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TERM0 DE RECEBIMENTO DA CÓPIA INTEGRAL D0 EDITAL DE LICITAÇÃO

Licitação: TOMADA DE PREÇOS N° 009/2022.
Data da realização do certame: 27 de julho de 2022.

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

Razão Social:

CNPJ no:

Endereço:

Cidade:

E-mail:

Insc. Estadua| n°:

Estado:

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

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PEL0 RECEBIMENTO

Nome completo:

Cédula de ldentidade n°:

CPF no

E-mail:

Orgão emissor:

(DDD) Telefone: (              )

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

Data do recebimento do edital:           /            /

Assinatura/rubrica do responsável:

COM0 SUA EMPRESA 0BTEVE CONHECIMENT0 DA LICITAÇÃO? (Marcar X)
Fui convidado;
Publicação no quadro de avisos da prefeitura municipal;
Publicação na lmprensa Oficial (Diário Oficial do Município de Graj au-DOM);
Publicação na lmprensa Oficial (Diário Oficial do Estado do Maranhão-DOE);
Publicação na lmprensa Oficial (Diário Oficial da União-DOU);
Publicação em jomal (0 Estado do Maranhão);
Publicação no site oficial desta Prefeitua Municipal (www.graj au.ma.gov.com.br);
Publicação no site oficial do Tribunal de Contas/MA (www.tce.ma.gov.br);
Outros meios:
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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  inforrnar  à  empresa
licitante interessada quaisquer assuntos pertinentes à referida licitação.
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TOMADA DE PREÇO N° 009/2022 - CPLffMG

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 4303/2022

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  Portaria  n°
134/2021, assinada em 08/11/2021, neste ato denominada COMISSÃO, toma público que, às
O9hoomin do dia 27  de julho  de 2022, no Prédio  da Academia Grajauense  de Letras,  situada
na  Rua  7  de  setembro,  62,  Centro,  Grajaú  -MA,  realizará  LICITAÇÃ0,  na  modalidade
TOMADA DE PREÇO,  do tipo MENOR PREÇ0, sob regime de EMPREITADA POR
PREÇO GLOBAL, de interesse desta Prefeitura, nos termos da Lei n° 8.666, de 21  de junho
de  1993,  da Lei  Complementar n°  123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  da Lei  n°  11.488,  de  15
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
CONTEND0 A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:

Às O9hoomin, do dia 27 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.

2.         HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA

Até às  O9hoomin,  do dia 27 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° 1

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ /MA

TOMADA DE PREÇOS N° 009/2022

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)

(CNPJ)

ENVELOPE N° 2

PROPOSTA

PFEFEITURA MUNCIPAL DE GRAJAÚ

TOMADA DE PREÇOS N° 009/2022

(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  investidua,  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   procuação,   devidamente   registrado   na   junto
comercial   ou   temo   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  ftindação  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 (legal  ou procuador)
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 MEffipp/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  objeto  a  escolha  da  proposta  mais  vantajosa  para
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  REFORMA  E  FLEVITALIZAÇÃO  DA
ORLA    DO    BALNEÁRIO     PÚBLICO     CANECÃO    NO     MUNICÍPIO    DE
GRAJAÚ/MA   -   2a   ETAPA,   mediante   o   regime   empreitada  por  preço   global,
confome  especificações  constantes  no  Projeto  Básico  -  ANEXOI,   que  é  parte
integrante deste Edital.

4.2. A  licitação  compõe-se  de  um  único  item,  confome  tabela  constante  do  Projeto
Básico - ANEXO,  sagrando-se vencedor o  licitante  que  ofertar o  menor preço  em
cada item.

5.         DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS

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 42 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CONSTRUCAO DE BALNEARIO  17.512.0014.1035 .0000
4.4.90.51.00 -Obras E lnstalações

6.         DAPARTICIPAÇÃONALICITAÇÃ0

6.1.             Poderão participar desta licitação,  os  interessados  cujo  ramo  de  atividade  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 forma da legislação vigente;

6.2.2.           interessados   suspensos   de   participar   de   licitações   e   impedidos   de

contratar com este Órgão responsável por esta licitação,  confome  art.  87,  inciso
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111,  da Lei n° 8.666,  de  1993;

6.2.3.           entidades  estrangeiras  que  não  tenham  representação  legal  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 proj eto, básico ou executivo, pessoa fisica ou jurídica;

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 Municipal 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  Prefeitura  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 abertua 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  Juídica  e  (2)  Regularidade  Fiscal  (em  nível  federal)  e  trabalhista
exigidos neste edital, os quais deverão ser acondicionados em envelope, conforme
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 Fomecedores da pMG será utilizado para aferição
das habilitações, e no caso das não credenciadas, podendo ser confimado junto ao
SICAF  e outros Registros cadastrais de outros órgãos da federação  da habilitação

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

pelo sítio oficial do Tribunal Superior do Trabalho, caso a infomação não esteja
disponível no S.ICAF.

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  estiverem
contempladas de foma regular no sistema de cadastro da Prefeitua 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

Juídicas, 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 ftincionamento, deve juntar o respectivo ato de registro ou
autorização   para   fimcionamento   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;

d)  Cartão  ou  documento  equivalente  que  conste  lnscrição  Municipal,  que

poderá ser substituído pelo Alvará de Locàlização e Funcionamento.
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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:

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 Dívida 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  Município  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 Muni cipal.

