rÉalizar tempestivâmente no SICONV os âtos e ós pÍocedirnenlos Íetativos á ,oÍmali?âçáo, eiecuçáo, licitação.
acompanhâmento. prestação de coÍrlas e informaçôes acercê de tomada d€ contas êspeciâi do Contíalo dê
Repassê e Íegistraí no SIGONV os atos que poÍ sua natuíeza náo possam ser realizados nesse Sistema.
manlendc.os atualizados;
instaursr pmsêsso admioistÍaúvo apuratôíio. inclusivê processo âdministlativo disciplinar. quaodo constâtado ô
desvio ou malveísaÇâo de recursos püblícos, iíÍegularidâde nâ êxêcuÉo do CTEF ou ge§tão Ínarceirê do
Conlrâto de Repasse. comunicãndo lâlfâto à CONTRATANTE;
,egistrâr no SICONV o exlrato do editâl de llcitêçâo. o pr€ço eslimado pelâ Âdministráçâo para a execu@o dô
serviÇo A a proposta de preço lotãl ofeÍtâda póÍ câdâ licitantê com o seu rêgpectivo CNPJ. o leÍmo de
homologaçáo e adjudicação, o eírâto do CTEF e seus Íespectivos aditivos. â ART dos projêtos. dos executores e
dâ íiscâlização de obías, e os toletins de medições;
manter um canal de comunicaçáo etetivo, ao qual se daÍá ampla publicidade, pârâ o recebime$ts pela Uniãc de
marifestaÇões dos cidadãos relactonados ao mnvênio, possibililando o Íegislro de sugestÕ€s, êJogios.
solicitaÇõâ§, reclamâç4es e denúncias;
incluiÍ nãs plãcas e âdesivos indicalúos das obras, quando o obieto do insirumenlo s€ Íêlerir à execução dê obÍâs
dê eng€nharia. informaçào sobre canal paía o registro de denúncias, reelãmâções e elogios. cooÍoíme previsto no
'lvlanual de Uso da l.rlarcâ do Governo Fedêral - ObÍas" da Secrelariâ de Comuflicaçêo Social dâ Presidência da
Repúblicâi
âo tomâr ciênciâ de qualqueÍ irregulaÍidade ou ilegalidade, dar ciéncia aos ôrgãos de controle e, havêndo íundâda
suspêita de cÍime ou de iÍnprobídãdo ádministrátieâ, cientificar os Ministérios Público Fgd€râl e Estadual e a
Advocacia Geral da União.
adotâr ô.disposlÕ nas Lêis no'10.048. dê 06 de novembÍo de ?000, e 10.098, de í9 dâ dezêmbío de 2000, e ro
Decreto no 5.296, de 02 dê dezembÍo dê 2004, íelativamente á promoÇào de acessibilidâde das pessoas
poÍtadoras de deÍiciêocia Íisicà ou com mobilidade reduzida;
compatibilizaí o objeto do Contrato de Repasse com normas e plocedimeotos de píeseÍvação ambientâl
municipal, esladual ou íederal, ÇonÍoírne o casoi
prever no Êditâl de licitação as composiçôes dê cuslos ufiitáíios ê o delâlhâmento de encâígos sociais e do BOI
que integram o orçamênto do pÍojelo bâsicô da obÍâ e/ou serviço, em cumpíimenlo âo art.70. §2", incjso tl, da Lei
8.666F3 e/c a Súnrula no 258 do Tribunãl de Contâs dâ Uniàol
nos câ§ôs de transíerências â Estados, Distrito F€deral e Munisipios, obseÍvãr o disposto no DecÍeto Íro 7.963. de
08 de abrii de 2013. ê suas alteíaçõês. nâs iicifaçóes que realizâr. no caso de conhatâÉo de obras ou serviços Oe
engenharia, b€m como apresenlaÍ à CONTRATANTE declaração firmada. pelo represenlante legal do
CONÍRATADO e/ou UNIDADÊ EXECUTORA acerca do âtendimento ao disposto no reÍerído Dêcrelo:
u'lilizar, paÍa âquisição de bens e serviços cohuns, a ínodalidade pr€gão. nos ieÍmos da Lei no iO-520. de 17 c,e
julho de 2002. e do Íegulamento pÍevisto no Decrelo n! 5.450, de 31. de maio de 2005, píefe{encistmente a sua
íoíma elelÍônicã. devendo seÍ justificada pêro CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a impossibiridade dê
sua ulilização:
apÍeaentar dectaÍação €xpressa ou fomecêr dêclaíaÇão emitidâ pela empíesa vencedorã da ,icitâção, alêstando
que e§t3 não possui em seu quadro societário servidor públbo da ativa, ou eÍnpregado de emprêsâ públjca ou de
sociedade de economia misla, sendo de süa inteira íesponsabiridade a fiscâlizaÉoiessa obrigação; 

'

registrâí no §,ÇoNV as âtas e âs informaçóes sobre os paÍticipantes e respeciivas propostal dâs licitapes, oem
como ãs infoímaçÕês reíerentes às dispênsas e inexigibilidade§:

xrx

xx

xxr-

xx

xxllt

XXIV

xxv

XXVI

"_\ 
xxvlt

xxvu

xxx

XXXI

XXXII

xxtx

lnsenr, quando da cêlebração de conkalos com têrceiíos para exeoução do obieto do ContÍato de Repasse
clàusula. guê obíigus o teiceiro a permitir o livre acesso dos servidores dos óÍgáos ou entidades púbticas
conÍãtantes, bem como dos órgãos de controte irterno ? exlemo, a seus documentos e íegistaos conlábeis:xxxlt ateslar, por meio do Cadastrg Nacionat de ÉnpÍesas lnidôneas e Suspensas (CEIS), a ÍeguiaÍidade das empresa§
e/ou Froíssionais participantes do processo de licitação,.em especial ao impedimeftto daquetas êm contíataÍ 0on1
o Podêí Público, e,n aterdimenlo ao disposto rla Porlàrla CGU nô 516, de 1S dê ma rço de 2010i

XXXIV consultâr no Siste,nâ de Cada stramenlo Unificado de Fornêcedores - SICÁF â de das empÍesâs ê/ôuprofiss ionãis paÍticipaÕtes do pÍocesso de licilaçáo, em espêcial ao impedim em contrâlar com o
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Poder Público, sendô vêdâda a panicipaçás na licitaçáo ou contÍataÉo de empresa que consla como impedida ou
suspensa:
ConsgllAr no Cadastro Naciônãl de CôndênâçÔes Civis a regularidade dâS empresâs eJou plEÍlssionais

participâfies do processo de ticitaçâo, no que tange a Íêgistro de aio de improbídâde administtallva e
inelegibilÍdâde supêrvisionado pelo Conselho Nacioflâl de Jusliça;
apreientar á COúfRafeltfg relãtórío dê execução do empreendimênto conlendo infoÍmaçôes sobre a execuçáo
físico-fÍnanceira do Contrato dê RepaÊse, bem coÍno da int€gÍalização da contÍapaÍtida, em peíiodicidâdê

côrnpativel com o cronogÍama de desemholso estatelecido:
responsâbiljzâr-se pelâ conclusáo do empreendimento quando o obieto do Conlrâto de Repasse ptevêr âpenas
suã exêÇução parcial e Íoí elapa de empÍeendimentÕ maioÍ, a fim dê âssegural sua ÍuicioBalidadê:
divulgar, em qualgueí ação profiocional relacionada ao objeÍo e/ou. objelivo do Conlrato de Repasse, c nome do

Programai a origem do íecurso, o vãlor do rêpasse e o nome do CONTRAÍANTÊ e do Gestor do Progrâma, como
entes pâdiclpantês, obrÀjãndo-se o CONTRATADO e/Õu UNIDADE EXECUTORA a tÕmunicar expressame*te à

CAIXÁ I data, forma ê locai onde ocorrerá a açáo píoÍnocional. com ânlecedência mrnimâ de 72 (setenlâ e duas)
hoías, sob penâ de suspensáo da liberâçeo dos íêcurÊos finânceiÍos, observadas â5 limitações imposlas pela
Eleitoíal n0 9.504. de 30 de selembro de 1997;
comprometeÍ-sê a ulilizar a âssinatura do Gestor do Frograma acompanhada dã mârca do GoveÍno Federal nãs
publicaçõ€s decoríentes do Conlrâlo de Repasse, observâdas as limitaçóes impostês pela Elúoral n" 9.504. de
30 de selembro de 1997:
fesponder solidariamente. os eotes consorciâdos, no câso da execuçáo do objÊto conlratual por consôrcios
púb,icos I

apli6ar, no SICONV, os ÍecuÍsos creditàdos na coola vinculada ao Contrato de Repasse en cadeíÊeta de
poupança, se o prázo píevislo para suâ utilizâqãô Íor lgual ou superior a um mês. ê rcalizar 0§ pagâmentos de
despesas do Contrato de Repasse lambérn por iflleÍmédio do SICONV, obsêÍvadâs às disposições contidâs na
Clausula Séüma deste tnstrumento:
auioÍizâr o CONTRATANTE ou süa mandaláriâ pâÍa que solicitem íunlo à instiluiçâo financeira albeÍganle da
conta vinculada, â transÍerêrcia dos íecursôs financêiros por el€ rêpassados, bêm corno os seus rendimentos,
para a conta únicâ da tJnião, câso os recursos não sejarn utilizados no objeto da kansÍeÍência pelo prazo de '180

{cento e oitenta) dias:
autoíizaÍ ao CONTRÂÍANTE solicilar, á iostituiçáo finanÇeira albergante dâ conta vinculãdâ. o resgate dos saldos
temanescentes, nos casos em quê não houver ã devolugáo dos Íecursos no prazo prêvislo;
esiaí ciente sobre a não $ujeiçào ao sigilo bancário, quanlo a União e respecüvos ôrgãos de conlíole, por se trâtâr
de Íêcurso público;
dar ciénciã da celebrãçâo do Conkalo de Repâsse ao conselho local ou inslânciã de conlrolê social da área
vinculada âo píograma de goveÍno que oíiginou a transíeÍênciâ, quando hguver:
divulgâÍ em Sitio eletíônico insiitucional as informaçôes re{eíentes a vêloíes dêvolüidos, bem.,omo a câusa da
devolução, nos casos de não execuçâo total do objelo pactuado extinçao ou rescisão do irctrum€"to;
disponibilizar, em sílio oficiai na internel. oo, na sua lalta, em sua sede, eÍn local de iácil visibilidade, consultã ao
€xlrâto do instrumeBlo ou outro instrumento utilizado, contendo, pelo menos, o obieto, a finalidade, os vãlores e as
dalas de liberaçào e o delalhamento da aplicação dcs reeursos/, bem como as conlrâtações Íeali?-ãdas pâÍa a
êxecuçáo do objeto paclsado. podendo ser supridê ô publicaçáo na rnternet pela inserÉo de link nê página oícíal
do CONTRAÍADO B/ou UN!DADÉ ÊXECUIORA que possibilite acesso direlo ao Portal de Convênios.
indicar a obrigatoriedadé de contabilização e gúâÍda dos bens Íemanescenles e rnaniÍeslar compÍoÍrlissô de
utlli:aÉo dos bens pâÍâ asseguraÍ â continuidade de progÍamâ govemârnênlâi. esiâírdo claÍas as íegÍas e
direlrizês de ulilizaçàoi
Íesponder, nâ ítgura de seus titulares. nê medida de seus alos, competências e alÍibuiÇões o CONTRATADO e
solidâÍiâÍnenle. quandc for o caso. a UNIDÀDE EXECUTOÊÁ, pôÍ desvio ou mêiversação de recursos priblicos,
kíegulaÍidade na execução do contBto ou geslão financeira do instÍuniento;
lomâr oulrâs providênciâs nêmssádas à boa execuçãci do obJeto do Contrato de Repâsse;
cumPír o disPoslo no aÍL 217, inciso ll, dã Constituiçâo FedeÍal, que veÍsa sobÍe o dever do EstadD de Íomentar
práticas.dêsponivas formais e não-íomâis. como direito de ráda um, observadâ â destinãção de íecitísos púbiicos
para â promoção priodtaria do despor{o educacional e. em casos especiiicos. pêla a do desporto de alto
Íendimento,
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cúusulA TERCEIRA - Do vALoR

3 - À CONTRATANTE trãn§íedíá, ão CONTRATADO dou UNIDAOE EXECUTORA, ãté o iimite do valor dos RecuÍsos
de Repasse descÍilo no iteÍn V das CONOIÇÕES GERAIS e de acoÍdo com o crooogramâ de desembclso corstante do
Plano de TÍabalho

3.1 - o coNTRATADo apoÍtará o valor dos Recuísos de contrâpaíida dessito no item V das CONoIÇÕE§ GERATSde ãcordo coÍn os F€rcentuais e as-co1drÇÕes estabetecidas na t"gislâção vigente e d€ acordo corn o c,-onágrama o"
desembolso co,lstanlê dó prãno de Tíabarío á conta de recui"or 

"iã"aaáu ", .eü ôçarnenro.

3.2 * Os recuísos transíeridos irelã Uníão e os recursos do CONTRATADO dêslina{tos ao preserdê Conlralc deRepàssê, Ígurârào no
elenteolos de dêitpesâ.
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3,3 - Recursos adicionais necessáriôs á colsecução do obietô do presênte Coflkato dê Rêpâsse terão o seu ãporle sob
responsabiíidade exclusiva do CONTRATADO.

3.4 - Todâ a movimentação íinanceira deve ser efeluada, obrigatorEmenle, na conta vinculâda a este Contrâto de

Rapassê. em agência da CAIXA, isesta de cobrânça de tarifôs bancárias.

cúUsULA QUARTA - DA AUTORIZÁçÃO PARA ]NíCIO DO OBJETO

4 - O CONTRATADO erqu UNTDAOE EXECUTORA, por meio destê lnslrumento, mànifêstâ sua êxprêssa conc§rdância
em aguardar â autorizâção escrita dâ CONÍRATANTE para ô inicio da exeçirção clo obieto dêsle Contrato de Repasse

4.1 - A auloíizâção oconerâ apôs a linalizaçáo do processo de análise póstonlratual ê o crédiÍD de recurso§ de
repasse na conta vinculâdâ, conforme diÍêtrizes dâ Portaria lnteÍministerial IúPDG/MF/CGU 4241201ô e do
Gestor do Programa.

4.2 - Eventual execuçào do objeto realizada antes da aurorização da CONTRATANTE l1áo sera objelo de mediÇão parâ
liberaçáo de recursos até a emissáo da autorizâção acima disposta.

4.3 - Caso a contrataQão se,á eletuada no período prê-eleitoíal, o CONTRATADO elou UNIDADÊ ÊXECUTORA
declaÍa eslar ciente de que a aulgraação dê inicio de objela e a libeÍaç5o dos íecursos sorn€nte ocoÍrerá após
finalizado o píôcesso eleilorala se Íealizâr no mês de outubro, consideÍada, inclusive. a evenlual ocoÍrência de se§undo
tdrno, em atendimênto ão âftigo 73, inciso Vl, alinea "a' dã Lei n" 9.504/97.

