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TERM0 DE ABERTURA

Este volume do edital de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N°
006/2022,  possui  67  (sessenta  e  sete)  páginas,  incluindo  esta,  numericamente  ordenadas  e
assinadas por minha pessoa.

Comissão Pemanente de Licitação da Prefeitura Municipal de  Grajaú, Estado
do Maranhão, em 23  dejunho de 2022.

Pedro Barros Lima
Secretário Municipal de Educação
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TERMO DE RECEBIMENTO DA CÓPIA INTEGRAL DO EDITAL DE LICITAÇÃO

Licitação: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022.
Data da realização do certame:  18 de julho de 2022.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (Preencher preferencialmente com letra de forma).

Razão Social:

CNPJ no,

0

0

Endereço:

Cidade:

E-mail:

Insc. Estadua| n°:

Estado:

(DDD) Telefone: (               ) (DDD) Fax:  (               )

IDENTIFICAÇÃO D0 RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

Nome completo:

Cédula de ldentidade n°:

CPF no

E-mail:

Orgão emissor:

(DDD) Telefone: (               )

Cargo/Íúnção que exerce na empresa: (       ) Sócio/Empresário; (      ) Outros:

Data do recebimento do edital:           /            /

Assinatua/rubrica do responsável:

COM0 SUA EMPRESA OBTEVE CONHECIMENT0 DA LICITAÇÃO? (Marcar X)
(       )Fuiconvidado;
(       ) Publicação no quadro de avisos da prefeitura municipal;
(       ) Publicação na lmprensa oficial (Diário oficial do Município de Grajau-DOM);
(       ) Publicação na lmprensa oficial (Diário oficial do Estado do Maranhão-DOE);
(       ) Publicação na lmprensa oficial (Diário oficial da união-DOU);
(       ) Publicação emjomal (O Estado do Maranhão);
(       ) Publicação no site oficial desta prefeitua Municipal (www.grajau.ma.gov.com.br);
(       ) Publicação no site oficial do Tribunal de contas/MA (www.tce.ma.gov.br);
(       )Outrosmeios:
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OBS.:  A empresa licitante interessada que retirar o edital  desta licitação pela intemet, deverá
enviar   este    fomulário    devidamente   preenchido    e    assinado    para   o    e-mail    cpl-
grajau@hotmail.com ou encaminhar/entregar na Prefeitura Municipal de Grajaú/CPL no
endereço  abaixo.  Tal  medida  far-se-á  necessária  para  o  pregoeiro  infomar  à  empresa
licitante interessada quaisquer assuntos pertinentes à referida licitação.
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TOMADA DE PREÇO N° 006/2022- CPL"G

PROCESS0 ADMINISTRATIVO N°.1.658/2022

EDITAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE  GRAJAÚ,  inscrita no CNPJ  sob n° 06.200.745/0001-
80,  sediada na  Rua  Patrocínio  Jorge,  05,  Centro,  Grajaú  -MA  através  de  sua  COMISSÃO
PERMANENTE   DE  LICITAÇÃO  -  CPLffMG,   instituída  nomeada  pela  Portaría  n°
134/2021, assinada em 08/11/2021, neste ato denominada COMISSÃ0, toma público que, às
O9hoomin do  dia  19  de abril  de  2022,  no Prédio  da Academia Grajauense  de  Letras,  situada
na  Rua  7  de  setembro,  62,  Centro,  Grajaú  -MA,  realizará  LICITAÇÃO,  na  modalidade
TOMADA DE PREÇ0, do tipo MENOR PREÇ0, sob regime de EMPREITAI)A POR

o           :e¥9Çg?, gaL.oepê:i::el:teenrte:senode,s2t;,Pdr:f;àtudr:,dnez:iebTooàed2oLoej,ndoasi6e6i6iod:|:;8d8: J;#:
de junho de 2007,  da Lei  de Diretrizes Orçamentárias vigente,  do Decreto n° 7.746, de 05  de
junho   de   2012,   Decreto   n°   7.983,   de   Os   de   abril   de   2008,   aplicando-se   também   os
procedimentos deteminados pela Lei Complementar 123/2006 e atendidas as especificações e
fomalidades seguintes:

1.         HORARIO,   DATA   E   LOCAL   PARA   A   ENTREGA   DOS   ENVELOPES
CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:

Às Osh30min, do dia  18 de julho de 2022, no endereço: do Prédio da Academia Grajauense de
Letras,  situada na Rua 7 de setembro,  62, Centro, Grajaú -MA, para entrega do Envelope n°
01,   com  os  documentos  de  habilitação,  e  n.   02,  com  a  proposta.   além  das  declarações
complementares.

0 2.          HORARIO, DATA E LOCAL PARA INICIO DA SESSÃO PÚBLICA

Até às Osh30min,  do dia  18  de julho  de 2022, no  Prédio da Academia Grajauense de Letras,
situada na Rua 7  de setembro,  62,  Centro,  Grajaú -MA, terá início  a sessão, prosseguindo-se
com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentação
de habilitação.

2.1.             Os  conjuntos  de  documentos  relativos  à  habilitação  e  à  proposta  de  preços
deverão  ser  entregues  separadamente,  em  envelopes  fechados  e  lacrados,  rubricados  no
fecho  e  identificados  com  o  nome  do  licitante  e  contendo  em  suas  partes  extemas  e
frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:
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ENVELOPE N° i

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ "A

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)

(CNPJ)

ENVELOPE N° 2

PROPOSTA

PREFEITURA MUNCIPAL DE GRAJAÚ

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)

(CNPJ)

®

2.2.             Os licitantes interessados em participar do certame não 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   para  a
Comissão  de  Licitação  no  endereço  indicado  no  ltem  1   deste  Edital  e  conter  os  dois
envelopes acima mencionados, além das declarações complementares,  com antecedência
mínima de 1  (uma) hora do momento marcado para abertura da sessão pública.

2.3.             Todas as declarações  deste edital  deverão possuir reconhecimento de  firma de
seus respectivos signatários;

3.         DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

3.1.  Será  admitido  apenas  01   (um)  representante  para  cada  licitante,  com  credencial
específica   apresentada   separadamente,   fora   do   envelope.   A   credencial   não   é
obrigatória, mas somente poderá manifestar-se na reunião de abertura dos envelopes
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o representante legal devidamente credenciado e quando for o caso, juntamente com
a procuração. (confome anexo).

3.2.  Os   licitantes   que   desejarem   manifestar-se   durante   as   fases   do   procedimento
licitatório deverão estar devidamente representados por:

3.2.i.Tratando-se    de    representante    legal    (sócio,    proprietário,     dirigente     ou

assemelhado): ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas
as  suas  eventuais  alterações,  ou  ato  constitutivo  consolidado,  devidamente
registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades

por ações,  acompanhado  de  documentos  de  eleições  de  seus administradores,
no   qual   estejam   expressos   seus   poderes   para   exercer   direitos   e   assumir
obrigações  em  decorrência  de  tal  investidura,  bem  como  praticar  atos  em
certames, confome dispõe o Provimento n°. 42 de 31/10/2014 do CNJ.

3.2.2. Representante  designado   pela  empresa  licitante,   que  deverá  apresentar
instrumento   particular   de   procuração,   devidamente   registrado   na   junto
comercial   ou   termo   de   credenciamento   (modelo   anexo)   ou   documento
equivalente com reconhecimento de fima, com poderes para se manifestar em
nome  da  empresa  licitante  em  qualquer  fase  da  licitação,  acompanhado  de
documento   de   identificação   oficial   e   do   registro   comercial,   no   caso   de
empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades
comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de
documentos de eleição  de seus  administradores;  inscrição  do ato  constitutivo,
no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
e  ata de  fiindação  e  estatuto  social  em  vigor,  com  a  ata da assembleia  que  o
aprovou,  devidamente  arquivado na Junta  Comercial  ou inscrito  no  Registro
Civil   das   Pessoas   Jurídicas   da   respectiva   sede,   no   caso   de   sociedades
cooperativas;

3.2.3. Carta  Credencial  (modelo  anexo)  deverão  estar  acompanhadas  de  cópia  do
documento que comprove os poderes do mandante para a outorga;

3.2.4. Cópia  Autenticada  da  Cédula  de  ldentidade  ou  outro  documento  oficial  que

contenha  foto  do  representante  da  empresa  interessada  (1egal  ou procurador)
da empresa interessada.

3.2.5.Certidão    Simplificada   e   Especifica   da   Junta   Comercial   do   Estado    do
Maranhão - JUCEMA, para as empresas com sede no Estado do Maranhão ou
da sede da licitante, como documentação comprobatória da situação atualizada
das empresas participantes de licitação.

3.3.

licitante.

Cada representante  legal/credenciado  deverá representar apenas  uma empresa
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3.4.             AS ME/EPP/COop deverão comprovar a declaração do item anterior, devendo
trazer,  no  caso  das  ME/EPP  a  Certidão  de Enquadramento  como  Microempresa  ou
Empresa  de  Pequeno  Porte,  somente  para  efeito  do  disposto  nos  arts.  43  a 45  da  Lei
Complementar  n°   123,   de   14/12/2006,   emitida  nos   temos   do   art.   8°   da   lnstrução
Normativa  do  Departamento  Nacional  de  Registro  do  Comércio  -DNRC  n°  103,  de
30/04/2007,  pelo  Registro  competente para a inscrição  do  Ato  Constitutivo  ou  Contrato
Social das proponentes pertencentes a esta categoria empresarial.

®
4.   OBJETO

4.1.  A  presente   licitação  tem  por  ot)jeto  a  escolha  da  proposta  mais  vantajosa  para
CONTRATAÇÃO     DE     EMPRESA     PARA     CONCLUSÃO     DE     ESCOLAS
INDIGENAS   PONTA   D'ÁGUA,   APOLINÁRIO,   TAMARINDO   E   ALDEIA
SANTOS  NO  MUNICÍPIO  DE  GRAJAÚ-MA,  mediante  o  regime  empreitada por

preço global, conforme especificações constantes no Projeto Básico -ANEXOI, que
é parte integrante deste Edital.

4.2. A  licitação  compõe-se  de  04  (quatro)  Lotes,  confornie  tabela  constante  do  Projeto
Básico ~ ANEXO,  sagrando-se  vencedor o  licitante  que  ofertar o  menor preço  em
cada Lote.

5.         DOS RECURSOS ORÇAMENTARI0S

5.1.             As   despesas   para  atender  a  esta   licitação   estão   programadas   em   dotação
orçamentária própria,  prevista no  orçamento  do  Município  para o  exercício  de 2022,  na
classificação abaixo:

ORGÃ0 02 PREFEITURA
UNIDADE 12 SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0
12 365 002410610000 CONSTRUçÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE
UNIDADES ESCOLARES DA PRE ESCOLA
4 4 90 5100 0BRAS E INSTALAÇÕES

6.          DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃ0

6.1.             Poderão  participar desta licitação,  os  interessados  cujo  ramo  de  atívidade  seja
compatível com o objeto desta licitação.

6.2.             Não poderão participar desta licitação:

6.2. i.            interessados  proibidos  de  participar  de  licitações  e  celebrar  contratos

administrativos, na foma da legislação vigente;

6.2.2.            interessados   suspensos   de   participar   de   licitações   e   impedidos   de
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contratar com este  Orgão  responsável  por esta licitação,  confome  art.  87,  inciso
111,  da Lei n° 8.666,  de  1993;

6.2.3.           entidades  estrangeiras  que  não  tenham  representação  1egal  no  Brasil

com   poderes   expressos   para   receber   citação   e   responder   administrativa   ou

judicialmente;

6.2.4.           interessados   que   estejam   sob   falência,   em   recuperação  judicial   ou
extrajudicial,  concurso  de  credores,  concordata  ou  insolvência,  em  processo  de
dissolução ou liquidação;

6.2.5.           o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física oujurídica;

6.2.6.           entidade  empresarial  responsável  pela elaboração  do  projeto  básico  ou
executivo  ou  da  qual  o   autor  do  projeto  seja  dirigente,   gerente,  acionista  ou
detentor  de   mais   de  5%   (cinco  por  cento) do   capital   com   direito   a  voto   ou
controlador, responsável técnico ou subcontratado;

6.2.7.           servidor ou dirigente deste órgão ou responsável pela licitação;

6.2.8.           entidades    empresariais    que    estejam    reunidas    em    consórcio    ou
cooperativa;

6.2.9.           Quaisquer  interessados  que  se  enquadrem  nas  vedações  previstas  no
artigo 9° da Lei n° 8.666, de  1993.

7.   DA HABILITAÇÃ0

7.1.  Participarão  desta  licitação  entidades  com  credenciamento  regular  no  Sistema  de

Cadastramento de Fomecedores da Prefeitura Munícipal de Grajaú (o mesmo poderá
ser   feito,   excepcionalmente   nesta   licitação,   via   e-mail),   em   relação   aos   níveis
habilitação   jurídica,    regularidade    fiscal    federal    e    trabalhista    e    qualificação
econômico-financeira,  confome disposto  em  Lei,  e  entidades  não  credenciadas  (as
não    credenciadas    neste    órgão,    poderão    apresentar    cadastro,    no    Sistema    de
Cadastramento  Unificado  de  Fomecedores  (SICAF)  ou  nos  sistemas  equivalentes
adotados pelos estados e municípios) no referido sistema, mas que atenderem a todas
as  condições  exigidas  para  cadastramento   até   o   terceiro   dia  anterior  à  data  do
recebimento das propostas.

7.i.i.           As   licitantes   que   não   atendam   aos   requisitos   para   a   emissão   do
Certificado   de  Registro   Cadastral  perante  a  Prefeitua  Municipal   de   Grajaú,
deverão encaminhar para a Comissão de Licitação a documentação de Habilitação
Cadastral até o terceiro dia anterior à data prevista para a abertura das propostas,

que  ficará  sob  custódia  da  Comissão  e  comporá a documentação  de  habilitação
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junto  com os demais documentos exigidos neste edital, nos temos do art.  22,  §2°
da Lei  8.666, de  1993.

7.i.2.           Os documentos da Habilitação  cadastral correspondem aos itens de (1)
Habilitação  Juri'dica  e  (2)  Regularidade  Fiscal  (em  nível  federal)  e  trabalhista
exigidos neste edital, os quais deverão ser acondicionados em envelope, confome
estabelecido para os documentos de habilitação.

7. i.3.           A  apresentação  dos  documentos  da Habilitação  Cadastral  não  isenta  a
entrega do envelope pertinente aos demais Documentos de Habilitação na ocasião
oportuna fixada neste edital.

7.2.             Para  a  habilitação,  o  interessado  deverá  atender  às  condições  exigidas  para
cadastramento  da  Prefeitura  Municipal  de  Grajaú,  até  o  terceiro  dia  útil  anterior à  data

prevista para recebimento das propostas.

7.2. i.           O cadastramento de Fornecedores da pMG será utilízado para aferição
das habilitações, e no caso das não credenciadas, podendo ser confirmado junto ao
SICAF e outros Registros cadastrais de outros órgãos da federação da habilitação

jurídica   e   da   regularidade   fiscal   federal   por   meio   de   consulta   "online".   A
regularidade trabalhista será aferida por meio da apresentação de Certidão emitida

pelo  si'tio  oficíal  do  Tribunal  Superior do Trabalho,  caso  a inforinação não  esteja
disponível no SICAF.

7.2.2.             Também   poderão   ser   consultados   os   sítios   oficiais   emissores   de

certidões,   especialmente   quando  o   licitante  esteja  com  alguma  documentação
vencida junto ao  SICAF ou de outros registros.  A validade das certidões emitidas

por  meio  da  rede  mundial  de  computadores   (Intemet)  ficará  condicionada  à
verificação da sua legitimidade por meio de consulta "online".

7.2.3.           Procedida  a  consulta,  serão  impressas  declarações  demonstrativas  da
situação  de  cada  licitante  credenciado,  que  serão  assinadas  pelos  membros  da
Comissão   de   Licitação,   bem   como   pelos  representantes   legais   das   empresas
licitantes.

7.3.             A título  de  habilitação  no  certame,  os  licitantes  deverão  apresentar  a  seguinte
documentação  no  Envelope  n°  1,  salvo  quando  as  informações  pertinentes  çstiverem
contempladas de forma regular no sistema de cadastro da Prefeitura Municipal de Grajaú:

7.3.i.           Habilitação jurídica:

7.3.1.1.         no caso de empresário individual,  inscrição no Registro público

de Empresas Mercantis;

7.3.1.2.         para   as   sociedades   empresárias   ou   empresas   individuais   de

responsabilidade  limitada  -  EIRELI:  ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  `
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social  em  vigor,  devidamente  registrado  na  Junta  Comercial  da  respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

7.3.1.3.         em  se tratando  de  sociedades  comerciais  ou  empresa individual

de   responsabilidade   limitada:   ato   constitutivo   em   vigor,   devidamente
registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores;

7.3.1.4.         inscrição   no   Registro   Público   de   Empresas   Mercantis   onde
opera,  com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o

participante sucursal, filial ou agência;

7.3.1.5.         inscrição   do   ato   constitutivo   no   Registro   Civil   das   Pessoas

Jun'dicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria
em exercício;

7.3.1.6.         decreto  de autorização,  em  se tratando  de  sociedade  empresária
estrangeira em funcionamento no País;

7.3.1.7.         os   atos   constitutivos   das   empresas   licitantes   deverão   estar

acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto
ou, preferencialmente, da respectiva consolidação.

7.3.1.8.         No   caso   de   exercício   de   atividade   que   demande   registro   ou

autorização para funcionamento,  deve juntar o  respectivo  ato  de registro  ou
autorização   para   funcionamento   expedido   pelo   órgão   competente,   nos
temos do Decreto correspondente.

7.3.2.           Regularidade fiscal e trabalhista:

a)  Prova  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Físicas  (CPF)  do

empresário ou de todos os sócios;

b) Prova de lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

c)  Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (Sintegra/MA -

Sistema lntegrado  de  lnfomações  sobre  Operações  lnterestaduais  com

Mercadorias e Serviços) ou equivalente da sede do licitante, exceto para

àquelas empresas que tem a sua Atividade Comercial exclusivamente de

Prestação de Serviços;

7.4.3.   Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do

domicílio ou sede do licitante, que será realizada da seguinte foma:
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a)   Certidão  Negativa,  ou  Certidão  Positiva  de  Tributos  e  Contribuições

Federais  e Dívida Ativa da União,  comprovando  a regularidade perante

a Fazenda Pública Federal;

b)   Certidão  Negativa  de  Débitos,   ou  Certidão   Positiva  com   efeitos   de

Negativa,   expedida   pelo   Estado   do   domicílio   ou   sede   da   empresa

licitante,  comprovando  a  regularidade  para  com  a  Fazenda  Estadual,

exceto   para   àquelas   empresas   que   tem   a   sua   Atividade   Comercial

exclusivamente de Prestação de Serviços.

c)   Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto

à Di'vida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da

empresa  licitante,  comprovando  a  regularidade  para  com  a  Fazenda

Estadual,   exceto   para   àquelas   empresas   que   tem   a   sua   Atividade

Comercial exclusivamente de Prestação de Serviços.

d)   Certidão  Negativa  de  Débitos,   ou  Certidão   Positiva  com   efeitos  de

Negativa,  relativa  à  atividade  econômica,  expedida  pelo  Munici'pio  do

domicílio  ou  sede  da  empresa  licitante,  comprovando  a  regularidade

para com a Fazenda Municipal.

e)    Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto

à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do   domicílio  ou

sede  da  empresa  licitante,  comprovando   a  regularidade  para  com  a

Fazenda Municipal.

Obs: Alguns municípios expedem apenas uma certidão para comprovar toda

a  regularidade   com   o   Município,   cabendo   à  licitante   demonstrar  tal

situação,  passi'vel   de  diligência,   a  critério   do   Pregoeiro,   em  caso   de

dúvidas quanto à licitante que ofertar o menor preço na fase de lances.

Í)  Certificado  de  Regularidade  de  Situação  do  FGTS  -  CRF,  emítido  pela

Caixa Econômica Federal - CEF, comprovando a regularidade perante o

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Í)    Prova  de   inexistência  de   débitos   inadimplidos   perante   a  Justiça  do

Trabalho,  mediante  a  apresentação  de  Certidão  Negativa  de  Débitos
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Trabalhistas (CNDT) ou da Ceiiidão  Positíva com efeito de negativa de

Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT;

Qualificação  Técnica.   Todos  os  licitantes,   credenciados  ou  não  no
sistema de cadastro da Prefeitura Municipal de Grajaú, deverão comprovar, ainda,
a qualificação técnica, por meio da apresentação dos documentos que seguem,  no
envelope n°  i :

7.3.4.

7.3.3.1.         ATESTADO    de   capacidade   técnica   fomecido    por   pessoas

juridicas de direito público ou privado comprovando  que  o licitante prestou
serviços compatíveis com o objeto deste certame.

7.3.3.2.        Registro  ou  inscrição  da  empresa  licitante  no  cREA  (Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura   e   Urbanismo),   conforme   as   áreas   de   atuação   previstas   no
Projeto Básico, em plena validade;

7.3.3.3.         Declaração   formal   de   que   disporá,   por   ocasião   da   futura
contratação,  das  instalações,  aparelhamento  e  pessoal  técnico  considerados
essenciais para a execução contratual.

7.3.3.4.         Comprovação    da   capacitação    técnico-profissional,    mediante

apresentação de Certidão  de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo  CREA
ou CAU da região  pertinente, nos termos da legislação  aplicável,  em nome
do(s)   responsável(is)   técnico(s)   e/ou   membros   da   equipe   técnica   que

participarão   da   obra,   que   demonstre   a   Anotação   de   Responsabilidade
Técnica -ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica -RRT, relativo à
execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica
e valor significativo da contratação.

No  caso  de  a  empresa  licitante  ou  o  responsável  técnico  não  serem

registrados ou no CREA do Estado do Maranhão, deverão ser providenciados

os   respectivos   vistos   deste   órgão   regional   por   ocasião   da   assinatura   do

Contrato;

7.3.4.1.         Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverão pertencer ao quadro pemanente da empresa licitante, na
data  prevista para  entrega  da proposta,  entendendo-se  como  tal,  para  fins
deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intemédio de contrato
social/estatuto    social;    o    administrador    ou    o    diretor;    o    empregado
devidamente  registrado  em  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social;  e  o

prestador de serviços com contrato escrito fimado com o licitante, ou com
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declaração  de compromisso de vinculação contratual fiitura,  caso o  licitante
se sagre vencedor do certame.

7.3.4.1.1.        No  decorrer da execução  da obra,  os profissionais de que

trata  este  subitem  poderão  ser  substituídosg  nos  termos  do  artigo  30,

§10,   da   Lei   n°   8.666,   de   1993,   por   profissionais   de   experiência
equivalente  ou  superior,  desde  que  a  substjtuição  seja  aprovada pela
Administração.

Relação expli'cita e declaração formal de disponibilidade das instalações,

máquinas,   equipamentos,   aparelhamento   e   pessoal   técnico   especializado

(relacionados abaixo)  considerados essenciais para cumprimento do objeto da

licitação, bem como a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica

que se responsabilizará pelos trabalhos;

Declaração,   em   papel   timbrado   do   licitante,   de   que   possui   suporte

técnico/administrativo,   aparelhamento,   instalações   e   condições   adequadas,

bem    como    equipe   técnica   multidisciplinar   qualificada   treinada   e    com

capacidade   operacional   compatível   com   a   complexidade   do   objeto   a   ser

executado,  disponíveis  para  a  execução  do  objeto  desta  licitação,  dentro  do

prazo máximo estipulado;

Declaração do responsável técnico indicado pela licitante, para execução

do  objeto  licitado,  responsabilizando-se pela correta execução  dos  serviços  e

fiel observância das especificações técnicas;

declaração   em  papel   timbrado   do   licitante,   indicando   o   responsável

técnico pela execução do objeto;

Comprovação       da       capacitação       técnico..profissional,       mediante

apresentação de Certidão de Acervo Técnico -- CAT, expedida pelo CREA ou

CAU da região pertinente, nos   temos da legislação aplicável, em nome do(s)

responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da

obra,  que  demonstre  a  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  -  ART  ou  o

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços

que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da

contratação.
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7.3.10.         Qualificação econômico-financeira:

7.3.10.1.      Balanço   patrimonial    e    demonstrações    contábeis    do   último

exercício   social,   acompanhado   do   respectivo   DHP   do   profissional   que
assinou  o  balanço,  com  temo  de  abertura  e  encerramento, já  exigíveis  e
apresentados  na  foma  da  lei,  vedados  a  substituição  por  balancetes  ou
balanços   provisórios,   em   que   estejam   registrados   os   valores   do   ativo
circulante (AC) e do passivo circulante (PC), de modo a extrair-se índice de
Liquidez   Corrente   (ILC)   igual   ou   superior   a   01   (um),   indicados   pela
licitante,  acompanhadas  do  respectivo  DHP  do  profissional  que  elaborou  e
Certidão do referente ao Balanço Patrimonial.

7.8.1  As  licitantes  que  apresentarem  resultado  menor  do  que  um  (1,0)  em  qualquer  dos

índices referidos  acima,  deverão  comprovar o  capital mínimo  ou patrimônio  líquido  igual  ou

superior a dez por cento ( 10%) do valor estimado da contratação.

7.8.2  Excetua-se da exigência da alínea anterior ao microempreendedor individual (art.18  da

LC   123/2006  c/c  art.   1.179,   §  2°  CC)  e  as  Micro  e  Pequenas  Empresas  que  propuserem

habilitação  em  licitações  cujo  os  objetos  sejarn  para  o  fomecimento  para pronta  entrega  ou

para locação de materiais (art. 3° do Decreto Federal n° 6.204/2007).

7.8.3  As  empresas  com  menos  de  um  exercício  financeiro  devem  cumprir  a  exigência deste

subitem   mediante   a   apresentação   do   Balanço   de   Abertura,   acompanhado   do   Balanço

Patrimonial  e  da  Demonstração  do  Resultado  levantado  com  base  no  mês  imediatamente

anterior à data de apresentação da proposta.

7.8.4  Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações

contábeis assim apresentados:

a)  Publicados em Diário Oficial ou;
b)  Publicados emjomal de grande circulação ou;
c)  Registrados na Junta Comercial da sede/domicílio do licitante ou;
d)  Por cópia do  Livro  Diário,  devidamente  autenticado  na Junta  Comercial  da sede

ou  domicílio  da  licitante,  na  forma  da  IN  n°  65  do  Departamento  Nacional  do
Registro  do  Comércio  -DNRC,  de  1°  de  agosto  de  1997,  art.  6°,  acompanhada
obrigatoriamente   dos   Temos   de   Abertua   e   de   Encerramento.   Quando   for
apresentado  o  original  do  Diário,  para cotejo pelo  Pregoeiro  e  Equipe  de  Apoio,
fica  dispensada  a  inclusão,  na  documentação,  dos  Termos  de  Abertura  e  de
Encerramento do Livro em questão.

e)  Sistema  Público  de  Escrituração  Digital  -  SPED-Contábil  (Decreto  Federal  n°
6.022/2007);  nos  termos  do  art.  2°  da  lnstrução  Nomativa  RFB  n°  787/2007,

Editsl  --Tomada  de  Prcços   Compías  -Habiliiaçào  Completa  -.  pariicipação  ampla (marsen`  de  prcfercncia  ncsic  ponto)  -l.C  147/2014  -Lei  l`ederal  n°  8  666r)3



•.-.. :; ...... _.gk

oEUS  PROVERA

PREFEITURA MUNlapAL  DE  GRAIAÚ

CN PJ/M F 06377.063/OO01-48
Rua  Patrocínio Jorge, 05 -Centro -CEP 65.940-000

Site:  ww\^/£raiau.ma.gov.br / E-mail:  cDl-graiau@ hotmail.com

e

®

devendo apresentar referidos documentos,  devidamente assinados,  na forma do  §
5° do aft.  10 da lnstrução Nomativa DNRC n° 107/2008.

f)   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.

g)  0   balanço   patrimonial   deverá   estar   assinado   por   contador   ou   por   outro
profissional    equivalente,   devidamente   registrado   no   Conselho   Regional   de
Contabilidade;

h)  Certidão  negativa de  falência  ou  recuperação judicial,  ou  liquidação judicial,  ou
de execução patrimonial,  confome o  caso,  expedida pelo distribuidor da sede do
licitante,  ou  de  seu  domici'lio,  dentro  do  prazo  de  validade  previsto  na  própria
certidão,  ou,  na omissão  desta,  expedida a  menos  de  90  (noventa)  dias  contados
da data da sua apresentação;

7.4.             Todos os  licitantes,  credenciados ou não no  sistema de  cadastro da prefeitura
Municipal de Grajaú, deverão apresentar, ainda, no envelope n° 1 :

8.   A   Declaração   Conjunta   (ANEXO   XI)   que   os   Licitantes   deverão   apresentar   no
credenciamento, além do enquadramento, deverá conter ainda o seguinte:
a) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos, de confomidade com o disposto na da Lei Federal n°
8.666/93.
b) Declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitação neste certame, inclusive
na vigência contratual, caso venha a ser contratado.
c)  Que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como  apresenta sua
proposta com indicação dos serviços e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao
Edital;
d)   Declara   que   não  possui   em   seu   quadro   societário   servidor  público   da  ativa,   ou
empregado  de  empresa  pública  ou  de  sociedade  de  economia  mista,  em  atendimento  à
vedação  disposta no  Art.18,  XII,  Leí  13.080/2015,  sendo  de  inteira responsabilidade  do
Contratado a fiscalização dessa vedação.
e) Declaração de elaboração independente de proposta.