Obs: Alguns municípios expedem apenas uma certidão para comprovar toda

a  regularidade  com  o  Município,  cabendo   à  licitante  demonstrar  tal

situação,  passível   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,  emitido  pela

Caixa Econômica Federal - CEF, comprovando a regularidade perante o

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

T P n°  009/2022 - CPL"G"A
Ediül -Tomada de Píeços   Compras -Habilitação Completa -pani¢ii)ação ampla (margem de prefeíêi`cia nesie i)onto) -LC  147/2014 -Lei  Federal  i`° 8  666/93



OEUS  PRCWERÁ

PREFEITURA MUNlapAL DE  GRAjAÚ

CN PJ/M F 06.377.063/0001-48
Rua  Patrocínio Jorge, 05 -Centro -CEP 65,940-000

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

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

Trabalho,  mediante  a  apresentação  de  Certidão  Negativa  de  Débitos

Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva com efeito de negativa de

Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT;

7.3.3.           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, Arquitetua 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   fiitura
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   assinatua   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
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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
declaração de compromisso de vinculação contratual fiitua, 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  substituídos,  nos  termos  do  artigo  30,

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

7.3.5.            Relação explícita 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;

7.3.6.            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;

7.3.7.            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;

7.3.8.            declaração   em  papel   timbrado   do   licitante,   indicando   o   responsável

técnico pela execução do objeto;

7.3.9.            Comprovação       da       capacitação       técnico-profissional,        mediante

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

contratação.

7.3.io.         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  sejam 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 foma 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   Termos   de   Abertura   e   de   Encerramento.   Quando   for
apresentado  o  original  do  Diário,  para cotejo pelo  Pregoeiro  e  Equipe  de  Apoio,
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fica  dispensada  a  inclusão,  na  documentação,   dos  Temos  de  Abertura  e  de
Encerramento do Livro em questão.

e)  Sistema  Público  de  Escrituração  Digital  -  SPED-Contábil  (Decreto  Federal  n°
6.022/2007);  nos  temos  do  art.  2°  da  lnstrução  Nomativa  RFB  n°  787/2007,
devendo apresentar referidos documentos, devidamente assinados, na foma do  §
5° do art.10 da lnstrução Normativa DNRC n° 107/2008.

Í)   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  domicílio,  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 Graj aú, deverão apresentar, ainda, no envelope n° 1 :

8.    A   Declaração   Conjunta   (ANEX0   XI)   que   os   Licítantes   deverão   apresentar   no
credenciamento, além do enquadramento, deverá conter ainda o seguinte:
a) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho notumo, 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,  Lei  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
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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:

8.1.1           A razão social e cNPJ 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
corrente  nacional,  expresso  em  numeral  e  por  extenso,  confome  modelo  de

proposta constante do ANEXO.

8.1.4          A planilha de custos e Fomação de preços, confome 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, confome 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 natureza direta e personalista, como
o  lmposto  de  Renda  de  Pessoa  Jurídica  -  IRPJ  e  a  Contribuição  Sobre  o
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Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser inclui'dos no BDI, nos temos do art.
9°,11 do Decreto 7.983, de 2008 (TCU, Súmula 254).

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 forina a garantir

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

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.),  confome
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,  compatível 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 Pemanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes n°
01  e n° 02, bem como as declarações complementares, e procederá à abertua da licitação.

9.1.1.          Os   atos   públicos   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  perturbem   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  Normativa  SLTI/MPOG  n°  02/09,
conforme modelo 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 temos  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 juídico 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    inabilitação    por    força    das     situações    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.         Ultrapassada  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   habilitados   serão   então   julgadas,
conforme item próprio deste lnstrumento Convocatório.

9.10.          Se   todos   os   licitantes   forem   inabilitados   ou   todas   as   propostas   forem
desclassificadas,  a Comissão  Permanente  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 habilitação  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 aproposta depreços 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 regularização.

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
específico, 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  confomidade  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 valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, para o fim 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  termos  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$   80.000,00  (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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servlços:

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

desenvolvimento de tecnologia no País.

10.11.        Esgotados  todos  os  demais  critérios  de  desempate  previstos  em  lei,  a escolha
do  licitante  vencedor  ocorrerá 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.         Serádesclassificada aproposta que:

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 fmdo 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.  inverossímil;

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  manifestamente  inexequível  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 licitantes, 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  ericaminhará  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 fi]tua contratação, mediante a consulta ao  Sistema de Cadastro Próprio
da PMG/MA, Dodendo vir a consultar outros cadastros, a exemplo de:

10.20.1.         SICAF

UttDs//www3.comDrasnet.gov.br/SICAFweb/Dublic/Dages/consultas/consultarRe
stricaocontratarAdministracaopublica.isf);

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

pela Controladoria-Geral da União (www.DortaldatransDarencia.gov.br/ceis);

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

(www.cní.ius.br/imDrobidade  adm/consultar  reauerido.DhD).

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

Uttos//contas.tcugov.br/Dls/aDex/f?D=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 intemédio  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 inteposição  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,  1ocalizada  na  Rua
Patrocírio 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 infomado, devendo, neste caso, a decisão
ser proferida dentro do prazo de 5  (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso,
sob pena de responsabilidade.

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

12.  DO TERM0 DE CONTRAT0

12.1.          Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, deverá ser
fimado 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  Temo  de  Contrato,  sob  pena de  decair  do  direito  à
contratação, sem prejui'zo 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.       O prazo para assinatua e devolução  do Termo de contrato poderá ser

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

12.3.          Antes da assinatura do Termo de contrato, a Administração realizará consulta
ao sistema de cadastro de fomecedores da Prefeitua 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 assinatua do Temo de contrato, não comprovar

que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-
se  à  assinatua,  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 reajustamento:

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 soffer
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 fomalização  de TA,  desde que  (Ata da Reunião  Ordinária n° 02/2020
da Comissão Gestora da Plataforma +Brasil e IN 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
fiincionalidade;

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 D0 RECEBIMENTO D0 0BJET0 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 temo de rescisão deverá indicar, confome o caso:

16.2.1.       Balanço    dos    eventos    contratuais   já    cumpridos    ou    parcialmente
cumpridos;

16.2.2.       Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

16.2.3.       Indenizações e multas.

17.  DO PAGAMENT0

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

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

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 Fiscalffatura,  nos
temos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de  1993.