CLÁUsULA QUINTA - Do AcoMPANHAMENTo, LIBERAÇÃo E oESBLOQUEIO DE RECURSOS

5. A êxecuçào do obieto sêrá acompanhada e Íscalizada de íoÍma â gaíãnlir a reguladdade dos alos prâticados e a süa
plena exeÇução. respordendo o CONÍRATADO elou UNIDADE EXÉCUÍORA pelos danos causâdos ã leÍceiros,
decoíÍentss de culpa ou dolo na execuÉo do instnmento, nào cabendo â Íêsponsabiliãção do CONTRATANTE por
inaonÍoÍmidades ou irÍêguiãíúdes pralicadas pelo CONTRATADO er'oú UNIDADE EXECUTORA. salvo nos câsos em
qus as falhas decorÍerêm de omissão de responsâbilidade akÍbuída ao CONTRÂTANTE.

5.'l Nô êcompanhamên1o dâ exêc.uçáo do objeto serão veÍiftc.ados:

I - â comprsyaçào da bca e regulaÍ aplicação dos recurso§, nã íorma da legislaÉo aplicaveii
ll - a compãúbrlidsdê énlrâ a execuÇão do objelo, o que loi eslabelecrdo no plano de lrabalho. os desembolsos ê
pâgamêntos, conÍorme os cronogramas apreseotados:
lll- â regula dade das inÍoÍmaçõ€s regislíadas pelo CONTRAÍÀOO no SICONVI
lV - o cunrprimento dss melâs do plâno de trabalho nas condiçóês estabelecidas.
V- a confoímidâdo liflãncêila

5.2 O CONTRATANTE comunicarà ao CONTRATADO elou UNIDADE EXECUTORA quaisquer iíegularidadês
dêcorÍênles do uso dos recursos or.r outras pe[dêrrcias de ofdem técnica âpuíados durante a execuçáo do instrumenlo,
suspondefldo o desbloqueio de recursos, Ílcando estabêlecido o prazo de 45 (quarenta e cinôo) dias para saneamento
ou apresenlaçâo de informações e esclarecinrefltos, podefldo s€í prorÍogâdo poÍ igual peÍiodo.

5.3 O CONTRATANTE íepoÍlará decisáo quanio à âceitação ou nào dâr justiÍcativas apresentâdâs e. se for o caso.
realizârá procedimento de apuraçáo de dano ao eÍário, ensejando registro de inadimplêscia no SICONV e imediãtâ
instauração de Tomada de Conlas Espêcial.

5.4 - A liberaçáo dDs recursos firlanceiros obedecerá ao cronogÍamâ dê desembotso de acoído conr âs matas e Íases
ôu êlapas de êxÉcuÇão do objêto e será rcalizada sob bloqueio, €pós êlicácia conimluâl, ,êspeitando a disponibitidâde
linanceiíê do Gesloí do Prôgrama ê€tendidas as exigências cadastrais vigenles.

5.4.'l - Á liberação de recursos deveíá ocorrer da seguinle Íormâi

I - excêto no§ câ§os de in§trumento com pârc€la única, o valor do dasembolso a ser Íealizãdo pelo Gestor do Prrgíania
ou pela mandaGriâ íeÍeÍenl€ à píimeira parcelâ, não poderá exceder a 20% (vinte poí cento) do vâlor giobai do
inslÍumento:

r
I

ll - a llberaçà.dâ primaiÍa parcela ou psrceta (lnica iicârà condicionada ao.

a).Ênvio pela mandatária e homolôgação pelo Gestoí do Programa da SiniÊse do Projeio ÁpÍovado - SpA qoando o
obieto do instÍumento ênvolveÍ a êxecução de obrâs e serviçoi e engenharia enquadraáos nos incisos li e lll rto art. 3"
da PorlaÍiâ inteÍffinisterial MPBG/|!1F/CGU no 424i201ô:

tr) conclusãâ da análise
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Ill - ã libeÍação das demais paÍselâs, está condicionada a execuÉo dê no mininro 70% (sêtênla pc'r 6enlo) dâ§ parcelas

liberêdas anteíiqrmefl te.

5.5 " O çÍonogrania de desemtlolso previsto no plano de trâbalho dêvetá estar em consonãncia com as metas e Íasês

ou etapas de exêcuÉo do objeto do instrumento.

5.6 - Após a comp(ovação da homologaÇão do processo licilatôrio pdo CONTRATADO. o çÍonograma de desembolso
deverà seí ajustado 6m obÍeÍvaçâo ao gl.au de execuçâc estabelecido flo reíeíido processo licitatóÍio.

5.7 - É permilidô o adiântàmentô de paÍcelas no regime de execuçáo diÍeta na íoma do cíonogÍama de desembolso
aprovsdo, sendo vedâdo noô casos de eÍecuçeo do obras ê serviços de êngenhariâ ênquâdrâdos no inciso ll, do,aú. 30

da Portariã MPDG/NiF/CGU no 4241201§, ficândo à liberação das parôelas s$bsequefltes condicionada à aprovação,
pela CONTRATANTE. dê relaiório de execução com compÍovaÉo da aplicação dos ÍecuÍsos da úlüma paícela iiberada

5.8 - Na hipótese dê inêxistência de execução fnanceira apôs 180 (cento e oilenlâ) diâs da libeÍâÉo da pÍimeira
parcelã o instruüêmo dêverá seí rescindido, sendo vedadq tâmbém, o iÍricio de exêcuçáo de novos instrurnentos e a

libêraçáo de recursos paÍê este CONTRATADO.

5.9 - A autoriz?Çáóde desbloqueio dos recursos creditadc§ na coola vinculada ocorrerá condicionada a

| - a e§IissSo da ãutoÍizaÇáo para início do objeto:
ll - a âpíesenlaçáo do rêlãtôrio de execução compallyel coa o cronogÍâma de desembolso aprovado,
dêvidamênle ateslado pela iiscâlizaÇáo do CONTRATÂDO e/ou UNIDADÊ EXECUTORA:
lll - o atendimeflto ao disposto nos Anigos 52 e 54 da PortaÍia lnlermin isteíiâl MPDG/MF/CGU n!
4241?016,
iV - a compÍovaÇâo do âpórte dâ contrâpârlida pactuadâ pârâ a elapa correspôndênlê;
V - â cômptovaÉo financeka da etâpa anterioÍ peto COI'ITRATAOO erou UNIOADE EXECUTORA.

5.9.1 - O sêrvidor indicado pelo CONÍRATADO responsàvel p€lo ãcornpanhamento e Íiscalizaçào da obra
devÊtá assinaÍ e carrêgaí no SICONV g íelâtório de ÍiscâlizaÇáo referenle a cada ínedioão

5.9.2 j O CONTRÂTADO deverá verificar se os mateÍiais aplicados e ôs sêrviÇos rêâlizados atendem aos
íequisilqs de qualidade estabelecidos pelas especiÍicaÇóes lêcqicas dos projetos de engenharia aceítos

5.9.3 - A execução Íisica será atestada coníorme regramento disposto no Aúigo 54 da Poíaria lnterministerial
MPDGIMF/CGU no 4?4 !2A1 6.

5.9.4 - A âíêriçâo dâ ex€cução do objêto, suas melâs e Íases ou êlapas seÉ rÊalizada pof oreio dâ veílfcaçáo dâ
compatibilidâdê entre o êfêlivêmenle exêcuiado e o pacluado no Plano de Trabalho.

CLÀO§ULÀ SEXTA - DA CLA§SIFICAÇÃO ORçAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO§ RECURSOS

6 - As despesas com ê execução do objelo do presenle CoolÍâto de Repasse corêrão á conta de recuÍsos âlocados
nos respectrvos ôÍçamêntos dos contrêtantes

6.1 - Á emissáo do empenho plurianual, quãndô foÍ o cas<r. ocorrerá de acoÍdo coÍTi d€terminaÇão esí'eciíica do Gêstôr
dô ProgÍaÍna, com incoÍporaÉo ao pÍesente CoÍltÍato de Rêpasse mediântê Agostilamenlo-

6.2 - A eÍicácia deste lnslrumenlo está condicionada á vêlidâde dos emp€nhos, que ê determinada poÍ instÍumento
legal. iindo o quâl, sem â lotal libeÍaÉo dos recursos, o presente ContÍato de Repâsse fica âutam€licamenle Êrtinlo.

6.2.í - Nô caso de perda da valídâdê dos enlpenhos poÍ motivô de cancelamento de Reslos â Pagar. o qüantitativo
Íisico-fiflanceiro poderá ser reduzido até â etapa do objeto contÍatado que apresente funcionalidade.

CúUSULA SÉNMA - DA EXECUçÂO FINANCEIRA

7- Ôs rccur8os samenle poderáo ser utilizados pâra pâgamento de despesas constantes do Plêno de Trâbalho ou para
aptêação no meÍcado ínanceim. n3s hipótese§ prevGta! em tei ou na ÊoíÍana lÕterministeriai MpDG/MF/cGu n'424,de 30 dê dezem§Ío de 2016. vedada sua úiriza*o em finaridaoe àiveÀa da pactuada neste rnstrumento.

71 -A pÍogramê§ão e a exêcuÇão Íloancei!â deverão ser Íeslizadas em separâdo, de acordo com a na&pêzã e a fôntede recursgs, so fot o caso.

Ii

l1

7 2 - A,)tês dâ Íealização de cada
minimo, as seguintes hlÍormâçôes;

pagamenio. o CONTRÀTADO €/ou UNTDADE EXECU o SICONV, no

7
I
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I - a dêslinação do recurso:
ll - o oome ê CNPJ ou cPF do íoínecedoÍ, quando for o câso;
ill - o contíato a qüe se refere o pagarnerlto realkado:
lV - a meta, etâpa ou fase do Plano de Trabalho relaliva ao pagarnento:
V - inÍoínações das nolas fiscais ou documentos cootábêis.

? 3 - Os pagamentos dêvem ser Íeatizados mediante crêdito na conla bancária de trtllaridadê do§ loínecedoÍes e
prestadoÍes cíe servtços. facullada a dispensa deste procedim€oto nos casos citâdos abâixo. ern que o crêdito podeÍá

ser realizado em conta bâncâria de titulaÍidadê do prôpno CONTP.ATAüO e/ou UNTDADE EXECUTORA. devendo ser
íegistradó no SICONV o benefrciáío linal da dospesâ:

a) poÍ ato da âutorldâde máxima do Gestor do PÍogramai
b) na êxecução do obieto Êelo CONTRATADO e/ôu UNIOADE EXECUTORA poÍ tÊgime dirÊto;
c) no ressarcimenlo ao CONTPáTADO ê/ou UNIOADE EXÉCUTORA po{ pagâménlos rêalizâdos às prÔprias cuslas
décorrêntes de atrasos na liberaÇáô de recúrsos pelo Gestor do Programa e eflr valoÍes ãlêm dâ conlraparlidâ
pacluada.

7.3.1 - ExcepcioÍtãhnente, poderá ser realizado, uma única vez to degoríer da vigência do prcsente Cofltíalô de
Repasse, pagamento a pe$soa Íisica que nào possua conta banúria, dêsde que p€rmiüda ã idefitiÍicação do
beneficiário p€lâ CONTRATAI.ÍÍE, e obseÍvado ô limite dê RS 1,200,00 (um mil ê duzentos reais) por fornecedor ou
pÍestador de sêívjç,1s.

7.4 - Os recursos transleÍidos pêla CONTRATANTE nào poderão seí utilizados para despesas efetuadas enr periodo
anteíior ou posterior à vigência do píesenle Contrato de Rêpâssê. pêrmitido o pagâmen1o de dêspêsas posteÍiormenle
desde que comprovadâmenle reãlizadas na vigência descrita no it€m Vl das CONDIÇÕES GERAI§.

7.5 - Os recursos tÍânsíêridôs, erqúanlo náo uülizados, seÍáo âplicâdos em cademeta de poupança se o píazo pÍevisto
para su6 utilizâção Íor igual ou supeÍior a un mês, ou em fufldo de aplicaçào financeiÍa de cuÍto prazo ou operaçáo de
meÍcado abdrto lâslreâda Brn titulos da divida pública Íede€I, quando a sua utilizaçào eslivê, píevista parâ prãzo menor
que um mês.

7.5.1 - A apliÇaçáo dÕs Íecursos, crodilêdos na corlta vincu,ada ao Contrato de Repasse, eÍn Íundo de curto prazo será
aulomàtica. âpós âssinaluE pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA do respectivo TeÍmô de Adesáo aô
tundo no ato de regularizâÇão dâ conla, ficêndo o COIITRATAOO e/ou UNIDASE EXECUTORA responsável pêlã
ôplicaÇáo em caderneta de poupança poÍ lrt€onêdio do SICONV. se o pÍazo previslo para utilizaçáo dos recursos
transteridos ÍoÍ igual ou superior â um mês.

7.5.2 - Tôdos os rêfldimentos FÍor/eniefltes da aplicêção dos tecursos das côntas únculâdas devêm ser devolvidos à
conla únicâ do Tesouro ao Íinal da execuçâo do objelo contÍatado, deyendo constar dê demcnslíativo especifico que
integrâíá â píeslação de conlâs, vêdada a sua ulilizâçáo.

7-5.3 - Na ocorÍência de perdas ÍnanceiÍas decorrentes da aplicação dos recuísos, que compíoÍnelam a execuÇão do
objelo contíatuel, lca o CONTRATADO obigado sa eporte âdicional de conlrapârtida.

7.6 - Eventuâis saldos Ínanceiros yeriírÇados quãncio da conclusão, denúncia, íescisáo ou extir\çáo do ContÍato de
Repasse. inclusive os píovenientes das recêitas auÍeÍidas êm aplicaçoes ,inanceirôs, develão ser restituidos à UNIÃO
FÉDERAL, no prazo impíoríogávê, de 30 (trinta) diâs do evento, na Íorma indicadâ pela CONTRAÍANTE na éprca da
reslituíção. sob pena da imediatâ instauÍaÇão dê Tomada de Contás Especialdo rêsponsável.

7.6.1 - Á devoluçáo prevista acima será realizada observando-se a pÍopoícionalidade dos íecur3os lÍansferidos e da
contrapârÍidâ preuistâ, independente da época em que ,otâm ãpoíados, devendo, nôs casos em que incida
exclusi\,âmêntê sobre o íepasse o! a contrâpartidê, sêr dêvolvido âpenas ao eft€ Íluiar dô valor remuneíado.

7.6.2 - Nos caso§ de descumpÍimento do pÍazo previsto no itàm 7"6. o CONÍRATANTE ssÍicitará á instiluiÇáo flnanceira
alberganle da conta vinculada a dâvoluçãÉ imêdiala dos saldoe re,rranescenles à conta única dÕ Tesôuío Nacional.