7.4              0s  documentos  para  habilitação  poderão  ser  apresentados  em  original,  por

qualquer  processo   de   cópia  autenticada  por  cartório  competente  ou  por  servidor  da
Administração  em até  48  horas  antes  da data prevista para a abertura dos  envelopes,  ou

publicação em órgão da imprensa oficial.

9.   DA PROPOSTA

8.1  A proposta,  apresentada no  envelope n° 2,  será redigida no  idioma pátrio,  impressa,
rubricada em todas as suas páginas e ao final fimada pelo representante legal da empresa
licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:
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8.1.1            A razão social e cNP`T da empresa licitante;

8.1.2          Especificações  do  objeto  de  foma  clara,  observadas  as  especificações
constantes do Projeto Básico e demais documentos técnicos anexos;

8.1.3          0  valor  total  da  proposta  para  cada  Lote  que  participar,  em  moeda

e

corrente  nacional,  expresso  em  numeral  e  por  extenso,  conforme  modelo  de

proposta constante do ANEXO.

8.1.4          A planilha de custos e Formação de preços, conforme ANEXO.

8.1.4.1.         Nos    valores    propostos    estarão     inclusos    todos    os    custos

operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e

quaisquer  outros   que   incidam   direta  ou   indiretamente  na   execução   do
objeto.

8.1.4.2.         Na    composição    dos    preços    unitários,    o    licitante    deverá

apresentar discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais,
equipamentos e serviços.

8.1.4.3.         Todos   os   dados   informados   pelo   licitante   em   sua   Planilha

deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro

pretendida.

8.1.4.4.         Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para
a desclassificação da proposta.  A planilha poderá ser ajustada pelo licitante,
no prazo  indicado pela  Comissão,  desde  que não haja majoração  do preço

Proposto.

8.1.5.         A  composição   do  BDI,  detalhando  todos  os   seus  componentes,  em
valores nominais como também sob a foma percentual, conforme ANEXO.

8.1.5.1.         Os    custos    relativos    à    administração    local,    mobilização    e

desmobilização   e   instalação   de   canteiro   e   acampamento,   bem   como

quaisquer  outros  itens  que  possam  ser  apropriados  como  custo  direto  da
obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados
na planilha orçamentária;

8.1.5.2.         As  alíquotas  de  tributos  cotadas  pelo  licitante  não  podem  ser

superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária;

8.1.5.3.         Os tributos considerados de natueza direta e pei`sonalista, como
o  lmposto  de  Renda  de  Pessoa  Jurídica  -  IRPJ  e  a  Contribuição  Sobre  o
Lucro Líquido -CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos temios do art.
9°,11 do Decreto 7.983, de 2008 (TCU,  Súmula 254).
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8.1.5.4.         licitantes  sujeitas  ao  regime  de  tributação  de  incidência  não-

cumulativa de PIS  e COFINS  devem apresentar demonstrativo de apuração
de   contribuições   sociais   comprovando   que  os  percentuais   dos  referidos
tributos  adotados  na  taxa  de  BDl  correspondem  à  média  dos  percentuais
efetivos   recolhidos   em  virtude   do   direito   de  compensação   dos   créditos

previstos no art. 3° das Leis  10.637/2002 e  10.833/2002, de foma a garantir

que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os beneficios
tributários concedidos pela legislação tributáría.

8.1.5.5.         as  empresas  licitantes  optantes  pelo  Simples  Nacional  deverão

apresentar   os   percentuais   de   ISS,   PIS   e   COFINS,   discriminados   na
composição   do   BDI,   compatíveis   as   alíquotas   a  que   estão   obrigadas   a
recolher,  confome  previsão  contida  no  Anexo  IV  da  Lei  Complementar
123/2006.

8.1.5.6.         a  composição  de  encargos  sociais  das  empresas  optantes  pelo

Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que
estão   dispensadas   de  recolhimento   (Sesi,   Senai,   Sebrae   etc.),   conforme
dispões o art. 09, § 3°, da referida Lei Complementar;

8.1.5.7.         será utilizada a taxa de BDl  do orçamento base  da licitação nos

casos de aditivos contratuais incluindo novos serviços, sempre que a taxa de
BDl  adotada  pela  contratada  for  injustificadamente  elevada,  com  vistas  a

garantir  o  equilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato  e  a manutenção  do
percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art.  37,
inciso XXI, da Constituição Federal e ao art.14 do Decreto 7.983/2008;

8.1.5.8.         Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas

ao fomecimento de materiais e equipamentos, o  licitante deverá apresentar
um percentual reduzido de BDI,  compati'vel  com a natureza do objeto, não
superior ao limite indicado no projeto básico;

8.1.6.         Cronograma Físico Financeiro, em confomidade com as etapas, prazos
e  demais  aspectos  fixados  pela  Administração   no   Projeto   Básico,   ajustado   à

proposta apresentada, confome ANEXO.

8.2.             O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua entrega.

9.          DA ABERTURA DOS ENVELOPES
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9.1.             No  dia,  hora e  local  designados  neste Edital,  em  ato  público,  na presença dos
licitantes, a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes n°
01  e n° 02, bem como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação.

9.1.1.          Os   atos   públicós   poderão   ser   assistidos   por   qualquer   pessoa,   mas

somente     deles     participarão     ativamente     os     licitantes     ou     representantes
credenciados,  não  sendo  pemitida  a  intercomunicação  entre  eles,  nem  atitudes
desrespeitosas   ou  que   causem  tumultos   e  pertubem   o   bom  andamento   dos
trabalhos.

9.1.2.         As  declarações  complementares  deverão  ser  entregues  separadamente
dos envelopes acima mencionados e consistem nos seguintes documentos:

9.1.2.1.        Declaração    de    que    a    proposta    foi    elaborada    de    foma
independente,  nos  temos  da  lnstrução  Nomativa  SLTI/MPOG  n°  02/09,
conforme modelc> anexo a este edital.

9.1.2.1.1.        A   ausência   do    documento    mencionado    no    subitem

anterior implicará a desclassificação da proposta.

9.1.2.2.         Declaração  de  enquadramento  da  licitante  como  Microempresa
~  ME,  Empresa  de  Pequeno  Porte  -  EPP  ou  Cooperativa  equiparada  -

COOP,  nos termos  do  art.  34  da Lei  n.11.488,  de  2007  apta a usufruir do
tratamento  favorecido  estabelecido  nos  arts.  42  a  49  da Lei  Complementar
n.123,  de 2006.

9.1.2.2.1.        A    apresentação    declaração    mencionada    no    subitem

anterior é facultativa e deverá ser entregue tão-somente pelas licitantes
efetivamente   enquadradas  que  pretendam   se  beneficiar  do   regime
legal   diferenciado   e   que  não   tenham   sido   alcançadas  por  alguma
hipótese de exclusão do tratamento jurídico diferenciado.

9.1.2.2.2.        A      participação      em      licitação      na      condição      de

microempresa    ou    empresa    de    pequeno    porte    ou    cooperativa
equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará
a  aplicação  das  sanções  previstas  em  Lei  e  a  exclusão  do  regime  de
tratamento  diferenciado.  A  comissão  poderá  realizar  diligências  para
verificar a veracidade da declaração.

9.2.              Depois de  ultrapassado  o  horário  para  recebimento  dos  envelopes,  nenhum
outro     será    recebido,    nem    tampouco     serão    permitidos    quaisquer    adendos     ou
esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços apresentadas.

9.3.             A   seguir,   serão   identificados   os   licitantes   e  proceder-se-á   à   abertura   dos
Envelopes n° 01  -Documentos de Habilitação.
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9.3.1.          O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da comissão e

pelos licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for
0  Caso.

9.4.             Constatada a existência de  sanção,  a comissão  reputará o  licitante  inabilitado,

por falta de condição de participação.

9.4.1.         Não     ocorrendo    a    inabilítação    por    força    das     sítuações    acima

mencionadas,  a documentação  de  habilitação  dos  licitantes  então  será verificada,
conforme demais exigências previstas neste instrumento convocatório.

9.4.2.         Caso  a comissão julgue  conveniente,  poderá  suspender a reunião  para
analisar  os  documentos  apresentados,  marcando,  na  oportunidade,  nova  data  e
horário em que voltará a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos
os  documentos  de  habilitação já rubricados  e  os  Envelopes  n°  02  -  Proposta  de
Preços,   rubricados   extemamente  por  todos   os  licitantes   e  pelos  membros   da
Comissão,   permanecerão   em  poder  desta,   até   que   seja  concluída   a  fase   de
habilitação.

9.5.             Ao  licitante  inabilitado  será  devolvido  o  respectivo  Envelope  n°  02,  sem  ser
aberto,  depois  de  transcorrido  o  prazo  legal  sem  interposição  de  recurso  ou  de  sua
desistência, ou da decisão desfavorável do recurso.

9.6.             Após   o   procedimento   de   verificação   da   documentação   de   habilitação,   os
Envelopes n°  02  -  Proposta de  Preços dos licitantes habilitados  serão abertos,  na mesma
sessão,   desde   que  todos   os   licitantes  tenham  desistido   expressamente   do   direito   de

recorrer,  ou  em  ato  público  especificamente  marcado  para  este  fim,  após  o  regular
decurso da fase recursal.

9.8.1.         Não  ocorrendo  a desistência expressa de todos  os  licitantes,  quanto  ao
direito de recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos
licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura.

9.8.2.         U]trapassada  a  fase  de  habilitação  e  abertas  as  propostas,  não  cabe

desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão
de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9.9.             As   propostas   de   preços   dos   licitantes   habílitados   serão   então   julgadas,
confome item próprio deste lnstrumento Convocatório.

9.10.           Se   todos   os   licitantes    forem   inabilitados    ou   todas   as   propostas   forem
desclassificadas,  a  Comissão  Perrnanente  de  Licitação  poderá fixar o  prazo  de  08  (oito)
dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas

que as inabilitaram ou desclassificaram.
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9.11.           Em  todos  os   atos  públicos,   serão   lavradas   atas   circunstanciadas,   assinadas

pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

9.12.           Será considerado inabilitado o licitante que:

9.12.1.       Não    apresentar    os    documentos    exigidos    por    este    lnstrumento
Convocatório   no   prazo   de   validade   e/ou   devidamente   atualizados,   ou   não
comprovar  sua  habilítação  por  meio  do  SICAF,  ressalvado  o  disposto  quanto  à
comprovação  da  regularidade  fiscal  das  microempresas,  empresas  de  pequeno

porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n°  11.488, de 2007.

9.12.2.       Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01.

9.13.           Constatada a existência de alguma restrição no  que tange à regularidade fiscal
de  microempresa,  empresa  de  pequeno  porte  ou  sociedade  cooperativa,  a  mesma  será
convocada  para,   no   prazo   de   5   (cinco)   dias  úteis   após   solicitação   da  Comissão  de

Licitação, comprovar a regularização. 0 prazo poderá ser prorrogado por igual período.

9.14.          A  não  regularização  fiscal  no  prazo  previsto  no  subitem  anterior  acarretará  a
inabilitação  do  licitante,  sendo  facultada  a  convocação  dos  licitantes  remanescentes,  na
ordem  de  classificação.  Se,  na  ordem  de  classificação,  seguir-se  outra  microempresa,
empresa   de    pequeno    porte    ou    sociedade    cooperativa   com    alguma    restrição    na
documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularízação.

9.15.           A  intimação  dos  atos  de  habilitação  ou  inabilitação  dos  licitantes  será  feita
mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no
ato  público  em  que  foi   adotada  a  decisão,   caso  em  que  a  intimação   será  feita  por
comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

10.        DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1.           O critério de julgamento será o menor preço por lote (não podendo ultrapassar
os preços unitário e do lote).

1.1.             Na data da abertura dos  envelopes  contendo  as  propostas,  serão  rubricados  os
documentos  pelos  membros  da  Comissão  de  Licitação  e  pelos  representantes  legais  das
entidades  licitantes  presentes.  A  Comissão,  caso julgue  necessário,  poderá  suspender  a
reunião  para  análise  das  mesmas  e  utilizar-se,  se  for o  caso,  de  assessoramento  técnico
especi'fico, através de parecer que integrará o processo.

1.2.             A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde  logo  aquelas  que  não  estejam  em  conformidade  com  os  requisitos  estabelecidos
neste Edital.
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1.3.             Não  será  considerada  qualquer  oferta  ou  vantagem  não  prevista  neste  Edital,

para efeito de julgamento da proposta.

1.4.             As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.

1.5.             A    Comissão    de    Licitação    verificará    o    porte    das    empresas    licitantes

classificadas.    Havendo    microempresas,    empresas    de   pequeno   porte    e    sociedades
cooperativas participantes, procederá à comparação com os valoi.es da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, para o fiin de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da
LC n°  123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 2007.

10.6.1.       Nessas    condições,    as    propostas    de    microempresas,    empresas    de

pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até  10%
(dez por cento)  acima da proposta de menor preço  serão  consideradas  empatadas
com a primeira colocada.

10.6.2.       A  melhor  classificada  nos  temos  do  item  anterior  terá  o  direito  de
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao  da  primeira  colocada,  no  prazo  de  10  (dez)minutos,  caso  esteja  presente  na
sessão  ou  no  prazo  de  3  (três)  dias,  contados  da  comunicação  da  Comissão  de
Licitação,  na  hipótese  de  ausência.  Neste  caso,   a  oferta  deverá  ser  escrita  e
assinada para posterior inclusão nos autos do processo licitatório.

10.6.3.       Caso    a   microempresa,    empresa   de   pequeno    porte    ou    sociedade
cooperativa melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido,
serão convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte
e  sociedades  cooperativas  que  se  encontrem  naquele  intervalo  de  10%  (dez  por
cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos

prazos estabelecidos no subitem anterior.

10.7.           Nos  lotes  cujo  valor  total  não   exceder  R$   80.000,Í)0   (oitenta  mil  reais),  a

participação é exclusiva das ME e EPP, conforme dispõe a lei n°. 8.666/93;

10.8.           Caso   sejam   identificadas   propostas   de   preços   idênticos   de   microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até  10% (dez

por   cento)   sobre   o   valor   cotado   pela  primeira  colocada,   a   Comissão   de   Licitação
convocará  os  licitantes  para  que  compareçam  ao  sorteio  na  data  e  horário  estipulados,

para que se identifique aquela que primeiro poderá reduzir a oferta.

10.9.          Havendo   êxito   no   procedimento    de   desempate,    será   elaborada   a   nova
classificação  das propostas para fins de aceitação  do valor ofertado. Não  sendo aplicável
o  procedimento,  ou  não  havendo  êxito  na  aplicação  deste,  prevalecerá  a  classificação
inicial.

10.10.        Persistindo  o  empate,  será assegurada preferência,  sucessivamente,  aos  bens  e
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serviços:

10.10.1.     produzidos no país;

10.10.2.     produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

10.10.3.    produzidos  ou  prestados  por  empresas  que  invistam  em  pesquisa  e  no

desen.volvimento de tecnologia no Pai's.

10.11.        Esgotados  todos  os  demais  critérios  de  desempate previstos  em  lei,  a  escolha

do  licitante  vencedor  oconerá por  meio  de  sorteio,  para  o  qual  os  licitantes  habilitados
serão convocados.

10.12.        Quando  todos  os  licitantes  forem  desclassificados,  a  Comissão  de  Licitação

poderá  fixar  o  prazo  de   8   (oito)  dias  úteis  para  a  apresentação  de  novas  propostas,
escoimadas das causas de desclassificação.

10.13.         Será desclassificada a propostaque:

10.13.1.     Não   estiver  em  conformidade   com  os  requisitos  estabelecidos  neste

edital;

10.13.2.     contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades

ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

10.13.3.    não  apresentar as especificações técnicas exigidas  no projeto básico ou
anexos;

10.13.4.     contiver   oferta   de   vantagem   não   prevista   neste    edital,    inclusive

financiamentos subsidiados ou a fimdo perdido, ou apresentar preço ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes;

10.13.5.    não  apresentar  a  Declaração  de  Elaboração  lndependente  de  Proposta,
de que trata a lnstrução Nomativa n° 2, de  16 de setembro de 2008, da Secretaria
de   Logística   e   Tecnologia   da   lnfomação   do   Ministério   do   Planejamento,
Orçamento e Gestão, conforme modelo anexo a este edital.

10.13.6.     Apresentar, na composição de seus preços:

10.13.6.1.    taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I.  inverossi'mil;

10.13.6.2.    custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;

10.13.6.3.    quantitativos    de    mão-de-obra,     materiais    ou    equipamentos

insuficientes para compor a unidade dos serviços.

10.13.7.     apresentar   preços   manifestamente   inexequíveis,   assim   considerados

aqueles    que    não    venham    a   ter   demonstrada    sua   viabilidade,    através    de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
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mercado  e  que os  coeficientes  de produtividade  são  compatíveis com a execução
do objeto do contrato;

10.13.7.1.    Considera-se  marifestamente  inexequi'vel  a proposta  cujo  valor

global   proposto   seja  inferior  a   70%   (setenta  por   cento)   do   menor  dos
seguintes valores:  (a) Média aritmética dos valores das propostas superiores
a  50%  (cinquenta  por  cento)  do  valor  orçado  pela  Administração,  ou  (b)
Valor orçado pela Administração.

10.13.7.2.    Nessa situação,  será facultado ao  licitante o prazo de 05  (cinco)

dias   úteis   para  comprovar  a  viabilidade   dos   preços   constantes   em   sua

proposta,  confome parâmetros  do  artigo  48,  inciso  11,  da Lei  n°  8.666,  de
1993, sob pena de desclassificação.

10.13.        Será,   ainda,   desclassificada  a  proposta  ou   o   lance   vencedor  nos   quais   se

verifique  que  qualquer  um  dos   seus  custos  unitários   supera  o   correspondente  custo
unitário  de  referência  fixado  pela  Administração,  em  conformidade  com  os  projetos
anexos a este Edital.

10.14.        Se a proposta de preço não for aceitável, a comissão de Licitação examinará a

proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

10.15.        Sempre  que  a  proposta  não  for  aceita,  e  antes  de  a  Comissão  de  Licitação

passar  à  subsequente,  haverá  nova verificação  da  eventual  ocorrência  do  empate  ficto,
previsto  nos  artigos  44  e  45  da  LC  n°  123,  de  2006,  seguindo-se  a  disciplina  antes
estabelecida, se for o caso.

10.16.        Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes

para apresentação  de  recurso no prazo  de  5  (cinco)  dias úteis.  Interposto  o  recurso,  será
comunicado aos demais licítantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo.

10.17.        Transcorrido  o  prazo  recursal,  sem  interposição  de  recurso,  ou  decididos  os

recursos  interpostos,  a  Comissão  de  Licitação  encaminhará  o  procedimento  licitatório

para   homologação   do   resultado   do   certame   pela   autoridade   competente   e,   após,
adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor.

10.18.        A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante

publicação  na  imprensa  oficial,  salvo  se  presentes  os  prepostos  dos  licitantes  no  ato
público   em   que   foi   adotada   a   decisão,   caso   em   que   a   intimação   será   feita   por
comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

10.19.        O resultado  do  certame  será divulgado  em  sessão  pública de julgamento  e  em

seguida publicado no Diário Oficial a respectiva homologação.

10.20.        Previamente   a  Homologação,   o  processo   será  avaliado  pela  Controladoria
Geral   do   Município   será   verificado   eventual   descumprimento   das   condições   de
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participação,  especialmente  quanto  à existência de  sanção  que  impeça a participação  no
certame  ou a Íútura contratação, mediante a consulta ao  Sistema  de Cadastro  Próprio
da PMG/MA, podendo vir a consultar outros cadastros, a exemplo de:

10.20.1.         SICAF

(https://www3.comprasnet.gov.br/SICAFweb^?ublic/pages/consul.tas/consultarRe
stricaocontratarAdministracaopublicajsí);

10.20.2.       Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e suspensas -CEIS, mantido

pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia. gov. br/cei.s) ;

10.20.3.       Cadastro  Nacional  de  Condenações  Cíveis  por  Atos  de  lmprobidade
Administrativa,         mantido         pelo         Conselho        Nacional         de         Justiça

(www.cqi.jus.br/improbidade_.._adm/consultai:+:equeridQ]2!±p).

10.20.4.       Lista  de  lnidôneos,  mantida pelo  Tribunal  de  contas  da união  -TCU

üttDs://contas.tcugov.br/Úls/apex/f?p=2046:5);

10.20.5.              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.

10.20.6.               Constatada  a  existência  de  sanção,  a  Controladoria  Geral  do
Município  recomendará  a  repetição  do  procedimento  licitatório  e  a  punição

(em  processo  apartado)  do  licitante  que  descumpriu  sua  declaração  de  fato
impeditivo de participar da licitação.

11.        DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1.           A interposição de recurso referente à habilitação  ou  inabilitação de licitantes e

julgamento das propostas observará o disposto no art.109,  § 4°, da Lei 8.666, de  1993.

11.2.          Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada
aos interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos.

11.3.           0   recurso   da  decisão   que  habilitar  ou  inabilitar  licitantes  e   que  julgar  as

propostas  terá  efeito  suspensivo,  podendo  a  autoridade  competente,  motivadamente  e
presentes  razões  de  interesse  público,  atribuir  aos  demais  recursos  interpostos,  eficácia
suspensiva.
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11.4.           Os  recursos  deverão  ser  encaminhados  diretamente  à  Comissão  de  Licitação
instalada  no  endereço:   sala  da  comissão  pemanente  de  licitação,  localizada  na  Rua
Patrocínio Jorge, n° 05, Centro, Grajaú -MA, ou por e-mail.

11.5.           0  recurso  será dirigido  à  Prefeita  Municipal,  por  intemédio  da  Comissão  de
Licitação,  a  qual  poderá  reconsiderar  sua decisão,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  ou,

nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão
ser proferida dentro do prazo de 5  (cínco) dias úteis,  contado do recebimento do recurso,
sob pena de responsabilidade.

11.6.           Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

0 12.   DO TERMO DE CONTRATO

12.1.           Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, deverá ser
firmado Temo de Contrato no prazo de  12 (doze) meses,  prorrogável na foma dos art.
57,  §  |° e 79,  §5° da Lei n° 8.666/93.

12.2.           O  adjudicatário  terá  o  prazo  de  05(cinco)  dias  úteis,  contados a partir da  data
de  sua  convocação,  para  assinar  o  Termo  de  Contrato,  sob  pena  de  decair  do  direito  à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

12.2.1.       Altemativamente  à  convocação  para  comparecer  perante  o  Órgão  ou
entidade   para   a   assinatua  do   Temo   de   Contrato,   a   Administração   poderá
encaminhá-lo   para  assinatura  mediante   correspondência  postal   com   aviso   de
recebimento   (AR)   ou   meio   eletrônico,   para   que   seja   assinado   no   prazo   de
05(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

12.2.2.       0 prazo  para assinatura e  devolução  do  Temo  de  Contrato  poderá  ser

prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita
pela Administração.

12.3.          Antes da assinatura do Temo de contrato, a Administração realizará consulta
ao sistema de cadastro de fomecedores da Prefeitura Municipal de Grajaú   e/ou "online"
ao  SICAF.

12.3.1.       Na   hipótese   de   irregularidade   do   registro   no   SICAF,   o   contratado
deverá  regularizar  a  sua  situação  perante  o  cadastro  no  prazo  de  até  05  (cinco)
dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

12.4.          Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Temo de contrato, não comprovar

que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-
se  à  assinatura,  poderá  ser  convocado  outro  licitante,  desde  que  respeitada  a  ordem  de
classificação  para  celebrar  a  contratação  nas  mesmas  condições  da proposta  vencedora,
sem prejuízo das sanções previstas em Lei.
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13.        DO REAJUSTE

13.1.     Reajustamento   de  Preços  CTEF  -representa  uma  cautela  prévia  para  impedir  o
rompimento   do   equilíbrio   econômico-financeiro   do   CTEF,   materializado   na   aplicação

periódica  e  automática,  sobre  os  preços  contratados,  de  um  índice  de  preços  que  reflita  as
variações  dos  custos  de  produção,  confome  Art.  55,  Inciso  111,  e  Art.  40,  Inciso  XI,  da Lei

Federal n° 8.666/93;

13.2.     CTEF -Contrato de Execução e/ou Fomecimento;

13.3.      Quando  autorizado  pelos  Manuais  de  programa,  o  Convenente  poderá  solicitar  o
reajustamento.

13.4.      O  convenente deverá submeter a seguinte documentação para a realização  da análise
de reaj ustamento :

a)  Edital   de   Licitação   e   CTEF   que   contenham   os   dados   de   reajustamento   (índice,

periodicidade e data-base de referência);

b) PO  de  reajustamento  assinada  pela  fiscalização,  onde  sejam  demonstradas  em
colunas os valores/quantidades acumuladas já executadas e que não deverão sofrer
reajuste,   os   saldos   das   quantidades/valores   que   sofi.erão   reajuste   e   os   valores
correspondentes ao reajustamento.

13.5.      Será verificado  se  o  índice,  a periodicidade  e  a data-base  de  referência indicados  no

edital e no CTEF são os mesmos utilizados no cálculo.

13.6.      A  GIGOV/REGOV  pode  autorizar  o  pagamento  de  reajustamento  de  preços  com
recursos    de    contrapartida,    repasse    da    União    ou    com    rendimentos,    mediante
reprogramação  e  formalização  de  TA,  desde  que  (Ata  da  Reunião  Ordinária n°  02/2020
da Comissão Gestora da Plataforma +Brasil e rN MDR n° 04/2020):

a) Não haja acréscimo do valor de repasse do CR ou da etapa correspondente;

b)   Preservado   o   objeto   do   CR   ou   da   etapa   correspondente,   bem   como   sua
funcionalidade;

c) haja previsão no edital de licitação e no CTEF do índice e da periodicidade a serem
aplicados para o reajustamento de preços requerido.

13.7.             A  GIGOV/REGOV  deve  avaliar  a  adequação  do  índice  e  da  periodicidade

previstos no edital de licitação e no CTEF.

14.  DA ENTREGA E DO RECEBIMENT0 DO OBJET0 E DA FISCALIZAÇÃ0

14.1.           Os   critérios   de   recebimento   e   aceitação   do   objeto   e   de   fiscalização   estão

previstos no lnstrumento do Contrato -ANEXO.
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15.   DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

15.1.           Deve   manter   as   condições   de   Habilitação,   em   especial   o   art.   55   da   Lei

8.666/93.

15.2.          As obrigações da contratante e da contratada são as estabelecidas neste Edital
e seus anexos, na proposta apresentada e no lnstrumento do Contrato -- ANEXO.