17.3.          A  apresentação  da Nota  Fiscalffatua  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  Fiscal/Fatua,  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  conforinidade  da  Nota
Fiscal/Fatua 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 regulamente optante pelo simples Nacional não sofierá 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 apuado:

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

365                                       `X = Percentual da taxa anual = 6%.
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18.       I)AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

18.1.           Comete   infração   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;  fraudar  na
execução  do  contrato;  comportar-se  de  modo  inidôneo;  cometer  fraude  fiscal;  ou  não
mantiver a proposta;

18.2.          A  Contratada  que  cometer  qualquer  das  infrações  acima  discriminadas  ficará
sujeita, 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 limite de 3 0 (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, 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;

18.2.2.2.      as  penalidades   de  multa  decorrentes   de   fatos  diversos   serão
consideradas 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 foma proporcional à
obrigação inadimplida;

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   perduarem   os   motivos   determinantes   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  ressarcir  a
Contratante pelos  prejui'zos  causados  e  após  decorrido  o  prazo  da penalidade  de
suspensão do subitem anterior;

18.3.          A    aplicação     de    multa    não     ímpede    que    a    Admínistração     rescínda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

18.4.          A    recusa    ínjustificada    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 qualquerpenalidade não exclui a aplicação damulta.

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  pratícar,  por  meio   dolosos,

fiaude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

18.6.2.       tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetívos da licitação;

18.6.3.       demonstre não possuir idoneidade para contratar com  a Administração
em virtude de atos ili'citos praticados.

18.7.          A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  prevístas  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 infiator, 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
máxímo  de  30  (trinta)  dias,  a  contar  da  data  do  recebimento  da  comunicação
enviada pela autoridade competente.

18.10.        As penalidades  serão  obrigatoríamente  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,   cumulativamente,   sem  prejuízo   de  outras  medidas
cabíveis.
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19.        DAIMPUGNAÇÃ0

19.1.          Decairá    do    direíto    de    impugnar    os    termos    deste    Edítal    perante    esta

Administração, o 1icitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura
dos envelopes com as propostas, pelas falhas ou irregularidades que viciariam 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.       I)ASDISPOSIÇÕES 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-1a por  ilegalidade,  de  oficio  ou por

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fiindamentado.

20.2.       A homologação do resultado 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   pelo
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.          É facultada à comissão 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 normas que disciplinam este certame serão  sempre interpretadas  em favor
da ampliação da disputa entre os interessados,  desde que não  comprometam o interesse
daAdministração,oprincípiodaisonomia,afinalidadeeasegurançadacontratação.

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 temos 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
diadoinícioeincluir-se-áodovencimento.Sóseiniciamevencemosprazosemdiasde
expediente na Administração.

20.11.     0   desatendimento   de   exigências   fomais   não   essenciais   não   importará   o
afastamento do licitante, desde que seja possível 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
demaispeçasquecompõemoprocesso,prevalecerãoasdesteEdital.

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"   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
recomendaçõesdesteÓrgãoedaOMSinfomamosqueasessãoocorreráemlocalaberto
e  arejado;  será  estabelecido  distanciamento  mínimo  de  02  metros  de  cada participante
durante 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, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

20.16.1.    ANEXO I -Projeto Básico e Apensos;

20.16.2.    ANEXO II -Memorial Descritivo;

20.16.3.    ANEXO III -Planilha orçamentária;

õ57Zlo22 - CPLJPMC"A
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ANEXO IV - Composição do BDI;

ANEXO V - Cronograma fisico-financeiro;

ANEXO VI -Composição analítica com preços unitários;

ANEXO VII - Planilha de levantamento de quantidade

ANEXO Vm - Modelo da minuta do contrato

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

20.16.10.  ANEXO X -Modelo de Proposta;

20.16.11.ANEXOXI-ModelosdeDeclaraçãoUnificada;

20.16.12.  ANEXO XII -Modelo de Credenciamento;

Grajaú (MA), 30 de junho de 2022.

Mercial Lima de Arruda
Prefeito Municipal

T P nó   Oog/2022 -CPIJPMG/MA
Edú-TomadQdePreçosCompras.Hab`IitaçãoCompleia-participaçãoampla(maJgcm

deprefcTêncianesieponio)-LC`47rzoi4-LciFedcra`n°8Óó6/g3



_ IHi 1
OEUS  PROVERA

PREFEITURA MUNICIPAL DE  GRAJAÚ

CNPJ/M F 06.377.063/0001-48

Rua  Patrocínio Jorge, 05 -Centro -CEP 65.940-000

Site:±±Q#rajfl=E3]5Q!í±/E-mawçp!£±ala±±e±g±ne!!j2grD

REFORMAEREVITALIZAÇÃODAORLADOBALNEÁRIOPÚBLICOCANECÃONO
MUN[CÍp]o DE GRATAÚ,MA . 2a ETAPA

1.   OBJET0

REFORMAEREVITALIZAÇÃODAORljADOBALNEÁRIOPÚBLICOCANECÃONO
MUNICÍPIO DE GRAJAÚ/MA - 2a ETAPA.

2.   PARTES INTEGRANTES D0 TERM0 DE REFERÊNCIA

2.1 APÊNDICE A -PLANILHAS ANEXAS

2.1.1  MEMORIAIS DESCRITIVOS
2.1.2MEMORIADECÁLCULO
2.1.3PLANILHAENCARGOSSOCIAISEDEMÃODEOBRA
2.1.4 CRONOGRAMA FÍSICO FNANCEIRO
2.1.5 COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS PREÇOS

3.   INTERESSE PÚBLICO

AREFORMAEREVITALIZAÇÃODAORLADOBALNEÁRIOPÚBLICO

CANECÃO   NO   MUNICÍPIO   DE   GRAJAÚ"A   -   2a   ETAPA,   será   executada   em

conformidade  com  os  projetos,  relatórios  e planilhas  que  compõem  o  escopo  deste  Projeto

Básico.

balneário,tendoemvistaqueolocdéutilizadoparaasmaisdiversasformasdemanifestação

cultural e social, recebendo  diariamente a visita de jovens e adolescentes,  como também de

famílias  inteiras  que  vão  aquele  locd  para  se  divertir  e  reunir  a  família  em  um  ambiente

agradávelehospitaleiro,eomaisimportantequeécontatocomanatureza.