7.7 - Aevetâo sêÍ Íesütuidos, aind3, lodos ôs vàlores trânsfeÍidos, acÍescidos dê .iuros legais e a(lalizados
mon€taÍiamente. a partiÍ da data do Íecebr-menlo. ra Íormã da legislaçáo aplicável. fio§ seguintes ÇasDs:

a) qualldo nâo houver qualquet êxecuÇão tísica reÍeÍenle ao objelo pactuado oests lnstrumênlo l]em uti]izaçáo de
recirrsos:
b) quando íoÍ execu.lAdo parcialmenle o obietq pactuado neste Instrumento;
cj quando náo for aprcsenlada, no prãzo regulamentar. ã Íespectiva prestaçáo de contas paíciat ou tinali
d) quando oE ÍecuÍsos forem ulílizados em desconíormidade com o pacluado neste lnstrumento:
e) quando houver ulilizaçáo dos valores Íesultanles de aplicações frnanceiras em desâcordo com o estabelecido no
ilem 7.5.2:
f) qüando houveÍ impugnâção de despesas. se reâfizâdas em desacordo com as dispos
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7 7.1 - Nâ hipôtese prÊvÍsta no itêín 7-7, ãlinêa "a", os rêclrsos que permaneceram na conla vinculada, §em leÍem sido
desbloqueados ênr favoí do CONÍRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, seÍão devolvidos acíêsddo§ do resultadâ da
âplicaÇâo ÍinanceiÍa nos leímos do item 7.5. no píazo de até 30 {tÍinla) dias do vêôçimento da ügênck do Coutralo de
Repasse.

7.7.2 - Na hipólese pr€vistâ no item 7.7. alíoea b', em que â pârte execubda apÍesenlê funcionãlidãde" a devolução
dos recursos Já creditados em conla ê náô aplicados no objela do Plâno de Trabâlho, acrescido§ do Í€sullado da
aplicaçás firancêira nos termos do item 7.5, ocoríeÍá no pÍazo de até 30 (tíinla) dias do vêncimento da ügéncia
çonlratual.

7-7.3 - Nã hipôtesê previsla no item 7.7, alineã "b", em que â parte executada nâo apresent€ funcionalidade. ã
totalidade dos recuÍsos libeÍado6 devem seÍ devolvidos devidamente alualizêdos, conforme exigido parã a quilaÇáo de
débiios para com a Fazenda Nacional. corn base na vaaaÇâo da Íaxâ Referênciãl do Sistema Especial cle LiquiCaçgo e
dá Custodiâ - SELIC, acurnulada mensãlmente, até o úllimo dia do rnês anlerioÍ aô da devoluÇâo de recursos.
acresúido â ésse monlants de 1% (uin por centô) nô Ínês dê eíetivâÇâo da dêvôluçâo dê íecuÍsos à sonla ú,rica do
Iesouío,

7.7.4 - Para aplicâçáo dos itens 7.7.2 ê 7.7.3, a íuncionãlidãde da partê executâda seÉ veriíicada pela CONTRAÍANTE

7-7.5 - Vencidos os tlrâzos de devoluÇaô descritos nos itêns 7.7.2 e 7.7.3, os valorês dgvem seÍ devolvidos devidãmente
atualizados. conÍorme exigido parâ a quitâÇâo de débitos paía com â Fâzenda Nacional, com base na variâção dâ Taxa
Reíererrcíal do Sislerna Especial de Uquidaçao e de Cuslódia - SÊLIC. âcumulada mensalmênte, atê o ültinlo dia do
mês anieÍior ao dâ devolução dê recuísos, acÍescido a esse mortantê de '1% (um por cento) no mês de ebtivâç5o da
dêvolução de recursôi â cônlâ única do TesouÍo.

7.7.6 - Na hlpàlese prevista no item 7.7, alineâ'c", os íecursos devem ser devolvados incluindo os rendimentos da
aplicáÉo no mercado ÍÍnanceiro, atuaiizados pela Ía,(a ReÍerencial dô Sistema Especial de Liquidaçâo e de Custodiâ -
SELIC,

7.7; - Na hiÉtese preüsta no ilem 7.7, alineas "d', sêrã insla!Íada Tomada de Cootrs Especral, ãlém da devolução
dos tecuísos Íiberados devidamente atuàlizados, coníorme exigído paÍa a quitação de débitos paÍa com a Fazenda
NacionâI, cam base na wdaÇáo da Taxa RereÍêncial do Sistema Esp€ci6l de Liguidação ê de Custódia - SELIC,
acumulada mensalÍnentê, até o último dia do mês antelior ao da devoluçáo dos recu6os, acíescido esse montante de
1% (um por cento) no mês de eretiváçáÕ da devoluÉo dos recursos à Conla Úniça do Têsouro NâÇional-

7.8 - Para fins. de efelivâçáo da devoluçáo dôs recursos â Uníáo. a parcelã de atualização reÍeíeÍúe á variação dê
SELIC seÍá câl4ulâÍJâ proporcionaimênte á qüBÍ,lidade de alias compÍeendida entre a data cia liberaçáo dâ parcêla parâ
a ÇONTRATADO e a datê de eíelivo crédíto do montanle devido na conia únicâ do Tesouro.

CLÁUSULA OITAVA - Dos BENS RÊMANEScENTÉs Ao TÉRMINo oA vIGÊNcIA coNTRATUAL

I - Os bÊns Íemaflescentes decônêntes do Contrâlo de Repâsse serâo de píopriedade drt CONTPÁTADO elsu
UNIDADE EXECUTORA, quando da sua exlinÉo. desds que vinculados á rinalidade a que sê destinam.

CLÁUSULÁ NONA. DÁS PRERRoGATIVAS

$ - O GestoÍ do Programa é a autoridade competentê pâra coordênâr e definir âs diretÍizes do Prograrna, cabendo â
CONTRATANÍe ô arrmpanhamenlo e avatiaÉo das aç6es constantes no Ptano de Trabatho.

9.'l - Sômpre que iulger conveni€nte, o GestoÍ do PÍôgrâma poderá píomover visilas ín loco aotl\ ô prôpósito do
acompânhamBnto e avaliação dos resullados das atividades desenvolvidês €m razão do Contrato de Repassê.
óbservadâs as normas têgais e regulâmentarês pertinenles ao assunto.

! 2 - É prerrogativa dâ Uniào, poí inierfiédio do Geslor do Píogíama e do CONTRATANTE, promover a liscãlizâção
fi§ico-finâncêira das atividades íeíerêntes ao Contralo de Repasse, bem como, conservar, em qualqueÍ hipólesá, a
íaculdÊúa de assumir ou trânsfeÍir a respossabilidade da execuçào do objêto. ro caso de sua paialisàçao ou de íalo
íêlevantê que yenha a ocoÍÍer_

9'3 - Âs jníorÍna!óes reiâtivâs â cêiebÍação. execução. acompanhamento, fiscalizaçào e de preslaçâô de conlas.
inclusive àqueies ÍêÍeÍenles à movimentaçáo íinancejia dos instrumentos. serão püblicas, êxcelo nas hipótêsês lÉliais
de sigilo íiscâl e bancárid e nas situaçóes àassiÍicadas como de âcesso ÍêstÍito, consoantê o ordenamênd luiià,.o.
cúusuLA oÉclMA - Dos DocuMENTos E DA coNTAB|LrzÂçÀo

10 - Obriga-se o CONTRATADO
especlíca do gnpo vinculado ao
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conta adequadâ no passivo §nanceiro. com subconlâs identiiicando o Conlíâto dê Repas§e e 3 e§peciÍicaÇão da
despesa.

10.1 - Às fãtürâs, recibàs, nolas fiscâis e quâisqueÍ oui'os documentos compÍobatóÍios de despesas serão emitidos em
norne do CONTRATADô e,íou UNIDADÉ EXECUTORÂ. devidãmente identificados com o nome do PrôgÍama ê o
nümeíô do Conlíato de Repasse, e nrantidos em arquivo, em óÍdem cronológicâ, no DrópÍio loca, em que forern

contâbilizâdo§, à disposiÉo dÕs órgáos de controle int6rno ê êxleÍno, pelo prazo íixado no Contralo de Repasse.

10.1-1 - O CONTRATADO ê/ou UNIDADE EXÊCUTORA deveíá dísponibilizar côp'ras dgs comprovantes de despesas
ou de outÍos documenlos à CONTRATANTE sempÍe que solicitado-

cLÁUSULA DEctMA PRIMEIRA . DA PRESTAçÃO oE CONTAS

11 - A PÍestaÇáo de Conias rêfêÍ€nte âos recuaos Íinanceiros deverâ ser apresentadã à CONTRATANTE no prazo
descÍito no il6m vr das CONDIÇÕES GERAIS.

11.1 - Ouando a frreslação de contas nào for encaminhadâ no prazo ,lxado, a CONTRATANÍE estabelecerâ o pÍazo
nráximo de 45 (quarenta e cinco) dias pa€ sua âpíesenlâgão, ou íêcolhimento dos rêç1jrsos, illcluidos os tendimenlos
da afilicaçãÕ no mêrcado financeím, alualizados pela laxa SELIC.

1i.2 - Caso o CONTRAÍADO e/ou UNIOADE EXECUTORA não apreseote a prestãÇão de conlãs nem dêvoiva os
reculsos no§ lermos do itêm aat6rioÍ. ao término do pÍazo estab€lecido. e CONTRATANTE rêgistrâÍá a inadimplência
no SICONV por omissâo do devêr de pÍêstar contâs e conrunicârâ o fato ao óÍgâo de contâbiljdâde ânâliticâ. pâía íins
de instauraçãà d"e Tomada de Cofltas Especial sob aquele argumenlo e adoçáo de out,as medidas paÍa rêpâÍação do
dano ao erÉrio, sob penâ de Íesponsabilizaçâo solidária;

11.3 - Cabe ao preÍeito e ao govêmador sucessores prestâÍ cootas dos recursos pÍovenientes dos Contíâtos de
Repasse ÍiÍmado pelo seu antecêsso..

11.3.1 - Nâ impossibilidadê de ãtânder ao disposlo no item ãnlerior, deve apresentar. à CONTRATANTE, e inserir no
SICONV documsnto com .iustiícativas que demonstíem o impedirnento e as medidas adotadas para o Íesguardo do
patÍinlónio público.

1í.3.2 - QuaÍldo a imposÊibilidade de pÍestar contas d€corÍeÍ de aÉo ou omissâo do antecessor, o novo administrador
solicitará a instauração de Tomâda de Contas Especial.

11.3.3- Os casos loÍtuilos ou de torça maior que lmpeçam o CONTRATADO eiou UNIDADE EXECUIif,RA de prEslar
coolas dos recursos Íecebidos ê aplicados enseiaráo a iunladâ de doq.,menlos e iustmcalivas, ã seÍ€m anlÍegues à
CONTRATANTE, para análise e manifestaçáo do Geslor do Prôgrama.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do REÉMBoLso DE DEsPESAS ExÍRAoRDINÁRIAs

12 - O CONTRAÍADO e/ôu UNIDADE EXECUTORA é Íesponsável pelas despesas extraordinárias incoÍíídas no
âmbito desse insltumenlo, quando solicitaÍ:

a) reanálise de enquâdrâmento de Plâno de TÍabElho ê de pÍoletos de engenhaÍia e de tÍabalho social, quândo houver:
b) visloria de etapas de obras não preüslas orig!nâlmantê;
c) publiÇaÇào dê êxtra(o no Diário Oficial da Uniào d€correnle de alteEçáo contratual de Íesponsabijidâde do

CONTRATAOO e/os UNIDADE EXECUTORA.

CúU§ULA DÉCIMA TÉRcEIRA * DA AUDIToRIA

'13 - O§ serviçôs de auditoria seíáo realizados pelos óÍgãos de controle inlerno e exlêrno da Uniào. sem elidií a
competência dos órgàos dê controle inleíno ê externo do CONTRÂTAOO e/ou UNIOADE EXECUTORA, e,n
Çonfcrmidade com o Capitulo Vl do Decrôto n,93.872, dê 23 de dezeÍnbÍo de 1986.

13.1 * É livre o âcesso. ã gualquer tempo, de servidores do Sislema de Controle lnlemo ao qual êsteja suboídinsda a
CONTRATANTE e do Tribunal de Contas dâ Uniáo a lodos os atos ê Íâtos rêlacionados dk6la ôu indiretamenle com o
Instíurnento pirctuadô, bem comó aos locais dê execuçâo das obras, quando em missão dê Íjscalizaçáo ou auditoÍa.

13.2. Em sendo evidenciados pelos OÍgãos de
dâ,jçilêção realizada, o CONTRÁTAOO deve
erát iô no &ontartê âlualizado da parcelã já a
cr)ntâs e a instâuraçáo de Tomada de Conlas
Coí)tas da União e ao MinisteÍio Público.

Conlrole ou Ministério Público vicios insanáveis que inlpliquem nulidade
rá adolar âs medidas âdminisl|ativas necessárias à íecomposição do
plicada, o quê pode incluir a Íevêrsâo da aprovãqão dâ preslaçáo dê
Especial, independenlemente da comunicação do íato ao Tribunal de

I

J

27.q41 v0Ü9 micro I()



No

Á tzs
\ç P

sl

€Á§ãÂ Contrato de Repasse - TransÍerência Voluntária

cúUSULA DÉCIMA QUARTA - DA IOÉNTIFICAçÀO OAS OBRAS E DÀS ÁçÕES PROMOCIONAIS

14 - É obrigatória a idenriíicaçãô do empreendimenlo com placâ segundo modelo forn6ido pela CONTRATANTE,

durante o pãriodo de duraSo da obra, dâvendo ser arixada no prãzô de até 15 (quinze) dias, contados a Pa,lir da

aulorizaçáo dâ CONTRATÁNTE para o inicio dos lrabalhos. sob psna de su§pe*sáo da- 
-liberâÉo 

dos Íecursos

financeiros, observadas âs limilaÉes impostas pela Eleiloràl n" 9-504, de 30 d€ setembro de 1997.

14.1 - Em qualquer açáo proí,roctonêl Íelâcionadâ eom o obieto do Contíato de Repa§§ê sefá obrigatoriamente
destacada a àartiàpaçaô da CONÍRATANTE, do GestoÍ dô PÍogramâ, bem como o objelo dê aplicaçáo dos ÍecuÍsos,

otlseryâdo o disposto no § 10 do arl, 37 da Coostiluiçào FedeÍal, sob pena dê suspensão da liberaçáo dos recursos

finãnÇeiÍos, observàdas as limitaçôes hpostas Pela Eleitoral n'9.5M, de 30 de EeteÍnbÍo de 1997.

cLÁUSULA oÉcIMA QUINTA - OA VIGÉNCIA

15 - À vigência deste lnslrumênto iniciãÍ-se-à na datâ de sua assinafura ê encerraí-se.á no pÍazo descnlo nô itêm Ví

das CONÓIÇôES GERA|S, possibüitada a sua pÍorrogação nlediante TeÍmo Aditivo e aprovaçáo da COI.ITRATANTÉ.
quando da ocorÍência de íato supeNeniente que impega â consecuçáo do ot'jeto no prazo acordado

cLÁUSULA DÊÇIMA SEXTA . DA RÉSCISÀO E DA DÊNÚNCIA

16 - O Conlrato do Repasse podêÍá ser denunciado poÍ qualquer das pâíies e Íescindido a quâlqser lempo, Íicando os
participes responsáveis pâlas obrigaçóes assunridas na sua vigência. credhand&se-lhes. igualmente, os beneÍicios

adquiridos no mesmo peÍioilo, âplicando, no quê couber, a Portariâ inleÍministêriaí MPDG/MF/CGU nô 424, de 30 de

dezêmbÍo de 2016 e denrâis normâs pêÍtineÍltês á malêria.