16.   DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL

16.1.           As  hipóteses  de  rescisão  do  ajuste,  bem  como  a  disciplina  aplicável  em  tais

casos,  são  aquelas previstas no  instrumento  de  Contrato,  nos termos  dos artigos  78  a  80
da Lei n.  8.666, de  1993.

16.2.           O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:

16.2.1.       Balanço    dos    eventos    contratuais   já    cumpridos    ou    parcialmente

cumpridos;

16.2.2.       Relação dos pagamentosjá efetuados e ainda devidos;

16.2.3.       Indenizações e multas.

17.  DO PAGAMENTO

17.1.          0  pagamento  será  efetuado  pela  Contratante  após  a  conclusão  de  cada  etapa

prevista  no   cronograma  fisico-financeiro,   no   prazo   de   30   (trinta)   dias,   contados  da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execução do objeto e os
materiais empregados.

17.2.           Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite

de que trata o  inciso  11 do art.  24  da Lei  8.666,  de  1993,  deverão  ser efetuados no prazo
de até  5  (cinco)  dias úteis,  contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatua, nos
temos do art.  5°,  § 3°, da Lei n° 8.666, de  1993.

17.3.          A  apresentação  da  Nota  Fiscal/Fatua  deverá  ocorrer  no  prazo  de  05  (cinco)
dias, contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que
aquela se referir.

17.3.1.       Havendo  erro  na  apresentação  da Nota  Fiscalffatua,  ou  circunstância

que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  o  pagamento  ficará  sobrestado  até  que  a
Contratada  providencie   as  medidas   saneadoras.   Nesta  hipótese,   o   prazo   para

pagamento  iniciar-se-á  após  a  comprovação  da  regularização  da  situação,  não
acarretando qualquer ônus para a Contratante.

17.4.          0  pagamento  somente   será  autorizado  depois   de  efetuado   o   "atesto"  pelo
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servidor  competente,   condicionado   este  ato   à  verificação  da  conformidade  da  Nota
Fiscal/Fatura apresentada em relação  à etapa do cronograma fisico-financeiro  entregue e
ao serviço executado e aos materiais empregados.

17.5.           Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional  à irregularidade
verificada, sem prejui'zo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

17.5.1.       não produziu os resultados acordados;

17.5.2.       deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a

qualidade mínima exigida; ou

17.5.3.       deixou  de  utilizar  os  materiais  e  recursos  humanos  exigidos  para  a

execução   do   objeto,   ou   utilizou-os   com   qualidade   ou   quantidade   inferior   à
demandada.

17.6.          O pagamento  será efetuado  através de ordem bancária, para crédito  em banco,
agência e contra corrente indicados pela Contratada.

17.7.           Será  considerada  data  do  pagamento  o  dia  em  que  constar  como  emitida  a

ordem bancária.

17.8.          Quando   do   pagamento,    será   efetuada   a   retenção   tributária   prevista   na
legislação aplicável.

17.8.1.       A Contratada regularrnente optante pelo simples Nacíonal não sofrerá a
retenção  tributária  quanto  aos  impostos  e  contribuições  abrangidos  por  aquele
regime.   No    entanto,   o   pagamento    ficará   condicionado   à   apresentação    de
comprovação,  por  meio   de  documento  oficial,  de  que  faz  jus  ao  tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

17.9.          Nos  casos  de  eventuais  atrasos  de  pagamento,  desde  que  a  Contratada  não
tenha  concorrido,  de   alguma  forma,  para  tanto,   fica  convencionado   que  a  taxa  de
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)                            l = í6/100)                             1= 0,00016438

365                                        `X = Percentual da taxa anual = 6%.
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18.        DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

18.].           Comete   inffação   administrativa   nos   termos   da   Lei   n°   8.666,   de   1993   a

Contratada  que  inexecutar total  ou parcialmente  qualquer das  obrigações  assumidas  em
decorrência  da  contratação;  ensejar  o  retardamento  da  execução  do  objeto;  fi.audar  na
execução  do  contrato;  comportar-se  de  modo  inidôneo;  cometer  fraude  fiscal;  ou  não
mantiver a proposta;

18.2.          A  Contratada  que  cometer  qua]quer  das  infrações  acima  discriminadas  ficará
suj eita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

18.2.1.       advertência   por    fàltas    leves,    assim    entendidas    aquelas    que    não

acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

18.2.2.       multa  moratória  de  até  0,3%  (zero  vírgula  três  por  cento)  por  dia  de
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o 1imite de 30 (trinta)

dias;

18.2.2.1.      em    se    tratando    de    inobservância    do    prazo    fixado    para

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação),
aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato

por dia de atraso, obseivado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que
o   atraso   superior  a  25   (vinte   e  cinco)   dias   autorizará  a  Administração
contratante a promover a rescisão do contrato;

18.2.2.2.      as  penalidades   de  multa  decorrentes   de   fatos   diversos   serão

consíderadas independentes entre si.

18.2.3.       multa compensatória  de  atél0%  (dez por cento)  sobre  o  valor total  do
contrato, no caso de inexecução total do objeto;

18.2.3.1.      em   caso   de   inexecução   parcial,   a   multa   compensatória,   no

mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à
obrigação inadimpl ida;

18.2.4.       suspensão  de  licitar e  impedimento  de  contratar com  o órgão,  entidade
ou   unidade   administrativa   pela   qual   a   Administração   Pública   opera   e   atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

18.2.5.       declaração     de     inidoneidade     para     licitar     ou     contratar     com     a
Administração   Pública,   enquanto   perdurarem   os   motivos   deteminantes   da

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
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aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  a  Contratada  ressarcír  a
Contratante  pelos  prejuízos  causados  e  após  decorrido  o  prazo  da penalidade  de
suspensão do subitem anterior;

18.3.          A     aplicação     de     multa    não     impede     que     a     Administração     rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabi'veis.

18.4.          A    recusa    injustificada    da    Adjudicatária    em    assinar    o    Contrato,    após
devidamente  convocada,  dentro  do  prazo  estabelecido  pela  Administração,  equivale  à
inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.

18.5.           A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

18.6.           Também  fica  sujeita  às  penalidades  do  art.  87,111  e  IV  da  Lei  n°  8.666,  de

1993, a Contratada que:

18.6.1.       tenha  sofrido   condenação   definitiva  por  praticar,   por  meio   dolosos,

fi-aude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

18.6.2.       tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da lícitação;

18.6.3.       demonstre  não  possuir idoneidade para  contratar  com a Administração

em virtude de atos ilícitos praticados.

18.7.           A  aplicação  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 n° 8.666, de  1993.

18.8.          A  autoridade  competente,  na aplicação  das  sanções,  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.

18.9.          As multas  devidas  e/ou prejuízos  causados  à contratante  serão  deduzidos  dos
valores  a serem pagos,  ou recolhidos  em favor da União,  ou  deduzidos da garantia,  ou
ainda,   quando   for   o   caso,   serão   inscritos   na   Dívida   Ativa   da   União   e   cobrados

judicialmente.

18.9.1.       Caso  a  Contratante  detemine,  a  multa  deverá  ser  recolhida  no  prazo
máximo  de  30  (trinta)  dias,  a  contar  da  data  do  recebimento  da  comunicação
enviada pela autoridade competente.

18.10.        As penalidades  serão  obrigatoriamente  registradas  no  Sistema de  Cadastro  de
Fomecedores da Prefeitura Municipal de Grajaú-MA.

18.11.        As  sanções  aqui  previstas  são  independentes  entre  si,  podendo  ser  aplicadas

isoladas  ou,  no   caso   das  multas,   cumulativainente,   sem  prejuízo   de  outras  medidas
cabi'veis.
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19.        DAIMPUGNAÇÃ0

19.1.           Decairá    do    direito    de    impugnar    os    termos    deste    Edital    perante    esta
Administração5 o  1icitante que não o fizer até o  segundo dia útil que anteceder a abertura
dos envelopes com as propostas, pelas fálhas ou irregularidades que vi.ciariam este Edital,
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

19.2.          A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar
do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

19.3.           Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade
na  aplicação  da  Lei  n°  8.666,  de  1993,  devendo  protocolar  o  pedido  até  5  (cinco) dias
úteis  antes  da  data  fixada  para  a  abertura  dos  envelopes  de  habilitação,   devendo   a
Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da
faculdade prevista no §  1Q do art.  109 da referida Lei.

19.4.          A  impugnação  poderá  ser  realizada  por  petição  protocolada  no  endereço  da
Comissão  Pemanente  de Licitação da Prefeitura Municipal de Grajaú - MA,  ou por e-
mail.

20.        DASDISPOSIÇÕES GERAIS

20.1.        A  autoridade  competente  poderá  revogar  a  licitação  por  razões  de  interesse

público   decorrente   de   fato   superveniente   devidamente   comprovado,   pertinente    e
suficiente  para justificar  tal  conduta,  devendo  anulá-la por  ilegalidade,  de  oficio  ou por

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente Íúndamentado.

20.2`        A homologação dcuesultado desta licitação não implicará direito à contratação.

20.3.        Os  licitantes  assumem  todos  os  custos  de  preparação  e  apresentação  de  suas

propostas  e  a  Administração  não  será,  em  nenhum  caso,  responsável  por  esses  custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

20.4.          A participação  na licitação  implica plena aceitação,  por parte do  licitante,  das

condições  estabelecidas  neste  instrumento  convocatório  e  seus  Anexos,  bem  como  da
obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas.

20.5.          Qualquer  modificação   no   instrumento   convocatório   exige   divulgação   pe[o
mesmo  instrumento  de  publicação  em  que  se  deu  o  texto  original,  reabrindo-se  o prazo
inicialmente  estabelecido,  exceto  quando,  inquestionavelmente,  a  alteração  não  afetar  a
fomulação das propostas.

20.6.          Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para
o primeiro  dia útil  subsequente,  no mesmo  horário  e  local  anteriomente  estabelecidos,
desde que não haja comunicação da Comissão em sentido contrário.
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20.7.          E facultada à comíssão ou Autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a   promoção   de   diligência   destinada   a   esclarecer   ou   complementar   a   instrução   do

processo,  vedada a  inclusão  posterior  de  documento  ou  informação  que  deveria  constar
no ato da sessão pública.

20.8.          As  nomas  que  disciplinam  este  certame  serão  sempre  interpretadas  em  favor
da  ampliação  da disputa  entre  os  interessados,  desde  que  não  comprometam  o  interesse
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

20.9.       Em  caso  de  cobrança  pelo  fomecimento  de  cópia  da  íntegra  deste  Edital  e  de
seus   anexos,   o   valor   se   limitará   ao   custo   efetivo   da   reprodução   gráfica   de   tais
documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de  1993.

20.10.     Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o

dia do início e incluir-se-á o do vencimento.  SÓ se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.

20.11.     0   desatendimento   de   exigências   fomais   não   essenciais   não   importará   o
afastamento do licitante,  desde que seja possi'vel  o aproveitamento do ato,  observados os

princípios da isonomia e do interesse público.

20.12.        Em  caso  de  divergência  entre  disposições  deste  Edital  e  de  seus  Anexos  ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.

20.13.        Os casos omissos  serão  dirimidos pela comissão  com base nas disposições da

Lei n. 8.666, de  1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.

20.14.        0  Edital e  seus  anexos  estão  à disposição  dos interessados  no  endereço  supra,

de   2a   a   6a   feira,   no   horário   das   08:00   às   12:00   horas,   ou   através   do   e-mail   cpl-

grajau@hotmail.com,  onde  poderão  ser  consultados  e  obtidos  gratuitamente,  bem  como
consultados através do  SACOP e portal da transparência deste órgão.  Em atendimento as
recomendações deste Órgão e da OMS infomamos que a sessão ocorrerá em local aberto
e  arejado;  será  estabelecido  distanciamento  mínimo  de  02  metros  de  cada  participante
duante  a sessão;  será obrigatória a utilização de mascaras,  1uvas  e  que cada participante

porte seu frasco de álcool em gel.

20.15.        O  foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da comarca de
Grajaú -MA, com exclusão de qualquer outro.

20.16.        Integram este Edital, paratodos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

20.16.1.    ANEXO I -Projeto Básico e Apensos;

20.16.2.     ANEXO II -Memoríal Descritívo;

20.16.3.    ANEXO III -Planilha orçamentária;
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20.16.4.    ANEXO IV -Composição do BDI;

20.16.5.    ANEXO V -Cronograma fisico-financeiro;

20.16.6.    ANEXO VI -Composição analítica com preços unitários;

20.16.7.    ANEXO VII -Planilha de levantamento de quantidade

20.16.8.    ANEXO VIII -Modelo daminuta do contrato

20.16.9.    ANEXO IX -Modelo de declaração de visita ao local da obra;

20.16.10.  ANEXO X -Modelo de Proposta;

20.16.11.  ANEXO XI -Modelos de Declaração Unificada;

20.16.12.  ANEXO XII -Modelo de Credenciamento;

Grajaú (MA), 23 de junho de 2022.

Pedro Barros Lima
Secretário Municipal de Educação
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ANEXO I - PROJETO BÁSICO

PROJET0 BÁSICO

sg#ARADTâgââ,REOE#pA¥[so?TPAAN3âRàoDNocEUASLÃDOE[zESAE£ÊsgANso#3Liãrp£g
DE GRAJAÚ-MA.

1.   OBJETO

0
CONTRAT4ÇÃO   DE   EMPRESA   PARA   CONCLUSÃO   DE   ESCOLAS   INDIGENAS
PONTA  D'AGUA,  APOLINÁRIO,  TAMARINDO  E ALDEIA  SANTOS  NO  MUNICÍPIO
DE GRAJAÚ-MA
2.   PARTES INTEGRANTES DO TERM0 DE REFERÊNCIA

2.1 APÊNDICE A -PLANILHAS ANEXAS

2.1.1  MEMORIAIS DESCRITIVOS
2.1.2 MEMORIA DE CÁLCULO
2.1.3 PLANILHA ENCARGOS SOCIAIS E DE MÃO DE OBRA
2.1.4 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
2.1.5  COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS PREÇOS

3.   INTERESSE PÚBLICO

CONTRATAÇÃO   DE   EMPRESA   PARA   CONCLUSÃO   DE   ESCOLAS

INDIGENAS  PONTA D'ÁGUA, APOLINÁRIO,  TAMARINDO E ALDEIA SANTOS NO

MUNICÍPIO   DE   GRAJAÚ-MA,   serão   executadas   em   confomidade   com   os   projetos,

relatórios e planilhas que compõem o escopo deste Projeto Básico.

A presente  proposta objetiva o  aprimoramento  da inffaestrutura das  referidas

escolas,  tendo  em  vista  que  o  local  é  utilizado  para  que  as  crianças  e  adolescentes  dessas

localidades   desempenhem   suas   atividades   educacionais   diariamente   de   forma  eficaz,   a

infraestrutura é de suma importância para um bom desempenho e rendimento escolar

Portanto,  a  refoma  deste  local,  trará  sem  sombra  de  dúvidas,  beneficios  à

crianças  e  adolescentes,  melhorando  a  infraestrutura  e  a  qualidade  da prestação  de  serviços

educacionais, e tomará as salas de aulas confortável.

4.   LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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4.1.  Os serviços constantes nos anexos deste Temo de Referência deverão ser executados
na sede de cada aldeia quais sejam, Aldeia Ponta D'Água, Aldeia Apolinário, Aldeia
Tamarindo e Aldeia Santos, na Cidade de Grajaú/MA.

5.   VOLUME ESTIMADO DOS SERVIÇOS

5.1   A   demanda  total   dos   serviços   foi   estimada  considerando   os   espaços   há   serem
revitalizados,  confome  detalhado  nos  Apêndices  que  fazem parte  desse  Termo  de
Referência.  Deste  modo  o  CONTRATANTE  somente  assumirá o  compromisso  de
pagamento  dos   serviços  constantes  da  Ordem  de   Serviço   emitida  por  ele  e  que
tenham    sido    efetivamente    realizados    e    entregues    pela    CONTRATADA    e
homologados  pelo  CONTRATANTE,  com  base  nos  preços  unitários  da  proposta
vencedora do processo licitatório.

6.   ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES

6.1.  Os  serviços  de  Engenharia  propostos  são  serviços  comuns  de  engenharia,  de  baixa
complexidade, detalhados nos Apêndice deste Termo de Referência.

7.   DA PRECIFICAÇÃ0

7.10  Valor Global  Estimado  é  de  R$  715.509,31  (setecentos  e  quinze mil,  quinhentos  e
nove reais  e trinta e  um  centavos),  confome  orçamento  elaborado  de  acordo  com  a
tabela SrNAPI, sendo:

LOTE I

1 ALDEIA PONTAD'ÁGUA R$ 241.275,33

LOTE 11

8®,®                   €~   Ü._    _

2 ALDEIA APOLINÁRIO R$  189.252,93

LOTE 111

3 ALDEIA TAMARINDO R$  108.593,21
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LOTE IV

Todas as planilhas em anexo a este edital.

8.   PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO CONSTRUTIVA

8.1 Todos os procedimentos técnicos adotados para a execução dos serviços de engenharia
necessários estão detalhados no Cademo de Execuções  Construtivas, parte integrante
dos  APENDICES  deste  Projeto  Básico  e  deverão  estar  em  conformidade  com  as
Nomas Brasileiras da ABNT pertinentes.

9.   DAS OBRIGAÇÕES D0 CONTRATANTE

9.1 Coordenar   e   monitorar   as   ações   relativas   ao   desenvolvimento    das   atividades
executadas pela empresa CONTRATADA.

9.2 Definir  mecanismos  de  gerenciamento  e  controle  das  atividades  desenvolvidas  pela
CONTRATADA, assim como avaliar a execução mensal dos serviços em andamento,
e sua compatibilidade com os quantitativos e especificações contratadas.

9.3 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de um servidor especialmente
designado,  que  anotará  em  registro  próprio  todas  as  ocorrências  relacionadas  com  o
mesmo.

9.4 Pagar a importância correspondente ao serviço no prazo contratado.

9.5 Prestar   as   informações   e   os   esclarecimentos   que   venham   a   ser   solicitados   pela
CONTRATADA.

9.6 Fomecer  todos   os  recursos   necessários   e   adequados  para  o   bom   andamento   dos
serviços.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1             Executar  os  serviços  através  de  profissionais  qualificados  de  acordo  com  o

perfil necessário, na forma indicada pelo CONTRATANTE e em conformidade com
os serviços constantes da O.S. expedida pelo CONTRATANTE.

10.2             Arcar  com  os  ônus  trabalhistas,  impostos,  encargos  sociais  e  outros  afins,  no
atendimento dos objetivos em questão.
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10.3             Responsabilizar-se  pelo  pagamento  das  multas  eventualmente  aplicadas  por

quaisquer autoridades,  Federais,  Estaduais  ou Municipais,  em consequência de  fato  a
ela imputável ou por atos de seu pessoal.

10.4             Responder por todos e quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus

profissionais    ou    prepostos    às    dependências,    instalações    e    equipamentos    do
CONTRATANTE e de terceiros, a título de culpa ou dolo devidamente comprovados,
providenciando a correspondente indenização.

10.5             Apresentar  cronograma  detalhado  de  execução  com  datas  de  início  e  término
da  obra,  compatibilizado  com  os  quadros  de  demanda,  visando  à programação  das
diversas fases dos serviços.

10.6             Contratar   profissíonaís   para   a   prestação   dos   serviços   com   a   capacitação
adequada e através do regime CLT.

10.7             Atender  as   solicitações   de   serviços   do   CONTRATANTE,   de   acordo   com
especificações  técnicas,  procedimentos  de  controles  administrativos,  cronogramas  de
execução que venham a ser estabelecidos nas OS.

11. DO PRAZO DE EXECUÇÃ0

11.1              0s serviços técnicos decorrentes da licitação deverão obedecer ao cronograma
Fi'sico-financeiro que integra o apenso deste Projeto Básico que prevê a conclusão dos
mesmos  em  06  (seis)  meses   a  partir  do   recebimento   da  Ordem  de   Serviço  pela
CONTRATADA.   A  prorrogação   desse  prazo  poderá  ocorrer  som_ente   dentro   dos
temos da lei vigente.

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

12.1             0 pagamento será efetuado através Boletins de Medição, na forma abaixo:
•     ApÓs  a conclusão  dos  serviços,  com  os  devidos  aceites  e  homologações  por parte  da

CONTRATANTE,   serão   apresentadas   para   pagamento   cópias   dos   Boletins   de
Medição devidamente autenticadas juntamente com as Notas Fiscais/Faturas.

•    0   CONTRATANTE  pagará  à  CONTRATADA  somente  os  valores  contidos  nos
Boletins  de  Medição,  devidamente  atestados  e  homologados  pela  CONTRATANTE
não sendo devido o pagamento de quaisquer valores a título de franquia ou de garantia
de execução de valores mínimos.

•     0  pagamento  será  realizado  até  o  quinto  (5°)  dia  útil  após  a  apresentação  de  Nota
Fiscalffatua anexada de cópia da Ordem de Serviço homologada.

12.2             A CONTRATADA deverá apresentar os seguintes comprovantes:
•     Mensalmente   cópia  autenticada  da  GFIP   -   Guia  de   Recolhimento   do   Fundo   de

Garantia do Tempo de Serviço e lnfomações à Previdência Social completa e quitada,
e seu respectivo comprovante de entrega, nos termos da legislação vigente.
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•     Mensalmente  cópia  autenticada da  GPS  -  Guía  da  Previdêncía  Social  quitada com  o
valor indicado no relatório da GFIP.

•     Trimestralmente  a  documentação  relativa  à  comprovação  do  adimplemento  de  suas
obrigações trabalhistas,  inclusive contribuições previdenciárias  e depósitos do FGTS,

para com seus empregados.
•     A não  apresentação dos  itens  confome  descritos  acima ímplicarão  na  suspensão  dos

pagamentos até a sua regularização.

12.3             A CONTRATADA deverá:
•     Manter,  durante  a vigência do  contrato,  todas as  condições de habilitação  exigidas na

licitação.
•     Cumprír rigorosamente  com  todas  as programações  e atividades  constantes do  objeto

do contrato, e que venham ser estabelecidas na OS.
•     Elaborar os relatórios de acompanhamento de execução e de conclusão de serviços

13. DA VIGILÂNCIA, PROTEÇÃO ÀS OBRAS E A0 PESSOAL
13.1             A CONTRATADA deverá apresentar à coNTRATANTE, antes do início das

obras,  o  respectivo  Plano  de  Segurança  abrangendo  todas  as  suas  fases  tais  como
demolições, construções, manutenção de canteiro, etc.

13.2            A   CONTRATADA   será   responsável   única,   perante   CONTRATANTE   e
terceiros,  por  quaisquer  danos  que  vier  a  causar,   em  consequência  do   serviço,   a
materiais, bens ou pessoas, sendo da própria CONTRATANTE ou de terceiros.

13.3            Deverá a coNTRATADA manter sinalízação diuma e notuma nos trechos em
que  serão  executados  os  serviços  que  apresentarem  riscos  de  acidente,  respondendo
pelos danos  causados  a CONTRATANTE ou a terceiros  por falhas no  cumprimento
deste dispositivo.

13.4             Caberá  à  CONTRATADA  a  responsabílidade  pela  segurança  de  seu  pessoal
nas  obras  através  de  seu  serviço  de  Medicina do  Trabalho  devidamente  representado
na CIPA.

13.5             0s   serviços   de   vigilância   e   a   responsabilidade   de   guarda   de   materiais,
ferramentas   e   equipamentos,   nas   áreas   dos   trabalhos,   serão   de   inteira   e   única
responsabilidade da CONTRATADA.

14. DA FISCALIZAÇÃ0

14.1  A  FISCALIZAÇÃO  se  exercerá  em  carátei.  pemanente  por  intemédio  de  pessoal
especializado da CONTRATANTE, designado para este mister.

14.2  Caberá  exclusivamente  à CONTRATADA,  refazer os  serviços  não  aprovados pela
FISCALIZAÇÃO.
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14.3    A    CONTRATADA    deverá    manter    ou    construír,    no    canteiro    de    serviços,
acomodações   adequadas   para  que  o  pessoal   da  FISCALIZAÇÃO   possa  exercer  sua
função com relação aos serviços objeto do contrato firmado.

14.4     Todas     as     instruções,     reclamações     e     quaisquer     entendímentos     entre     a
FISCALIZAÇÃO  e  a CONTRATADA e  vice-versa far-se-á sempre  por escrito,  através
do    Livro    de    Obras,    assinada   por    seus    representantes    credenciados    nas    devidas
oportunidades,  não  sendo  levadas  em  consideração  quaisquer  alegações  ftindamentadas
em ordens ou declarações verbais.

14.5  Todas as  solicitações  feitas pela FISCALIZAÇÃO  ao(s)  Engenheiro(s)  condutor(es)
dos serviços serão consideradas como se fossem dirigidas diretamente à CONTRATADA;
por  outro  lado,  todo  e  qualquer  ato  efetuado  ou  disposição  tomada  pelo(s)  referido(s)
Engenheiro(s), ou ainda omissões de responsabilidade do(s) mesmo(s), serão considerados

para todo e qualquer efeito como tendo sido da CONTRATADA.

14.6 A CONTRATADA será obrigada a afastar imediatamente do serviço e do canteiro de
obras,    todo    e    qualquer    elemento    julgado    pela    FISCALIZAÇÃO    com    conduta
inconveniente e que possa prejudicar o bom andamento dos serviços.

14.7   A   FISCALIZAÇÃO   terá  plena  autoridade   para  suspender  os   serviços,   total   ou

parcialmente,   sempre   que   o  julgar   conveniente  por  motivos   técnicos,   de   segurança,
disciplinares  ou  outros.  Em  todos  os  casos,  os  serviços  só  poderã()  ser  reiniciados  por
outra ordem da Fiscalização.

14.8   A   CONTRATADA   deverá   proporcionar   à   FISCALIZAÇÃO,   amplo   acesso   a
qualquer  local  dos  serviços  e  facilitar,  ainda,  os  meios  no  sentido  de  que  a  mesma
FISCALIZAÇÃO  possa  exercer  suas  fimções  de  forina  completa,  devendo,  também,
providenciar o imediato atendimento de todas as observações da FISCALIZAÇÃO.

14.9 Das decisões da FISCALIZAÇÃO,  a CONTRATADA poderá interpor recurso,  sem
efeito suspensivo, ao Prefeito, no prazo de  10 (dias) corridos, contados do recebimento da
notificação.

15. DA DIREÇÃO E ANDAMENT0 DAS OBRAS

15.1  Logo após o início das obras, a CONTRATADA deverá detalhar o cronograma fisico
financeiro apresentado na licitação.

15.2  A  CONTRATADA  manterá  para  a  direção  geral  dos  trabalhos,  pessoas  idôneas,
capazes e que tenham grande experiência de serviços desta natureza, pessoas essas que a
representarão e receberão as orientações e reclamações da FISCALIZAÇÃO.

15.3  A  CONTRATADA ficará obrigada a preencher  e  a fomecer à FISCALIZAÇÃO  o
"Boletim  Diário",  de  acordo  com  o  modelo  estabelecido  pela mesma  FISCALIZAÇÃO,
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nele registrando o pessoal em serviço, os equipamentos, os serviços executados, ajomada
de trabalho, as condições do tempo, observações de ocorrências, etc.

15.4 A CONTRATADA deverá providenciar a confécção da placa indicativa dos serviços
de acordo com o modelo fomecido pela CONTRATANTE e instalá-1a em local escolhido

pela FISCALIZAÇÃO.

15.5   A  área  prevista  para  instalação   do   canteiro   de   obras   deverá  ser  indicada  pela
CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

16. DA EXECUÇÃO DAS OBRAS

16.1  À CONTRATADA caberá toda a execução das obras e serviços objeto deste  "Termo
de Reférência" e seus Anexos.

16.2  Todos  os  serviços  e  ou  materiais  que  constam  da  planilha  de  preços  deverão  ser
fomecidos pela CONTRATADA.

16.3  Não  será admitida qualquer alteração de itens de serviços, quantitativos ou unidades
na   planilha   de   preços   unitários   fomecida   pela   CONTRATANTE,   que   deverá   ser
totalmente preenchida pelo empreiteiro, sob pena de inábilitação.