0 Balneário canecão também é uma fonte de renda para famílias que já estão

nolocalpordécadas,ondetodososdiasestão1áparaatenderosvisitantesdaquelebalneário.

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

população,  melhorando  a infi.aestrutura  e  a  qualidade  da prestação  de  serviços,  e  tomará  o

Canecãocadavezmaisemgrandepontoturísticoemnossacidade.

A  presente  proposta  objetiva  o  aprimoramento  da  inftaestrutura  do  referido

4.   LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Íií;:|õ;7ZõZZ - CpiJ"G/MA
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4.1.  Os  serviços  constantes  nos  anexos  deste  Projeto  Básico  deverão  ser  executados  no
BalneárioCanecão,localizadonobairroTrizidela,naCidadedeGrajaú/MA.

5.   VOLUME ESTIMADO DOS SERVIÇOS

5.1   A  demanda  total   dos  serviços  foi  estimada  considerando   os  espaços  há  serem
revitalizados,  conforme  detalhado  nos  Apêndices  que  fazem  parte  desse  Projeto
Básico.   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.   ABFLANGÊNCIA DAS ATIVIDADES

6.1.  Os  serviços  de  Engenharia  propostos  são  serviços  comuns  de  engenharia,  de  baixa
complexidade,detalhadosnosApêndicedesteProjetoBásico.

7.   DA PRECIFICAÇÃ0

7.10  Valor  Global  Estimado  é  de  R$   500.000,00   (Quinhentos  mil  reais),  conforme
orçamentoelaboradodeacordocomatabelaSINAPI,sendo:

8.   PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO CONSTRUTIVA

8.1Todososprocedimentostécnicosadotadosparaaexecuçãodosserviçosdeengenharia
necessários estão detalhados no Cademo de Execuções Construtivas, parte integrante
dos  APENDICES  deste  Projeto  Básico  e  deverão  estar  em  conformidade  com  as
Normas Brasileiras da ABNT pertinentes.

9.   DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

Edital - Tomada de PTeços   Compras
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9.2 Definir  mecanismos  de  gerenciamento  e  controle  das  atividades  desenvolvidas  pela
CONTmTADA,assimcomoavaliaraexecuçãomensaldosserviçosemandamento,
esuacompatibilidadecomosquantitativoseespecificaçõescontratadas.

9.3Acompanharefiscalizaraexecuçãodocontrato,atravésdeumservidorespecialmente
designado,  que  anotará  em  registro  próprio  todas  as  ocorrências  relacionadas  com  o
mesmo.

9.4Pagaraimportânciacorrespondenteaoserviçonoprazocontratado.

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. I)AS 0BRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1             Executar  os  serviços  através  de  profissionais  qualificados  de  acordo  com  o
perfilnecessário,naformaindicadapeloCONTRATANTEeemconformidadecom
osserviçosconstantesdaO.S.expedidapeloCONTRATANTE.

10.2            Arcar  com  os  ônus  trabalhistas,  impostos,  encargos  sociais  e  outros  afins,  no
atendimento dos objetivos em questão.

10.3             Responsabilizar-se  pelo  pagamento  das  multas  eventualmente  aplicadas  por
quaisquerautoridades,Federais,EstaduaisouMunicipais,emconsequênciadefatoa
ela imputável ou por atos de seu pessoal.

10.4             Responder portodos e quaisquer danos pessoais oumateriais causados por seus
profissionais    ou    prepostos    às    dependências,    instalações    e    equipamentos    do
CONTRATANTEedeterceiros,atítulodeculpaoudolodevidamentecomprovados,
providenciando a correspondente indenização.

m            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   profissionais   para   a  prestação   dos   serviços   com   a   capacitação
adequada e através do regime CLT.

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

11. DO PRAZO DE EXECUÇÃ0

Ediial  -Tomads de Preços-  Compras
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lH             Os serviços técnicos decorrentes da licitação deverão obedecer ao cronograma
Físico-financeiro  que  integra  o  APENDICE  8   deste  Projeto  Básico  que  prevê  a
conclusão  dos  mesmos  em  11  (ome)  meses  a  partir  do  recebimento  da  Ordem  de
Serviço  pela  CONTRATADA.  A  prorrogação  desse  prazo  poderá  ocorrer  somente
dentro dos temos da lei vigente.

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

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

CONTRATANTE,   serão   apresentadas   para   pagamento   cópias   dos   Boletins   de
MediçãodevidamenteautenticadasjuntamentecomasNotasFiscaisffaturas.

•     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
Fiscalffatura 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 temos da legislação vigente.

•     Mensalmente  cópia autenticada da GPS  -  Guia da Previdência 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 implicarão 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.
•     Cumprir 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, PROTEÇÃ0 ÀS 0BRAS E AO PESSOAL
m            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.

T P n°   oO9/2022
Ediml -Tomada
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13.2            A   CONTRATADA   será   responsável   única,   perante   CONTRATANTE   e
terceiros,  por  quaisquer  danos  que  vier  a  causar,  em  consequência  do  serviço,  a
materiais,bensoupessoas,sendodaprópriaCONTmTANTEoudeterceiros.

13.3            Deverá a coNTRATADA manter sinalização 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  CONTBATADA  a  responsabilidade  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  caráter pemanente  por  intermédio  de  pessoal
especializadodaCONTRATANTE,designadoparaestemister.