16.1 - Co{rstitui motivo para íescisão do Contrato de Repâsse o dêscumprimento de qualquer das Cláusulas pacluadas.
paÍticularmentÊ. quando corctâtada pela CONTRATANTE:

I - a utilizâçâo dos recursos em d€sacordo com o Plano de Trabalho;
ll - a inexistênGia de exscuÇão ínanceirâ apôs 180 (cenlo e oiteatâ) diâs dâ libeíâção da primeira parcela, á exemplo do
descíilo na Cláusula Quinta, item 5.8;
llt - â falsidâdê ou incoÍÍeçãô de inÍormâçâo de docuínenio âpíesêntado,
lV - à veÍi,icâção de qualquer circunstànciâ que eoseje ã instauÍâçâo dê Tomada de ConÍâs Especiâi.

16.1.1 - A Íescisáo do Conlralo de Repasse, na íoÍma âcima previstê e sem que lenhâm sído os valoÍes íestiluÍdos à

União FedeÍal devidamenle corrigidos, enseiará a instauraçáo de Tonrada de contas Especiâl

CLAUSULA DECIMA SETIMA . OO PROVII\4ÉNÍO JUDICIAL LIMINAR

17 - A existênciâ dê restrição do CONÍRATAOO e/ou UNIDADE EXÉCUTORA não foi considerada óbice á celebraçáo
do presenle ínstrumenlo, em Íazeo da decisáo liminar concedida nos termos especiicados no Contrato de R€Llasse, a
qual autorizolr a celebraçáo deste instÍumento. condiôionâda à decisão ínal.

17-1. - Aindâ que posieriomlente ÍegulaÍizada a ÍeslÍiçáo âpontadâ no Cont ato de Repasse, ê desisiência da açâo ou a
decisào ;udicial desÍâvoÉvel ao CONTRATADO ê/ou UNIBADE EXECUTORÂ implicarà ã desconstiluiçáo dos efeitos
da respectiva liminar. com a rescisão do presênte conlralo e â devolução d€ lodcs os recuÍsos que evenlualmente te.lha
recebido, atualizados na Íorma da legislâÉo em ügor-

cúusuLA DÉcrMA orrAvA - DA ALTERAÇÀo

18 - A alteÍaÇão desle lnstrumenlo, Íro câso da nÊcessidade de ajuslãmealo dã sua pÍogrâmagão de execuçào fisica e
Íinanceira. inclusive a a,teração do prazo de vigêfiaiâ fixâdo no Conlrâto de Repasse. será feila por meio de TeÍmo
Âditivo e será provocada pelo CONTRATADO Ê/ou UNIDAOÉ EXECUTORA. mediante apresenLaÉÕ dâs respectivas
juslificativás, no pÍazo minimo de 30 (tÍinta) dias que antecedeú o têrmino da sua ügência, sendo necessárja. paÍê sqa
implern€ntaçào, a âprovaçâo dâ CONTRATANTE.

1â.1 - A alteÍâção do praeo de vigênciâ do Contrsto de Repasse, em decorréncia de atíaso na liberaÉo dos recursos
pôr responsabilidãde do Gestor do Programa, serâ promôvida "de oficio" pela CONTRATANTE, lirnitada ao periodo do
at(aso verificado, fazendo disso imediatÀ comunicado ao COI'ITRÁÍAOO erou UNIDAD€ EXECUIORÂ.

'19 2 - A âllêrâçào contrstual Íefereõte âo vaior do Contrâto de Repasse seíâ feitã por mâjo de TÊrmú Aditivo, ficando a
mâjoràçâo dos recursos dê rspassê sob decisão unltaterâl ôxclusivâ do G€§tor do pÍosramâ.

18.3 - E vedadê a alteração do objelo do Contrato de Repasse,

t117.941 v009 n'lIcro
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cLÁUsULA DEctMA NoNÀ - DAs VÊDÂÇÔÉS

'19 - A.o CONTRATADO é vedâdo

l. reformulâÍ os proietos de engenharia das obra§ o serviÇos iá açeitos pelo CONÍRATANTE;
lt- íeprogrâíflar os proietos de engenharia dos inslrumentos enquadrados nô lnci§o I do AÍtigo 3' dâ Portaíia

lnterminiêleÍiai MPOGIMF/CGU no a24I2016;
lll. reaiizar despesss a tltulo de taxa de adninistraçâo ou similaÍ;
lV. . pâgar. ê qualquer titulo, §eívidor ou empregado públicô. iotegíânte de quâdD de p6ssoai dg àgão ou entidade

pública da AdministÍação Diíeta ou lodireta. sãlvo oas llipólesês prevíslas em leis fedeÍêis especiÍicas e na Lei
de DirelÍizes OÍÇamenlárias:

V. utilizar, ainda que em caíáteÍ e,neígencial, os íecursos para finalidade diveÍsa da estabelecida oo instrllmeoto;
Vl, reâlizardespesa em data anterior â vigênciâ do instrumênto;
Vll, eíetuaí pagamênto ern dalâ pôsteíior à vigência dô instíumenrr, salvo se o íato geíadcr de dêspêsâ tenha

ocorrido duraolB â v'lgência do lnslÍumento pactuadoi
Vttl. Íealizaí despesas com laxas bancárias, multâs, juros ou co(reçáo monatáíia, inclusive ÍêÍerentes a pagamenlos

ou ,eÇolhimentos Íora dos prazos, exceto no que se reÍeÍe ás multas e aos juÍos dêcorrentes de alraso na
lransÍeÍência dê recuísos pelo CONTRAÍANÍ8, e de§de que os píâzos paÍâ pãgameítô ê os pertestuais sej.rm
os mesmos aplicádos no meÍcâdo.

lX. transÍeíir Íecursos parn clubês, associaçôes de servidores ou quaisquer enlidades congêneres, exceto para
crêches e escolâs pâÍã o atendimenlo pÍàescolaí. quândo for o caso:

X. Íealizar dêspesas com pub,icidade, salvo a de caráter educativo, informâlivo ou de orientação sociâ|, dâ qual náo
conslem nomes, s,mbolos ou imsgens que caíacteíizes promoção pessoÊl e desdê que previslâs no pl.rnú de
tÍabalho;

Xl, pagar, a qualquer titulo. a empÍesas privaôâs que lenham eot seu quadro societário servidor púhÍico da ãfiva ou
ernpíegado de empresa pübl,ca, ou de sociedãde de economia mista, do ôrgãô celebíantê. por sen iÇos
prestados, inclusive consultoria, assistência técnica o! âssemelhados:

Xll. aproveiLar ÍendiÍnenlos paÍa ampliação ou acÍéscimo de melâs âo plano de tÍabalho pactuâdo;
Xlll, computar recritâs oíiundas dos rendimenlos dê aplicaÇõ€s no rTteÍcado financeiÍo como contÍâpartida.

cLÁUSULA VIGEsIMA - DoS REGIsTRoS oE ocoRRÊNc}AS E DÀs coMUNIcAÇÕEs

20 - Os documêntos instrutôÍios ou cornprobalórios íelalivos á execução do Contrato de Repasse deveràit seÍ
âpÍeseniados em oriqiial ou em cópia âulenticada.

20.1 - As comsnÉações de ialos ou ôcoíÍéncias relalivas ao ContÍato serão csnsidêradas cúmo regularmente íeilas sr
ônltegues poÍ carla protocolada, lelegrama. fax ou csírespondência elêlÉnica, c$m compÍovânte de recebimento, nos
ande€ços dêsôÍilos no itêm Vlll dâs CONDIÇÔÉS GEÊAl§.

CúusULA uGÉSIMA PRIMÊIRA - oo FoRo

21 - Fica eleito ô ÍoÍó da Jlstiça Fedeíâ|, dêsôrilo no item Vll das CONDIÇÔÉS GERAIS. paÍa dinmir os conÍlilos
clecorÍmtes dêslB lnslrumenlo, com renúrcia expressa de qualquer outÍo. poí mais privileg,ado que seia.

E, por estaíem assim justos e pacluados írmam êsle lnstruÍnenlo, que seÍá assinado pelas partes e pelas teslêmunhas
abaixo, pârâ que suÍtê seus eÍeitos juíidicos e legâis. em juízo e fora dele, sendo extraidas as respectivas côpias, que
teÍâo omesmo valor do oÍiginal

§ão luls.
Locêl/Data

Ass coXr(r,rnru
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CONVE NcÃoco TIVA DE TRABALHOLE

Convenção Coletiva de Trabalho que firmam entre si, de um lado, o §INDICATO
INTERMUNICIPAL DÀ INDÚSTRIA DA CONSTRUÇAO CIVIL DO OESTE DO
MARANHÀO - SIHDUSCON OESTEJMA, com registro no Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE) sob no 4§223.004487/2008, e, do outro lado, o SINDICATO DOS
TRABALHADORES NAS |NDÚSTR|AS DA CONSTRUçÃO ClVlL, CERAMICAS
PARA CONSTRUçÃO, DE MÁRMORES E GRANITOS, OE MÔVEIS DE
MADEIRAS, DÊ SERRARIAS, CARPINTARIAS, TANOARIAS, MADEIRAS
COMPENSADAS E LAMINADOS, AGLOMERADOS E CHAPAS DE FIBRAS DE
ilIADEIRAS, DE CORTINADOS E ESTOFADOS, DE ARTEFATOS DE CIÍIíE}.ITO
ARMADO, DA CONSTRUçÃO DE ESTRADAS, PAVIMENTAÇÃO, OBRAS DE
TERRAPLENAGEM EM GERÂ1, E DOS OFICIAIS MARCENEIROS DE
ÍMPERATRIÃMA, registro MTE sob o no 46000.010914/98, ambos com sede nesta
cidade de lmperatriz, Estado do Maranhão.

ABRANGÊNCIA
1a - A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrange as calegoÍias econômicas
e profissionais legalmente representadas, situadas na base territorial dos síndicatos.

PARÁGRAFO úNtco - Considerarn-se empregadores, também os
proprietários de obras particulares e os que contratam eventualmente ou
temporariamente trabalhadores da categoria.

erâção por produção ou tarefa assegurar-
na Cláusula

11&

VIGENCIA
2ô - A presente Convenção Coletiva de Trabalho t-'É vigência de 12 (doze) meses
com inicio em 01 de Jáneiro de 2022 e términs em 31 de dezembro de 2OZZ,
assegurando-se todas as condÍções aqui pactuadas enguanto novo instrumento não
enlrar em vigor.

DAÍA BASE
38 - A data base da categoria profissional será o mês de Janeiro.

SALÁRO- PI§O
4" - Fica estaberecido um piso- sarariai para as categorias, observando-se a taberade piso salarial (Anexo l), que faz parte i'nt"grant" d;5ü Convençao. 

--

BEAIUSTE E OUTRAS FUNCôES
c- - Frca concedido aos kabarhadores da construção constantes na Tabera do pisosalariat (Anexo r) o reaiusre de 1010%,i;;;iü; IIro ="i" por cento) sobre osalário pratícado no mês de Dezembro aà ano AJ ZOlf .§ Unico - Aos demais trabathadores d;;;;.ü;ã"; reajuste concedido, sobre o
::[T.?'*""T no mâs de D".-;';;;;ôir,'J,,lio'J 10,060/o (dez vírsura zero
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§ALARIO. GARÀNTIA
7â - Aos empregados que já percebam salários superiores ao eslabelecido nâ
presente Convenção são assegurados os direitos adquiridos sem que isso imporle
no direito de equiparação a outros integrantes, ou seja, ao rnesmo índice de reajusle
constante na Cláusula Quinta.

SALARIO. COIIIPROVANTE DE PAGATIENTO
8â - O pagamento dos salàrios deverá oconer até 50 día do mês subseqilente, aos
mensalistas, obrigando-se a fomecer aos empregados, compíovantes de
pagamentos individualmente, discriminando a íorma de serviço e seu respeclivo
valor, bem como os descontos efeluados, e o valor dos montanles recolhidos para o
FGTS e INSS, na forma do prêvisto nos arts. 464 e 465 da C.L.T.

SALÁRE. A AMENTO
9a - As empresas concederão a seus empregados até o dia vintê de cada mês, um
adiantâmento salarial equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário base.

§AúRO_DESCONTO
108 - As empresas náo efetuarão quaisquer descontos nos salários dos empregados
excetuando-se os expressamente previstos em lei, no contrato indMduaÍ de
trâbalho, em acordo coletivo de trabalho, convenção coletivo de trabalho ou
sentença decorrente de dissidio colêtivo ou ainda, quando traiar-se de desconto em
razáo de adiaotamento salarial, respeitadas as regras estabelecidas no arl 462,
"caput" da C.L.T.

FGTS-DEPÓSITO
114 - No ato da demissão do empregado, a empresa fornecerá comprovãntes dos
depósitos do FGTS eÍetuados em conta vinculada na Caixa Econômica Federal de
todo o perlodo trabalhado na empíesa.

FALTAS AO SERVICO- ABONO
12a - O empregado poderá ausentar-se do serviço sem prejulzo de seu salário e
demais direitos trabalhistas, ale dois dias úteis, em Çaso de falecimento do côniuge
descendentes ou pessoa declarada em sua CTPS que viva sob sua depêndêÍrciâ
econômica; atê cinco dias em virlude de câsamento e, por cinco dias em caso de
nascimento de Íilho (a), no deconer da primeka sernana; por 01 (um) dia para saque
do PlS, quando a empÍesa náo tiver convênio com a CEF; os demais casos na
forma do arl.473 e incisos da CLT.

OUAORO DE Â\'ISO
13r - As empresas colocârão â disposlçâo da ontidado sindical profissional, o quadro
de avisos da empresa, em local de tácll acsBso oos lÍobalhodores, para veiculação
de assuntos de interesse da categorla, vedada a divulgaçào do maléíis politico-
paftrdária ou oíensiva a outÍem.

§rND|CAUZÂçÃO
14" - Desde que previamenle sollcilada com anlocrdôncias mlnlma do 48 (quarenta
e oilo) horas, as empresa6 permiliráo ocêsso om local prô-delerminado. de pêssoa
credenciada pelo slndicato profissional com o fim espocllico do colher pÍspostas de
fiíiaçâo dos empregados.

FÉRIAS * c uHrcÂcÃo
'l5r - A concessão de íérias será participada por escnlo ao empregado, com
anlecedência de, no mlnimo, tíintra dlas. cabendo a esle assioar a resoectiva --n

teml9.457.1741000 1-52.1
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§ 1o - As fêrias poderão ser usufruldas em ate 02 (Dois) perlodos, sêndo gue um

deles não poderá ser inferior a 15 (Quinze) dias corridos;

§ 2'- É vedado o inlcio das fêrias no perÍodo de 02 (Dois) dias que antecêde

feriado ou dia de repouso semanal remunerado (Sábado e Domingo).