17. DOS MATERIAIS

17.1  Todos  os  materiais,  equipamentos  e  acessórios necessários  à  execução  dos  serviços
licitados   deverão   ser   fomecidos   pela   CONTRATADA,   rigorosamente   adequados   à
finalidade  a  que  se  destinain  e  deverão  estar  enquadrados  nas  norinas,  especificações,
métodos,   padronizações,   terminologias   e   simbologias   estabelecidas   pela   Associação

R#;ei£mst:eemTpomTgà#à.Fá=:â:ap-mê:¥:£uÊ|;hceA#LÍÍ2Zçxáí#.ip£seriT=ffcoià;nã:
dados necessários à comprovação da natureza, qualidade e o fomecimento de amostras.

17.2 Todos os materiais rejeitados pela FISCALIZAÇÃO serão imediatamente removidos
do canteiro de serviços.

18. D0 PESSOAL

18.1  Na execução dos  serviços, a CONTRATADA empregará mão-deúbra devidamente
habilitada.

18.2  A CONTRATANTE tem o  direito  de a seu exclusivo  critério  e  sem assumir o  ônus

por  qualquer  indenização  perante  a  CONTRATADA,  exigir  a  imediata  substituição  de
qualquer dos seus empregados que ela venha a julgar incompetente ou prejudicial ao bom
andamento dos serviços.
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18.3   A  CONTRATADA  será  a  responsável  pelo  pagamento  dos  salários  e  todos  os
encargos sociais e trabalhistas, vale-transporte, vale-refeição, uniforrne, E.P.I.  etc., deverá
observar    os    preceitos    relativos    às    leis    trabalhistas,    previdenciárias,    assistenciais,
secuitárias  e  sindicais,  e  ficará  obrigada  a  assumir  a  responsabilidade  para  todos  os
efeitos  legais,  por  todos  os  seus  funcionários,  como  única  empregadora,  reconhecendo
expressamente  que  em  hipótese  alguma,  se  estabelecerá  qualquer  vínculo  empregatício
entre   os   seus   ftincionários   e   a   CONTRATANTE,   com   total   isenção   e   exclusão   da
CONTRATANTE em qualquer procedimento judicial ou extrajudícial.

18.4 A CONTRATADA também responderá pecuniariamente, perante CONTRATANTE
ou terceiros, por eventuais ftirtos praticados pelos  seus empregados,  resguardando-se  seu
direito a eventuais ressarcimentos pelas companhias seguradoras.

18.5    Mediante    prévia    e    expressa    autorização    fomal    da    CONTRATANTE,    a
CONTRATADA   poderá   subempreitar  parte   ou   partes   dos   trabalhos   de   topografia,
pavimentação,  controle tecnológico  e  redes  de utilidades,  ficando  entendido  que,  mesmo
com    essa    autorização,    não    ficará    retirada    ou    diminuída    a    exclusiva    e    única
responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE.

19. DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

19.1   As  unidades  com  que  os  serviços  serão  medidos,  para  fins  de  pagamento,  estão
expressas na Planilha Analítica que integra o APENDICE 8 deste "Termo de Referêncía".

19.2  0s  critérios  de  medição  de  todos  os  serviços  consideram  o  pagamento  de  etapas
executadas, não sendo aceita a proposição de adiantamento para quaisquer delas.

19.3  Todos  os  materiais,  equipamentos,  ferramentas,  EPI's  e  mão-de-obra  específica  e
adequada aos  serviços  deverão  estar previstos  e inclusos nos preços  de  cada item,  sendo

que  na  sua  execução  estarão  incluídas  todas  e  quaisquer  despesas  mesmo  quando  não
mencionadas    expressamente    na    composição    de    preços    unitários    fomecidos    pela
CONTRATADA.

19.4  Eventualmente  ou  em  caráter  excepcional,  a  CONTRATADA  poderá  solicitar  a
CONTRATANTE o desdobramento de preç~os contratuais. A aceitação do pedido, porém,
ficará sujeita à aprovação da FISCALIZAÇAO, que, inclusive, poderá rejeitá-lo.

19.5  A  fatura da medição  contratual  será encaminhada à CONTRATANTE, juntamente
com  o  respectivo  Boletim  de  medição,  este  emitido  pela  CONTRATANTE  e  cópias
autenticadas das últimas guias de recolhimento já exigíveis do FGTS e INSS.

19.7  0  pagamento  dos  serviços  será efetuado  no  prazo  estabelecido  no  contrato,  após  a
apresentação  da fatura correspondente ao período vencido,  condicionado a conferêncía e
aceitação pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.
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20. DA CONCLUSÃO E ENTREGA DAS OBRAS

20.1  A não ser em consequência de trabalhos extraordinários, não previstos neste  "Temo
de  Referência",  de  condições  meteorológicas  desfavoráveis  ("IN  LOCO")  ou  de  fatos
impeditivos para os quais a CONTRATADA não tenha concorrido,  outras  situações não
deverão afetar a data fixada para a entrega dos serviços contratados.

20.2  As  obras  ou  serviços  deverão  ser  entregues  completamente  acabados,   livres  de
entulho, restos de materiais e inteiramente limpas.

20.3   Verificado  o  cumprimento  e  atendimento  de  todas  as  exigências  con[idas  neste
"Teimo  de  Referência",  e  após  a  entrega  dos  desenhos  "as  buílt",  a  CONTRATANTE

aceitará  provisoriamente  os  servíços  no  prazo  de  30  dias,  contados  da  data  em  que  a
CONTRATADA comunicar, por escrito,  a conclusão dos mesmos.  Durante este período,
a Contratada de`Jerá refazer, por sua própria conta, os serviços que apresentarem defeítos.
Uma  vez  corrigidos  tais  defeitos,  e  fomecidos  os  desenhos  representativos  da  obra,  o
Recebimento  Definitivo  pela  CONTRATANTE  será efetivado  60  (sessenta)  dias  após  o
Recebimento    Provisório   mediante    solicitação    da   Contratada,    também   por   escrito,
fomializando-se a aceitação através de "Termo Final de Entrega e Recebimento".

20.1  Quando  do  recebimento  defmitivo  do  referido  contrato,  será  devolvida  a  caução  a
CONTRATADA, permanecendo, porém, a responsabilidade deste pelo prazo previsto em
lei.

21. DAS SANÇÕES

21.1  Na  hipótese  de  descumprimento  parcial  ou  total  da  adjudicatária,  das  obrigações
contratuais     assumidas,     ou     a     infringência     de     preceitos     legais     pertinentes,     o
CONTRATANTE poderá garantir a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:

•     Advertência por escrito;
•     Multa, de 2% que incidirá em cima do valor constado na OS em caso de reincidência.
•     Não  será  aplicada  multa  se,  comprovadamente,  o  atraso  na  execução  dos  serviços

advier de caso fortuito ou motivo de força maior.
•     Da  sanção  aplicada caberá recurso,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis  da notificação,  à

autoridade  superior  àquela  que  aplicou  a  sanção,  nos  termos  do  aft.   109,  da  Lei  n°
8.666/93.

•     A  autoridade  competente  poderá,  motivadamente   e  presentes  razões  de   interesse

público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.

IMPORTANTE

>   Ao receber as propostas, a CONTRATANTE entende que cada proponente tenha tido
pleno conhecimento deste  "Termo  de Referência",  das condições gerais que regerão o
Contrato,  e  das  condições  com  que  se  fará o  transporte  do pessoal,  de  materiais  e de
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equipamentos,1ocais dos servíços como: natureza, tipo e relevo do terreno, edificações

próximas, obstáculos, condições pluviométricas, etc.

>   Cada proponente deverá ter pleno conhecimento  dos acórdãos do  TCU,  dos Decretos-
Lei,  medidas  provisórias  e  demais  dispositivos  legais  para  a  realização  das  obras
objeto deste "Termo de Referência" e que regulam esse tipo de empreendimento.
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1,0 SUPERESTRU1.URA

1.1 VIGAS

111 92479 SINApl
MONTAGEM  E  DESMONTAGEM  DE  FORMA PARA VIGAS.  EM  CHAPA  DE

m2 60.20 81,97 4  934,63
MADEIRA COMPENSAOA PLAS"FICADA COM  REAPROVEITAMENTO

112 :í  -> SINApl
ARMAÇÃO  DE AÇO CAJ50.  DIÀMETRO 5.OMM,  lNCLUSO FORN ECIMENTC).

k9 58.05 21,30 1   236,71
CORTE.  00BRA E  COLOCACÁO

113 92778 SINApl
ARMAÇÃO DE AÇO  CAJ50.  DIÀMETRO  io OMM.  lNCLUSO FORNECIMENTO.

kg 387.00 17,55 6 790,29
CORTE   D0BRA E  COLOCACÃO

114 92726 SINApl
CONCRET0 ARMADC) FCK=25MPA  FABRICADO  NA 0BRA. ADENSA00  E m, 4.30 654,57 2  814,63
LANCADO   PARA VIGA

1.1 VIGAS

11 74202/001 SINApl
Lsie  pró-moldada treliçada para forro,  incliisive cepeamento (fck=25mpa)  e

m2 84,60 136,26 11   527,25
escoramomo

SuB.T:ó±?lL,:»'Úí;`;``:}:\í,t*`^\\.::`L\~:
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2.0 lNSTALAçÓES  HIDRO-SANITÁRIAS

21 AGUA

) 89356 SINApl Tubo pvc rlgido soidávei  marrom  p/ água. d  = 25 mm  (3/4m.).  inciusive conoxõe§" m 13.OC) 20. 1 8 262.30

2 89355 SINApl Tubo  pvc Ílgido  soidâvei  msrrom  p/ água. d  = 20 mm  (1¢'h.).  inc{usive conoxõos" m 5.55 16.95 94.05

213 89448 SINApl Tubo  pvc rígido  soldável  marrom  p/ água.  d  = 40 mm (i   12.".),  inclusive conexõos" 17.75 19,78 351.11

214 5048 ORSE Caixa d.água  em fibra  de vic!ro -  insL3lada.  sem estrutura de  supone cap   1  000 litros uncl 2.00 963,81 1   927,61

2.2 ESGOTO

221 91793 SINApl
Tubo  pvc rlgido c/ anéis.  ponta e  bolsa p/ esgoto secundáno. d  = 50mm.  indusive 20.00 93,63 1  872,59
conexões

222 9 1 792 SINApl
Tubc) pvc n.gido c/ anéis.  ponta e  bolsa  p/ esgoio secundáno.  d  = 40mm.  inclusivo

10.00
'\` 576,95

conexões

223 8971d S"Apl Tubo pvc rlgido c/ anéis,  pom3 e  bolsa  p/ esgoto  pnmáno.  d =  100mm 2C).00 60.04 1  200,89

224 98107 SINApl Caixa do gordiira -`H.cg"  -  (50 x  50 x 65cm)" und 1,00 283.60 283.60

225 83446 SINApl
Caixa de passagem  em alvenaíia de tijolos  maaços ssp. : 0.12m,  dim   in(  =  0 40 x und 1.00 22J:J.f/R 227.69
o 4o x o 6C)m

226 89709 SINApl Ralo srior`ado em  pvc Ó =  100  mm.  saída 40  mm.  com  grelha  acabamomo  branco und 2,00 19.66 39.31

227 89707 SINApl Caixa  Sifonada em pvc d=100.  saída  50 mm und 1,00 47.68 47.68

228 9S463 SINApl Fossa séptica  (dimonsões  intemas 3.00xl .70xi ,50m) lJnd 1,00 2  550.95 2  550.95

229 98094 SINApl
Sumidouro  paredes com  blocos cerâmcos 6 furos e dimensões lmemas de  i,5o x und 2.00 2 986.28 5 972.55
1   5C)  x  o  60  m

2.3 LOUCAS  E  METAIS

2.31 86931 SINApl

Baaa sanitana  com caixa  de descarga acoplada.  indu§ive  assento  ,  coniiinto de
und 2.00 Ó68.37 93ô.73fixaçáo.  anel  de vedaçáo.  `ubo  do iigaçào e enga(e plá§tico.  adaptado para

defic[en(es fisicDs.  a3nbme esDecíficacõe§

232 86939 SINApl
Lave\Óno com caluíia inclusive  sríão  plástico.  válvula  cromada para pia e engate und 2.C)0 428,97 857,94
oiástico   adaDtaclo  Dara  deficien\es tl§icos   con(orme esDecfflcacõe§

r? 93dó1 SINApl

Pia de cozinha oom bancada em gramo anza  andonnna.  inclusive rodopia h=7 cm.
und 1,00 1311.66 1311,66dim  i  40xO 80,  com 01  cuba  de aço  inox, sifão cromado.  válvuls cíomacla,  tomeira

em  aco inox

234 C0356 SEINFRA
Bancada em  gramo anza  andonnha.  dim 2 00xO 60,  mclusive rodopía  n=7  cm. m 1,00 1   238.50 1   238.50
as§entada

`-  .\ > 86920 SINApl Tanquo em  louça  branca.  c/ válvula  e sifão cle  plâsüco e (ome[ra und 1,00 753.83 = ± `\  S ,

236 89353 SINApl Regisira de gaveta 3/4" " und 1.00 46.61 46.61

237 94495 SINApl Regisü.o  de gaveia  1"" und 2.00
` =  .J =

145.04

238 94497 SINAP' Regist/o de gavoüa  1 i /2"" und 1.00 125,06 125,06

239 13114 ORSE
Barra  do apoio para  deficien`o om Íerro galvanizado do  112....  L =  90cm  (bacia und 4.00 227,39 909,56
sanitána\   mcliisive  Darafusos de fixacão  e  oin\ura"

2310 12128 ORSE
Barra  de apoio para  deficiente em ferro galvanizado de  11ffi..".  L =  140cm.  em und 2.00 466,21 932.41
fomato U  (lava(óno\   inclusivo Darafusos de fixacáo 8 oin`ura"

.`    _\    ``  \ 74125/002 SINApl
Espelho de cnstal 4mm.  com  moldura do alumlnio.  acabamenlo em  lammado,  dm m, 1,00 893.66 893.66
40 x 90cm

SUB.TC;T
- •L:`,í;3;jil,Zi'.ç.5:,i8,

3_0 lNSTALACOES  ELETRICAS  E TELEFONICAS (380/20V)

31 3395 ORSE Ponto de  luz em teto ou  paíede.  com eleiíoduio  pvc floxível embu(ido ur\Ó 12.00 = 9 .   `_` \` 3  387,60

32 93142 SINApl
Ponto de (omada 2p+l o  universal.  de  uso goral  (tug).  em  paredes,  com eloüoduto dB und 15.00 194,46 2  916,90
ovcflexlvel   caixa   cabo e cnumbamenlo

33 677 ORSE Ponto de telcyfone,  com eletrodu`o de  pvc riqido embutido und 1.00 183,17 183,17

34 98307 SINApl
Ponto  de (omaóa para computador, com oietroduto de pvc Íoscavel  embuüdo. und 1.00 47,39 47.39
inclusivo atorramento

35 92023 SINApl lnterruptor 01  seçáo  simples und 4.00 42.44 169,74

36 91969 SINApl lnterruptoí 03 seções simples und 1,00 68.82 68.82

37 9:u\=,_\ SINApl lnleí"ptor Ülree way PT 2,00 42.44 84.87

38 83463 SINApl
Quadro de dlslnl)uiçâo de  embu\ir. com  baríamento.  em chapa  do aço,  para até  12 und 1,00 634.54 634.54
disiuntores Dadrão  euroi)eu  (linha  branca\   exc(usive disiuntores

39 741 3c)mo 1 SINApl Disjiintor termomagnoüco monopoJar 10 A,  padrBo  DIN  (linrta l)rar`ca) LJnd 2.00 1 5.45 30.90

310 7413onJol SINApl Disjunlor (ermomagnetico monopolar 16 A.  padhão  DIN  (linha branca) und 2.00 15.45 30.90

311 74130/001 SINApl Disiun\or termomagne\ico monopolar 20 A.  padráo  DIN  (linna bíanca) und 1.00 15.45 15.45

312 74130/004 SINApl Disiuntor temomagnetico tnpolar 20 A.  padrão  DIN  (linha branca) und 1.00 100,68 100.68

313 8193 ORSÉ Ois/un`or bipolar DR  32 A -Oisposiiivo residual  diloroncial.  tipo AC.  30MA und 1  .OC) 266.34                                 26ô.34
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3.14 C1637 SEINFRA
Luminána fluorescenle de  embutir abeha  1  x 32 w.  comp`9la, conforme

uÍ'desoecificacões

315 C1637 SEINFRA
Luminána flLjorescente de  embu([r aberLa 2 x 32 w.  completa,  conforme

l'ncl 9.00 105.34 948,06esoecificacões

316 97608 SINApl
Luminána tipo tartaruga para  ârea  extorna,  corpo em  slum"o fundido  pmado.

und 1.00 188,69 188,69dnsor em vidro tnsado (emoerado com làmoada fluorescente comoacta de 20w
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4.0 ESQUAOR]AS

4.1 MADEIRA

411 90843 SINApl

Porta  em  madeira  cle lei.  lisa.  semi-Ôca, 0 80 x 210 m.  indusive  batenie  em madeira

uncl 6.00 1  040,04 6  240,24de lei 1=014m (caixâo) com  02 iogos de alizar.  dobradica  galvanizada  3" x 3"
Íechaclura  Dorta  intoma   confoímo esoecíncacões"

4.2 METÁLICAS

421 94559 SINA Esquadria de caixilho do fem) tipo  basculan(e,  oxciusive wdro m, 13,20 966.78 12  761.47
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0 COBERTURA

92540 SINApl
Estrutura de  madeira  para cobenura  com telna cehamíca.  vao de 3,00 a  7,00m,  em

m2 152.78 113,58 17 352,75made]ra de  lei

52 9422 1 SINApl Emassamento de cumeeira com telha cerâmica m 18.20 23,93 435,54
53 94204 SINA 1 Telhamenlo com telna  cerâmica canal comLim m2 152.78 53.77 8  21498
54 96111 SINA Forro de  PVC.  o=20cm,  com estru(ura em aço.  inclusive rodaforro m2 16.58 8C).50 1  334,72

suB)?TPTAL  J,,L,,,\(^    r,,  :-     t:`  ,-;,    ,;ÀX.  Ú:À,Ú«,-"#^=\,,,( y.í`(`     À,<-)     ` (`:¥}`}  `    {   ,trY\\T-`«,?`^'`:   Z:3~Í
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6.0 REVESTIMENTO

61 87881 S'NApl Chapisoo em  ieto  com argamassa traço -  1  3 (cimento / areia) mz 77,96 7.16 558.50

62 89173 SINApl
Emboço  de parede.  com argamassa traço  -  1  2  9 (cimento / cal / areia),  espessura

m] 140.02 33.38 4.673.9815cm

63 89173 SINAP'
Reboco de  parede.  com argamassa traço -  1  2 6 (cimento / cal / aroia).  e§pessu/a

m2 147,38 33.38 4 919.662 0 cm  Ímassa  única\

64 90408 S'NApl
Reboco de teto.  com argamassa  uaço -  1  2  9 (cmento / cal / areia).  espessura  1,5

m] 77.96 30.11 2  347,51Cm

65 89170 SINApl

Rovsstimentc> ceràmico para  piso  ou  paredo,  pei -4,  dimensóss  10 x  io cm, apiicado

m2 80.22 77,48 6 215,09com  argamassa  indi/stnalizada ac-i,  reiLinGdo.  oxclLislve rogularização de base ou
emboco   confome esoecificacÁes

66 89171 SINApl

F`evestjmen\o  cerâmco para  piso ou  parede,  pei -3,  dimensões 20 x 20 cm.  apiicado
m2 59.80 63.45 3 794,56com argamassa  inclusmalizada ac,i,  roiuntado,  exclusive Íegulanzaçáo  de bass ou

emboco  contome esoeaficacões

suB-TOTA'[````'i;ty't;  ;íy,;\Lç   ~\,:         ,^ " ê~¥^c,   ó^.    1¥   íÚ-{ ;   )`,(   J;  (,;Ít'--::+    (•.í,,,;-,,'S,1,-`(-,^;,:
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7.0 PAVIMENTAÇÃO

71 95240 SINA Lastro de  concreto simples Íegulanzado pars plso m, 7,69 16.31 125.40

72 4078C) SINA Regulanzaçáo de  base para  revest, do pisos com  arg   traço.  osp.  média  = 2.5cm m] 10t57 10.64 1  080.44

89171 S'NApl
Revesiimento ceràmico para  piso ou psrede.  pei -4 ou  5, dimensões 40 x 40 cm,

m2 101.70 63.45 6 453.29aplicado com  aígamassa  industna[izada ac-t,  reiuntado.  exdu§ive regulaíTzaçáo de
base ou  omboco   confoíme osoecificaoões

74 94992 SINA Calçada de  prateçáo.  em  placas do concre`o 60x60cm m2 29.50 100,33 2 959,85
75 94992 SINAP Rampa de  aeesso em  cor`cre(o não estrutural m2 9.45 100,33 948,16

76 98689 SINA Soleiras em  gra"to cinza  andonnna largura  15 cm  ospessura 2 cm 4.80 120,83 579,98

SUB-\TC}TÀ lr`-;`¥\y\:                 )             y          w,(                 y
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8.0 PINTURA

8_1 88431 SINApl Aplicaçáo  manual  de  pin(ura   com tjnta  látex acrilica em paredes Ô teto.  2 demãos m2 292.46 22,90 6 696L34

82 8624 OESE
Emassamento de  supemcio com  apiicaçao do duas demão de massa acrliica.

m2 292.46 18.91 5 530,42ixamento e Íeiooues

8,3 737391001 SINApl
Pintura psía  superfícies de  madeira com aplicaçáo de ol  dsmáo de íundo sin(éüco

m2 20.16 20.67 416,80nivelador  ol  demão de  massa a óleo e  o2 demãos de tjnta esmalte ou  Óleo

84 95468 SINAPI
Pintura de  acabamemo com lixamento.  aplicação de 01  demáo de tinta  à  base  de

m, 28.60 45,19 1   292.52zsrcao e 02  demáos de tin`a esmalie ou  óloo

1,   +oTA ;,'.L;)\`,7  Í   `:^-,(     í;," •(r`:    ('zJ`-,

•     ,:   :.z   x,(7(     :-iz:?^    '     ,,_(z=j;Á.>íZ.?Ç2)`íL>A,``,)(.\Y^^Ú^`,`
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9.0 ELEM ENTOS  DECORATIVOS  E OUTROS

91 79494/001 SINAP'
Quadro escolar de madeira,  com porta gLz e mo/dura e  reves`imento om  lammado M2 4.03 487.13 1963,13
melamlnica  verde

92 2388 ORSE Quadro escolar para mural em íeltro verde M2 1,00 430.97 430.97

93 72 1 1 7 SINApl Vidro liso  plano transpatren(e 4  mm M2 12,10 278.39 3 368.47

94 - = ` `- -
SINApl Viaro canelado transpatrente 4  mm M2 1.10 237.15 260.87

9S 1511 ORSE
Ex`intoí de pó  químco ABC,  capacidade 6 kg.  alcance  médio dojato 5m  .  tempo de

uN 1.00 346,54 346.54
descarQa  12s   NSR9443   9444.10721

96 091 Própno
Armáíio de cozmha em  msdeira com  rov8§timento melamínico canfome  projeto (AC-

1.00 2  364.81 2  364.81
02)

97 C0864 SEINFRA Masuo para  bandeiías conformo especificaçõos 1.00 4  761,23 4  761,23

=.. x - •.,1

10.0 LIMPEZA  DA OBRA
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101 9537 SINApl Limpeza  goraT da obra m' .o3' 3.08 34 1 . 70

SU.BJTOTAL\ç'.*   .\
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11.0 SERVIÇOS  EXTRAS

11_1 SERvlços  PRELIMINARES

1111 74209mo1 SINApl PLACA DE OBRA  EM  CHAPA DE AC0  GALVANIZADO m2 6.00 416.07 2 496.43

1112 738o5mol SINApl

BARRACAO  DE  OBRA  PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO,  PISO  EM  PINHO 3A,

m2 1.C)0 521,03 52 1 . 03PAREOES  EM  COMPENSADO  10MM, COBERTURA  EM  TELHA FIBROCIMENTO
6MM.  lNCLUSO  INSTALACOES  ELETRICAS  E  ESQUADRIAS   REAPROVEITA00  5VEZES

1113 73686 SINApl
LOCACAO  DA OBRA, COM  US0  DE  EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS. m2 111.03 29,87 3 316,36
NCLUSIVE  NIVELADOR

1114 73960/001 SINApl
iNSTAL/LIGACA0  PROvisoRLÀ  ELETRICA BAIXA TENSAO  P/CANT OBRA uN 1.00 2  489.33 2  489.33
08RA  M3€HAVE  100A CARGA  3KWH 20CV EXCL  FORN  MEDIDOR

SUB.TOTA-L;:   ,  )   ,,:-,  í\    ^  ',)

í€!r}Á;ryít\,t`'`:':^`À(í?:Ç,'r')\,(,-j;-,!(. - ~--,  ,,,   \   ,;     ,)'  -(c   ,   ,u,âf    - (,\¥Ú"            '       (L             ;         yh{üÁ),L ?.;\}tt,`íw8;S'2a;|-6;

11.2 MOVIMENTOS  DE TERRAS

1 93358 SINApl
ESCAVAÇÃC)  MANUAL 0E VALA COM  PRC)FUN010AOE  MENC)R  0U  IGUAL A m, 26.74 68.45 1  830.28
130  M   AF   032016

1122 72961 SINApl REGULARIZACA0  E COMPACTACAO  DE SUBLEITO ATE 20 CM  DE  ESPESSURA m2 27.90 2,35 65,56

1123 55835 SINApl REATERRO  INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE m, 25.40 60,56 1538,11

1124 93382 SINApl
REATÉRR0  MANUAL  DE  VALAS  COM  COMPACTAÇÃO  MECANIZADAAF04n016 m. 22.67 27,40 621,26

SllEl.TOT"'t`     ^,tÁ,v      ,_\``,\\t;^(   /,     ;{!L(}    `.       }

-._``'\-._-r,1,l_t-,,,\`;tt,t,Lí++tf,t,t`r`uj+;`:ÚyLÍ,jy`yt,^+,:.:`rt\t`Á,tí,tí:;Íí;,{í:S`y.*€,í<`>`.::í:\à:y:.,=t..j;~Úf>),:-,Á-L,?à::J,";1(:,(,,?-
z:ii,";-;:=,'  )í   ^`,yJ\,-       í,J)t    y{)   2`    -)`,yl    ,   ,`;(,€(,Ú,.i,,:Ji--*:`:----yL(` `          ,-^í(-,'1,IÍ •,..               I

11.3 lNFRAESTRUTURA:  FU NOAçÕES

11.3.1 VIGAS  BALDRAME

11311 96535 SINApl
FORMA  DE  MAOEIRA EM TABUASPARA  FUNDAçÓES, COM mi 43,26 161.92 7  004.81
REAPROVEITAMENTO

11312 92775 SINApl
ARMAÇÃO  DE AÇO CAJ30.  DIÀMETRO  5 0MM,  lNCLUSO FORNECIMENTO. k9 47.71 21,30 1016.24
CORTE   DOBRA  E  COLOCACÃO

11313 92778 SINApl
ARMAÇÃO  DE AÇO CAJ50.  DIÂMETRO  10 0MM,  lNCLUSO FORNECIMENTO. kg 278.01 17,55 4 877,96
CORTE   DOSRA  E  COLOCACÃO

11314 96557 SINApl
CONCRET0  BOMBEAD0  FCK=25MPA FABRICADO  NA 0BRA. AOENSADO  ELANCADO m. 3.09 717.3S 2  21671

1 2  3_2 BLOCOS

11321 9ô535 SINApl
FC)RMA  DE  MADEiRA EM  TÁBUASPARA  FUNDAÇÕES.  COM m? 46.90 161,92 7  594.22
REAPROVEITAMENTO

11322 92775 SINApl
ARMAÇÃC)  DE AÇO CAJ30.  DIÀMETRO 5 0MM,  lNCLUSO FORNECIMENTO. kg 45.22 21,30 9ô3,20
CORTE   DOSRA  E COLOCACÃ0