14.2  Caberá exclusivamente à CONTRATADA,  refazer  os  serviços  não  aprovados pela
FISCALIZAÇÃO.

14.3    A   CONTRATADA   deverá   manter   ou   construir,   no    canteiro    de    serviços,
acomodações  adequadas  para  que  o  pessoal  da  FISCALIZAÇÃO  possa  exercer  sua
ftinção com relação aos serviços objeto do contrato fimado.

14.4     Todas     as     instruções,     reclamações     e     quaisquer     entendimentos     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   devídas
oportunidades,  não  sendo  levadas  em  consideração  quaisquer  alegações  fiindamentadas
em ordens ou declarações verbais.

14.5  Todas  as solicitações feitas pela FISCALIZAÇÃO  ao(s) Engenheiro(s)  condutor(es)
dosserviçosserãoconsideradascomosefossemdirigidasdiretamenteàCONTRATADA;
por  outro  lado,  todo  e  qualquer  ato  efetuado  ou  disposição  tomada  pelo(s)  referido(s)
Engenheiro(s),ouaindaomissõesderesponsabilidadedo(s)mesmo(s),serãoconsiderados
paratodoequalquerefeitocomotendosidodaCONTRATADA.

14.6ACONTRATADAseráobrigadaaafastarimediatamentedoserviçoedocanteirode
obras,    todo    e    qualquer    elemento   julgado    pela    FISCALIZAÇÃO    com    conduta
inconvenienteequepossaprejudicarobomandamentodosserviços.

Edital -Tomada de Preços.  Compras HabLlitaçãoCompleia-paJiicipaçãoait`pla(margemdepreferêncLanesteponto)-LC147/20H-LeiredeTa\M8666/9)
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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  poderão  ser  reiniciados  por
outra ordem da Fiscalização.

à  FISCALIZAÇÃO,   amplo   acesso   a
|4+.õ    /|   |\J1`1l`rlJ`|l+zll    --' ----   r     1

qualquer  local  dos  serviços  e  facilitar,  ainda,  os  meios  no  sentido  de  que  a  mesma
FISCALIZAÇÃO  possa  exercer  suas  fmções  de  foma  completa,  devendoj  também,
providencimoimediatoatendimentodetodasasobservaçõesdaFISCALIZAÇAO.

14.9 Das decisões da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA poderá interpor recurso,  sem
efeitosuspensivo,aoPrefeito,noprazode10(dias)corridos,contadosdorecebimentoda
notificação.

15. DA DIREÇÃO E ANDAMENT0 DAS 0BRAS

15JLogoapósoiníciodasobras,aCONTRATADAdeverádetalharocronogramafisico
financeiro apresentado na licitação.

15.2  A  CONTRATADA  manterá  para  a  direção  geral  dos  trabalhos,  pessoas  idôneas,

::3raezseesn:mqãuoeet:=e=er%ro=:eorel::te:;â::1:rdeec,Sàwalçâ:sdde:tfl3ãàrf:2'Apéàssasessasquea

15.3  A CONTRATADA ficará obrigada a preencher e  a fomecer à FISCALIZAÇÃ9  o
"Boletim Diário",  de  acordo  com o modelo  estabelecido pela mesma FISCALIZAÇAO,

neleregistrandoopessoalemserviço,osequipamentos,osserviçosexecutados,ajomada
de trabalho, as condições do tempo, observações de ocorrências, etc.

15.4ACONTRATADAdeveráprovidenciaraconfecçãodaplacaindicativadosserviços
deacordocomomodelofomecidopelaCONTRATANTEeinstalá-laemlocalescolhido
pelaFISCALIZAÇÃO.

15.5   A   área  prevista  para  instalação   do  canteiro   de   obras  deverá  ser  indicada  pela
CONTRATADAeaprovadapelaFISCALIZAÇÃO.

16. DA EXECUÇÃO DAS 0BRAS

16.1ÀCONTRATADAcaberátodaaexecuçãodasobraseserviçosobjetodeste"Projeto
Básico" e seus Anexos.

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

14.8   A   CONTRATADA   deverá  proporcionar

Compras-HabiliuçaoCompleü-parucipaçãoampla(maTgmdepreferêncianescponto)-LC147/20W
GM
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16.3Nãoseráadmitidaqualqueralteraçãodeitensdeserviços,quantitativosouunidades
na   planilha   de   preços   unitários   fomecida   pela   CONTRATANTE,   que   deverá   ser
totalmentepreenchidapeloempreiteiro,sobpenadeinabilitação.

17. I)OS MATERIAIS

17.1Todososmateriais,equipamentoseacessóriosnecessáriosàexecuçãodosserviços
licitados   deverão   ser   fomecidos   pela   CONTRATADA,   rigorosamente   adequados   à
finalidade  a  que  se  destinam  e  deverão  estar  enquadrados  nas  normas,  especificações,
métodos,   padronizações,   teminologias   e   simbologias   estabelecidas   pela   Associação

g:àse.rl£àrase:ee#r=:âo?éscen:Càsa;ro?:çNã:dqauàl!héAieíz-AçaÃló:áà::spoodserF:âTco.:mnã:
dadosnecessáriosàcomprovaçãodanatureza,qualidadeeofomecimentodeamostras.

mTodososmateriaisrejeitadospelaFISCALIZAÇÃOserãoimediatamenteremovidos
do canteiro de serviços.

18. D0 PESSOAL

18JNaexecuçãodosserviços,aCONTRATADAempregarámão-de-obradevidamente
habilitada.

18.2ACONTRATANTEtemodireitodeaseuexclusivocritérioesemassumiroônus
por  qualquer  indenização  perante  a  CONTRATADA,  exigir  a  imediata  substituição  de
qualquerdosseusempregadosqueelavenhaajulgmincompetenteouprejudicidaobom
andamento dos serviços.