CONTRATO DE EXPERIÊNCIÀ
16" - Fkâ estabãteclOo que o Conlrato de Experiência seja de 45 (quarenta e cinco)
dias, podendo ser pronogado no máximo por outro de igual perÍodo.

CONTRATO OE TRABALHO HOITIE OFFICE {TELE.TRABALHO)
t7t- rica estauéiecido o Contrato de Trabalho do tipo HOME OFFICE ou TELE-
TRABALHO, desde que acordado entre empÍegado e empregador, que oarrerâ
preponderantemente fora das dependências do empregador, com a ulilizacfio de
tecnologias de informaçáo e de comunicação que, por sua nalurêza, não se
constituam como trabalho extemo.

§ 1o - A prestâção dê seÍviços na modalidade de TELETRABALHO deverá conslat
expressamente do clontrato individual de trabalho, que especiÍicará as alMdades que
serão realizadas pelo empregado, devidamente registrado na CTPS.

§ 2o - O comparecimento às dependências do empregador para a íealizaçáa de
atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento náo
descaracteriza o regime de TELETRABALHO.

§ 3o - Poderá ser realizada a alteraçâo entre regime presencial e de
TELETRABALHO desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em
aditivo conkatual e na CTPS.

§ 40 - Podêrá ser realizada a alterâção do regime de TELETRABALHo para o
presencial por determinação do empregador, garantido prazo de transiÉo mínimo
de quinze dias, com correspondente registro em aditivo contratual e na CTPS.

§ 50 - As disposiçÕes relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenÉo ou
fomecimento dos equipamentos tecnológicos e da inÍraestrufura necessária e
adequada à prestação do kabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas
arcadas pelo empregado, serão previstas no contrato escÍito.

§ 6o - O empregador deverá insúuír os empregados, de maneira expressâ e
ostensÍva, quanto às precauções a tomar a Íim de evitar doenças e acidentes de
trabalho, de maneíra expressa e escrita.

§ 7' - O empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se
a seguir as instruçôes fornecidas pelo empregador.

CONTRÂTO DE TRABALHO 12 x 36
18" - Fica facultado ao empregador e ao empregado, estabelecer horário de trabalho
de doze horas seguidãs poÍ trinta e seis horas lnlnlerruplas de descanso,
observados ou indenizados os intervalos paÍa rêpouso ê alimenlaçâo, devidamente
registÍâdo na CTPS.

Parágralo Único. A remunsração mensal pacluada pelo horÀrio previsto
no caput abÍange os pagamenlos devidos pelo doscanso semansl remunerado e
pelo descanso em íeriados e seÍâo conslderados compsnsados os feriados e as
píonogações de trabalho noturno, quando houver.

CONTRATO DE TRÀBÂLHO RMITENTE
198 - Será celebÍado o contralo de lrabalho lnlermilente, por escrilo e registrado na
CTPS, ainda que previslo em acordo colellvo de trabalho ou convençáo coletiva, e
conleÍá:
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Itar ao seu cargo
gratificação, que

ll - valor da hora ou do dia de trabalho, que não podeÉ ser inferior ao valor

horário ou diário do salário mínimo, assegurada a remuneração do trabalho noturno

superior à do díurno;
lll - o local e o prazo paÍa o pagamento da remuneraçáo.
lV - locais de prestação de serviços;
V - turnos para os qúais o empregado sêrá convocado para prestar serviços;-

Vl - formas e instrumentos àe õonvocação e de resposta para a prestação de

serviços;
VlÍ - formato de reparação recíproca na hipótese de cancelamento de serviços

previamênte agendados nos têrmos dos § 1e e § 2e do ãrt. 452-A da C.L.T'
§ 1e Recebida a convocaÉo, o empregado terá o prazo de vinte e quatÍo horâ§

pârã responder ao chamado, presumida, no silêncio, a recusa.
§ 2g Na data acordada paia o pagamento, observado o disposto no § 60 do art'

45à-À reko mencionado, o empregado receberá, de imediato, as seguintes
parcelas: remuneração, férias proporcionais com acré§cimo de 113, décimo-terceiro
salário proporcional, repouso semanal remunerado e, adicionais legais.

REVERSÃO OU NÃO INCO RÂCÃO OE BENEFÍC|o
20a - O Trabalhador que perceba gratmcação de funçâo poderá vo
efêtivo, com ou sem justo motivo, sem direito à manutençáo desta
não sê incorpora, independentemente do tempo dê sêrviço nâ função.

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS
214 - As empresas que não possuem seu plano de cargos e salários envidarão
esforços para providenciáJo, ou estabelecer critérios para a avaliação da promoção
por merecirnento.

RESCISÃO CONTRATUAL - HOÍIIIOLOGACÃO
2? - A recibo de quitação de rescisão do contrato de trabalho, firmado com
empregado com urn ano ou mais de serviço, seÉ homologado pelo respectivo
Sindicato Profissional, quando entÉio este termo de homologafro ensejará plena e
totâl quitraÉo das verbas cons§nadas no TRCT (Termo de Rescisão de Contrato de
Trabalho).

§ 1o - O ato de assistência na rescisão contratual está sujeito ao agendamento
prévio de dois dias de antecedência.

§ 2o - Fica Íacultado à empresa que desejar homologar a rescisão de contrato de
habalho com menos de um ano de serviço, ao agendamento previo de dois dias
junto ao Sindicato dos Trabalhadores.

RESCISÀO CONTRÂTUÀL - DÀTA OE PÀGAMEN TO DÂS VERBAS

da rescisão de seu
recebimento, bem
02 (duas) horas ou 2

234 - As emprêsas que dispensarem seus empregados ficam obrigadas a efeluar o
pagamento dos valores rescisórios nos seguintes prazos:

§ 10 - Ate o primeiro dia útil imediato ao término do Aviso pÉvio, quando
trabalhado; ou até o quinto dia útil, contado da data da notificação da demi*sáo,
quando da ausência do Aviso Prévio, indenização deste ou dispensa de seu
cumprimento.

§ 20 - Se o dia do vencimento recair no sábado, domingo ou feriado, o pagamento
será antecipado para o dia útil imediatamente ãnterior.

§ 3o - A inobservância do disposto acima, sujeita ao infrator às penalidades
previstas no § 8o do art. 477 da C,L.T.

AVISO PRÉV|O - REDUCÃO DA JORNADA
24a - Quando o emprãg-ãETó?[EãGão
no aviso mencionar-se-á hora de seu
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trabalhados sem redução, cujo término do Aviso PÉvio, data de Dernissáo e os

cálculos das verbas reicisóriaé serão sempre de 30 (trinta) dias'

PARALISACÃO
UÉr:Gl-mpeãimento de ptodução ou paÍalisaçáo dos serviços por falta d-e,material

por problemas climáticos, o empregado terá direito ao seu pagament" .111i1 ::
conformidade com o eslabêlecido ná cláusula quarta desta convenção' vedanoo'Se

sua compensaçáo em dia de repouso ou desconlo em Íérias.

ADICIONAL - TRANSFERÊNCIA
2ôa - Em caso de necessií"de de serviço, o empregador poderá lÍansfeÍír. o

empregado para localidade diversa do MunicÍpio em que for contratado, obÍigando-

se ao 
-pagamento 

do competente adicionat de kansferência em percentual nunca

inferior a ãS % ivinte e cinco por cento) enquanto perdurar essa §ituaçáo, conÍorme

a lei 6.203 de 17.04.75.
PARÁGRAFO úN;CO - As despesas de viagem resultantes da transíerência

corretÉo por conta do empregador, coníorme preceitua o Ad.470 da CLT.

No\.

A 112

Ç?1.

ADICIONÂL - PERICULOSIDADE' INSALUBRIDADE
274 - As emprêsas obrigam-se a pagaí aos empregados os competentes adícionais
de periculosidade e insalub dade na forma prevista êm lei.

MÉDIco- EXAMES
28a - As empresas submeteÉo os seus empregados a exames médicos na

admissão, periodicâmente e, quando da demissão, sem ônus ao trabalhador e
realizados por Médicos do Trabalho.

PARAGRAFo ÚNlco - Quando da demissão será entregue uma ópia do
Exame admissional ao empregado e outra aô agente homologador.

t$ÉDICo - ATESTÁDo

os seus empregados,
parâ consumo,

l,íútdtd, toufrdl
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29" - As empÍesas aceítaráo atestado médico e odontológico subscritos por médicos
e dentistas da previdêncía estatal ou conveniada da entidade proÍissional, mesmo
que as empresas disponham de médicos e denlistas.

MÉDIcos - PRIMEIRoS socoRRos
304 - As empresas manterão em suas obras que tenham a partir de dez
empregados, equipamentos com materiais á prestaÉo de primêiros socorros
médicps,

ENFERMO - ASSISTÊNCIA/TRANSPORTE
318 - Em caso de enfermidade demrente de doença ou acidente de trabalho, aos
empregados que estejem em canteiros de obras isoladas, Íora do convÍvio de seus
lares, ou outÍos locais de trabalho, as êmpresas pÍestaÊlhes-âo toda a assistência
médico-hospitalar compatível com o câso, arcando com o pagamento de despesas
de transporte, alimentaçáo e medicamentos atê o momentõ da remoção para o
hospital adequado, conveniado ou reconhecido pelo órgão prevuênciário e,
comunicarão à iamllia de imediato.

PARÁGRAFO ÚNrêo - Quando oconer acidente do trabarho, a emorêsa
comunicaÉ à entídade sindical, envíando uma cópia da comunieação oà Ãciãenlã
do Trabalho (CAI) à PrevidêncÍa Social.

Paliuel
109.45 0001.El

HIGIENE DO TRABALHO
324 - As empresas manteráo no local de trabalho, para
instalação sanitária e, de água potâvel em temperatura com
cle conÍormidade com a lei
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pelas empresas, estas providênciarâo local adequado paÍâ o seu píepato'

luururacÃo - cnRoÁpro
cerem alimentação aos seus empregados e elaboraÉo

um cardápio básico, manlendo a boa qualidade e higiene compatlveí§,

comprometendo-se a criar formas de agilizar sua distríbuiçáo sem o

comprometimento do descanso.

ÀUMENTACÃO - LIM|TE VALOR
ffipregados para efeilo de alimentaçáo rnensal, não

excederão â 1 o/o (Um por cento) do salário base de cada empregado.

33'- Nos canteiros de obras, as empresas manterão
para refeições dos trabalhadores; quando nâo houve

ALIMENTACÃO - FO ECIMENTO GRATUITO
36'- Sempre que as empresas convocârem seus empregados pa

horário que exceda a vinte e uma horas fornecerão gratuitamente a

dezenove horas.

ALIMENTACÃO - EM REGADO ALOJADO
37" - Em caso de rescisâo de empregados alojados em canteiros
recebem refeições, é assegurado o direilo de receb,â'las até o mom

local condigno e resguardado
r o íornecimento de ÍeÍêiçõe§

ru lrabalhar em
releiçâo alê às

de obras que
ento do efetivo

Ál ,r4)
c?

pagamento das veóas rescisórias.

E§TABILIDÀDE- GESTANTE
@ assegurado, desde a compÍovaçáo da gravidez até o
50 (quinto) mês apôs o parto, a estabilidade no emprego, não podendo ser
convertido em dinheiro, conforme preceitua a Constituição Federal.

GESTANTE - INSALUBRIDADE
39a - A empregada gestante será afastada, enquanto durar a gestação, de quaisquer
etividades, operaç6ês ou locais insalubres e exercerá suas atividades em local
salubre, exc!uído, nesse caso, o pagamento de adicional de insalubridade,

§ í o - O exeÍcício de atividades e operaçÕes insalubres em grau médio ou
mínimo, pela gestante, soÍnente será permitido quando ela, voluntariamente,
apÍesentar atestado de saúde, emitido por médico de sua confiança, do sislema
privado ou públíco de saúde, que autorize a sua permanência no exercicio de suâs
atiüdades.

§ 2o - A ernpregada laclante será afastada de atividades e operaçÕes
consideradas ínsalubres em qualquer grau quando apresentâÍ atestado de saúde
ernitido por médíco de sua conÍiança, do sistema prúado ou público de saúde, que
íêcomende o afastamênlo durante a lactação,

ESTABILIDÂDE - ACIDENTADO

VALE TRÂNSPORTE

EOU IPAMENTOS DESEG I.JRÀ EUNIFORMES

40ê - Ao empregado gue soÍreu acidenle de lrabalho é garantida, pêlo prâzo mlnimo
ée do?Ê meses, a manutenÉo de seu conlrato de trabalho após a cessação do
auxílío doença acidentário.

414 - As.empresas que não possuírem meios de líansportes prôprios para seus
empregados, dentro das normas de higlene e segurança, adotarão de imediato o
Vale Transporte.

424 - As
uniformes

empÍesas se obrigam a íornecer , gratuitamente, ao
mentos de proteçã
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JORNADA - EXTRAORDINÁRlÂ
438 - O horário laborado em rcgime s
50% (Cinquenta poí cento), podendo
Nos feriados ou dia de Íepouso sema
sobre o valor da hora normal.

JORNADA - COMPENSACÃO
44a - As horas de trabalho conespondentes aos sábados poderão sêr rea lizadas em

outros dias úteis da semana, procedendo"se o acréscimo necessário, respe itado o

limite legal e de modo a completar às 44 (quarenta e quatro) horas regu lamentares.

, } IllFÊã

@
sil!F:

exercício de seus trabalhos e exiEidos por lei, respeitada a Norma Regulamentadora

no 18 do Ministério do Trabalho.
Parágrafo Único. Caberá ao empregador a definição do padrão da vestimenta no

meio aÃbiente laboral, ficando a seu'critério a ináusão ou não, no uniíormê, dê

logomarcas da própria êmprêsa ou de empresas pareeiras, assim como, outros itens

de identificaSo relacionados à atMdade desempenhada.

uplementar seÉ, nos dias úteis, m4iorado em

ser no máximo de 02 (Duas) horas por dias'

nal, será acrescido de 100% (Cem por cento)

JORNADA - ESTUDANTE
45a - Ao trabaihador estudantê não seÉ exigido o cumprimento de serviço
extraordinário, se conÍlitante com seu horário de auta, devidamente comProvado.

MOBtLTZACÃO DE PESSOAL
46á - No recrutãmento de pessoal, âs êmpresas priorizarão a mão de obra local e,

prefêrencialmente, os trabalhadores sindicalizados, asseguÍando-lhe sempre
condução condigna, salário e alimentação suficientes, desde o recrutamento até a
admissão, sem quaisquer ônus para os mesmos, não sêndo estes valores
incorporados ao salário.