1132  3 92778 SINApl
ARMAÇÃO  DE  AÇO  CA-5C).  DLAMETRO  10  OMM.  lNCLUSC)  FORNECIMENTO. kg 301.50 17,55 5  290,11
CORTE   DOBRA  E COLOCACÃO

124•\,dby 92722 SINApl
CONCF{ETO AF"ADO  FCK=25MPA FABRICAD0 NA OBRA.  AOENSADO E m, 3,35 676.99 2  267.91
LANCADO   PARA  PILAR

w

s
-``-.r`í;Á,(:):,;-T::\^,`í(:'~^í;)À\'--í-t5,JJ',

11.4 SUPERESTRUTURA

11.4.1 PILARES

11411 92443 SINApl
MONTAGEM  E  DESMONTAGEM  DE  FORMA  PARA  PILARES  .  EM  CHAPA  DE m2 32.34 43.03 1391,75
MAC)EIRA COMPENSADA  PIASTIFICADA COM  REAPROVEITAMENTO

11412 92775 SINApl
ARMAÇÃC)  DE  AÇO CA€0,  DIÂMETRO 5 0MM.  lNCLUSO  FORNEC"ENTO, kg 31,18 21.30 664.15
CORTE   DOBRA  E  COLOCACÃO

11413 92778 SINApl
ARMAÇÃO OE AçO CA-50.  0lÂMETR010.OMM.  lNCLUSO FORNECIMENTO. kg 207,90 17.55 3 647.81
CORTE   DOBRA E  COLOCACÃ0

11414 9 =-` = : S'NApl
CONCRETO ARMAD0  FCK=25MPA  FABRICADO  NA OBRA, ADENSA00  E m, 2.31 676.99 1  563.84
LANCAD0   PAF`A PILAR

11_6

2L,,*,-,,\r\      ` \(   .),,),:`,:-T;Í)-L?upTph,gt:.j,^,,`,:;i.-:^l\\:,:T
1      í   ,,,,'Í(,"-)   ')

y:    (í,-.   m    ,       ,    (_,,   `í         !`:iíz-:;;ziv,)^r;{t\;:é`¥^,`¥

~

PAREDES  E PAINEIS

11511152) 89168 SINApl
Alvenana  de  bloco ceràmico (9xl9x25 cm).  e =  0 09  m.  com aígamassa traço -i  2.8/cimento/ca]/areia\

rT\] 171,70 89.43 15 354.84

98557 SINApl lmpeímeabizaçáo  de  baldíame cam  emul§ao asfâliica mi 13,74 47.45 652.01

)   '`.-   ,          ,       -  `^     (        -,txr,;íí/(t)\:),:`/;::~£,\`
•   ,,.   "

11.6 REVESTIMENTO

11611162 87905 SINApl Chapisco em  parede com aígamassa traço -1  3  (cimen`o / aroia) m2 354,52 7.71 2  734.44

89173 SINApl
F`eboco de  parede, com  argamassa traço -  1  2  6  (cimento / cal / arela),  espessura20cm/massaúnice\ m' 67,12 33.38 2  240.52

'      u'`         `i`^^-,.       y(•:':),,^1((*i::.-;-     t, 'Í=    '                 -`--
àus;tõTAF_     Ú  `   \);,,,^r!=<  \fy\`      "

t„ cí

FONTE:                                                                                                                             ENCARGOS SOCIAIS:                                                         Bi)i

SINApl. 02/2022.  MARANHÂO                                                                      DESONERADO:  EMBUTIDO  NOS  PREÇOS

ORSE 01/2022.  SERGipE                                                                    UNITÁRIOS  DOS  INSUMOS  DE  MÃO  DE  OBRA,  DE                    1.277
P.g,na  3  de
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1_0 lNSTALAçÕES  HIDRO.SANITÁRIAS

1.1 ACUA

111 89356 SINApl Tubo  pvc rigida  soldôvel  marrom  p/ ágiia, d  = 25 mm (3/4...).  indusive conexóes'. 13.00 20,18 262,30
112 89355 SINApl Tubo  pvc rlgido  soldável  maríom  p/ água, d  = 20 mm (1n'-.).  inc{usive conexõos" m 5.55 16.95 94,05

113 89448 SINApl Ti/bo pvc rlgido soldàvel  marrom  p/ água, d  = 40 mm  (1   12..'').  inclusive conexões" m 17.75 19.78 351.11

114 50d8 ORSE Caixa  ci'água  em fibra de vidro -instalada,  sem estrutura de suporte cap   i  ooo  ii(ros und 2.OC) 963.81 1  927.61

1.2 ESGOTO

121 91793 SINApl
Tubo pvc rigido c/ anéis.  poma  e bol§a  p/ esgo\o secur\dáno.  d =  50mm.  irnciusiveconexoes

m 20,00 93.63 1  872.59

122 9 1 792 SINApl
Tubo pvc rlgido c/ anóis,  pcin!a  e i)oisa  p/ esgoto  secundário.  d = 40mm.  inclusiveconexões

m 10,00 S`  -\\ 576.95

`:S 89714 SINApl Tubo pvc rigido c/ anéis,  ponia e bolsa  p/ osgoto  pnmáno.  d =  100mm m 20.00 60.04 1  200.89

124 98107 SINApl Caixa do gordura -'..cg"  . (50 x 50 x 65cm)" und 1.00 283,60 283,60

25 83446 SINApl
Caixa de passagem  em alvonana  de ti|olos  maaços  esp  = 0.12m.  dim   im  = 0 40 x04oxo6om

und 1.00 227,69 227,69

i 89709 SINApl Ralo sifonado em pvc d  =  100 mm,  salda 40 mm,  com grolha acabamento branoo und 2.00 19,66 39,31

127 89707 SINApl CaLxa Siíonada  em  pvc d:100.  salda 50  mm ur\d 1.00 4768 47,68

128 95463 SINApl Fossa  séptjca  (dimensõos iniemas  3.00xl .70xl ,50m) und 1.00 2  550.95 2  550,95

129 98094 SINApl
Sumidoiiro paredes com  blocos  cerâmcos 6 (uros e dimensõss ir\lemas de  1.50 x15oxo60m

und 2.00 2 986.28 5 972.55

13 LOUCAS  E  METAIS

131 86931 SINAP'
Bacia  sani\aria com caixa  de descarga  acoplada,  inclusive assento ,  conjun\o de

lJnd 2,00 468.37 936.73fixaçâo,  anel de  vedaçáo,  `ubo de  ligação e  enga`e  plástlco.  adaptado para
deflcien(es tjsicos   conforrne esoecificacões

132 86939 SINApl
Lava`óno com  coiuna  inc[usive sifao piás(ico.  váivuia cíomada  para  pia e  engate

und 2.00 428.97 857,94oiástico   adaotado  Dara  deficientes tisicos   confome esDeciflcacóes

133 93441 SINApl

Pia de cozinna com  bancada em granito cmza  andonnha.  inclusive rodopia h=7 cm.
l'nd 1.00 131t66 131t66dim  1  40xO 60,  com 01  cuba  de aço  inox, sifào cromado, válvula cíomada, tomeiraemacciinox

134 C0356 SEINFFiA
Bancada em granilo cinza  andonnha.  dm  2 00xO 60.  inclusive  rodopla  n=7 cm,assentada

1.00 1238,50 1  238,50

135 86920 SINApl Tanque  em louça branca.  c/ válvula e  sifáo de  plástico e tomeira und 1.00 753.83 753,83

136 89353 SINApl Regisüo cíe gavela 3/4" " und 1.00 4ô,61 ó6,61

137 94495 SINApl Regisüo de gavela  1"" und 2.00 72,52 145,04

138 94497 SINApl F`egist/o de gavota  11/2"" und 1.00 125,06 125,06

139 13114 ORSE
BarTa de apoio  para deficiente  em ferro galva"zado de  11A'~`,  L =  90cm  (bacia

und 4.00 227,39 9`\95€sanitána\   ]nclusive oarafusos de fixacáo e  DinLura"

1310 12128 ORSE
Barra do apoio para deficiente em terro galvanizado de  11A2.H',  L =  140cm.  em

und 2.00 466,21 932,41fomato  U  /lavatóno`   incJiisive  Daratiisos de fixacáo o ointura"

1311 741 251002 SINApl
Espelho de cns`al 4mm, com rnoldura  de alumínio.  acabamento em  lammado.  dim40x90cm

m2 1.00 893,66 893,66

s  T`    +oiÁLÍ,t+;;`íÍv  ^,ãt>(;
)(`  `J'   ,   `í\`y   cÁ`¥`,)}``,'{3`¥;í(L.

;L;;r}*::}Ú,}£y,y\L:}()£``,~Ú\~{_)
r.{:`;`Íy,:X`^-,\y:,àãrÉ;S*8;

lNSTALACOES  ELETRICAS  E TELEFONICAS (380/20V)

21 3395 ORSE Ponlo de  luz  em teto ou parodo,  com eletroouto  pvc flexlvol embutjdo. 1'1\1' 12.00 282.30 3 387,60

22 93142 SINApl
Ponio de  tomada  2p+t e universal.  de  uso geral  (tug).  em paredes.  com  eletroduio de

und 15.00 194d6 2  916.90Dvcflexlvel   caixa   cabo e  chumbamenlo

23 677 ORSE Ponlo de  lelefone.  com  eleiroduto de pvc n.gido embutido und 1.00 183.17 183.17

24 98307 SINApl
Pon`o de `omada  para computador.  com  eletroduio de  pvc roscavel eml)utido. und 1.00 47,39 47,39
incJusive  aLerramento

25 92023 SINApl lnterruptor 01  seção smples und 4.00 42,44 169,7d

26 91969 SINApl lnterruptor 03 seções  simples und 1.00 68,82 68,82

27 92023 SINAP' lntemptor three way PT 2.00 42,44 84.87

28 83463 SINAP'
Quadro de dis\nbuição de  embutir.  com  barramento.  em ct`ape de  aço.  para  até  i2 und 1.00 634.54 634.54
disiumores i)adráo  euroDeu /linha  branca\   oxclusive disiunlores

29 74 1 30/001 SINApl Disiuntor temomagnetico monopoiar i o A,  padhão  DIN  (linha branca) l'nd 2.00 15.45 30,90

21C) 74 1 3omo 1 SINApl D[siun`or tormomagnetico monopolar 16 A,  padrão  D/N  ([inha branca) und 2.00 15.45 30.90

211 74 1 30/001 SINApl Disiiintor (ormomagneüco  monopolar 20 A,  padrão  DIN  (linna bíanca) und 1.00 15.d5 15.45

212 74 1 30m04 SINApl Disiur`tar tormomegnetico `npolsí 20 A,  padráo OlN  (linha branca) und 1.00 100.68 100.68

213 8193 ORSE Disiuntor bipolar OR  32 A  -  Disposiiivo Íe6idual dfferenclal.  üpo AC,  30MA und 1.00 266.34 266.34

214 C1637 SEINFRA
Luminâna fluorescente de  ombu(ir abona  i  x 32 w.  compieta.  conforme und 2.00 105.34 210.68
osoeaficacóes

215 C1637 SEINFRA
Luminána fluorescenie dg embutir aber\a 2  x 32 w.  completa.  conforme und 9,00 105.34 948.06
esoecificaobes

2.16 97608 SINApl
Liimináíia tipo tariaruga  para área extema.  corpo em alumlnio tundido piniado. und 1.00 188.69 188.69
difusoí em vidro tnsado \emoorado com  làmDada fluorescen`e comoacta de 20w

~),       Új     íç    >,YíS   í}!}`};:((,i¥_,(;;à):,tí5,)")_s+
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3.0 ESQUADRIAS

3.1 MADEIRA

311 90843 SINApl

Pona  em  madeira de lei,  lisa.  semi-Óca.  0 80 x 210 m.  inclusive balenle em madeira
und 6.00 1  040.04 6 240.24de  lei  1:014m  (caixão) com 02 iogos de  alizaí.  dobradica galvanízada 3." x 3"

fechadura  oorta  intema   confome  esoeclficôcões"

3.2 METÁLICAS
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321 94559 SINApl Esquadria de caixilho do fem) tipo  basculante. exclusive vi.dro m2 13,20 12  761.47

SUB.TÓTA*,       ,    ,Á         ^,,>`{,Í\,:íg    r,t,,    t   t \
•-:Li:Í   j\1  ytÀ:`'^(\:;;,`',í:'.

x

ó.O COBERTURA

41 925do SINApl
Estrutura  de madeiía  para cober`iira  com telha  ceíàmica.  vão de  3.00 a  7,00m.  emmacíeiracíeioi m] 152.78 113.58 17  352.75

42 94221 SINApl Emassamonto de cumeeira com telna ceíâmica m 18.20 23.93 435.54

43 94204 SINApl Telhamonlo oom (elha  ceràmica cônai comum m2 152.78 53,77 8  214.98

44 96111 SINApl Forro de  PVC, e=20cm, com esirutura em aço.  inclusivo rodafom m2 16.58 80,50 1  334,72

s,uP'J\OT6
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6.0 REVESTIMENTO

51 90408 SINApl
Reboco de teto.  com argamassa `raça  -  1  2 9 (cimer``o / cal / areia).  espessura  i ,5Cm

m2 24,S5 30.11 739.24

52 89170 SINApl

Revesthento cerâmico para piso ou  parede.  pei  -4.  dimensões  10 x  1o cm.  apiicado
m2 80,22 77.48 6 215.09com  argamassa indus(nalizada ac-i.  re]un(ado.  exdusive  regulanzaçào de  base ou

emboco  conforme esDecíficacões0 89171 SINApl

Revestimento cerâmico para piso ou  parede.  pei  -3,  dimensõos 20 x 2C) cm.  apiicado
mz 59.80 63,45 3  794,56com aígamassa  indusinalizada  ac-i.  Íejuntado,  exclusive regulanzaçáo de base ou

eml)oco   cor\forme esi)ecificacõe§

5¥\B\TTOTAç;;í:{   !,'`,t{.ç(   Yí';í2^;
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6.0 PAVIMENTAÇÀ0

61 95240 SINApl Lastro de conc/eto  smples regulanzado  para  piso m2 7.69 16.31 125,40

62 40780 SINApl Regulartzaçáo de  base  para  revest  de  pisos com  arg  traço.  osp.  média =  2.5cm m2 101.57 10.64 1   080.44

63 89171 SINApl

Reves(hen(ci ceràmico para  piso  ou  parede,  pei -4 oLi  5, dmensões 40 x 40 crTi.
m2 1  C)1.70 63.45 6 453.29aplicado com  argamas§a  industnalizada ac-i,  reiuntado.  exdusive Íegulanzaçao de

base ou emboco  contorme esDecmcacões

64 94992 SINAP' Calçada de proteçào, em placas da concreto 6ox60cm T, 29,50 100.33 2,959.85

65 94992 S'NAP' Rampa do acesso em concíeto .ao estru\ural mJ 9,45 100.33 948.16

66 98689 SINApl Soleiras em graniio anza  andomha larguía  15 cm espessura 2  cm m 4,80 120.83 579.98

SUB.TOT'Art3t;          `    \,     ,L,t`    `„
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70 PINTURA

71 88431 SINApl Apiicaçáo manual de pinluía   com  (inta lá(ox acrllica  em  paredes e teto, 2  demãos m] 292.46 22.90 6 696.34

72 8624 OESE
Emassamenlo de superficie com aplicaçao cle duas demao do  massa acrílica, m2 292,46 18,91 5  530.42
ü<amento e  re`ooiies

73 `````3€-\``.``
S'NApl

Pintura  para sLipemcies de  madeiía  com apllcação de 01  demão de fundo  simético m] 20.16 20.67 416.80
"velador  01  demao de  massa  a óleo e 02 demãos de tinta  esmalte  ou óleo

74 954ô8 SINApl
Pintura de acabamento com  lixamemo.  aplicaçáo de 01  demao de tinLa à  base de m, 28.60 45,19 1  292,52
zarcâo e  02  demãos do ünle esmalte ou óleo

§lF}T9T£¥£\>'LVL=)^;L*:'(+f,::;L,`:l`'
`11   1"/,•s'„,\,y,`,1
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a ELEMENTOS  DECORATIVOS  E OUTROS

79494mol SINApl
Quadro escolar de  madeira.  com  pona  giz e  moldura  e revestimon(o em laminado M2 403 487.13 1963.13
melamínico verde

82 2388 ORSE Quadro escolar para  muíal em Íeliro verde M2 1,00 430.97 430.97

83 72117 SINApl Vidro liso plano tíanspatrente 4 mm M2 12,10 278.39 3 368.47

84 72 1 22 SINApl Vidro canelado transpatrente 4 mm M2 1,10 237.15 260.87

85 1S11 ORSE
Ex\in`or de  pó químoo ABC, capacidade 6  kg.  alcance  médio do iato 5m  ,  tompo de

UN 1  .OC) 346.54 346.54
descaroa  12s   NSR9443   9444   10721

86 091 Própno
Amáno de cc»zinh@ em  madeira cam revestimento melamlmco conforme  projeto  (AC-02\ un 1.00 2  364,81 2  364,81

87 CC)864 SEINFRA Mastro para  bandeiras confome espscificações Un 1.00 4  761.23 4  761,23

SUP.T9TAii:^;7:;.tjv¥\>:;`¥t,},{{
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9.0 LIMPEZA  DA OBRA

91 9537 SINApl Limpeza geral da  obra m2 111.03 3.08 341.70
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10.0 SERVIÇOS  EXTRAS

10.1 SERvlços  PRELI MINARES

1011 74209/001 SINApl PLACA 0E  C)BRA  EM  CHAPA  DE AC0 GALVANIZADO m? 6,00 416.07 2 496.43
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10.2 MOVIMENTOS  DE TERRAS

10,2.1 55835 SINApl REATERRO  INTEFWO (EDIFICACOES) COMPACTADO  MANUALMENTE m) 25.40 60,56 1538,11

Stu.B:T?+*L:}  _\    `   `<~*  LT;+;*!;};;}|í\,~   L      =\:`.`
^,-€      ,y     ,      .,(*       ,,-`.y     (
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10.3 SUPERESTRUTURA

10.3.1 PILARES

10311 92443 SINApl
MONTAGEM  E  0ESMONTAGEM  DE  FORMA  PARA PILARES  .  EM  CHAPA DE m2 16.24 43,03 698,89
MADEIRA COMPENSADA  PLASTIFICAOA COM  REAPROVEITAMENTO
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10  312 92775 SINApl
ARMAÇÃ0  0E AÇO CAôO.  DIÂMÉTRO 5 0MM.  lNCLUSO  FORNECIMENTO.

kg 15.66 21.30 333,57CORTE   DOBRA  E COLOCACÂ0

10313 92778 SINApl
AF"AÇÃO  DE  AÇO CA-50.  DIÂMETFio  10 0MM.  lNCLUSO  FORNECIMENTO.

kg 104.40 17,55 1831,80CORTE   OOSRA  E COLOCACÃ0

10  314 92722 SINApl
CONCRETO ARMADO  FCK=25MPA  FASRICADO  NA 0BF{A. ADENSAOO  E

m. 1.16 676,99 785,30
LANCADO   PARA PILAR

10.3.2 VIGAS

10  3  21 92479 SINApl
MONTAGEM  E  0ESMONTAGEM  DE  FORMA  PARA VIGAS.  EM  CHAPA  0E

m2 60.20 81,97 4 934,63
MADEIRA COMPENSADA  PLASTIFICAOA COM  REAPROVEITAMENTO

10322 92775 SINApl
ARMAÇÃ0  0E AÇO CAJ50.  0lÂMETRO 5 0MM,  lNCLUSO FORNECIMENTO.

kg 58.05 21,30 1  238,71
CORTE   00BRA E COLOCACÃO

10 3 2  3 92778 SINApl
AF"AÇÃO  DE AÇO CA-5C).  DIÂMETRO  10 0MM,  lNCLUSO FORNECIMENTO.

kg 387.00 17,55 6 790,29
CORTE   DOBRA  E  COLOCACÃO.

10324 92726 SINApl
CONCF{ETO ARMADO  FCK=25MPA  FABRICA00  NA OBRA, AOENSA00  E

m3 4.30 654,57 2  814.63
LANCADO   PAF`A VIGA

10.3.3 VIGAS

10  3  31 742o2mol SINApl
La]e  pré,moldada treliçada  para torro,  inc[usive cepeamento (fck=25mpa)  eescoramomo

m2 84.60 136,26 ii  527,25

x        {       _`. `        `     -``      -    ,`i,   ,,  ,(-S̀,         -,''`    u`                .       ^\\/`              `     ,        X   `    =.':/Y^`.>\À;\:`Ú;<L:T;`i`^`'.(/;3,;(í|í`;+:J;í\.`tÁt;.:J(,^;'    {,/:üY¥:SUB-TOTAL'¥t(` •,  ',,-,,^,   -,\.-,,`,í   ,,      ?),,)\ ..,
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+ PAREDES  E  PAINEIS

1041 e9168 SINApl
Alvenana de  bloco cerâmio]  (9xl9x25 cm),  e  = 0 09 m.  com  argamassa traço -12  8

mi 85.85 89,43 7 ffJ7 ,42/cimen\o / cai / areia`

'{,^<            ,`,(^
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10.6 REVESTIMENTO

1051 87905 SINApl Chapisco  em parede com argamassa  uaço ,  1  3 (amenLo / areía) m2 354.52 7,71 2 734,44

1052 87881 SINApl Chapisco  om tolo com  argamassa traço -  1  3 (cmento / areia) m2 77.96 7.16 558,50

1053 89173 SINApl
Emboça de parede.  com argamassa  Úaço -  1  2  9 (chento / cal / areia).  espessura15cm

m2 140,02 S `_.  , 9 4  673,98

1054 89173 SINApl
Reboco de  parede.  com argamassa traço -  1  2 6 (amento / cal / areia).  espessura

m2 214.50 __. 3   , 9 7160,182 o cm  /massa  única\

1055 90408 SINApl
Reboco do (eto.  com  argamas§a  t/aço -1  2  9 (cmento / cal / areia),  espessura  i .5

m2 53.41 30.11 1   608.27
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1.0 lNSTAIAçÓES  HIDRO.SANITÁRIAS

1.1 AGUA

111 89356 SINApl Tubo  pvc Íigido  sc»idávei  mamm  p/ água.  d  = 25 mm  (3/4.H.),  inclusive conoxõos" m 13.00 20,18 262,30

112 89355 SINApl Tubo  pvc Íigido  soidávei  marrom  p/ água.  d  = 2o mm (inLH.).  inc]usive conexões" 5.55 16,95 94,05

113 89448 SINApl Tubo  pvc Ílgido  soldável  maírom  p/ água.  d  = 40 mm  (1   1Q""),  lnclusivo conexões" m 17.75 19,78 351,11

114 5048 ORSE Caixa d'água  em fibra  do vidro -inskilada`  som estrutura de suporte cap   l,ooo iitros und 2.00 963,81 1   927,61

1.2 ESGOTO

121 91793 SINApl
Tu bo  pvc rígido  c/ anéis.  ponta e  bolsa p/ esgoto secundáno, d = 50mm.  ií`ciusive m 20.00 93.63 1   872.59
conexões

122 91792 S'NAP'
Tubo pvc n.gido c/ anéis,  ponta e  boisa  p/esgoto secundáno. d  = 40mm.  indusive

m 1  C),00 57.7C) 576.95
conexões

123 8971d S'NApl Tubo pvc rígido c/ ar\éis,  ponia e  boisa  p/ esgoio  pnmáno.  d =  ioc)mm 20,00 60.04 1  200.89

124 98107 S'NApl C xa de gordura -`.'cg"  .  (50 x 50 x 65cm)" LJnd 1,00 283.60 283.60

125 83446 SINAP/
C xa do passagem  em alvenana ae tijo(os maaços esp  : 0.12m.  dim   in(  =  o 4o x

und 1,00 227.69 227.69
0 40 x 0 6C)m

89709 SINApl R o  si/onado em  pvc d =  100  mm.  saída 40  mm.  com grelha acabamenm  branco und 2,00 19.66 39.31

Ul€ilclíl S'NAP' C xa  Sifonada em pvc d=100.  saída 50 mm und 1,00 47.68 47.68

128 95463 SINApl Fossa séptica (dimensões  intemas 3.00xi .70xi .50m) LJnd 1,00 2 S50.95 2 550.95

129 98094 SINApl
Sumdouro  parodos com  blocos cerâmcos 6 furos e dimensõos lntemas dB  1,50 x

und 2,00 2 986.28 5 972.55
1  50 x 0 60 m

1.3 LOUCAS  E  METAIS

131 86931 S'NApl
Bacia  sanitana com caixa de descarga  acop[ada,  inclusive a§sento .  conjunto de

und 2,00 468.37 93ô.73ÍLX açáo.  ar\el de vedaçáo.  iubo de ligação e enga`o  plástjco.  adap`ado para
defiaentes fisicos   conforme esoecificaoóes

132 8ô939 SINApl
Lava(ório com  coluna  inclusive §ifão plástjco.  válvula cromada pa/a  pia e engate

und 2,00 428.97 857.94
i)iásüca   adaotado oara defiaentes físicos   conformo esoeaficacões

133 93441 S'NApl
Pia do cozinha  com  bancada  om granito cmza andonnha.  inclus]vo rodopis n=7 cm,

und 1,00 1  311.66 1  31 1 .66dim  1  40xO 60L  com 01  cuba  de aço inox.  s#ão cromado.  vá\vula cromada.  Lornoira
em  aco inox

134 C0356 SEINFRA
Bancada em  granito anza andohnna,  dm 2 00xO 60,  inclusive rodopia h=7 cm.

1,00 1  238.50 1  238.50
assemada

135 86920 S"Apl Tanquo em  louça  branca.  c/ válvula  e sifão de pla§tico ® tomo[ra und 1,00 753.83 753.83

136 89353 SINApl Registro de  gaveta  3/4" .. und 1,00 46.61 d6.61

137 94495 SINApl Registro de  gaveta  1"" und 2,00
- `-  ± ``

145.04

138 94497 SINApl Registro de gave(a  11C"" und 1,00 125.06 125.06

139 1 31 1 4 ORSE
Barra de apoio  para deficlen`e  em ferro  galvanizado  de  11E....,  L  : 90cm (bacla

und 4.00 227.39 909,56
Sa nitâna\   inclusivo Darafusos  de fLxacào e oin`ura"

1310 12128 ORSE
Barra de  apoio  para deficiente  em feríci galva"zado de  112`..,  L  =  140cm,  em und 2.00 466,21 932,41
Íor rnato  U  Ílavatóno\   inclusive  oarafusos cle fixacáo e  i)intura"

1311 74125/OC)2 SINApl
Espelho de cnstal 4mm, com moldura de alumlnio,  acabamento em Íam]nado.  dim

mz 1.00 893,66 893,66
4o x 90cm

éúB-Tot4`lT.\`í?`Á;'í;``::8:\t.T;:`.,jí;'`'   ,\`,'        >.„v:   `Ár-Á(,j(';,\T>-À,,`r) '
- `\:Íri=}3y;i``^Zt,£e:!§,8:,2yg:À

lNSTAIACOES  ELETRICAS  E TELEFONICAS (380/20V)

z 3395 OFisE Pon\o do liiz om `oto ou  parede.  com eletíoduto pvc floxlvsl  ombuüdo und 12,00 282.30 3 387.60

22 93142 SINApl
Ponto de tomada 2p+t e  univeísal,  de uso geral  (tug), em  paredes.  com  eletroduto de und 15.00 194.46 2 916.90
OV c floxívol   caLxa   cabo e chumbamen\o

23 677 ORSE Ponto de toiefono.  com eleüoduio de pvc rigido embuüdo und 1.00 1 83. 1 7 1 83. 1 7

24 98307 SINApl
Ponto de tomada  para  computador.  com eletroduto cíe pvc roscavel embutido, und 1.00 47,39 47.39
ir`ciusive aterramen\o