18.3  A  CONTRATADA  será  a  responsável  pelo  pagamento  dos  salários  e  todos  os
encargossociaisetrabalhistas,vale-transporte,vale-refeição,unifome,E.P.I.etc.,deverá
observar    os    preceitos   relativos    às    leis   trabalhistas,    previdenciárias,    assistenciais,
securitárias  e  sindicais,  e  ficará  obrigada  a  assumir  a  responsabilidade  para  todos  os
efeitos  legais,  por  todos  os  seus  fimcionários,  como  única  empregadora,  reconhecendo
expressamente  que  em  hipótese  alguma,  se  estabelecerá  qualquer  vínculo  empregatício
entre  os  seus   funcionários  e  a  CONTRATANTE,   com  total  isenção   e   exclusão   da
CONTRATANTEemqualquerprocedimentojudicialouextrajudicial.

18.4ACONTRATADAtambémresponderápecuniariamente,peranteCONTRATANTE
outerceiros,poreventuaisfurtospraticadospelosseusempregados,resguardando-seseu
direitoaeventuaisressarcimentospelascomparhiasseguradoras.

18.5    Mediante    prévia    e    expressa    autorização    fomal    da    CONTRATANTE,    a
CONTRATADA   poderá   subempreitm   parte   ou   partes   dos   trabalhos   de   topografia,
pavimentação,controletecnológicoeredesdeutilidades,ficandoentendidoque,mesmo
com    essa    autorização,    não    ficará   retirada    ou    diminuída    a    exclusiva    e    única
responsabilidadedaCONTRATADAperanteaCONTRATANTE.

Edital  - Tomada de Preços   Compras
Hab`liüçãoCompleü-paTucipaçàoampla(margemdei)reíerênçiancs`eponto)-LC





DEUS  PROVERA

PREFEITURAMUNICIPALDEGRAJAÚ

CN pl/M F 06.377.063/0001.48

RuaPatrocínioJorge,05-Centro-CEP65.940-000

Site:g!gQ!gnuÊ±íDÉffl=b!/E-mai1:sp!££ai±!±@±g±nai±£9n

19. DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

19.1   As  unidades  com  que  os  serviços  serão  medidos,  para  fins  de  pagamento,  estão
expressasnaPlanilhaAnalíticaqueintegraoAPENDICE8deste"ProjetoBásico"

19.2  0s  critérios  de  medição  de  todos  os  serviços  consideram  o  pagamento  de  etapas
executadas,nãosendoaceitaaproposiçãodeadiantamentoparaquaisquerdelas.

19.3  Todos  os  materiais,  equipamentos,  ferramentas,  EPI's  e  mão-de-obra  específica  e
adequadaaosserviçosdeverãoestmprevistoseinclusosnospreçosdecadaitem,sendo
que  na  sua  execução  estarão  incluíd*  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
CONTRATANTEodesdobramentodepreç~oscontratuais.Aaceitaçãodopedido,porém,
ficarásujeitaàaprovaçãodaFISCALIZAÇAO,que,inclusive,poderárejeitá-1o

19.5  A  fatura da medição  contratual  será encaminhada à CONTRATANTE, juntamente
com  o  respectivo  Boletim  de  medição,  este  emitido  pela  CONTRATANTE  e  cópias
autenticadasdasúltimasguiasderecolhimentojáexigíveisdoFGTSeINSS.

19.7  0  pagamento  dos  serviços  será efetuado  no prazo  estabelecido  no  contrato,  após  a
apresentaçãodafatuaconespondenteaoperíodovencido,condicionadoaconferênciae
aceitaçãopelaFISCALIZAÇÃOdaCONTRATANTE.

20. DA CONCLUSÃO E ENTREGA DAS 0BRAS

20JAnãoseremconsequênciadetrabalhosextraordinários,nãoprevistosneste"Termo
de  Referência",  de  condições  meteorológicas  desfavoráveis  ("N  LOCO")  ou  de  fatos
impeditivosparaosquaisaCONTRATADAnãotenhaconcorrido,outrassituaçõesnão
deverãoafetaradatafixadaparaaentregadosserviçoscontratados.

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  contidas  neste
"ProjetoBásico",eapósaentregadosdesenhos"asbuilt",aCONTBATANTEaceitará

provisoriamente   os   serviços   no   prazo   de   30   dias,   contados   da   data   em   que   a
CONTRATADAcomunicar,porescrito,aconclusãodosmesmos.Duranteesteperíodo,
aContratadadeverárefazer,porsuaprópriaconta,osserviçosqueapresentaremdefeitos.
Uma  vez  corrigidos  tais  defeitos,  e  fomecidos  os  desenhos  representativos  da  obra,  o
Recebimento Definitivo  pela CONTRATANTE  será efetivado  60  (sessenta)  dias  após  o

ÍiíFi5õg5ÕZZT- cpiJPMG/MA
Ediial-TomadadcPreços'Compras-IiabilitaçãoCompleu
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Recebimento   Provisório   mediante   solicitação   da   Contratada,   também   por   escrito,
formalizando-se a aceitação através de "Temo Final de Entrega e Recebimento" .

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

21. DAS SANÇÕES

2H  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,de2°/oqueincidiráemcimadovalorconstadonaOSemcasodereincidência.
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  temos  do  art.  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   "Projeto   Básico",   das   condições   gerais   que  regerão   o
Contrato, e das condições com que se fará o transporte do pessoal,  de materiais e de
equipamentos,locaisdosserviçoscomo:natureza,tipoerelevodoterreno,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 "Projeto Básico" e que regulam esse tipo de empreendimento.

TOMADA DE PREÇO N° 009/2022 - CPLffMG

ANEXO VIII

MINUTA DO CONTRATO

Ííiõ  009/2022 - CPIJPMG/MA
Edital-TomadadePreçosCompras-Habil`iaçaoCompleü-paJticipaçõoampla(msrgemdepreferência

neste pcmio) -LC  147/2014  -Le'. Federa`  n° 8 666/93
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CONTRAT0 N° ~/2022 - PMG
TERM0           DE CONTRATO

FIRMADO ENTRE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE GRAJAÚ - PMG EFIRMA

PARA

EXECUÇÃO     DE .............     SOB     0
REGIME   DE   EMPREITADA  POR
PREÇO   GLOBAL   NOS   TERMOS
DO    EI)ITAL    DE    TOMADA    DE
PREÇONOXXXíXXXX-CPLn.MG.