INTEGRAÇÃO NA REMUNERÂCÃO
47â - Serão computados, para eíeito de cálculo do 13o salário, aviso prêvio
indenizado, férias simples ou em dobro, férias proporcionâis e coletivâ§, depósito do
FGTS, o R. S. R., as horas extras habituais e tudo mais gue integre a remuneraçáo
(Adicional notuÍno, de insalubridade, de periculosidade, de transferência, produçâo,
prêmio de produçáo, etc.) para horas€xtras, tomando-se por base a média do total
das horas extras dos últimos doze meses ou fração do mês (Período aquisitivo e
proporcional).

INDENíZACÃO ADICIONAL
484 - O trabalhador dispensado sem justa causa no período de 30 (trinta) dias que
ântecede a data de sua corÍeÇão salarial, terá direito à indenização adicional
equivalente a um salário mensal, seja ele optante ou não pelo Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço - FGTS, a teor do previsto no art. 90 da lei n" 7.238/84.

TRABALHO DO ÀDOLESCENTE
494 - Fica proibido qualquer kabalho a menor de dezesseis anos de idade.

CONTRIBUICÃO ASSISTENCIAL E PROFISSIONAL
504 - As empresâs ou empregadores obrigam-se na Íorma do art. 513 alíneas ,,e' da
CLT, a promover o desconto dos salários de seus empregados, sindicalizados ou
não, em folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2022, da importância
correspondente a 5% (Cinco por cenQ do seu salarío, em favor do Sindicato
Profissional, a título de contribuiçáo assistencial, cuio montante será recolhido em
formulário próprio fomecido pelo Sindicato e depositado na CAIXA ECONôMICA
agênciâ 0644, conta conente no 003-521-1 ou na têsouraria do próprio sindicato até
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§ 1' - ,c fim de evitar duplicídade de desconto, estipula'se .a obrigatoriedade

da anoiação do mencionado ae-i*rio na CTPS de cada empregado',- 
---.-iL..:^Â^

§ 20 - O síndicato laboral, pelo interesse do. repasse -d" !"iT:]?":
mencio--nada nesta cláusula, relacionaÉ os nomes, salários, funções e valoÍes a

serem recebidos de cada empregado.
§ 3" - o empregado áar-itiaá apÔs o mês de Fevereiro de 2022' caso não

tenha fago a reÍeridiconttibrl;á;, iátrera o desconto da mesma em sâlário no

primeiô úês de sua aOmlssâo, ãquat ierá repassada ao sindicato pro,issional, na

forma de caput deste aÍtigo até o décimo dia do mês subseqüenle'

§ 40 - Caso o reco'íhimento dos valores descontados na forma do caput desta

dáusuÉ, ocorrer fora do prazo estipulado, a empresa inadimplente soííerá as

mesmas penalidades aplicadas ao inadimplente da Contribuição Sindical nos term0s

do Art.600 da CLT.
§ 50 - Subordina-se o desconto assistencial a náo oposição do trabalhador'

manifeltada por escrito perante o sindicato profissional até dez dias antês dâ data

designada para o pagamento.

FORNECIMENTO - PPP:
5jEãi empresas ?everão fornecer a todos os seus trabalhadores no âto da

demis§âo ópia do PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIÁR|O - PPP. De a@tdo
com a instrução NormativailNSS/dc no 9ô de 23/102003.

FtscALrzÂcÃo
SZ" - Calera ao Ministério do Trabalho alravés da Superintendência e Gerência
Regional do Trabalho, a fiscalização do cumprimento da presente Convenção-

PÂRÂGRAFo ÚNlco - As controvérsias oriundas da aplicação das normas
estabelecidas na presente Convenção Coletiva de Trabalho, não dirimidas pelo
Ministério do Trabalho, poderão ser sanadas pelos meios adequados de solução de
conflitos {MediaÉo ou Arbitragem) ou atmvés da Justiça do Trabalho.

No

c7
l.tii

OUITACÃO AN UAL
53a - Fica facultado aos empregadores, na vigência do contrato de emprego, firmar o
tenno de quitação anual de obrigaçôes trabalhistas, onde serão discriminadas as
obrigações de dar e fazer cumpridas mensâlmente e dele constará a quitaçáo anual
dada pelo empregado, com eÍicácia liberatória das parcelas nele especificadas,
perentê o sindicãto dos empregados da categoria.

ADOCAO DE MÉToDoS AD EOUADOS NA RESOLUCAO OE CONFLITOS INDIVIDUAIS
E COLETTVOS
54" - A critério ou vontade do empregado ou do empregador, poderáo ser instituidos
a mediação e a arbilragem, de acordo com as Leis no 13.140/20'15 e no 9.307/96,
respectivamente, e conforme previsto na Gonsolídação das Leis do Trabalho, para
decidir sobre litígios/conflitos individuais e coletivos das partes decorrentes da
relação de trabalho, elegendo Càmara de Mediação e Arbitragem, pâra a realização
dos procedimenlos.
?arágralo 1o. O conflito individual será apreciado através de Càmara de Mediação e
Arbitragem, desde que o empregado essa acompanhado de advogado oú por
representante do Sindícato dos Trabalhadores.
Parágrafo. 21 caso a disputa .ou controvérsia náo seja resolvida por mediação, o
ernpregado poderá adolar a Arbitragem para solução, em acordo com o erp,"gaáo,
e, em obediência aos regulamentos e normas da Cámara.
Parágraío 30. Após aprovação desta Convenção Coletiva, será realizado convênio
ou termo de pãrcefla entre os sindicâtos ronais e dos kabalb

l0g.
e
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cÀsos oMlssos
55â - Os câsos omissos seráo dirimidos de comum acordo enlre âs paíÍes
convenentes podendo a presente Convênçáo sofrer alteraÉes inclusíve com a
inclusão ou a supressâo de novas cláusutas âtravés de termos aditívos, descle que
haja manifestaçâo por escrito da parte interessada com anlecedência míníma óe 30

{trinta) dias.

PENALID ADES
56' - Pelo não cumprimento de quaisquer cláusulas integrantes desta Convent'o
Coletiva de Trabalho, acãso a empresa não corrüâ as irregulâtidades em ttinla dias,
após a notificaÉo do Sindicato dos Trabalhadores, será aglicada uma mutta de valor
equivalênte a um salârio-minimo vigente á época de seu efetúo pagâmento, por
cada infração cometida, que a pârte pagará em Íavor da pa.1e píeiudícâda.

ucÊNqA DA LEr 1s.467rzor7
578 - Fica êstabelecido gue as allerações introduzídas na Consolidaçáo das Les do
Trabalho pela Lei Federal no 13.46712017 estáo vigendo e embasam â presette
Convençâo Coletiva-

E por se acharem justos e convencionados, assinam a pressnte Convençáo
Coletiva de Trabalho em 03 (três) vias de igual teor e pâÍa Íins de direito. devendo
esta ser registradas junto ao Órgão do Ministério do Trabalho de lmperat iz (MA) e.
02 (Duas) vias entregues às Enüdades representativas.

[õí.qsr,rql0001.5iI
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srNDrcATo TNTERMUNICTPAL DA |NDÚSTRIA DA CONSTRUÇÂO CwIL DO OESTE DO [r§.rÀNHÃO
- SINDUSCON OESTE.MA,

Roberto Vasconcalog Aloncar - Presldonto

SII{DICAÍO DOS TRABALHADORIS NA§ INDÜST § DA CON§TRUÇÀO CI\'IL. CERÀTiiCAS
pARÂ cor'rsrnuÇÁo, DE rilÁnmoRes E GRArutros, DE I,IOVEIS DE ÀIÀDEIRÂS DE SEÊRÁRIÁS
CARPII'ITARIAS, TANOARIAS, MADEIRAS COÀIPEN§ADAS I LÀÀIINAOOS AGLOTIERÀIOS E
CHAPÁS OE TIBRAS DE MAD§IRÂS, DE CORTINÁOOI] :: T§IOFAOOS. O[ ÂFIEFÂIO§ §E
cÍ,/E,!ro ARM^OO, DA CONSÍRUçÀO OE E§TRÂDA§. pÂVrr.tENrAçÀO oBRAS OÊ
TEÊFÁPLENÂGEM EM GERAL, E DOS O':'CIAI§ MARÇEN['RO§ OE I[IPIRÂTNIZ.IIA

Wandaraon i,lorolro dE §llva - Pmaldsnts
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ANEXO I

/N"
TABELA DE §ALÁRIOS -CONVENÇÃO 2022,

9E!§!At: Pedreiro, Carpinteiro, PintoÍ, Armador, Encanador' Eletricista Predial'

Eletricista Montador, ruront"ãài'0"'r-inÉ, oá tran.rnissão, Almoxarif"ltlat?9i1
Apropriador, Auxiliar de TopograÍia, Nivelador, Operador de Elevador' opeÍaoor oe

Guincho e Secretária.

R91.S18,00.

tsElQjgE§!ât: Ajudante de Pedreiro, de Carpinteko' de Armador' de Éncanador' de

Ei6ãGJãmóntador, Vigiade Obra, Auxiliar de laboratório de Solos, Auxilíar de

É"oitOrto,' Operador de Beíoneira Estacionária, Operador de Martelete e Operador

de Máquina de FabÍicação de Blocos de Concreto.

Rs 1.310,00.

I lb7
ç?

SERVENTE:

R$ í.274,00

[0í.qsl.rq/oooi.sil
bhuôÍ&irtlllhíiit,fu Cl $rtlníh
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- ununxÃo IPEMTRU

SINDICATO |NTERMUNICIPAL DA INDÚSTRIA DÂ CONSTRUÇÃO CIVIL DO OESTE oO MÀRÂNHÃO

- SINDUSCON OESTE . MA.

Robsrto Vasconcelos Alencar ' Presldente

SII.IDICATO DOS TRABALHADORES NÂS I TR|^S DA CONSTRUÇÀO ClvlL, CERÀl,ilCAS
PARA coNSTRUÇÀo. DE MÁRMoRES E GRANI §. DE MÔVEIS DE ÀIADEIRAS. DE SERRÁFIAS.
CÂRPINTARIAS, TANOARIAS, MADEIRAS NSÂDAS E LAMINADOS. AGLOI\{ERADOS E
CHÁPÂS DE FIBRA§ DE MADEIRAS, DE CORTINAOOS E ESTOFADOS, OE ARTEFATOS OE
CIIúENTo ARMADo. DÁ coNSTRUÇÀo DE ESTRADÂ§. PAMMENTAÇÀo. oBRÀS oE
TERRÂPLENÂGEM EM GERAL, E DO§ OFICIAI§ MARCENEIRO§ DÉ IMPERÂTRIZ-MA

Wandorgon Morolra da §llva - Proeldonto

t0
t. -=i+:r4+-Ery

sitirÊa'!:@

I



No

,4 1t i?

c?
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N' OO7/2022- CPL

ANEXO II

CARTA CREDENCIAL

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL

ReÍ: CONCORRÊNCtA pÚeLtCA No OO7/2022- CPL

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da Empresa
vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria que o Sr

Carteira de ldentidade No

pessoa designada pela empresa para representá-la perante essa Comissão, inclusive com
poderes para renunciar ao direrto de interposição de recursos em qualquer fase da licitação em
epígrafe.

Atenciosamente,

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

sEcREraRta DE tNFRAESTRUTURA E sERVtços púBLtcos

Rua Y, yn' - Novà lmpêratriz - CfP: 65,907-180
lmperâtriz - 

^tÀ 
cNPJ: 0ô.158.455/000r-16

www. i mpêratriz. ma. gov. br
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SEcRETAR|A DE TNFRAESTRUTURA E SERVTçOS PÚBL|COS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N' OO7/2022- CPL

ANEXO ilt
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA

REF.:CONCORRÊNCIA PÚBLICA NO OO7/2022- CPL

Autorizo a empresa CNPJ N"

a incluir meu nome na PROPOSTA

referente à coNcoRRÊNclA PÚBLlcA No oo7t2o22-cPL, cujo objeto é

a ser realizada pela

Secretaria de lnfraestrutura e Serviços Públicos - SINFRA, bem como me comprometo a participar

da equipe permanente da obra como responsável técnico, caso esta venha a ser contratada.

Local e data

Nome e assinatura

SECRETÀR|À DE r rRÂESTRUTURA E SERVTçOS PÚBL|COS

Rua Y, 5/no - Nova lmpêíôtriz " CfP: ó5.907-180
lmperâtriz - ÀlA CNPJ: 06. í 58.455/000í. í ó

www.impêratriz. ma.gov. br
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N' OO7/2022- CPL

ANEXO IV

MODELO DE CARTA DE FIANçA BANCÁRIA

Pela presente Carta de Fiança,
da

importância de R$

, com sede na Rua

PUBLICA No. 007t2022-

, CNPJ/MF NO

à Garantia de Con
CPL, que

trato para a CONCORR
tem por

com sede na Rua
do Estado

da
NCIA

objeto

o Banco
cidade

CNPJ/MFNo-,porsidiretamenteeseuSSuceSSoreS,
se obriga perante a Prefeitura Municipal de lmperatriz, com sede em lmperatriz, MA, CNPJ/MF N"
XX.XXX.XXXXXXX-XX, em caráter irrevogável e irretratável como fiador solidário e principal
pagador, com expressa renúncia aos benefícios estatuídos nos artigos í.491 e 1500 do Código
Civil Brasileiro, da firma

destinada

Este Banco se obriga, obedecido
o limite acima especificado, a atender dentro de 24 horas as requisições de qualquer pagamento
coberto pela caução, desde que exigidas pela SINFRA sem qualquer reclamação, retenção ou
ainda embargo ou interposição de recurso administrativo ou judicial. Esta Fiança vigorará pelo
prazo de 60 (sessenta) dias corridos a contar de _l_l_ (data de abertura da licitação), de
acordo com as disposiçóes do Edital da coNi-oR-RÉN-clA PÚBLlcA N " oo7/202i- cPL.
Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por este Banco
para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este lnstrumento
perante a Prefeitura Municipal de lmperatriz. Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento
de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na
hipótese da PreÍeitura Municipal de lmperatriz se ver compelida a ingressar em juízo para
demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a presente Fiança. Declara, ainda, este
Banco fiador, que a presente fiança está dentro de seus limites operacionais, devidamente
contabilizada e que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da
legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários deste lnstrumento estão autorizados a
prestar a presente Fiança. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil
a expedir Carta de Fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são
autorizados pela referida entidade federal. A presente Fiança foi emitida em 01 (uma) única via.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

SECRETÀRIÀ OE INTRÁESTRUTURA E 5ERVIçOS PÚBLICOS

Ruâ Y, r/no - llova lmperàtriz - CEP: 65,907-180
lmperâtrlz - ltA CNPJ: 06,158.455/@0,t -t ó

www.imperatriz. ma. gov. br
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ESTADO DO MARANHÂO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA OE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONCORRENCIA PUBLICA N"OO7/2022- CPL

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE PESSOA JURiDICA

Ref.: coNCoRRÊttcn pÚeLtcA N. oo7/2022- cPL

, inscrito no CNPJ No

_, por intermédio de seu representante legal o(a) S(a)
portador(a) da Carteira de ldentidade No

e do CPF No DECLARA, para fins do disposto no inciso
V do art. 27 da lei 8666, de 21 de junho de í 993, acrescido pela Lei No 9.854, de 27 de outubro

de í999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de dezesseis anos.