25 92023 SINApl meíTupioí Oi  seçáo simplos und 4.00 42,44 169,74

26 91969 SINApl lmemjptor O3  seçõe§  smplos und 1.00 68,82 68.82

27 92023 SINApl lnterruptor mree way PT 2.00 42.44 84.87

28 83463 SINApl
QLiadro de distrii)uiçáo de  embuiir.  com  barmmento.  em chapa de aço.  para até  i2 und \00 634.54 63d.54
d 1untores Dadrãa  euroDeu /linha  l)ranca)   oxclusive disiuntoíes

29 74130mo1 SINApl D' untor iermomagneüco monopolar 10 A.  padrão  DIN  (linha branca) und 2,00 15.45 30.90

210 74130mo1 SINApl D' un`or `ermomagnetico monopolar  16 A.  padrão  DIN  (lir`ha branca) und 2,00 15.45 30.90

211 74130/001 SINApl D umor termomagneuco monopolar 20 A.  padrao  DIN  (linha branca) und 1,00 15.45 15.45

212 7413omo4 SINApl D iunlor teímomagnetico tnpolar 20 A.  padrao  DIN  (linha  branca) und 1  .OC) 100.68 10C).68

213 8193 ORSE D untor bipolar DR 32 A -  Dispositivo residusl  dífeíencial.  `ipo AC.  30MA und 1.00 266.34 266,34

214 C1637 SEINFRA
Luminária fluoíescento c!e embutir aber(a  1  x 32 w  completa.  confome und 2.00 105.34 210,68
es i)ecificacóes

215 C1637 SEINFRA
Lummána fluorosconte de  embutir aberla 2 x 32 w. completa, confome und 9.00 105.34 948.06
esoociíicacões

216 97608 SINApl
Luminàna  üpo ürtaruga  para áíea  ex(ema.  corpo  om alumlmo fundido pintado, und 1,00 188.69 188.69
d'fusor em vidro fnsado temi)erado com lâmoada fluorescente comDacta de 20w

<„,  )^`Í`\,`Y            )?¥`}\(    }    ?    \^)    |\    .`,`+\z;j\!-()(    \;Sj)>Y<^íS(.~::5;\ç\^,fç{:t>,g{):r<:`-í*^`'.í#)i),!S'{tt¥5io,'í¥^,vr,';»,v¥`\(;rí5{^^``ar;h';;;;{¥à<^rji:;S:ã8|`,?j`%'`f*ií{;:^}(Xjy=:,í^?^3`d`Ç^{€-:`i

y ,,  ,L   f`í;   j ,  =(`{y`>  r.h   `,,tt^„;;ãl;,'¥2Lt;}tsiâõisvài

SuB-T      +AJ.íí;{;=  Ê.^    €,,S,7\  '¥;tt`^£Yt',à:^.íÉ`  ;`\?'tz\;  L~íst: ¥`'2ç.\`;j;:,£;,.,&t;,`írçrT:yy,,.`,t\í.,t%X;t`,STÃríí`,,€t7;\\`tí,õjí.t"^Ú..;;§sÍ;f2;;#ã3;,íí,\çít&]2%Sí\íS¥;*,:j,ítSkç:\j.^:t¥; ('`-.¥3jáàxs;:íL`t\9   `=\`¥í.`,:.)\
i~:  `Í     L'   ,(,    #?t`.ítà5í   t   ¥.T

3.0 ESQUADF`lAS

3.1 MADEIRA

311 90843 SINApl

Pona  em  madeira de lei,  lisa.  se"-Ôca.  0 80 x 210 m.  inclusive  batente  om madein3
und 6.00 1  040,04 6 240,24de  lei  1=0  14m  (caixao)  com 02 iogos do alizar.  dobradica galvanizada  3". x 3"

techadura Dona in(eína  canfome esoocmcaoões"

3.2 METÁLICAS

321 94559 SINApl Esquadna  de caixilho de te/it) tipo  bascular`(e.  oxclusive vidro m, 13.20 966.78 12,761.47

r n
rasina  1 oe



tR:Í`*S;.í:„                                                          PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAjAÚ / MA
Á*                                      CoNCLUSÂO  DoS  SERVIÇO§  DE   CONSTRUçÃO  DE  ESCOLAS  EM  ALDEIAS INDIGENAS

m"mnÁ             -€                                                         PLANILHAORÇAMENTARIAPARANOVAL!CITAÇÃO

t    lD'29647 \V\`y\tíÉSCOL`A\bÉ04S\ÃLÁbÉÀU\ri\.y\\Á`L-óEl`ÀtiüR`Ího\``-\J2Ád; 1,)\)(\     (           `-

tÉRMot)E^ç`çiM,pÃÓMr'`ss`o.-Na\i 37^ü`/,2Ôi à  ¥`  ¥
•.          (     \^,^/^`,      `,(-,,,Ú__C,h

Ú          ffiif       ¥tig

)!    y    yy     '      gl ¢,"®

1£%__,

*Íg¥('`Ú.              "
]€``üT#<T#~  ,   3S'     , F`.     '.:.1 = \,r' , ,

ó.O COBERTul"

41 94221 SINApl Emassamento de cumeeira cam  (elha cerâmica 18,20 23.93 435.54
42 94204 SINApl Telhamento com telha cerà"ca canal comi/m m2 61,82 S 3\  ` ` 3 324,06
43 96111 SINApl Forío de  PVC.  e=20cm.  com  os\"lura  om  aço,  inclusi-ve rodaforro m2 16.58 80,50 1  334,72

SUB-TOT
?L\;l,`(;-,`)L),l`í,;,-       -r       .,            _

•   ,    ~.  -       ,-.-'  `~,   -`   .     -3   =í   ,y     y      ,)) «

5.0 REVESTIMENTO

51 90408 SINApl
Reboco de teto.  com  argamassa  traço -  1  2-9 (cimen(o / eal / areia),  espessura  1.5

m` \ i  _\ e 30.11 433.01

52 89170 SINApl

Revestimento ceràmico para piso ou parede,  pei -4.  dimonsões  1 C) x  10 cm.  apiicado

mi 80,22 77,4e 6 215,09com  argarnassa industnalizada ac-i.  reiuntado.  exclu§ive  regulanzaçâo cle base  ou
emboocí  confomo  esoecificacões

53 89171 SINApl

Fievesümento  corâmioo i)ara  piso ou  paredB,  pei -3,  dmensõos 20 x 20 cm.  aplicado
m2 59.80 63.45 3 794.56com argamassa  indusmalizada  ac-i.  reiunlsdo,  exclusive Íogulanzaçáo do base ou

emboco   coníorme esoecificacões

su:ê\i`+Q+ÁÉtí;;y`;`;;nj`;!**;. ¥+)(    ,      :;`'-\"):   t`)Úí{`)),y'h:'rT`/, `
:t--*'=l(-,\,Íji-;(

^--?i;t,-,\,`zí,`y'_-,-_--'?cj;';_:tg:
Q

01 PAVIMENTAÇÃO

89171 SINApl

Revestimento ceíámico para piso ou paredo.  pei  -4 ou  5.  Oimensões 40 x 40 cm,

m] 101,70 63.45 6 453.29aplicado com aígamassa industrializada ao-i,  reiun(ado.  exclusive  regulanzaçào de
base ou  emboco  contorme esDecfficacões

62 94992 S'NApl Calçada de píoteçáo. em placas de concíeto 60x60cm mz 29,50 100.33 2 959,85
63 94992 SINApl Rampa de acesso em  concíeic) não estrutuíal mz 9,45 100.33 948.16

64 98689 SINApl Soleiras em gíanílo anza  andomha largura  15 cm espessiira 2  cm m 4.80 120.83 579.98

sÜB-TOT :`_-i!       t     w's..\}.:`;}~.`)í;í;>;:}^{(Y}*?i!Y^,y+`Á;S~c* ft w

7.0 P'NTURA

71 S8431 SINApl Aplicação  manual de  pintura  com tinú  lálex acn.lica em  paredes e teto.  2 demaos m2 292.46 22.90 6 696.34

72 8624 OESE
Emassamento de siipemcie  com aplicaçáo de duas demão  de  massa acíi'l[ca,

m? 292.46 18,91 5 530.42ixamen(o e  retoaues

73 187391001 SINApl
Pinlura  para superficies de madeira  com aplicaçào de 01  demao de tundo siniético

m2 20,16 20.67 416.80mvelador  01  demáo do ma§§a  a  óleo e 02 demãos de lmLa esmalLe ou  óleo

74 95468 SINApl
Pintura de acabamen\o com  lixamento, aplicação de 01  demão de ünta à  base de

m] 28,60 45.19 1   292.52zarcào e 02  demãos de tjnla esmalte au  óleo

suB:toTA Í;-í,y(T;:      ^,Ú, :y„`;y,^       Ú  -,-   ,;•Á</^`( ;^1
~

`

8.0 ELEM ENTOS  DECORATIVOS  E OUTROS

8,1 79494mo1 SINApl
Qiiadro escolar de  madeira.  com  pona  giz e  moldiira  s rovestjmento em laminada

M2 4.03 487,13 1963,13melamlnicx) verdo

82 2388 ORSE Quadro escolar paía  mural em feiiro vorde M2 1.00 430.97 430,97

8,3 72117 SINApl Vídro  liso  plano transpairento 4  mm M2 12,10 278.39 3 368.47
84 72122 SINApl Vidro canelado transpatrente 4  mm M2 1,10 237.15 260.87

5 1511 ORSE
Extimor do pó  químico ABC, capacidade 6 kg.  aicance  médlo doiato 5m  .  tompo de

UN 1,00 346.54 346.54descaroa  12s   NBR9443  9444   10721

091 Própno
Armàno de cozinna  om  madeiía  com  revestimento  melamínico conforme proioto  (AC-C)2\

un 1,00 2 364.81 2  364.81

87 C0864 SEINFRA Mastío  para bandsiras confomo  ospocmca9Ões un 1,00 4 761.23 4  761.23

süààfoíAü:\`    ;``2(Í;      í}/\`c.`  i;~;/';\ í} „);:`Y5¥ií\\=/^:`^yt`,.,y_y,-,,((,tÁ~;\L.\`:„:-:j^:7,``t(+;`í'Àd:.yí.Ú:\;.,.>ÀÁ`\,

'`'i_1   :   `-,,   .  J,,' Úi;tj'*``,^\ã'-.:-:,,:'`1\;-;:;;;;!,::;t

9.1 LIMPEZA DA  OBRA

91 9537 SINApl limpoza goral da obía ma 111,03 3.08 3dl .70

-,` =t'     ,``;`^y    ,.ç^`),-n,
'\\      ;'»\  tt',;\t'`\<tçí,';'t'     7}ht(,}                                                                                                  \       >;  (fl*9i!:t!:jãj\S;i;i'2Ât(;'}%;+       '`-Á%
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-Ú_^,,-.J3,,ãi`il,`r-:,,,-+,(-^:íl:

10.0 SERvlços EXTRAS

10.1 SERvlços  PRELI MINARES

1011 74209/001 SINApl PLACA 0E OBRA  EM  CHAPA DE ACO GALVANIZADO mz 6,00 416.07 2 496.43

í(   })ÍJ)t{í;\i_Í    Á``'t3   \   )ií`{Sm                  jú'   )ty("   `~,'{`r`^^-.,vj         (€`(   t.'twdri`á(Ár`Zçí,,'t>:}.iii%,„Ú    ,rít`*r2\`.£{     'tc`7}^    €*:`'*`¥`     iíríi`i¥}^"rii^   (^t-`}`   \   3r¥§4   Jt
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FONTE.                                                                                                                                  ENCARGOS  SOCIAIS:                                                           BDi

JURAci BARBoSARiBEiROJÚNioR                                                                              SINApl  -02/2022.  MARANHÃO                                                                           DESONERADO:  EMBUTIDO  NOS  PREçOS

ENG°CiviLCREA iio2626ii-Z                                                                                      0RSE  oi/2o22 -SERGipE                                                                    UNITÁRlos  DOS INSUMOS  DE  MÃO  DE OBRA,  DE                    1,277

MONITOR  SIMEC/FNOE  -CRAJAÚ/MA                                                                                     SEiNFRA.  o27.  CEARA                                                                                                         ACORDO  COM  AS  BASES
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1.0 SUPERESTRUTUIU

1.1 V'GAS

'1 92479 SINApl
MONTAGEM  E  DESMONTAGEM  DE  FORMA  PARA VIGAS.  EM  CHAPA  DE

ma 60,20 81.97 4 934,63
M ADEIRA COMPENSADA  PLASTIFICADA COM  REAPROVEITAMENTO

112 92775 S'NApl
AF"AÇÃO  DE AçO CAJ5C).  DIÂMETRO 5.OMM.  lNCLUSO  FORNECIMENTO,

kg 58,05 21,30 1   236,71CORTE   008RA E COLOCACÃ0
`     .     ``` 92778 SINApl

ARMAÇÃO  DE  AÇO CA-5C).  DIÂMETRO  10 0MM.  lNCLUSO  FOF"ECIMENTO.
kg 387,00 17,55 6 790,29

CORTE   C)08RA  E COLOCACÃO

114 92726 SINApl
CONCRET0 ARMADO  FCK=25MPA  FABRICADO  NA OBRA, ADENSADO  E

m] 4,30 654.57 2  814.63
LANCADO   PARA VIGA

1.2 LAJE

121 74202/001 SINApl
Laio pró-moldada  Ueliçada  para forro.  inclLisive capeamenLo (fck=25rnpa) e

m. 84,60 136.26 11  527.25
escx]ramento

sÜE`iToiÃ »

2.0 lNSTALAçÓES  HllJRO-SANITÁRIAS

2.1 AGl'A

211 89356 SINApl Tubo pvc rlgido soldável  marrom  p/ água, d  = 25 mm  (3/4".).  incliisive conexões" 13,00 20.18 262.30

212 89355 SINApl Tubo pvc rlgido soldàvel maríom  p/ água, d  = 20  mm  (1 /2..").  inclusive conexões" 5,55 16.95 94.05

)3 89448 SINApl Tubo pvc rigido soidável  marrom  p/ água, d  = 40 mm  (1   12.").  inclusive conexõos" m 17,75 19.78 351.11

214 5048 ORSE Caixa  d'água  em fibra de vidro -instalada,  sem estruLura cle suporto cap.  i  000  li\ro§ und t l`l` 963.81 1  927.61

2.2 ESGOTO

221 91793 SINApl
Tubo pvc rlgido c/ anéis.  ponta  e bolsa  p/ esgoto secundóno.  d =  50mm,  Ínclusive

m 20,00 93.63 1  872.59
conoxõos

222 91792 SINApl
Tubo pvc rígido c/ anéis.  ponta  e boisa  p/ esgo(o secundáno,  d :  40mm.  inclusive

m 10,00 57.70 576.95
conexões

223 89714 SINApl Ti/bo pvc r(gido c/ anéis.  ponta  e boisa  p/ esgo(o pnmáno.  d  :  100mm m 20,00 60.04 1  200.89

224 98107 SINApl ixa  de gordura  -.."cg" -(50 x 50 x 65cm)" und 1,00 283.60 283.60

225 83446 SINApl
ixa  de pas§agem em alvenana do tiiolos maciços esp   = 0.12mL dim   int   :  0,40 x

lJnd too 227.69 227.69
0 40 x 0 60m

226 89709 SINApl 1o sifonado em  pvc d =  100  mm.  salda 40  mm.  com  grelha  acabamemo  branco und 2,00 19.66 39.31

227 89707 SINApl ixa  Sítonada  em  pvc d=100.  saída  50 mm und 1,00 47.68 47.68

228 95463 SINApl Fossa  sóplicô  (dimonsões intemas 3.00xl .70xl.50m) und 1,00 2 550.95 2  550.95

229 98094 SINApl
Sumidouro  pgredes com  biocos  cerâmicos 6 fuíos e dimensões intemas de  i.5o x

und 2,00 2  986.28 5 972.55
1.50 x o 60  m

2.3 LOUCAS  E  METAIS

231 86931 SINApl

Baaa  sanitana  com caixa  de descarga acoplada.  mc{usive assento , coniunto de
und 2.00 468.37 936.73fix açáo.  anel de vedação.  Lubo  de ligação o enga(e plá§tico,  adaptado para

deficientes físicos   contorme esoecfficacões

232 86939 SINApl .
vatório ck]m coluna inclusive sílão  plâsüco.  váiviiia cromada  para pia  o engate

und 2.00 428.97 857.9¢
tico  adaDtado  oara deficiemes flsicos  coníorme esoecfficacdes

233 93441 SINApl

de cozinha com bancada em  graniio anza  andonnna.  mclusive  rodopia  r\=7 cm.
und 1.00 1   311.66 i   311.6640xO 60.  cam 01  cuba de aço inox.  sifao cíomado,  válvula cromada.  (omeiracÓlnox

234 CC)356 SEINFFiA
Bancada  em  gra"to cinza  andonnha.  dim 2 00xO 60.  inclusive rodopia  h=7 cm, m 1.00 1  238,50 1  238,50
assentada

)5 86920 SINApl Tanque  em  louça branca.  c/ válvula  e sifào de plá§tico e  `omeira una 1.00 753,83 ` S `\  S S

l_ró 6 89353 S"AP' Regis(ro de gaveta  3/4" " und 1.00 46.61 46.61

237 94495                    SINApl Registro de gaveta  1 "" und 2,00 72.52 145.04

238 94497 SINApl Registro do gaveta  112"" und 1,00 125.06 125.ü5

239 1 31 1 4 ORSE
Barra de apoio para denciente  em ferro galv8"zado de  11E.-.,  L  = 90cm (baGa

und 4,00 227.39 909.56
nitána\   inclusive oaratu§o§  do íixacâo e omtura"

2310 12128 ORSE
8arra de  apoio  para deficiente em ferro galvanizaoo de  11ti'-.,  L  =  140cm,  om

und 2,00 466.21 932.41
formaio  U  Ílavatóno)   inclusive oarafusos de fixacáo e  Dintur8"

2311 74125m02 SINApl
E§pell`o do cnstal 4mm,  com molclura  de alumlnio,  acabamento em laminado.  clim

m2 1.00 893.66 893.66
40 x gocm

suiB-TOT
Z__         ````-_=-',   , -

3.0 lNSTAIACOES  ELETRICAS  E TELEFONICAS (380/20V)

31 3395 OFisE Pon`o do luz em teio ou  parede, com elolrodu\o  pvc flexlvel embutido und 12.00 282,30 3  387,60

32 93142 SINApl
Pomo de tomada 2p+t e univeísal,  do uso geral  (tug), em parodes.  com  eletroduio de und 15,00 194.46 2  916.90
Dvc t\exíve[  caixa  cabo  e chumbamento

33 677 ORSE Ponto de teleíone.  com eleü.oduto de  Dvc rlgido eml)uüdo und 1,00 183.17 183.17

34 98307 SINApl
Ponto de tomacla  paía computador,  com eletrodu\o do pvc roscavel  embutido. und 1,00 47.39 47.39
'n c usivo aterramenio

35 92023 SINApl intorruptor 01  seção simples und 4.00 42.44 169.74

36 91969 SINApl lme"pior 03 seçóes simples und 1.00 68.82 68.82

37 92023 SINApl lnteríuplor thíee way PT 2.00 42.44 84.87

38 83463 SINApl
Qusdro do distnbuiçáo de embuür,  com barramento.  em  cnapa do aço.  para ató  i2 und 1,00 634.54 634.54
dl siiintores  i)adrao eLirooeu  /linha branca\   exclusive disiumoreg

39 74130/001 SINAPI              D,siuntor iermomagnetico  monopoiar i o A.  padrão  DIN  (linha branca) und 2.00 15.45 30.90

310 7413omo1 SINAPI              Dl siuntor termomagno(ico  monopolar 16 A.  padrao  DIN  (linha branca) und 2.00 15.45 30.90

311 7413clmol SINAPI              DI sjuntor termomagneüoo manopolar 20 A.  padhão  DI N  (/ií`na bíanca) und 1.00 15,45 15.45

312 74130/004 S'NAPI             DI s/umor termomagne`ico tnpoiar 2o A.  padrào  DIN  (iinha branca) und 1.00 100,68 100,68

313 8193 ORSE             Dl siuntor bipoiar oR 32 A -Dispositivo residual  diferencial.  tipo AC.  30MA und 1.00 266.34 266,34

314 C1637 SEINFRA
Lu"nána fluoresconio de  embutir aberta  i  x 32 w, completa.  coíi(om8 und 2,00 105.34 210.68
Ôsoeciíicacões

315 C 1 637 SE"FRA Luminána fluorescen`o de ombutir abena 2 x 32 w.  complet8.  confome und 9,00 1 C)5,34 948.06
BSDeclficacões
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316 97608 SINAP'
Ld inána tipo tarta"ga  para área ext .  carpo em  alumínio (undiclo pintado,

LJnd 1.00 188.69 1 88.69
em vidío tíísado tomDerado com /âmDada fluorescente comoacta dB 2ow

s.up:r\9`TAL:~ay;:y:;`i:('/:,/7`'`
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4.0 ESQUADRIAS

4.1 MADELRA

411 90843 SINApl

Poria em madeira do lei.  lisa,  somióca.  0 80 x 210 m.  inc{usivo bateme em madeira
ur\d 6.00 1  040,04 6 240,24de ie[ l=0.i4m  (caixão) corn  02 iogos de ar, dobradica galvanlzada 3" x 3"

fechadura Dorta intema  oontome eso Ões''

4.2 METÁLICAS

421 94559 S NApl Esquadna  de caixilho de ferrci Üpo bascu nte.  exdusive vidro m2 13.20 966.78 12  761,47

SU'B`-Tot`A
(ttihl`Lí`;Xtlã''t

•^;i^.-((;`t`',:`),,*^o.yí:¥--,-j:`•,,v\>`(„:t)li(1(`--1X,\- t -
6.0 COBERTURA

51 92540 SINApl
Estrutura de  madeira para  cobehura com lolha cerâmica.  vao de 3.00 a 7.00m,  em

m2 152,78 113.58 17 352.75
madeira de  lei

52 9422 1 SINApl Emassamen`o de cumeoira  com  telha cerâmica m 18,20
`- ``   ± _\ 435.54

53 94204 S NApl Telhamento com (eiha cerâ"ca canal comum m' 152,78 53.77 8 214.98

4 96111 S NApl Forro  de  PVC.  e=20cm.  com  estruiura  em aço.  ií`c{usive  roclabrío mz 16,58 80.50 1  334.72
~#Ú€r`f|t,+jí)L\f~\rj;`\i,:{\'`,tí'{``|€:;Y;^^Í`Í+,7ty:ri?`(\('~Cj\.

h --;;;-Í':`,,-<Ú!;;,,;r.;,',,,;i?;5(

6.0 REVESTIMENTO

61 87905 S NApl Chapisco em  parede com  argamassa traço -  1  3  (cimento / aroia) mz 354.52 7,71 2 734,44

62 87881 S NApl Chapisco em  Leto com argama§§a  ti.aço  -  1  3 (cimen(o / areia) m, 77.96 7.16 558.50

63 89173 SINApl
Emboço de  parede,  com argamassa traço -  1  2 9 (cimen`o / cal / aroia).  espessura

m2 140.02 33.38 4  673.98
15cm

64 89173 SINApl
Rebooo de  parode, com  argamasga (raço -  1  2,6  (cimen`o / cal / aíeia).  espessura m] 214,50 33.38 7160.18
2 0  cm  Ímassa  única\

65 90408 SINApl
Reboco de teto.  com argamassa traço -  1,2 9 (cmento / cal / areia).  espessura  1.5Cm

ma 77,96 30.11 2 347.51

66 89170 SINApl

Revostimento cerâmico para piso ou parede.  pei  -4.  dimensões  10 x 10 cm.  aplicado
m2 80,22 77.48 6  215.09cam  argamassa indu§`nalizada ac-i.  reiun (ado.  exciusivo regulanzaçâo de  baso ou

emboco  conforme esDocificacóes

67 89171 SINApl

Revestimento cerâmco para piso ou  parede.  pei  -  3.  dimensões 20 x 20 cm.  aplicado
m2 59.80 63,45 3  794,56com argamassa  industnaiizada  ac-i.  reiuntado,  exclusive regulanzação de  baso ou

eml)oco  con/ormo esoecificacóes

suÉL:ioí4;í;jí:L:'íJ`;~Â:``:'\E^'t!{;Fü`Áí(\cJ:;}j
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7.0 PAVIMENTAÇÃO

71 95240 SINApl Lastío  de concreto  simples  regulanzado  para  piso m2 7.69 16,31 125,40

72 40780 SINApl Regulanzaçáo de  base  para rovest  de  pisos com arg  traço.  osp.  média = 2,5cm m2 101.57 10,64 1   080.44

73 89171 SINApl

Revestimen\o coràmioci para  piso ou  parede,  pei -4 ou  5.  dimensõos 40 x 40 cm.
m2 101.70 63.45 6 453.29ap icado com  aogama§§a  industnalizada ac-i.  Íejumado.  exclusive regulanzaçào de

base ou omboco   conformo esoeaficaôóes

74 94992 S NApl Calçada de  pro(eçáo.  8m  placas  de concíe`o 60x60cm m] 29,50 100.33 2 959.85

75 94992 S NApl Rampa do acesso em concreto não estrutuíal mz 9,45 100.33 948.16

6 98689 S NApl Soleirss sm  granilo anza  andoíinna largura  15 cm espessura 2  cm m 480 120.83 579.98

+-;;S_Ú8,,TPT
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8.0 PINTURA

81 88431 SINApl Aplicaçáo manual de  pmura   com  tinla  láiex acíihca  em  paredes e teto.  2  demãos m2 292.46 22,90 6 696`34

82 8624 C)ESE
Emassamen`o de superiície  com  apiicaçâo de  duss demâo do massa acrilica, m2 292.46 18.91 5 530,42
ixamon`o e  retoaues

83 =-\\\.,-\,,-\. SINApl
Pimiira  para  supeí(icies de  madeira com aplicação do 01  demáo de fundo sin(ético mz 2C).16

•    20.67 416.80
nivelador  oi  demão de massa a óieo e 0 2 domãos de  ünta esmalte ou óieo

84 95468 SINApl
Pintura de  acabamen`o com lixamento,zarcáoe02demáosdetintaesmalteo caçâo de 01  demâo do linta à  baso do0 m! 28,60 45. 1 9 1  292.52

§ü'B__tõt
w

p
ü •.,:

9.0 ELEMENTOS  DECORATIVOS  E  OUTROS

91 79494/001 SINApl
Quadío escolar de madeira.  com  porla  giz e  molduía  e Íovestimen`o em laminado M2 4.03 487.13 1963,13

amínico veíde

92 2388 ORSE Quadro oscolar para mural em teliío veíde M2 1,00 430.97 430.97

93 72117 S NApl Viclro liso plano transpatrente 4 mm M2 1 2, 1 0 278.39 3 368.47

94 72122 S NAP' Vidío canelado Üanspatrente 4 mm M2 tl0 237.15 260.87

95 1511 oRSE         :: timor de pÓ qulmlco ABC,  capacidade6 kg.  aicanoe médio do ja`o 5m  ,  tempo de
UN 1.00 346.54 346.54

§caro812s   NBR9443   9444   10721

96 091 Própno
Armáno de cozinna em  madeira cam  n3ve6(mento melamlníco confoíme píojo`o  (AC- un 1  .OC) 2 364.81 2  364.81
02\

9,7 C0864 SEINFF{A Mastro paía  bandeiras conforme especi cações 1.C)0 4  761,23 4  761.23

§,p,B,-to#LT,\,^(:\",-,:.j,,),\
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10.0 1L, PEZA 0A OBRA

101 9537 slNAP,           lL, peza  goral  da obra m2 111.03 3,08 341.70

- 3zJ ('<,,,;  t   ,'-. ~

11.0 SERVIÇOS  EXTRAS

11.1 SERvlços  PRELIMINARES

1111 742091001 S'NApl PLACA OE  OBRA  EM  CHAPA  DE ACO GALVANIZAOO m] 6.00 416.07 2 496,43
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Conforme legislação tributária municipa , definir estima{iva de percentual da
40,00%base de cálculc) para o lss:!Sobreabasedecálculo,definir a respectiva alíquota do lss
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ÍAdmnistraçãoCentral AC 5,50% 3,00% 4,00% 5,50%

Seguro e Garantia lsG 0,80% !     0,80% 0,80% 1,00%        !