A
.............-.-...........................`...„

APREFEITURAMUNICIPALDEGRAJAÚ-PMG,entidadededireitopúblico,inscrita
no   CNPJ  sob  o  N°    .................,  com  sede  na  cidade  de  Grajaú  /MA,  1ocalizada  na  Rua

PatrocínioJorge,n°05,nesteatorepresentadapeloseuPrefeito,oSr.----------------------------
---------,brasileiro,casado,residenteedomiciliadonestacidade,portadordoCPFn°-----------•      i_   _:__i^._c`t`+p  rnNTRATANTE,  e  do

e  RG  n°  -----------------,  doravante  denominada  simplesmente  CONTRATANTE,

•----,  brasiieiro,  Ca>auu,1.D+UV.,.V  _  ______ _

inscrita   no   CNPJ   sob   o   n°
representada    por     seu(ua)

nacionalidade, estado

outro   lado   a   Empresa
estabelecida     à

civii,   prof issãor),

Rua

portador(a)  do  CPF  n°

domiciliado(a)     à     Rua

`descrever nome,
e  RG   no

simplesmente  CONTRATADA,   submetendo-se  as_       _         .            1       1,\,\1      J_   T

residente   e

doravante     denominada

partes   às   disposições   constantes   nos
simpiesmente   cur` iitAl£11+jl,   DUV...~.y+.__  __           +

temosdaLein°8.666,de21dejunhode1993,daLein°10.520,de17dejulhode2002,da
Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  vigente  e  do  Decreto  n°  7.983,  de  s  de  abril  de  2008,
aplicando-setambémosprocedimentosdeteminadospelaLeiComplementff123/2006ena
Lei  n°  8.078,  de  1990  -  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  resolvem  celebrar  o  presente
Contrato   para  execução   de   determinada  obra,   tendo   em  vista   o   resultado   da  licitação

procedidanamodalidadeTOMADADEPREÇOSn°~/2022-CPLffMG,oriundado
ProcessoAdministrativon°_-Sec._,Adjudicaçãodatadadej_/_eHomologação
datadade_/_/2022,medianteasCláusulasecondiçõesseguintes:

1. CLÁUSULA PmMEIRA -OBIETO

1.1.  0                  objeto                  do

XXXXXXXJKXXXXX

presente                instrumento                é                a
que     será     prestado     nas

condições   estabelecidas   no   Projeto   Básico   e   demais   documentos   técnicos   que   se
XXXXL?lJIÁÀÀ^A/`+'`/iJL{L<Li____

encontrm  anexos  ao  lnstrumento  Convocatório  do  certame  que  deu  origem  a  este
instrumento contratual.

Í p n°  0o9n022 -crL/rimuí,v,^
Edi`a]  -Tomada de Preços   Compras

Habili`açãoComplen-paiticipaçaoampla(msTgemdeprefémcmneste
ponio)-LC147noM-LeiFedeTa`n.8666/93
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1.2.  Este  Temo  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.CLÁUSULASEGUNDA-VIGÊNCIA

2.10prazodevigênciadesteTemodeContratoéaquelefixadonoEdital,istoé,até
12(DOZE)MESES,cominícioapartirdaassinaturadocontrato.

2.2.   A   vigência   poderá   ultrapassm   o   exercício   financeiro,   desde   que   as   despesas
referentesàcontrataçãosejamintegralmenteempenhadasaté31dedezembro,parafins
de   inscrição   em  restos   a  pagar,   conforme   Orientação  Nomativa  AGU   n°   39,   de
09/12/2011.

2.3.Aexecuçãodossewiçosseráiniciadaapartirdorecebimentodaordemdeserviçoe
durará180dias,cujasetapasobservarãoocronogramafixadonoProjetoBásico.

2.4. A  prorrogação  dos  prazos  de  execução  e  vigência  do  contrato  será  precedida  da
correspondenteadequaçãodocronogramafisico-financeiro,bemcomode]ustificativae
autorização   da   autoridade   competente   para   a   celebração   do   ajuste,   devendo   ser
formalizada nos autos do processo administrativo.

3.CLÁUSULATERCEIRA-DOVALORDOCONTRATO

3.1.0valortotaldacontrataçãoédeRS..........(.....)

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,ftete,seguroeoutrosnecessáriosaocumprimentointegral
do objeto da contratação.

3.3. 0 valor consignado neste Termo de Contrato é tixo e irreajustaveL puicm pvuv.. uv^
corrigido   anualmente   mediante  requerimento   da  contratada,   observado   o   interregno
mínimodeumano,contadoapartirdadatalimiteparaaapresentaçãodaproposta,pela
variaçãodoíndiceINPCououtroquevierasubstituí-1o.

4.CLÁUSULAQUARTA-DOTAÇÃ00RÇAMENTÁRIA

41 As  despesas  decorrentes  desta  contratação  estão  programadas  em  dotação
orçamentáriaprópria,previsúnoorçamentodaUnião,paraoexercíciode2020,na
classificação ab aixo :

4.2. XXXXXX
y3ffxmxxryr~

Edital -Tomada de PTeços   Compras

fixo e irreajustável, porém poderá ser

:\\:\;.\\\\::.:\::.::..\.:.;:t:.:\:

yJrffmp;;;I;;:x:I:KI::Ixxx

Hab`litaçáoCompleu-paricipaçãoamph(margemdepreíerêncianestepon`o)-LC





ãti-E=`®#pRWE^ti

PREFEITURAMUNICIPALDEGRAIAÚ

CNPJ/MF 06.377.063/0001-48

RuaPatrocínioJorge,05-Centro-CEP65.940-000

Site:±£y±]i£aia±;nêj5Q!±/E-maH:çÊ!±!aig±!@±g±na!!£gn

5. CLÁUSULA QUINTA -D0 PAGAMENTO

5.1.0pagamentoseráefetuadopelaContratantenoprazode30(trinta)dias,contadosda
apresentaçãodaNotaFiscalffaturacontendoodetalhamentodasatividadesexecutadase
dosmateriaisempregados,atravésdeordembancária,paracréditoembanco,agênciae
conta corrente indicados pelo contratado.