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

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

\SECREÍARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS

Ruà Y, s/no - Novâ lmperâtrlz - CEP: 65,907-lE0
lmperatrtz - *tA CNPJ: 06.,t 5E.455/0001-16

www. i mperatriz. ma. gov. br
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ESTADO OO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS

\§-i1u

coNcoRRÊttcn púeltce No 007/2022- cpL

ANEXO VI

TERMo DE coupRoutsso DE comBATE a connueçÃo E Ao coNLUto ENTRE

LTcTTANTES E DE RESpoNSABtLtDADE sócto-nmeteNreL

CNPJ no sediada em

, por intermédio de seu representante legal S(a)
portado(a) da cédula de identidade no

e do CPF no , declara para

SECREÍÀRIA DE INTRÁESTRUTURÂ E sERvIços PÚELICos
Rua Y, r/n' - llova lmpêratriz - Csp: 6i,901-180
lmperatrlz - 

^ 
Â cNpJ: 06. í 18.45510001-16

fins dos dispostos do edital da licitação acima identificada:

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a

declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do

PaÍs, assim como anseia pela eÍetiva 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

corrupçáo do rol das estratégias para obter resultados econômicos;

- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um

esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um

número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob as penas da lei, em especial o art.299 do Código Penal Brasileiro e art.90 da Lei

8.666/93 e alterações posteriores, se compromete a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas

que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu

nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na

condição de fornecedor de bens e serviços para a Prefeitura Municipal de lmperatriz-MA;

2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organizaçáo que atue em

seu nome ou em seu beneíício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido
qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer

funcionário Prefeitura Municipal de lmperatriz-MA. nem mesmo para obter decisão favorável aos

seus negócios;

3, Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu
nome, seja como representante, agente, mandatána ou sob qualquer outro vínculo, utilize
qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários Prefeitura Municipal de
lmperatriz-MA;

4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício
estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia
produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela AdministraÇão pública;

5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a
participar ou não da referida licitação; -..

www. i mperatri z. m a. gov. trN
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

6. Apoiar e colaborar com a Prefeitura Municipal de lmperaÍiz-MA em qualquer apuraÇão

de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios eticos refletidos nesta

declaração, sempre em estrito respeito à legislaçâo vigente. E, declara que:

7. A proposta apresentada nesta licitaçáo foi elaborada de maneira independente e que o

seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la náo foi, no todo ou em parte, direta ou

indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial

ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura

oficial das propostas;

8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as

regulamentações pertinentes a valores socioambientais, bem como náo contrata pessoas físicas

ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;

9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos

poderes e informações para íirmá-lo. Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração,

resultará na inabilitação dêsta empresa e caraderizará o crime de que trata o Art. 299 do Código

Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas

previstas na Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à

espécie".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

sECREÍARIÂ DE INFRÂESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS

Rua Y, s/nô - Novà lmperàtrtz - CEP: 65.907-í60
lrnperatrlz - ÀlA CNPJ; 0ó. í §8.4§5/000í -16

í*"\

www.i mperatriz. ma. go- rr$
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SEcRETAR|A DE TNFRAESTRUTURA E SERVrÇOS pÚBLTCOS

.CNPJ no

CONCORRENCIA PUBLICA N' OO7/2022- CPL

ANEXO VII

DECLARAÇÃO OUE O(S) EMPRESÁR|O SOCrO(S) DTRTGENTE(S) RESPONSÁVEL(ÉrS)
TÉcNrco(s) NÃo É(sÃo) SERVTDoR(ES) púBLrco(s) Do MUNrcípro DE TMpERATRTZ-MA

, sediada em

, por intermédio de seu representante legal Sr. (a)

portado( a) da cédula de identidade no

e do CPF no ,declara sob

as penas da Lei, em observância a vedação prevista no art. 20, inciso Xll, da Lei no 12.46512011,
que o(s) empresário, sócio(s), dirigente(s) elou responsável(is) tecnico(s) nâo e(são) servido(es)
público(s) da administraÇão pública municipal de lmperatriz, não estando, portanto, enquadrados

no art. 9o, inciso lll, da Lei no 8.666193, não havendo, também, qualquer outro impeditivo para

participar de licitaÇões e firmar contrato com a administração pública. Declara ainda, ter ciência
que "a falsidade de declaração, rêsultará na inabilitaÇão desta empresa e caracletizatá o crime de
que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e

das sanções administrativas previstas na Lei no 8.666193 e alterações posteriores, bem como

demais normas pertinentes à espécie".

Local e data

SECRETÀRIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBIICOS
Êua Y :/no - ilova lmperatílz . C§p: 65,907-,t80
lmperàtr{z - ,rtA CNPJ: 0ó.158,455/0001-16

\www. imperatriz. ma. gov. br

Nome e assinatura do representante legal
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

CNPJ no , sediada em

por intermédio de seu representante legal S(a)

_,portador (a) da cédula de identidade n0

e do CPF no _, declara sob as

penas da Lei, nos termos do art. 30, da Lei Complementar no 123106 e alterações posteriores, que

se enquadra na situação abaixo (assinalada com "x") e que não se enquadra em qualquer das

hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3o da referida lei.

[ ] Microempresa- ME

[ ] Empresa de pequeno porte- EPP

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta

empresa e caracterizará o crime de que trata o Art.299 do Código Penal, sem prejuízo do

enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei no

8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

SECR§IÂRIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS

Rua I r/no. Nôva lmpêíatriz - c§p: ó5,907-r80
lmp€ràtrlz - 

^lA 
CNPJ: 06.158.455/0001-16 Nwww. imperatriz. ma. gov. br

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NO OO7/2022- CPL
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N' OO7/2022- CPL

ANEXO IX

MODELO DE DECLARAçÂO OE VISITI OU DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA

DECLARAÇÃO DE VTStTA

A Secretaria de lnfraestrutura e Serviços Públicos - SINFRA, através do Departamento de
Engenharia, DECLARA que a (empresa licitante) visitou o local onde se realizará a execução dos
serviços objeto desta licitação, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais
dificuldades para a boa execuçáo dos serviços.

Local e data

Nome e assinatura

OU

DECLARAÇAO DE NÃO VISITA

A (a empresa licitante), por seu(s) Representante(s) infra-assinado(s), DECLARA que não visitou
o local da obra, mas que mesmo assim tem conhecimento de todas as condiçôes e eventuais
dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão de obra, materiais de construção,
equipamentos, localizaçáo, condições do teneno e acessos, trânsito, condições geológicas,
morfológicas, edafológicas e climatológicas, assumindo assim todos os riscos dele advindo e que,
na hipótese de vencedora, não poderá utilizar esta como justificativa para possíveis pedidos de
aditivos.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

(ldentificação e Assinatura dos seu(s) Sócio (s) Diretor (es) ou equivalente da Empresa)

SEcRETARTA DE tNFRÂESTRUTUR^ E SERV|çO5 púBLtCOS

Rua Í s/n'- Nova lmperatrlz - CEP: 65,907-1E0
lmperatrlí - Â^Â cNpJ: 06. í 58.455/000Í-t 6

I

www. imperatriz. ma. gov. r.N



ESTADO DO MARANHÂO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NO OO7/2022- CPL

ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N." /2022 - SINFRA

CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA
ACONSTRUÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO
BAIRRO RESIDENCIAL SEBASTIÃO RÉGIS NO
MUNICiPIO DE IMPERATRIZ . MA, CONFORME
PLANO DE TRABALHO ORIUNDO DO CONVÊNIO
No 853025/2017 - STCONV JUNTO AO MINISTÉR|O
DO ESPORTE, NA FORMA ABAIXO.

Ao(s) _ dias do mês de do ano de 2022, de um lado, o MUNICÍP|O DE

IMPERATRIZ, CNPJ/MF n'06.158.455/0001-í6, localizada na Rua Rui Barbosa, n'201 - Centro,
através do Secretário Municipal lnfraestrutura, Transportes e Serviços Públicos - SINFRA,
Sr,-,brasileiro,agentepolítico,portadordoRGn'o SSP/MA e

CPF/MF n' doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, do

CNPJ/MF n.o neste ato, representada pelo, Sr. e do CPF/MF n" doravante

denominada do CPF/MF n.o outro lado, a empresa estabelecida na portador do RG n.o

simplesmente de CONTRATADO, tendo êm vista o que consta no Processo Administrativo n.o

02.10.00. í 00/2022 - SINFRA e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento,
independentemente de transcriçáo na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum
acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.o 8.666, de 2'l de junho de 1993, mediante

as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA _ DO OBJETO
l. Constitui objeto desteCONSTRUçÀO DE UMCAMPO OE FUTEBOL NO BAIRRO
RESIDENCIAL SEBASTIÃO REGIS, CONFORME PLANO DE TRABALHO ORIUNDO DO
CONVÊNIO N" 853025/20í7 . SICONV JUNTO AO MINISTÉRIO OO ESPORTE NA CIDADE DE
IMPERATRIZ-MA, em conÍormidade com a CONCORRÊNC|A PÚBL|CA NoOOT/2022- CPL e
seus anexos, que independente de transcrição integra este instrumento para todos os fins e

efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na
forma da Lei n.o 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

CLAUSULA SEGUNDA. OAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

No fornecimento do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar todo o

empenho e a dedicação necessários ao Íiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são
confiados, obrigando-se ainda, além das obrigações descritas nas especificações técnicas
contidas nos Anexos do Projeto Básico, a:

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade

sEcRErÂRrA DE tNFR^ESTRUTURA E SERVTçOS púBLtCOS

8ua Y yno - Xovâ lmpêralrl: . CEpt ói,907-1g0
lmp€râtriz - litÂ cNPJ: 06,.158,4!51m01-t 6

www.imperatriz. ma. gov. br
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

.cP

com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas

na licitação, bem como:

l. Executar o objeto da licitação de acordo com as especificaçóes técnicas citadas no Projeto

Básico, não se admitindo quaisquer modiíicaçôes sem a prévia autorização da SINFRA.

ll. Fornecer todos os materiais, máquinas, equipamentos, veículos e combustível necessários

a perfeita execução dos serviços.

lll. Fornecer mão de obra adequada e capacitada a execução dos serviços.

lV. Responsabrlizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e

despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados

e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais

movidas por terceiros, que venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do

edital decorrente;

V. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados diretamente à

SINFRA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

Vl. Prestar esclarecimentos à SINFRA sobre eventuais atos ou fatos desabonadores

noticiados que a envolvam, independentemente de solicitação;

Vll. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas,

previdência social e de segurança do trabalho, em relação a seus empregados;

Vlll. Manter, durante todo o período de execução do objeto, as condições de habilitação

exigidas na Iicitação;

lX. lndicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 01 (um) preposto como seu

representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666/93), aceito pela Administração, que deverá

se reporlar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente e/ou via eletrônica/telefone, para

acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto,

X. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em

parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçóes resultantes da

execução ou de materiais empregados;

Xl. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, desfazer e rcÍazet, prioritária e

exclusivamente, às suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis,

contados da solicitaçáo da Contratante, quaisquer vÍcios, defeitos, incorreçôes, erros, falhas e
imperfeiçóes, decorrente de culpa da Contratada no ato da execução do objeto.

Xll. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administraçáo ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a Íiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado,

Xlll. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados,

ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a tercerros, inclusive os decorrentes
de aquisiçóes com vícios ou deÍeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado o

ptazo.

SECRETARIÀ 0E TNFRAESTRUTURA E 5ERV|çOS púB COs

Rua Y, i/no - Nova lmperatriz - CEP: ó5.907-180
lmperatriz - ÀtA CNpJ: 06.158.45510001-í 6
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www. imperatriz. ma. gov. br J



Éq
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SEGRETARIA OE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS

c?

XlV. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais

resultantes da execução do contrato.

XV. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e

comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento.

XVl. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas,

previdenciárias e de seguranÇa do trabalho de seus funcionários.

XVll. Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto.

XVlll. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das

obrigaçôes pactuadas entre as partes.

XlX. Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão-de-

obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.

XX. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, não

eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas

entre as partes.

XXl. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento

e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.

XXll. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislaçáo

específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do fornecimento

do objeto tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizaçôes,

vales{ransportes, vales-refeiçôes, e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por

Lei.

XXlll. Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra, acidentes de

trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes,

equipamentos, seguros, tributos, contribuiçóes de qualquer natureza ou espécie, salários e

quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados.

XXIV. Responsabilizar-se por quaisquer açôes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a

ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.

XXV. Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção lndividual - EPl,
exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE, bem como

cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho.
XXVI. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.

XXV|l. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da

Contratante;

XXV|ll. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega inclusive o

descarregamento dos materiais.

)ülX. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração Municipal.
XXX. Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final ajustada
ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura do contrato.
XXXI. Manter inalterados os preços e condições da proposta.

SECREIÀRIÀ DE INFRÂESTRUTURA E SERVIçO5 PÚBLICOS
Rua Y, s/nô - Novâ lmperàtriz - CEP: ó5.907-1BO
lmperatriz - LtA CNPJ: 06. í 58.455/0001-.16
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

XXXll. Lançar na nota Íiscal as especiÍicações dos produtos, de modo idêntico aqueles constantes

do Edital e Projeto Básico.

XXXlll, Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execuçáo do

contrato.

XXXIV. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições

contidas Edital e Projeto Básico, inclusive quanto ao compromisso do fornecimento dos

quantitativos registrados, atendendo às solicitaçóes de compras do governo municipal.

XXXV. Atender as demais condiçóes descritas no Edital e Projeto Básico.

XXXVI. São expressamente vedadas à contratada:

â) a veiculação de publicidade acerca do avenÇado, salvo se houver prévia autorização do

Município;

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

período de fornecimento.

CLAUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
Constituem direito e obrigações da SINFRA/PMI.
l. Efetuar o pagamento mensal dos Serviços após o recebimento definitivo ou parcial das

medições junto do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais, previdenciárias,

trabalhistas e as demais disposiÇóes do Edital e Projeto Básico.

ll. Designar um profissional para na qualidade de fiscal, acompanhar e Íiscalizar a execução

do Contrato, conforme previsto no Edital e Projeto Básico.

lll. Promover o acompanhamento e a fiscalizaçáo do Contrato, sob o aspecto quantitativo e

qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
lV. Rejeitar os serviços cujas especificações não atendam os requisitos mínimos constantes

do Edital, Projeto Básico e seus anexos.
V. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeiçôes, Íalhas ou irregularidades constantes

da execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

Vl. Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execuçáo do objeto,
podendo recusar o recebimento do material, caso não esteja de acordo com as especificações e
condiçóes estabelecidas no Edital e Projeto Básico, informando as ocorrências ao Órgão
Gerenciador.
Vll. Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposiçóes pertinentes

no Edital e Pro.ieto Básico, implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento dos
materiais fornecidos,
Vlll. Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o

instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito
à contrataÇão, sem prejuízo das sanções previstas no art. 8í da Lei 8.666/93 e suas alteraçóes.
lX. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos à
íirmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de
extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária.
X. Expedir as Ordens de Serviços.