Risco|Despesas Financeiras R 1,27% 0,97% 1,27% 1,27%        1

DF 1,23% 0,59% 1,23% 1,39%

Lucro L 8,30% 6,16% 7,40%   !       8,96%
J' Tributc>s

CP 3,65% 3,65% 3,65%          3,65%
(impostos COFINS 3%,  e   PIS 0,65%)

lss 2,00%
!Om%

2,50% 5,00%

CPRB1 2,00% 0,00% 4500/o1 4,5.%       !(

"      ã,    yf&#=8Lg!J

20,34ÕÁ, 22,12C/o 25,00%
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NOTA TÉCNICA N° 03/2014 -MEC/FNDE/DIGAP/CGEST

1.    REFERÊNCIA:    Determinação  da  taxa  de  BDl  a  ser  aplicada  nos  projetos-
padrão apoiados pelo FNDE.

2.    OBJETIVO:  Esta  nota técnica  tem como objetivc7 definir um  parâmetro  técnico
para  o  taxa  do  BDI   (Bonificações  e  Despesas   lndiretas)  a   ser
aplicada   sobre   os   custos   diretos   das   escolas   no   âmbito   do
Proinfância e do PAR, em consonãncia com a legislação vigente,

3.    PREMISSAS

A taxa de  BDl  é o  resultado de uma operação matemática para indicar a "margem"
que   é   cobrada   do   cliente   'incluindo   todos   os   custos   indiretos,   tributos,   etc,,    e   a
remuneração (beneficio) pela realização de um determinado empreendimento.

A rigor,  para cada obra deveria  haver um  BDl  diferente,  porém,  para  o órgão Que
licita  muitas  obras  de  vários  tipos  e  tamanhos,  torna-se  quase  impossível  calculá-lo  de
forma  individualizada,  pois o BDl  depende também das variáveis de cada obra ou de cada
empresa.

Devido. a   essas   dificuldades   e  para  proceder  com   maior  justeza,   procurou-se
estabelecer um  BDl  padrão.  como limite máximo.   Alem disso. considerou-se que:

• As Despesas de Administração Local da obra. bem cx)mo todas as demais
despesas  inccmidas   no  ambiente  da  obra  serão  consideradas  como   Despesa
Direta e não como Despesa  lndire{a.

•  Além  da  Administração  Central  cx)mporão  o  BDl  o  Custo  Financeiro  do
capital  de giro.  Seguro e garantias, o LucrQ e os Tributos incidentes.

Temos, então:

Valor da obra = Custos Diretos + BDI

Os custos diretos são obtidos facilmente através de tabelas de preços de serviços
disponíveis  no  mercado.  Para  o  nosso  caso,  por  força  clo  DECRETO  N°  ?.983,  DE  S  DE
ABRIL  DE 2013,  esses preços  serão obtidos da tabela do SINApl.  Caso  não seja pcxssível
encontrar valores nessa referida tabela, outras fontes serão cx)nsul{adas, em consonância
com o disposto no Decreto.

4 -CÁLCULO  DO VALOR DO  BDl

4.1 -Tributos

Os tributos que incidem sobre o valor do contrato são:

scxta-feim`  14  de  t`e`tcreii.o  de 2014



lss =                 2,00 %

lmposto Sobre Serviço = ( 5 % sobre o mínimo de 40% sobre o valor da nota, para
fins cle equalização com os valores do lNSS).

0

COFINS =         3,00 %

Base   de   Cálculo:   a   base   de   cálculo   da   COFINS   devida   a   partir  do   mês   de
fevereiro/99  (a  ser  paga  a  pariir  do  mês  de  março/99)  é  composta  pela  totalidade  das
receitas  auferidas  pela  pessoa  jurídica]  independentemente  da  atMdade  exercida  e  da
classificaçáo contâbil das receitas.

AIíquota:  3% (três por cento),  para fatos geradores ocorridos a partir de 01.02.99
(contribuição mensal a ser paga a partir de março/99).

-Lei  n°9.718/98

Art. 8°,  Fica elevada para três por cento a alíquota da Cofins.

PIS =                    0,65%

Base de  Cálculo:  relativamente  aos fatos geradores ocorridos a partir de 01.02.99,
a  base  de  cálculo  da  con{ribuição  é  a  receita  bruta  mensal,  assim  entendida  a
totalidade  das  receitas  auferidas  pela  pessoa jurídica,  sendo  irrelevante  o  tipo  de
atMdade  por ela exercida e a classificação contábil  adotada  para  as receitas  (art.
3° da  Lçi  n° 9.718/98).

AIíquota:   A   aiíquota   do   PIS/PASEP   é   de   0,65%   (ari,   8°,   inciso   1,   da   Lei   n°
9.715/98).

Lei  n° 9.715/98

Art.  8°.  A  contribuição  será  calculada  mediante  a  aplicação,  conforme  o
caso, das seguintes ali'qiJotas:
1 - zero vírgula sessenta e cinco por cento sobre o faturamento;

lRPJ e CSLL

0  lmpcisto  de  Renda  da  Pessoa  Juridica  (lRPJ) e a  Contribuição  Social  Sobre  o
Lucro   Li`quido   (CSLL)  não   serão  considerados,   pois  estarão  incluíclos   na   Margem   de
Contribuição bruta da empresa.

4.2 -  Administração Central

Valor para a Administração Central = 5,5 %

sexta-fcira,  14 de fevereiro de 2014



4.3 -  Custo financeiro do capital de gíro

No nosso regíme econômico, senclo capitalista, o empresário deve ser remunerado
qualquer  que  seja  o  seu  investimento.  Quem  aplica  na  construção  está  adjantando  um
mcjntante   razoável   de   recursos  financeiros   do  seu   capital   de   giro  ou   está   tomando
dinheiro  emprestado no sistema bancário para executar os serviços contratados.
Portanto, deve ser ressarcido convenientemente de acordo com os juros do mercado pelo
tempo que os recursos foram adiantados ou colocados à disposição da obra. Adotamos o
valor médio  açlotado pelo acórdão n° 2622/2013:

1,23%.

4.4 -Seguros e Garantias

Adotamos o valor médio  adotado pelo acórdão n° 2622/2013:

0,8%

4.5 -Lucro

A   questão   da   expectativa   de   lucro   é   uma   questão   que   depende   da   polítjca
comercial e administrativa da empresa. Cada empresa projeta um percentual cle lucro que
permita  recompensar os  seus  esforços  numa  atMdade  empresarial,  dis{ribuir entre  seus
sócios  ou  acionistas  e  permitir  reinvestir  parte  no  seu  crescimento  e  no  aprimoramento
dos  seus  recursos  humanos.  A  base tradiGional do mercado  oscila  de 5,0%  a  15.0%  do
valor de venda.  Para nosso caso consideramos Ó valor de 8%.

4.6 -Definição do BDI

0  valor  da  taxa  do  BDl  é  definido  em  conformjdade  com  a  metodologia  adotada
pelo TCU nos acórdãos 2369/2011  e 2622/2013:

E D t -_ (i + Ã€ + S + R + G){1 * Í}F}{1 + L3
tl - l'

ond€ `'

ÂC. = íaxia cl€ adiiriiàtàffição c€nti5
S = taxa (le s€guro s
R = ta~Kia tig  i`iç€os

G = téi .üfi ii€  ga ra íü iftç
DF  =  {€`.xa  de desi)eÂ*as  financ;eííms
L = {aÁça  de  lucm,it!nim€Íação
I = taxLa d€  incidénei{q tiÊ  ritpGstos {Prs` CQFINS €  ISS.'`í

sex{a-feira,  [4 dc fcvei.ciro dc  2014



As taxas no numerador incidem sobre os custos diretos;
As taxas no denominaclor incidem sobre o Preço Total da Obra.

Tabela resumo:

Parcela do BDI Percentual adotado
AC = taxa de administracão central 5'51
S= taxa de seauros e çiarantias 0,8
R = taxa de riscos 1,27
DF= taxa de despesas financeiras 1,23
L= lucro/remuneração 8.3
1  =  impostos/tributos -PIS,  COFINS,  lss 5,65

A aplicação desses Índices na fómula adotada produz a seguinte taxa:

BDl = 25,00 %

4.6 -  Defimção do BDl para o enqüadramento no clisposto na lei 12.844/2013
(desoneração da folha de pagamento)

As obras  que se  enquadram  na  legislação acima deveíão  adotar o BDl  calculado
da seguinte forma:

Tabela resumo:

Parcela do BDl Percentual adotado
AC = taxa de administração central 5,5
S= taxa de sequros e aarantias 0,8
R = taxa de riscos 1,27
DF= taxa de despesas financeiras 1t23
L=  lucro/remuneração 8,3
1  =  impos{os/tributos -PIS + COFINS+ ;  ..:`.`.`

lss + taxa adicional sobre faturamento
2%

A ap`{cação desses  índices na fórmula adotada produz a seguin{e taxa:

BDl = 27,70 %

sexta-feira,  14 de fe\'creiro de 2014
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CN PJ/M F 06.377.063/0001-48
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Sfte: www.graiau.ma.gov.br /  E-mail: ciJl-graiau@hotmail.com

TOMADA DE PREÇO N° 006/2022- CPL/PMG

ANEXO VIII

MINUTA D0 CONTRATO

CONTRATO N°            /2022 -PMG

TERMO           D E           C ONTRAT0
FIRMADO ENTRE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE GRAJAÚ - PMG E
A                                                   FIRMA
•................................................. '       PARA

EXECUÇÃO      DE .............      SOB      0
REGIME   DE   EMPREITADA   POR
PREÇO   GLOBAL   NOS   TERMOS
D0    EDITAL    DE    TOMADA    DE
pREÇo No xxx/xxxx - cpLn>MG.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ - PMG, entidade de direito público, inscrita
no  CNPJ  sob  o  N°  .........,  com  sede  na  cidade  de  Grajaú  /MA,  localizada  na  Rua
Patrocínio Jorge, n° 05, neste ato representada pelo seu Prefeito , o Sr .----------------------------
---------, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF n° -----------
---  e  RG  no  -------------

outro   lado   a   Empresa
estabelecida     à     Rua

doravante  denominada  simplesmente  CONTRATANTE,  e  do
inscrita   no   CNPJ   sob   o   n°

cz.vz./,  pro/ssÕo),   portador(a)   do   CPF  n°
domiciliado(a)      à     Rua

representada    por     seu(ua)

(descrever nome, nacionalidade, estado
e   RG   n°                 ,   residente   e

doravante     denominada
simplesmente   CONTRATADA,   submetendo-se   as   partes   às   disposições   constantes   nos
temos da Lei n° 8.666, de 21  dejuiiho de  1993, da Lei n°  10.520, de  17 de julho de 2002, da

Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  vigente  e  do  Decreto  n°  7.983,  de  s   de  abril  de  2008,
aplicando-se também  os procedimentos  determinados pela Lei  Complementar  123/2006  e  na
Lei  n°  8.078,  de   1990  -Código  de  Defesa  do  Consumidor,  resolvem  celebrar  o  presente

Contrato   para   execução   de   deteminada   obra,   tendo   em  vista  o   resultado   da   licitação

procedida na modalidade TOMADA DE PREÇOS n° _/2022 - CPL"G, oriunda do
Processo Administrativo n° _- Sec. _, Adjudicação datada de   /  /      e Homologação
datada de _/_/2022,  mediante as Cláusulas e condições seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA -OBJET0

1.1. 0                 objeto                 do                 presente                 instrumento                 e                 a

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,     que     será     prestado     nas

T  P  n°  o06/2022 - CPIJPMG/MÀ
Ediial -Tomada dc PJcços   Compras -Habihiação Compleia -par`tcipaçao ampla (margcm de píeferência  nes`e  ix)nto) -LC  i47/2014 -Lel  Federal  nó 8 666/93
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condições   estabelecidas   no   Projeto   Básico   e   demais   documentos   técnicos   que   se
encontram  anexos  ao   lnstrumento   Convocatório   do   certame   que   deu  origem   a  este
i nstrumento contratual.

1.2.   Este   Terrno   de  Contrato  vincula-se   ao   lnstrumento   Convocatório   do   Edital  em
epígrafe   e   seus   anexos,   identificado   no   preâmbulo   acima,   e   à  proposta  vencedora,
independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1.  0  prazo  de vigência  deste Temo  de  Contrato  é  aquele fixado  no Edital,  isto é,  até
12 (DOZE) MESES, com início a partir da assinatura do contrato.

2.2.   A   vigência   poderá   ultrapassar   o   exercício   financeiro,   desde   que   as   despesas
referentes  à contratação  sejain  integralmente  empenhadas  até  31  de  dezembro,  para  fins
de   inscrição   em   restos   a  pagar,   confome   Orientação   Normativa  AGU   n°   39,   de
09/12/2011.

2.3. A execução dos seiiriços será iniciada a partir do recebimento da ordem de serviço e

durará 180 dias, cujas etapas observarão o cronograma fixado no Projeto Básico.

2.4. A  prorrogação  dos  prazos  de  execução  e  vigência  do  contrato  será  pi.ecedida  da

correspondente  adequação  do  cronograma fisico-financeiro,  bem  como  de justificativa e
autorização   da   autoridade   competente   para   a   celebração   do   ajuste,   devendo   ser
fomalizada nos autos do processo administrativo.

3. CLAUSULA TERCEIRA -D0 VALOR D0 CONTRATO

3.1.  0 valor total  da contratação é de RS  ..........  ( ..... )

3.2. No   valor  acima  estão   incluídas  todas   as   despesas   ordinárias   diretas   e   indiretas
decorrentes  da  execução  do  objeto,  inclusive  tributos  e/ou  impostos,  encargos  sociais,
trabalhistas,   previdenciários,   fiscais   e   comerciais   incidentes,   bem   como   taxas   de
licenciamento,  administração, frete,  seguro  e outros necessários  ao cumprimento  integral
do objeto da contratação.

3.3.  0 valor consignado neste Temo de Contrato é fixo e irreajustável, porém poderá ser
corrigido   anualmente   mediante   requerimento   da   contratada,   observado   o   interregno
mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela
variação do índice INPCou outro que vier a substituí-lo.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

T p n°  oo6no22 -CPIJPMG"A
Ediial  -Tomada  de  Prcços   Compras  -Hab-ilitação  Compleia  -paiiicipação  ampla  (margem  de  Í)referência  nesic  ponio)  -l.C   147/2014  -Lei  Fedeíal  n°  8  666/93
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4.1. As   despesas   decorrentes   desta  contratação   estão   programadas   em   dotação

orçamentária própria, prevista no orçamento da União, pai.a o exercício de 2022, na
classificação abaixo:

4. 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Y:I::I:I:XXXXXXXXXXXXX:XX:I:I::l:I:í:i:I:X:I:I::X:í:í:XXXXXX:I±/X:I:i:i::í:I:I:í.

5. CLÁUSUI.A QUINTA -DO PAGAMENTO

5.1.  0 pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento das atividades executadas e
dos  materiais  empregados,  através  de  ordem  bancária,  para crédito  em banco,  agência e
conta corrente indicados pelo contratado.

5.2.  Os  pagamentos  decorrentes  de  despesas  cujos  valores  não  ultrapassem  o  limite  de

que trata o  inciso  11  do art.  24  da Lei  8.666,  de  1993, deverão  ser efetuados no prazo de
até  5(cinco)  dias  úteis,  contados  da  data  da  apresentação  da  Nota  Fiscal/Fatura,  nos
temos do art.  5°,  § 3°, da Lei n° 8.666, de  1993.

5.3. A  apresentação  da  Nota  Fiscal/Fatura  deverá  ocorrer  no  prazo  de  05  (cinco)  dias,
contado da data fmal do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela
se referir.

5.4. A  Nota  Fiscal/Fatura  será  emitida  pela  Contratada  de  acordo   com   os   seguintes

procedimentos:

5.4.1. Ao   final   de  cada  etapa  da  execução   contratual,   confome  previsto   no
Cronograma  Físico-Financeiro,  a  Contratada  apresentará  a  medição  prévia  das
atividades   executadas  no   período,   através   de  planilha  e  memória  de   cálculo
detalhada.

5.4.2. Uma  etapa  será  considerada  efetivamente  concluída  quando  as  atividades

previstas    para    aquela    etapa,    no    Cronograma    Físico-Financeiro,    estiverem
executadas em sua totalidade.

5.4.3.  Juntamente   com   a   primeira   medição,   a   Contratada   deverá   apresentar
comprovação de matrícula da obrajunto à Previdência Social -CEI.

5.5. A  Contratante  tei.á  o  prazo  de  15  (quinze)  dias  úteis,  contados  a  partir  da  data  da
apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia
relatada   pela   Contratada,   bem   como   para   avaliar   a   confomidade   das   atividades
executadas,   inclusive   quanto   à   obrigação   de   utilização   de   produtos   e   subprodutos
florestais de comprovada procedência legal.

T p n°  0o6/!022 -CPIJPMG"A
Edital  -Tomada  dc  Preços   Compras  -Habilitação  Completa      panicipação  ampla  (margem  dc  i)referênc`a  ncsic  ponio)  -LC   147/2014  -Lei  FedeTal  n°  8  666/93
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5.6. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer
das   responsabilidades   contratuais,   nem   implica   aceitação   definitiva   das   atividades
executadas.

5.7. Após  a  aprovação,  a  Contratada  emitirá  Nota  Fiscal/Fatura  no  valor  da  medição
definitiva aprovada,  acompanhada  da planilha de  medição  de  serviços  e  de  memória de
cálculo detalhada.

5.8.  0  pagamento  somente  será  efetuado  após  o  "atesto",  pelo  servidor  competente,  da
Nota  Fiscal/Fatura  apresentada  pela  Contratada,  acompanhada  dos  demais  documentos
exigidos neste instrumento contratual.

5.9.  0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da
Nota   Fiscal/Fatura   apresentada   pela   Contratada   com    as    atividades    efetivamente
executadas,   bem   como   às   seguintes   comprovações,   que   deverão   obrigatoriamente
acompanhá-la:

5.9.1. Do  pagamento  das  contribuições  sociais  (Fundo  de  Garantia do  Tempo  de
Serviço  e  Previdência  Social)  e  da  regularidade  trabalhista,  correspondentes  ao
mês  da última nota fiscal  ou  fatura vencida,  quanto  aos  empregados  diretamente
vinculados   à  execução   contratual,   quando   não   for  possível   a  verificação   da
regularidade  dos  mesmos  no  Sistema de  Cadastro  de  Fomecedores  da  Prefeitura
Municipal  de  Grajaú  ,  SICAF  ou  outro  equivalente  (guia  de  recolh.imento  de
comprovação do INSS e FGTS a partir de 30 dias de execução da obra);

5.9.2.  Da regularidade  fiscal,  constatada através  de  consulta "on-line"  ao  SICAF
ou   outro   equivalente,   ou   na   impossibilidade   de   acesso   ao   reférido   Sistema,
mediante  corkulta aos  sítios  eletrônicos  oficiais  ou  à documentação .mencionada
no artigo 29 da Lei n°  8.666, de  1993;

5.10.  0  pagamento  somente  será autorizado  depois  de  efetuado  o  "atesto"  pelo  servidor
cúmpetente,  condicionado este ato  à verificação  da conformidade  da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relação às atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados.

5.11. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
à  contratação,  ou,  ainda,  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  coipo  por
exemplo,    obrigação    financeira    pendente,    decorrente    de    penalidade    imposta    ou
iinadimplência,   o   pagamento   ficará   sobrestado   até   que   a   Contratada  providencie   as
medidas   saneadoras.   Nesta   hipótese,   o   prazo   para   pagamento   iniciar-se-á   após   a
comprovação   da   regularização   da   situação,   não   acarretando   qualquer   ônus   para   a
Contratante.

5.12.  Será  efetuada  a  retenção  ou  glosa  no  pagamento,  proporcional  à  irregularidade
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
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5 .12.1.  não produziu os resultados acordados;

5.12.2.  deixou  de  executar  as  atividades  contratadas,  ou  não  as  executou  com  a

qualidade mínima exigida;

5.12.3.  deixou   de   utilizar   os   materiais   e   recursos   humanos   exigidos   para   a

execução   do   serviço,   ou  utilizou-os   com  qualidade   ou   quantidade   inferior  à
demandada.

5.13.  Será  considerada  data  do  pagamento  o  dia  em  que  constar  como  emitida a  ordem
bancária para pagamento.

5.14. Antes de cada pagamento à contratada, poderá será realizada consulta ao  Sistema de
Cadastro  de  Fomecedores  de  Grajaú  (ou  cadastro  equivalente  ou  certidões  online)  para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

5.15.  Constatando-se,  junto   ao   Sistema  de   Cadastro   de   Fomecedores,   a  situação   de

irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no

prazo de 5  (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
0 prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

5.16. Não   havendo   regularização   ou   sendo   a   defesa   considerada   improcedente,   a
contratante  deverá  comunicar  aos  órgãos  responsáveis  pela  fiscalização  da  regularidade
fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento
a ser efetuado, para que  sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir
o recebimento de seus créditos.

5.17. Persistindo  a  irregularidade,  a  contratante  deverá  adotar  as  medidas  necessárias  à
rescisão  contratual  nos  autos  do  processo  adminístrativo  correspondente,  assegurada  à
contratada a ampla defesa.

5.18.  Havendo    a    efetiva    execução    do    objeto,    os    pdgamentos    serão    realizados
normalmente,   até   que   se   decida  pela   rescisão   do   contrato,   caso   a   contratada   não
regularize  sua  situação  junto  ao  Sistema  de  Cadastro  de  Fomecedores  de  Grajaú    ou
cadastro  equivalente  -  isto  é,  deve-se  manter  as  condições  de  habilitação  do  Edital,
especialmente a regularidade fiscal.

5.19.  Somente  por  motivo   de   economicidade,   segurança  nacional   ou  outro   interesse

público  de  alta  relevância,   devidamente  justificado,  em  qualquer  caso,  pela  máxima
autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada
inadimplente no Sistema de Cadastro de Fomecedores de Graj aú .

5.20.  Quando  do  pagamento,  será  efetuada  a  retenção  tributária  prevista  na  legislação
aplicável, em especial  a prevista no artigo 31  da Lei n.  8.212, de  1993.
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5.20.1. A  Contratada  regulamiente  optante  pelo  Simples  Nacional  não  sofrerá  a
retenção  tributária  quanto  aos  impostos  e  contribuições  abrangidos  por  aquele
regime.   No   entanto,    o   pagamento    ficará   condicionado   à   apresentação    de
comprovação,  por  meio   de  documento  oficial,   de  que  faz  jus  ao  tratamento
tributário favorecido previsto na Lei Complementar n.123, de 2006.

5.20.2. Quanto  ao  lmposto  sobre  Serviços  de  Qualquer  Natureza  (ISSQN),  será
observado   o   disposto   na   Lei   Complementar   n°   116,   de   2002,   e   legislação
municipal aplicável.

5.21. Nos  casos  de  eventuais  atrasos  de  pagamento,  desde  que  a  Contratada  não  tenha
concorrido, de alguma foma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento
da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fómula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)                               1 =(6/100)/365 I -0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6. CLAUSULA SÉTIMA - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃ0

6.1. 0   acompanhamento   e   a   fiscalização   da   execução   do   contrato   consistem   na
verificação   da   confomidade   da   prestação   dos   serviços,   dos   materiais,   técnicas   e
equipamentos  empregados,  de  foma a assegurar o  perfeito  cumprimento  do  ajuste,  que
serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados,
na forma dos arts. 67 e 73  da Lei n° 8.666, de  1993.

6.2. 0   representante   da   Contratante   deverá   ter   a   qualificação   necessária   para   o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

6.3. A  verificação  da  adequação  da  prestação  contiatada  deverá  ser  realizada  com  base
nos critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao  instrumento
convocatório a que se vincula este contrato.
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6.4. A   fiscalização    do    contrato,    ao   verificar   que   houve    subdimensionamento    da

produtividade   pactuada,   sem   perda   da   qualidade   na   execução   do   serviço,   deverá
comunicar  à  autoridade  responsável  para  que  esta  promova  a  adequação  contratual  à

produtividade  efetivamente  realizada,  respeitando-se  os  limites  de  alteração  dos  valores
contratuais previstos no  §  1° do artigo 65  da Lei n° 8.666, de  1993.

6.5. A  confomidade  do  material/técnica/equipamento  a  ser  utilizado  na  execução  dos
serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha
a  relação  detalhada  dos  mesmos,  de  acordo  com  o  estabelecido  nos  projetos  e  demais
documentos técnicos aiiexos ao  instrumento  convocatório a que  se vincula este  contrato,
infomando   as   respectivas   quantidades   e   especificações   técnicas,   tais   como:   marca,

qualidade e foma de uso.

6.6. 0   representante   da   Contratante   deverá   promover   o   registro   das    ocorrências
verificadas,   adotando   as  providências  necessárias  ao  fiel   cumprimento   das  cláusulas
contratuais, confome o disposto nos §§  1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de  1993.

6.7.  0  descumprimento  total  ou  parcial  das  obrigações  e  responsabilidades  assumidas

pela   Contratada,   sobretudo   quanto   às   obrigações   e   encargos   sociais   e   trabalhistas,
ensejará a aplicação  de  sanções  administrativas, previstas  neste  Termo  de  Contrato  e  na
legislação  vigente,  podendo  culminar  em  rescisão  contratual,   conforme  disposto  nos
artigos 77 e 87 da Leí n° 8.666, de  1993.

6.8. A   fiscalização    da   execução   abrange,   ainda,    outras   rotinas    determinadas   em
nomatização especi'fica.

6.9.  A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada,  inclusive  perante terceiros,  por qualquer  irregularidade,  ainda que resultante
de  imperfeições  técnicas,  vícios  redibitórios,  ou  emprego  de  material  inadequado  ou  de

qualidade   inferior   e,   na   ocorrência   desta,   não   implica   em   corresponsabilidade   da
Contratante  ou  de  seus  agentes  e  prepostos,  de  conformidade  com  o  art.  70  da  Lei  n°
8.666.  de  1993.

7. CLÁUSULA 0ITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1.  Exigir o  cumprimento  de todas  as  obrigações  assumidas pela Contratada,  de  acordo
com as cláusulas contratuais e os temos de sua proposta;

7.2.  Exercer o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  por servidor ou  comissão
especialmente  designada,  anotando  em  registro  próprio  as  falhas  detectadas,  indicando
dia,   mês   e   ano,   bem   como   o   nome   dos   empregados   eventualmente   envolvidos,
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
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7.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, fàlhas ou
irregularidades  constatadas no  curso  da execução  dos  serviços,  fixando prazo para a sua
correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

7.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação contratual, conforme cronograma
flsico-financeiro;

7.5. Efetuar  as   retenções  tributárias  devidas   sobre   o   valor  da  fatura  de   serviços   da
Contratada;

7.6. Fomecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços
objeto do contrato;

7.7.  Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

7.8.  Cientificar o órgão de representação judicial  da Procuradoria Geral do  Município de
Grajaú   -   MA   para   adoção   das   medidas   cabíveis   quando   do   descumprimento   das
obrigações pela Contratada;

7.9. Arquivamento,   entre   outros   documentos,   de   projetos,   "as   built",   especificações

técnicas,   orçamentos,  temos   de  recebimento,   contratos   e  aditamentos,   relatórios   de
inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

7.10. Exigir  da  Contratada  que  providencie  a  segujnte  documentação  como  condição
indispensável para o recebimento definitivo de objeto, auando for o caso:

7.10.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;

7.10.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

7.10.3. a reparação  dos vícios verificados dentro  do prazo  de garantia do  serviço,
tendo em vista o  direito assegurado  à Contratante no art.  69 da Lei n°  8.666/93  e
no art.12 da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

8. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Executar cada uma  das  fases  do  empreendimento,  com  a  alocação  dos  empregados
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, fomecendo e utilizando os
materiais,  equipamentos, ferramentas  e utensílios de qualidade  e quantidade  compatíveis
com  as  especificações  contidas  nos  projetos  e  demais  documentos  técnicos  anexos  ao
instrumento convocatório a que se vincula este contrato, bem como na sua proposta;

8.2.  Reparar,  corrigir,  remover  ou  substituir,  às  suas  expensas,  no  total  ou  em parte,  no

prazo  fixado  pelo  fiscal do contrato,  os  serviços efetuados em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

8.3. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;
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8.4.  Responsabilizar~se   pelos   vícios   e   darios   decorrentes   da   execução   do   objeto,   de
acordo com os artigos  14 e  17 a 27,  do Código  de Defesa do  Consumidor (Lei  n° 8.078,
de  1990),  ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida
no  edital,  ou  dos  pagainentos  devidos  à  Contratada,  o  va]or  corresi)ondente  aos  danos
sofridos;

8.5. Utilizar empregados  habilitados  e com  conhecimeiitos  bás].cos  dos  servjços  a serem

executados, em confonnidade com as nomas e determiiiações em vigor;

8.6. Apresentar  os  empregados  devidamente  identificados  por  meio  de  crachá,  além  de

provê-los com os Equipamentos de Proteção lndividual - EPI;

8.7. Apresentar à Contratante,  quando for o caso,  a relação nominal  dos empregados que
adentrarão no órgão para a execução das atividades contratadas;

8.8. Resporisabilizar-se   por   todas   as   obrigações   trabalhistas,   sociais,   previdenciárias,

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuj a inadimplência não transfere
responsabilidade à Contratante;

8.9. Atender   às   solicitações   da   Contratante   quanto   à   substituição   dos   empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigações relativas à execução do  serviço, conforme descrito neste
instrumento co ntratual ;

8.10. Instruir  seus  empregados  quanto  à  necessídade  de  acatar  as  Normas  lnternas  da
Contratante;

8.11.  Instruir   seus   empregados   a   respeito   das   atividades   a   serem   desempenhadas,
alertando-os   a  não   executarem   atividades   não   aljrangidas   pelo   contrato,   devendo   a
Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido,  a fim de evitar
desvio de fiinção;

8.12.  Relatar  à  Contratante  toda  e  qualquer  irregularidade  verificada  no  decorrer  da

execução do empreendimento, inclusive a alteração de supervisores da obra;

8.13. Não  permitir a utilização  de  qualquer trabalho  de  menor de  dezesseis  anos,  exceto
na condição  de aprendiz para os  maiores  de quatorze  anos;  nem permitir a utilização  do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre;

8.14. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.15.  Guardar sigilo  sobre todas as infomações obtidas em decorrência do  cumprimento
do contrato;
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8.16.  Manter  preposto  aceito  pela  Contratante  nos  horáríos  e  locais  de  prestação  de
serviço para representá-la na execução  do  contrato  com  capacidade  para tomar  decisões
compatíveis com os compromissos assumidos;

8.17.  Cumprir,   além   dos   postulados   legais   vigentes   de   âmbito   federal,   estadual   ou
municipal, as nomas de segurança da Contratante;

8.18. Instruir   os   seus   empregados,   quanto   à   prevenção   de   incêndios   nas   áreas   da
Contratante;

8.19.  Prestar os  serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos,  fomecendo todos
os materiais, equipamentos e utensi'lios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

8.20.  Comunicar  ao  Fiscal  do  contrato,  no  prazo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  qualquer
ocorrência anomal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

8.21. Prestar todo  esclarecimento  ou  informação  solicitada pela  Contratante  ou  por seus

prepostos,  garaiitindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,  bem como
aos documentos relativos à execução do empreendimento.

8.22. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou
bens de terceiros.

8.23. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos

Órgãos,   se   necessário   for,   a   fim   de   que   não   venham   a   ser   danificadas   as   redes
hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

8.24.  Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

8.25. Providenciar  junto   ao   CREA   e/ou  ao   CAU-BR   as   Anotações   e   Registros   de
Responsabilidade  Técnica referentes  ao  objeto  do  contrato  e  especialidades  pertinentes,
nos temos das nomas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e  12.378/2010);

8.26.  Obter  junto   ao   Município,   confome   o   caso,   as   licenças  necessárias  e   demais
documentos e autorizações exigíveis, na foma da legislação aplicável;

8.27.  Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado,

para que a Administração possa utilizá-1o de acordo com o previsto neste Projeto Básico
e seus anexos, confome artigo  111  da Lei n° 8.666, de  1993;

8.28. Assegurar à CONTRATANTE:

8.28.1.  0 direito d.e propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,  inclusive

sobre  as  eventuais  adequações  e  atualizações  que  vierem  a  ser  realizadas,  1ogo
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após   o   recebimento   de   cada   parcela,   de   foma   permanente,   pemitindo   à
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

8.28.2.  Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas,

da docimentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados
na     execução     do     coiitrato,     inclusive     aqueles     produzidos     por     terceiros

subcontratados,   ficando   proibida  a  sua  utiljzação   sem   que   exista  autorização
expressa  da  Contratante,  sob  pena  de  multa,  sem  prejui'zo  das  sanções  civis  e

penais cabíveis.

8.29. Promover   a   organização   técnica   e   administrativa   das   atividades,   de   modo   a
conduzi-las  eficaz e  eficientemente,  de  acordo  com os  documentos  e  especificações  que
integram ou fimdamentam o Projeto Básico e este Contrato, no prazo determinado.

8.30.  Conduzir os  trabalhos  com  estrita observância às  normas  da  legislação  pertinente,
cumprindo  as  determinações  dos  Poderes  Públicos,  mantendo  sempre  limpo  o  local  dos
serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

8.31.  Submeter   previamente,   por   escrito,   à   Contratante,   para   análise   e   aprovação,

quaisquer  mudanças  nos  métodos  executivos  que  fujam  às  especificações  do  memorial
descritivo.

8.32. Elaborar   o   Diário   de   Obra,   incluindo   diariamente,   pelo   Engenheiro   preposto
responsável,  as infomações sobre o andamento  do empreendimento, tais como, número
de  funcionários,   de   equipamentos,   condições   de  trabalho,   condições  meteorológicas,
serviços  executados,  registro  de  ocorrências  e  outros  fatos  relacionados,  bem  como  os
comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

8.33. Refazer,    às    suas    expensas,    os   trabalhos    executados    em   desacordo    com   o
estabelecido  no  instrumento  contratual,  no  Projeto  Básico  e  seus  anexos,  bem  como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício  de construção, pelo

prazo   de   05   (cinco)   anos,   contado   da  data  de   emissão   do   Temo   de  Recebimento
Definitivo.

8.34.  Observar  as  diretrizes,  critérios  e  procedimentos  para  a  gestão  dos  resíduos  da
construção  civil  estabelecidos na Resolução n° 307,  de 05/07/2002,  com as alterações  da
Resolução n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -CONAMA, conforme
artigo  4°,  §§  2°  e  3°,  da  lnstrução  Nomativa  SLTI/MPOG  n°   1,  de  19/01/2010,  nos
seguintes temos:

8.34.1.  0  gerenciamento  dos resíduos originários da contratação  deverá obedecer
às diretrizes técnicas e procedimentos  do  Programa Municipal  de  Gerenciamento
de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil apresentado ao órgão competente, coifforme o caso;
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8.34.2. Nos  termos  dos  artigos  3°  e   10°  da  Resolução   CONAMA  n°  307,  de
05/07/2002,  a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente
adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo,
no que couber, aos seguintes procedimentos:

8.34.2.1. resíduos  Classe  A  (reutilizáveis  ou  recicláveis  como  agregados):

deverão    ser   reutilizados    ou    reciclados    na    forma    de    agregados,    ou
encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para
usos futuros;

8.34.2.2. resi'duos Classe 8 (recicláveis para outras destinações): deverão ser
reutilizados,    reciclados    ou   encaminhados    a   áreas    de   armazenamento
temporário,   sendo   dispostos   de   modc`   a   permitir   a   sua   utilízação   ou
reciclagem fiitua;

8.34.2.3. resíduos    Classe    C    ®ara   os    quaís   não    foram    deseiivolvídas

tecnologias  ou  aplicações  economicamente   viáveis   que  pemitam  a  sua
reciclagem/recuperação):     deverão     ser     armazenados,     transportados     e
destinados em conf`omidade com as nomas técnicas específicas;

8.34.2.4. resi'duos   Classe   D   (perigosos,   contaminados   ou   prejudiciais   à

saúde):  deverão  ser  amazenados,  transportados,  reutilizados  e  destinados
em conformidade com as normas técnicas espccíficas.

8.34.3. Em  nenhuma hipótese  a Contratada poderá dispor os resíduos  originários
da  contratação  em  aterros  de  resíduos  sólidos  urbanos,   áreas  de  "bota  fora",
encostas,  corpos  d'água,  1otes  vagos  e  áreas  protegidas  por  Lei,  bem  como  em
áreas não licenciadas;

8.3 5.  Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

8.35.1.  Qualquer instalação,  equipamento  ou processo,  situado  em local  fixo,  que
libere   ou   emita  matéria  para   a   atmosfera,   por   emissão   pontual   ou   fugitiva,
utilizado  na execução  contratual, deverá respeitar os limites máximos de  emissão
de   poluentes   admitidos   na   Resolução   CONAMA   n°   382,   de   26/12/2006,   e
legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

8.35.2. Na execução contratual,  confomie o caso, a emissão de ruídos não poderá
ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151  -Avaliação
do  Ruído  em Áreas  Habitadas visando  o  confoilo  da comunidade,  da Associação
Brasileira de Nomas Técnicas -ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152
-  Níveis  de  Ruído  para  conforto  acústjco.  da  Associação  Brasileira  de  Normas

Técnicas  -ABNT,  nos  termos  da  Resolução  CONAMA  n°  01,  de  08/03/90,  e
legislação correlata;
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8.35.3. Nos temos do artigo  4°,  §  3°, da lnstrução Normativa SLTI/MPOG n°  1,
de    19/01/2010,    deverão    ser    utilizados,    na    execução    contratual,    agregados

reciclados, sempre quc existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento
e  custo  inferior  em  relação  aos  agregados  naturais,  inserindo-se  na  planilha  de
formação de preços os custos correspondentes;

8.36.  Responder  por  qualquer  acidente  de  trabalho  na  execução  dos  serviços,  por  uso
indevido  de  patentes  registradas  em  nome  de  terceiros,  por  danos  resultantes  de  caso
fortuito  ou  de  força  maior,  por  qualquer  causa  de  destruição,  danificação,  defeitos  ou
incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus fiincionários ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via públicajunto à obra.

8.37. Realizar,  conforme  o  caso,  por  meio  de  laboratórios  previamente  aprovados  pela
fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle
de  qualidade  dos  materiais,  serviços  e  equipamentos  a  serem  aplicados  nos  trabalhos,
confome procedimento previsto no Projeto Básico e demais documentos anexos;

8.38. Providenciar,  confomie  o  caso,  as  ligações  definitivas  das  utilidades  previstas  no

projeto  (água,  esgoto,  gás,  energia  elétrica,  telefone,  etc.),  bem  como  atuar junto  aos
Órgãos  federais,  estaduais  e  municipais  e  concessionárias  de  serviços  públicos  para  a
obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se,
Licença Ambiental de Operação, etc.);

8.39.  Quando  não  for  possível  a  verificação  da  regularidade  no  Sistema  de  Cadastro  de
Fomecedores -  SICAF,  a  empresa  contratada  cujos  empregados  vinculados  ao  serviço
sejam   regidos   pela   CLT   deverá  entregar   ao   setoi.   responsável   pela  fiscalização   do
contrato os seguintes documentos:  1) prova de regularidade relativa à  Seguridade  Social;
2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;  3)  certidões

que  comprovem  a  regularidade  perante  as  F'azendas  Estaduai,  Distrital  e  Municipal  do
domicílio  ou  sede  do  contratado,  confome  exigido  r`.()  instrumento  convocatório;  4)
Certidão   de   Regularidade   do   FGTS   -   CRF;   e   5)   Certidão   Negativa   de   Débitos
Trabalhistas - CNDT;

8.40.  Serão  de  exclusiva  responsabilidade  da  contratada  eventuais  erros/equívocos  no
dimensionamento da proposta.

8.41.  Em se tratando  de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual,  após a
assinatura  do  contrato,  a  contratada  deverá  participar  de  reunião  inicial,  devidamente
registrada  em  Ata,  para  dar  início  à  execução  do  serviço,  com  o  esclarecimento  das
obrigações    contratuais,    em   que   estejam   presentes   os   técnicos   responsáveis   pela
elaboração  do  Projeto  Básico,  o  gestor do  contrato,  o  fiscal  técnico  do  contrato,  o  fiscal
administrativo  do  contrato,  os  técnicos  da  área requisitante,  o  preposto  da empresa e  os

gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.
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8.42.  Deve manter as condições de Habilitação, em especial o art. 55 da Lei 8.666/93.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUBCONTRATAÇÃ0

10.1. É  pemitida  a  subcontratação  parcial  do  objeto,  até  o  1imite  de  30  %(trinta  por
cento) do valor total do contrato.

10.2. A  subcontratação  depende  de  autorização  prévia  da  Contratante,  a  quem  incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a
execução    do    objeto,    bem    como    verificar    os    demais    requisitos    de    habilitação
eventualmente aplicáveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

10.3. Em qualquer hipótese de  subcontratação, pemanece  a responsabilidade integral da
Contratada   pela   perfeita   execução   contratual,   cabendo-lhe   realizar   a   supervisão   e
coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante

pelo  rigoroso   cumprimento  das  obrigações  contratuais   correspondente,s  ao   objeto   da
subcontratação.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1.  Comete  infi.ação  administrativa nos temos  da Lei  n°  8.666,  de  1993  a  Contratada

que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;  ensejar  o  retardamento  da execução  do  objeto;  fraudar na execução  do
contrato;  comportar-se   de  modo  inidôneo;   cometer  fraude  fiscal;   ou  não  mantiver  a

proposta;

11.2.  A   Contratada   que   cometer   qualquer   das   inftações   acima   discriminadas   ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

11.2.1.  advertência por  faltas  leves,  assim  entendidas  aquelas  que  não  acarretem

prejuízos significativos para a Contratante;

1 1.2.2. multa moratória de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

11.2.2.1.  em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação

da  garantia  (seja para  reforço  ou  por  ocasião  de  prorrogação),  aplicar-se-á
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do  contrato por dia de
atraso,  observado  o  máximo  de  2%  (dois por cento),  de  modo  que  o  atraso
superior a  25  (vinte  e  cinco)  dias  autorizará  a  Administração  contratante  a

promover a rescisão do contrato;

11.2.2.2.  as   penalidades   de   multa   decorrentes   de   fatos   diversos   serão

consideradas independentes entre si.
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11.2.3. multa  compensatóría  de  até  10  %  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  total  do

contrato, no caso de inexecução total do objeto;

11.2.3.1.  em  caso  de inexecução parcial,  a multa compensatória,  no  mesmo

percentual   do   subitem   acima,   será   aplicaóa   de   forma   proporcional   à
obrigação inadimplida;

11.?..4.  suspensão  de licitar e impedimento de contratar com o órgão,  entidade  ou
unidade    administrativa   pela   qual    a   Administração    Públíca   opera   e    atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

11.2.5. declaração  de  inidoneidade para lícitar 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 e após decorrido  o prazo da penalidade de suspensão do
subitem anterior;

11.3. A  aplicação  de  multa não  impede  que  a Administração  rescinda  unilateralmente  o

Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

11.4. A  recusa  injustificada  da  Adjudicatária  em  assinar  o  Contrato,  após  devídamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total
do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.

11.5. A aplicação de qualquer pena]idade não exclui a aplicação da multa.

11.6.  Também  fica sujeita  às penalidades  do  art.  87,111  e  IV  da Lei  n°  8.666,  de  1993,  a

Contratada que:

11.6.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,  ffaude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.6.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

11.6.3.  demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.

11.7. A   aplicação   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 n°  8.666,  de  1993,  e  subsidiariamente  na Lei  n°  9.784,  de
1999.

11.8.  A  autoridade  competente,  na  aplicação   das   sanções,   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.
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11.9. As  multas  devidas  e/ou  prejuízos  causados  à  Contratante   serão   deduzidos   dos
valores  a  serem pagos,  ou recolhídos  em  favor da União,  ou deduzidos  da garantia,  ou
ainda,   quando   for   o   caso,   serão   inscritos   na   Dívida   Ativa   da   União   e   cobrados

judicialmente.

11.9.1.  Caso   a  Contratante  determine,   a  multa  deverá  ser  recolhida  no  prazo
máximo  de  30  (trinta)  dias,  a  contar  da  data  do  recebimento  da  comunicação
enviada pela autoridade competente.

1 1.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

11.11. As   sanções   aqui   previstas   são   independentes   entre   si,   podendo   ser   aplicadas

isoladas  ou,   no   caso   das  multas,   cumulativamente,   sem  prejuízo  de  outras  medidas
cabíveis.

12.CLAUSULA   DECIMA   SEGUNDA  -DO   REGIME   DE   EXECU`ÇÃO   E   DAS
ALTERAÇÕES

12.1. Eventuais  alterações  contratuais  reger-se-ão  pela  disciplina  do  art.  65   da  Lei  n°

8.666,  de  1993.

12.2.. 0  conirato  será realizado  por  execução  indireta,  sob  o regime  de  empreitada por

preço global.

12.3. 0  serviço  adicionado  ao  contrato  ou  que  sofra  altei.ação  em  seu  quantitatiwo  ou

preço deverá apresentar preço unitário infierior ao preço de refierência da Administração
Pública divulgado por  ocasíão da licitação,  mantida a proporcíonalidade entre o preço

global  contratado  e  o  preço  de  refierência,  ressalvada  a  exceção  prevista  no  subitem
anterior e respeitados os limites do previstos no  §  1° do ari.  65  da Lei n° 8.666,  de  1993.

13. CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO

13.1. É  admissível  a  fusão,  cisão  ou  incoporação  da  contratada  com/em  outra  pessoa

juídica,  desde  que  sejam  observados  pela  nova  pessoa juídica  todos  os  requisitos  de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições
do  contrato; não haja prejuízo à execução do  objeto pactuado e haja a anuência expressa
da Administração à continuidade do contrato.

14. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS VEDAÇÕES

14.1.  É vedado à CONTRATADA:

14.1.1.  Caucionar  ou   utiiizar  este   Termo   de   Contrato   para  qualquer  operação

financeira;
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14.1.2. Interromper    a    execução     dos     serviços/atividades     sob     alegação     de

inadímplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -DO RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1.  Quando  as  obras  e/ou  serviços  contratados  forem  concluídos,  caberá à  Contratada

apresentar comunicação  escrita informando  o  fato  à  fiscalização  da  Contratante,  a qual
competirá,  no prazo  de  até  15  (quinze)  dias,  a verificação  dos  serviços executados,  para
fins de recebimento provisório.

15.1.1.  0   recebimento   provisório   também   ficará   sujeito,   quando   cabível,   à
conclusão  de  todos  os  testes  de  campo  e  à  entrega  dos  Manuais  e  lnstruções
exigíveis.

15.2. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas,

por   meio   de   profissionais   técnicos   competentes,   acompanhados   dos   profissionais
encarregados   pela   obra,   com   a  finalidade   de   verificar   a   adequação   dos   serviços   e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

15.2.1. Após tal  inspeção,  será lavrado Temo  de Recebimento Provisório, em  02

(duas)  vias de  igual teor e foma,  ambas  assinadas pela fiscalização, relatando  as
eventuais pendências verificadas.

15.2.2. A  Contratada  fica  obrigada  a  reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou
substituir, às  suas expensas, no todo ou em parte,  o  objeto em que  se verificarem
vícios,  defeitos  ou incorreções resultantes  da execução  ou materiais empregados,
cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que
sejam  sanadas  todas  as  eventuais  pendências  que  possam  vir a  ser  apontadas  no
Termo de Recebimento Provisório.

15.3.  0   Temo   de   Recebimento  Definitivo   das   obras   e/ou   serviços   contratados   será
lavrado  em  até  15  (quinze)  dias  após  a lavratura  do  Termo  de  Recebimento  Provisório,

por servidor ou comissão  designada pela autoridade competente,  desde que tenham sido
devidamente   atendidas   todas   as   exigências   da   fiscalização   quanto   às   pendências
observadas e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto  à
fàlta  de  pagamento  a  operários  ou  fomecedores  de  materiais  e  prestadores  de  serviços
empregados na execução do contrato.

15.3.1. Na hipótese  de  a  verificação  a que  se  refere  o  parágrafó  anterior não  ser

procedida   tempestivamente,    reputar-se-á   como    realizada,    consumando-se    o
recebimento  definitivo  no  dia  do  esgotamento  do  prazo,  desde  que  o  fato  seja
comunicado à Contratante nos  15 (quinze) dias anteriores à exaustão do prazo.
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15.3.2.  0  recebimento  definitivo  do  objeto  licitado  não  exime  a  Contratada,  em

qualquer  época,  das  garantias  concedidas  e  das  responsabilidades  assumidas  em
contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n°  10.406, de 2002).

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -RESCISÃ0

15.1.           O presente Temo de contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no
art.  78  da Lei  n°  8.666,  de  1993,  com  as  consequências  indicadas  no  art.  80  da mesma

Lei,  sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Temo de Referência,  anexo do
Edital.

15.2.           Os casos de rescisão contratual serão fomialmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

15.3.          A  CONTRATADA  reconhece  os  direitos  da  CONTRATANTE  em  caso  de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de  1993.

15.4.           O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

15.4.1.       Balanço    dos    eventos    contratuais    já    cumpridos    ou    parcialmente
cumpridos em relação ao cronograma fisico-financeiro` atualizado:

15.4.2.       Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.4.3.       Indenizações e multas.

16.        CLÁUSULA I)ÉCIMA SEXTA-PUBLICAÇÃ0

16.1.           Incumbirá  à  Contratante  providenciar   a  publicação   deste   instrumento,   por
extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de  1993.

17.        CLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA-FOR0

17.1.           O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Temo de
Contrato será o da Comarca de Grajaú -MA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas

(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

de 2022

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
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TOMADA DE PREÇO N° 006/2022- CPL/PMG

ANEXO IX

MODEL0 DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

Atestamos para fins de participação na TOMADA DE PREÇO n.° XXX/XXXX

-  CPL/PMG,   que  o  (Profissional)

técnico  da Empresa

de  engenharia

CREA/         no responsável

esteve  visitando  o  local  onde  será realizado  os  serviços

em  conformidade  com  o  projeto  básico  padrão  -

ANEX0 I -que integra este Ato  Convocatório deste Edital,  objeto da presente licitação,

tomando conhecimento das condições locais.

Local, data e assinaturas.

(nome do Representante Técnico da PMG competente pela visita com a devida
identificação e qualificação).
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ANEXO X

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇO n° 006/2022 - CPL/PMG

Prezados Senhores,

Submetemos  à apreciação de  V.  Sa.  proposta nos termos  descritos  abaixo,  assumindo
inteira responsabilidade  pelo  seu teor  e  as  demais  obrigações  estabelecidas  no  edital  e  seus
anexos.

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL:

SEDE:

CNPJ:

TELEFONEffAX:

ENDEREÇO ELETRÔNICO

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

DEscmçÃo Do oB]ETo UNID. QUANT.
VALOR VALOR

UNITÁRIO TOTAL

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
3. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO:
4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
5. DADOS BANCÁRI0S DA EMPRESA:
6. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ 0 CONTRATO "ome,
RG, CPF, Endereço)

Grajaú (MA), _ de

Assinatua do representante legal da empresa
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TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022- CPL/PMG

ANEX0 IX

DECLARAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇO XXX/XXXX -CPL"G

A    empresa

o              lntemédio de seu representante legal o (a) Sr(a)

inscrita    no     CNPJ    n° ...........,     por

portador (a)
da cl n° ...................  e  do  cpF n°  ..........,  DECLARA,  sob  as  sanções  administrativas

cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1)   Quanto  a  empregar  agentes  incapazes  ou  relativamente  incai)azes;  consoante  o
disposto  no  lnciso  V  do  Art.  27  da Lei  n°  8.666,  de  21  de junho  de  1983,  acrescido

pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de  1999, que não possui em seu quadro de pessoal
empregado(s)   com  menos  de   18(dezoito)   anos  em  trabalho  notumo,   perigoso   ou
insalubre,  e  em qualquer trabalho  menores  de  16  (dezesseis)  anos,  salvo  na condição
de aprendiz a partir de  14 (quatorze).

2)   Quanto   a   condição   MEfflpp/CO0P,   esta  empresa   está  excluída  das   vedações
constantes na Lei Complementar n°.  147/2014 e; na presente data, é considerada:

(  ) MICROEMPRESA, confome Lei Complementar n° 147/2014;

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, confome Lei Complementar n° 1472014.

(  ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal n°.  11.488/2007.

(  ) Não é ME/EPP/COOP.

3)   Quanto  ao  pleno  conhecimento  e  atendimento  às  exigências  de  habilitação;  que
esta  empresa  atende  a  todos  os  requisitos  de  habilitação,  bem  como  apresenta  sua
proposta com indicação  do objeto  e  do  preço  oferecido os quais atendem plenamente
ao Edital.

4)   Quanto  a inexistência de fato impeditivo  de licitar;  nos temos do artigo  32,  § 2.°,
da  Lei  Federal  n.°  8.666/93,  que  até  a  presente  data  nenhum  fato  ocorreu  que  a
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inabilite  a  participar  do  TOMADA  DE  PREÇO  em  epígrafe,  e  que  contra  ela  não
existe  nenhum  pedido  de  falência  ou  concordata.  Declara,  outrossim,  conhecer  na
íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

5)   Quanto a elaboração independente de proposta:

a)   A  proposta  anexa  foi  elaborada  de  maneira  independente  Úelo  licitante),  e  que  o
conteúdo  da  proposta  anexa  não  foi,  no  todo  ou  em  partc,  direta  ou  indiretamente,
inforinado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b)   A  intenção  de  apresentar  a  proposta  anexa  não  foi  informada  a,  discutido  com  ou
recebido   de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da  (identificação   da
licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c)   Que  não  tentou,  por  qualquer  meio  ou  por  qualquer  pessoa,  influir  na  decisão  de

qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a
participar ou não da referida licitação;

d)   Que   o   conteúdo   da   proposta   anexa   não   será,   no   todo   ou   em   parte,   direta   ou
indiretamente,  comunicado  a  ou  discutido  coin  qualquer  outro  participante  potencial
ou  de  fato  da  (identificação  da  licitação)  antes  da  adjudicação  do  objeto  da  referida
licitação;

e)   Que   o   conteúdo   da   proposta   anexa   não   foi,   no   todo   ou   em   parte,   direta   ou
indiretamente,  infomado  a,  discutido  com  ou  recebido  de  qualquer  integrante  de
(Órgão licitante) antes da abertura oficial das pi.opostas;

f)    Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e infomações para fimá-la.

Local e data

Nome e assinatua do representante legal

[Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima -Esta declaração deverá ser
emitida em papel que identifique o órgão (ou empresa) emissor]
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TOMADA DE PREÇO N° 006/2022 - CPLÍPMG

ANEXO XI

MODEl,O DE CARTA CREDENCIAL

À

PREFEITURA MUNICIPAI., DE GRAJAÚ - PMG"A

PRAÇA Patrocínio Jorge, 05, CENTRO. GRAJAÚ -MA

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃ0 - CPL/PMG

0             REF: TOMADA DE PREÇO N° XXX/XXXX -CPLffMG

Prezados Senhores,

A empresa (razão social do licitante) com endereço na iiiscrita no CNPJ/MF sob

N°_vem        pelo        seu        representante        legal        infra-assinado,        credenciar

o|a)Sr.(a)_                     portador(a)      do      RG      n°                  e      do      CPF      n°

ara  participar da  TOMADA DE PREÇO N°  006/2022  -  CPL/PMG  cujo

objeto   trata   de   serviços   de   engenharia   necessários   para em
conformidade com o projeto básico padrão -ANEXO I -que integra este Ato Convocatório

deste Edital, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome de empresa

qualquer  fase  da   Licitação,   bem   como   requerer,   concordar,   interpor  e   desistir  de

Recursos, enfim, praticar todos os atos inerentes ao certame licitatório.

Local, data e assinatura.

(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação)
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