SECRFTARIA DE INFRÂEsTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS

Rua Y, rno - Novà lilpêratrlz - C§p; 65,907-180
lmperâtriz - láÀ cNpJ: 06. í 58,45510001- 16

www. i m pêrâtriz. ma. gov. br
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Xl. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel

execução do contrato;
Xll. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam
devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação, pa? a

entrega de documentos.
Xlll. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executar o objeto de acordo

com as determinaÇões do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Projeto Básico;

XlV. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

XV. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.
XVl. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicaçáo de penalidades.

XVll. Aplicar à(s) licitante(s) vencedora (s) as sanções administrativas previstas na legislação

CLAUSULA QUARTA- DO PRAZO DE EXE CUCÃO DAS OBRAS E OO RECEBIMENTO

l. O futuro contrato, que advir deste Projeto Básico, terá sua vigência até o dia 31 de
dezembro de 2022, podendo ser prorrogado em havendo a prorrogação da vigência do referido
convênio.
ll. O prazo de êxecução da obra será de 04 (quatro) meses a partir da assinatura da

ordem de serviço.
lll. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da
correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e
autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos
autos do processo administrativo.

CLAUSULA QUINTA- OO PAGAMENTO
l. O valor global estimado do contrato apresenta-se previsto conforme Planilha de
Composição de Preços, Anexo ao Projeto Básico.
ll. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, íretes, taxas ou outros
encargos eventualmente incidentes sobre os serviÇos, náo podendo sofrer reajuste de qualquer
natureza, exceto nas hipóteses, conforme a cláusula nona do contrato;
lll. 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 deíinitiva dos serviços, com apresentação das notas fiscais da Execução
dos Serviços devidamente certificadas pelo Agente Público;
lV. pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS MEDIANTE A
PRESTACÃO DOS SERVIcOS à medida que forem entregues os mesmos, não devendo estar
vinculado a liquidação total do empenho;
V. Para Íazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar junto às
notas fiscais, comprovaçáo de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal,
regularidade relativa à Seguridade 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, inclusive
quanto o lmposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN;
Vl. A periodicidade dos pagamentos será mensal;
Vll. Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos serviços
devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante contabilização e

i;ii
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apresentação, ao final de cada serviço ou período não inferior a um mês, pela Contratada, dos
formulários de controle dos serviços:
Vlll. A atestaÇão da fatura correspondente à prestaÇão do serviço caberá ao fiscal do contrato
ou outro servidor designado para esse fim;
lX. Caso sejam verificadas divergências na Nota Fiscal/Fatura, a Contratante devolverá o

documento fiscal à Contratada, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta providencie
as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pela Contratante;
X. No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo iniciar-se-á a partir da
data de recebimento do documento corrigido;
Xl. 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;
XIl. A CONTRATANTÉ poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizaçóes devidas pela CONTRATADA, nos termos do termo;
Xlll. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
alguma Íorma para tanto, serão devidos pela Contratante encargos moratónos à taxa nominal de
6% a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples;
XlV. valor dos encargos será 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 = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em
atraso.

CLAUSULA SEXTA DO VALOR DO CONTRATO E DA CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA E

'rt'i
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l. O valor global estimado do contrato e de R$

ll. As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos

CLAUSULA SETIMA. DA RESPONSABILIDADE CIVIL
l. A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou
terceiros, em razão de aÇão ou omissão, doiosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujerta.

CLAUSULA OITAVA. DO REAJUSTE OE PRECOS
Visando a adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela

CONTRA TADA e observado o interregno mÍnimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada
no subitem que se seguira, o valor consignado neste Contrato poderá ser repactuado, competindo
a CONTRATADA justiíicar e comprovar a variação dos custos, apresentando memGria de cálculo
e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE.
I A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito
ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada
em momentos distintos para discutir a variaçáo de custos que tenham sua anualidade resultante
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em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes
dos insumos necessárias à execuçáo dos serviços.
ll. 0 interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado
a) Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a

partir dos efeitos 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 formação de preços que estejam

diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste aprovado par

autoridade governamental ou realizado por determinaÇão legal ou normativa;

c) Para os demais custos, sujeitos a variaçáo de preços do mercado: a partir da data limite para

apresentaÇão das propostas constante neste Contrato.
lll. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da última
repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação Entende-se coma última
repactuaÇáo, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em

que celebrada ou apostilada.
lV. 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 mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da

vigência do contrato, caso não haja prorrogação.

V. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima
fixado, ocorrera a preclusão do direito a repactuaÇão.

Vl. Nessas condiçôes, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só
poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínima de 1 (um) ano, contado:
a) Da vigência do acordo, dissidio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos
decorrentes de mão de obra;

b) Do último reajuste aprovado par 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 (tariía);

c) Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relaÇão aos

custos sujeitos a variação de preços do mercado;
Vll Caso, na data da prorrogaçâo contratual, ainda náo tenha sido celebrado o novo acordo,
dissidio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido passive a CONTRATANTE
ou a CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida clausula no termo aditivo
de prorrogação para resguardar o direito futuro a repactuação, a ser exercido tão logo se disponha
dos valores reajustados, sob pena de preclusáo.
Vlll. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base
diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos,
dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.
lX. E vedada à inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta
inicial, exceto quando se tornarem obrigatorios per Íorca de instrumento legal, sentença normativa,
acordo coletivo ou convenção coletiva.
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X. A CONTRATANTE não se vincula as disposiçóes contidas em acordos e convenções coletivas
que não tratem de matéria trabalhista.
Xl. Quando a repactuaçáo se referir aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuara a

comprovaçáo da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formaçâo de

Preços, acompanhada da apresentaçáo do novo acordo, dissidio ou convenção coletiva da

categoria profissional abrangida pelo contrato.
Xll. Quando a repactuação se referir aos demais custos, a CONTRATADA demonstrara a variaçáo
por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovara o aumento dos preços de

mercado dos itens abrangidos, considerando-se:
a) Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;
b) As particularidades do contrato em vigência;
c) A nova planilha com variaçâo dos custos apresentados;
d) indicadores setoriais, tabelas de íabricantes, valores oficiai s de referência, tariías públicas ou

outros equivalentes;
e) índice específico, 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-

0 A CONTRATANTE poderá realizar diligencias para conferir a variação de custos alegada pela

CONTRA TADA.
Xlll. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:
a) A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa a repactuaçáo;
b) Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou

c) Em data anterior a ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuaçáo envolver
revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou
convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta
ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem
da anualidade em repactuaçÕes futuras.
XlV. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a
motivaram, e apenas em relação à diíerença porventura existente.
XV. 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;
XVI O prazo referido no subitem anterior ficara suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir
os atos ou apresentar a documentaÇão solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da
variaçáo dos custos.
XVI l. As repactuações seráo formalizadas por meio de apostila mento, exceto quando coincidirem
com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas par aditamento ao contrato.

CLAUSULA N ONA. DA SUBCONTRATACÃO

l. As licitantes poderão apresentar Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte para

subcontratação de parte da obra, admitido o percentual mínimo de 100/o (dez por cento) e máximo

t'
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de 30% (trinta por cento). Vedada, assim, a subcontrataÇão completa, da parcela principal ou

ainda os itens de maior relevância estabelecidos neste Projeto Básico.

ll. As microempresas e empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão estar

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

serem fornecidos e respectivos valores.

lll. No momento da análise das propostas, deverá ser apresentada a Declaração de

Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devendo ser mantida a

regularidade ao longo da vigência contratual, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo paâ
regularização previsto na Lei Complementar 14712014 e alteraçáo posteriores.

CLAUSULA DECIMA -DA FISCALIZAcÃo CONTROLE E ATESTOS

l. A fiscalização e acompanhamento da execuçáo do contrâto, na forma integral, serão

feitos por servidores devidamente nomeados através de portaria e outros representantes,

especialmente designados, os íiscais anotarão em registros próprios todas as ocorrências,

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na forma do

Artigo 67, da Lei no 8.666, de 21.06.93.
ll. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão

de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes a Administração.
lll. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou

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

lV. A atestaçáo de conformidade do íornecimento do ob.ieto cabe ao titular do setor
responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
í 1. 1. 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 sançóes a seguir relacionadas:
a) Advertência, par escrito;
b) Multa;
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, par prazo não superior a 02 (dais) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraÇão Publica
11.1.1. As sançóes de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA
MUNICIPAL DE IMPERATRIZ poderão ser aplicadas a contratada, juntamente com a de multa.
Descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
11 2 . A aplicaçáo de multa ocorrera da seguinte maneira
11 2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, nas hip6teses de rescisão
contratual por inexecuçâo total do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado
descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega dos serviços for inferior a 50%
(cinquenta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias.

- lt',
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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 10" (decirno) dia de atraso até o 30' (trigesimo) dia, quando a SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - SINFRA poderá decidir pela continuidade da

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

referidos subitens lle lll, sem prejuízo da aplicação das demais complicaçôes legais
11.2.3. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato quando não for

apresentado pela contratada no momento das mediçóes, os comprovantes de pagamento da folha

de funcionários referentes à execuçáo dos serviços, bem coma da náo apresentação dos

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

prejuízo das demais penalidades previstas no contrato.
í 1.3. As multas previstas nos subitens 11.2 1, 11.2.2 e 11 2.3 deste Contrato deverão ser

recolhidas pela contratada no prazo máxima de 10 (dez) dias uteis, Em íavor da PREFEITURA

MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, contado a partir da notificação recebida. Ficando a contratada

obrigada a comprovar o pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do recolhimento

efetuado.
'! í.3.1. Decorrido o prazo previsto para recolhimento da multa, o debito será acrescido de 1 % (um

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

do debito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação,

após o qual, o debito poderá ser cobrado judicialmente.

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

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA poderá proceder ao

desconto da multa devída na proporção do credito.
11.3.3. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a
contratada responder pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente.

11.3.4: As multas não ter caráter indenizatorio e seu pagamento náo eximira a contratada ser

acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, decorrentes das infrações cometidas.
114. Alem das penalidades citadas, a contratada ficara sujeita, ainda, ao cancelamento de sua

inscrição no cadastro de fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ e, no que

couber, as demais penalidades referidas no Capítulo lV da Lei n'8.666/93.
í14.1. As penalidades referidas no Capítulo lV, da Lei Federal n" 8.666/93 estendem-se as

licitantes participantes deste processo licitatório.
1í.5. Comprovado o impedimento ou reconhecida à Íorca 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
ficara isentas das penalidades mencronadas.

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 a 80 da Lei no 8.666/93.
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,

assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.

.it:
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12. 3. A rescisáo do contrato poderá ser
12.3.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, notificando-se a contratada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; ou

12.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS -

SINFRA; ou:

12.3.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

12.4. Constituem, ainda, motivo para rescisáo do contrato, assegurados ao contratado, de acordo

com o artigo 78, incisos XIV a XVI da Lei Federal n' 8.666/93.
12.4.1. A suspensão de sua execução, par ordem escrita da SECRETARIA OE

INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PUBLICOS - SINFRA, por prazo superior a 120 (cento e vinte)

dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou

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

obrigat6rio de indenizaçôes 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 obrigaçóes assumidas até que seja normalizada a situação:
12.4.2. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela SECRETARIA DE

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

fornecimento, 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 cumprimento de suas obrigaçôes até que seja normalizada a situação;
12.4.3. A não liberação, por parte da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PUBLICOS - SINFRA, de área, local ou objeto para a execução dos serviços nos prazos

contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

12.4.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos Xll a XVll do artigo 78, sem que haja

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

sofrido, tendo ainda direito a:

12.4.4.1. Devolução de garantia;

12.4.4.2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
12.4.4,3. Pagamento do custo da desmobilizaÇão.
12.5. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA- DA LEI ANTICORRUPÇÃO

l. Na execução do futuro Contrato é vedado à SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - SINFRA e à Contratada e/ou a empregado seu,
e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu:
ll. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou
a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
lll. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogaçóes do presente Contrato, sem autorizaçáo em lei, no ato convocatório da licitação
pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;
lV. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente Contrato;

'l*',
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V. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato; ou
Vl. De qualquer maneira fraudar o presente Contrato; assim como realizar quaisquer açóes ou
omissões que constituam prática ilegal ou de corrupçâo, nos termos da Lei no 12.84612013
(conforme alterada), do Decreto no 8.42012015 (conforme alterado), do U.S.
ForeignCorruptPracticesAct de 1977 (conforme alterado) ou de quaisquer outras leis ou
regulamentos aplicáveis ("Leis Anticorrupção"), ainda que não relacionadas com o presente
Contrato.

CLAUS LA DECIM QUINTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Cidade de lmperatriz-MA, com renú nciaexpressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidasou litígios oriundos da execução
deste Contrato.
E, para Íirmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, e lavrado o
presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, que, depois de lido e achado
conforme, e assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

lmperatriz (MA), _ de _ de2022

CONTRATANTE
Secretário Municipal

CONTRATADO

SECRETÀRIÂ DE INFRAESTRUTURÂ E SERVIçO5 PÚBLICOS

Rua Y, s/n'- Nova lmgeratriz - CEP: ó5,907-160
lmperâtriz - MA CNPJ: 06.í58.455/000í.1ô

www. imperatriz. ma. gov. br

TESTEMUNHAS:

CPF/MF:_
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EsrADo oo tunnaxxÃo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

sEcRETARIA DE tNFRAESTRUTURA E sERVtços púeLtcos

CONCORRENCIA PUBLICA N'OO7/2022 - CPL

ANEXO XI

(Proposta de Preços - Modelo da CaÉa de Apresentação)

de

Prezados Senhores,

_(empresa), com sede na cidade de

Rua-,o.o-,inscritanocNPJ/MFsobonúmero-,neste
ato representada por _, portador do CPF n.o e R.G

n.o , abaixo assinado propõe à Prefeitura de lmperatriz através da Secretaria

Municipal de lnfraestrutura e Serviços Público os preços iníra discriminados pan
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA GONSTRUçÃO OE UM CAMPO

OE FUTEBOL NO BAIRRO RESIOENCIAL SEBASTIÃO REGIS NO MUNICíPIO DE

IMPERATRIZ . MA, CONFORME PLANO OE TRABALHO ORIUNDO DO CONVÊNIO N"

853025120',t7 - STCONV JUNTO AO MtNtSTÉRtO DO ESPORTE, objeto da CONCORRÊNC|A
PúBLtcA No oo7/2022-cPL:

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

b) O prazo de execução da obra será de 04 (quatro) meses a partir da assinatura da ordem de

serviço;

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

a

SECRETARIA DE INFRÂESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS

Rua I s/no - Nôva lmpêrôtrlz - cEpt ó5,907-1E0
lmperâtriz - Àr CNPJ: 06. í 58"455i0001-16

r \rwww. imperâtriz. ma. goY.

/-N"\
-r(.'
-)

_de 2022.

c) Preço Total por extenso R$_

tú