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

quetrataoinciso11doari24daLei8.666,de1993,deverãoserefetuadosnoprazode
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 Fiscalffatura deverá  ocorrer  no  prazo  de  05  (cinco)  dias,
contadodadatafinddoperíododeadimplementodaparceladacontrataçãoaqueaquela
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,   conforme  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
comprovaçãodematrículadaobrajuntoàPrevidênciaSocial-CEI.

5 5. A  Contratante  terá  o  prazo  de  15  (quinze)  dias  úteis,  contados  a  partir  da  data  da
apresentaçãodamedição,paraaprovmourejeitar,notodoouemparte,amediçãoprévia
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.

5.6.AaprovaçãodamediçãopréviaapresentadapelaContratadanãoaeximedequalquer
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.

Edita]  -Tomada de PTeços   Compras
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5.8.0pagamentosomenteseráefetuadoapóso"atesto",peloservidorcompetente,da
Nota  Fiscal/Fatura  apresentada pela  Contratada,  acompanhada  dos  demais  documentos
exigidosnesteinstrumentocontratual.

5.9.0"atesto"daNotaFiscal/Faturaficacondicionadoàverificaçãodaconformidadeda
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  cias  .uiiiiii;i+i¥vvu  uv.^_._   `_

Serviço  e  Previdência  Social)  e  da regularidade  trabalhista,  correspondentes  ao
mêsdaúltimanotafiscaloufatuavencida,quantoaosempregadosdiretamente
vinculados   à  execução   contratual,   quando  não   for  possível   a  verificação   da
regulandadedosmesmosnoSistemadeCadastrodeFomecedoresdaPrefeitura
Municipal  de  Grajaú  ,  SICAF  ou  outro  equivalente  (guia  de  recolhimento  de
comprovaçãodoINSSeFGTSapartirde30diasdeexecuçãodaobra);

5.9.2.Daregularidadefiscal,constatadaatravésdeconsulta"on-line"aoSICAF
ou  outro   equivalente,   ou  na  impossibilidade   de   acesso   ao  referido   Sistema,
mediante consulta aos  sítios  eletrônicos  oficiais  ou à documentação mencionada
no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993;

5.10.0pagamentosomenteseráautorizadodepoisdeefetuadoo"atesto"peloservidor
competente,condicionadoesteatoàverificaçãodaconfomidadedaNotaFiscal/Fatura
apresentadaemrelaçãoàsatividadesefetivamenteprestadaseaosmateriaisempregados.

5.11.HavendoerronaapresentaçãodaNotaFiscalffaturaoudosdocumentospertinentes
à  contratação,  ou,  ainda,  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  como  por
exemplo,    obrigação    financeira    pendente,    decorrente    de    penalidade    imposta    ou
inadimplência,  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,semprejuízodassançõescabíveis,casoseconstatequeaContratada.

5.12.1.nãoproduziuosresultadosacordados;

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.

pagamentodascontribuiçõessociais(FuiidodeGarantiadoTempode....      j__i__iL:~+n     r^rtpc:nnnílentes   ao

i p n°  0og/2022 -CPLJrMii/ivij`
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5.13.Seráconsideradadatadopagamentoodiaemqueconstmcomoemitidaaordem
bancária para pagamento.

514.Antesdecadapagamentoàcontratada,poderáserárealizadaconsultaaoSistemade
Cadastro  de Fomecedores  de  Grajaú (ou cadastro  equivalente  ou certidões  online)  para
verificaramanutençãodascondiçõesdehabilitaçãoexigidasnoedital.

5.15. Constatando-se,  junto  ao   Sistema  de   Cadastro   de  Fomecedores,   a  situação   de
irregularidadedacontratada,seráprovidenciadasuaadvertência,porescrito,paraque,no

prazode5(cinco)dias,regularizesuasituaçãoou,nomesmoprazo,apresentesuadefesa.
0prazopoderáserprorrogadoumavez,porigualperíodo,acritériodacontratante.

5.16. Não   havendo   regularização   ou   sendo   a   defesa   considerada   improcedente,   a
contratantedeverácomunicmaosórgãosresponsáveispelafiscalizaçãodaregularidade
fiscalquantoàinadimplênciadacontratada,bemcomoquantoàexistênciadepagamento
aserefetuado,paraquesejamacionadososmeiospertinentesenecessáriosparagarantir
o recebimento de seus créditos.

5.17   Persistindo  a  irregularidade,  a  contratante  deverá  adotar  as  medidas  necessárias  à
rescisão  contratual  nos  autos  do  processo  administrativo  correspondente,  assegurada  à
contratada a ampla defesa.

5.18.Havendo    a    efetiva    execução    do    objeto,    os    pagamentos    "~    i.o.[4.uvu
nomalmente,   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
autoridadedacontratante,nãoserárescindidoocontratoemexecuçãocomacontratada
inadimplentenoSistemadeCadastrodeFomecedoresdeGrajaú.

5.20  Quando  do  pagamento,  será  efetuada  a  retenção  tributária  prevista  na  legíslação
aplicável,emespecidaprevistanoartigo31daLein.8.212,de1993.

5.20.1. A  Contratada regularmente  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  fffi  jus  ao  tratamento
tributáriofavorecidoprevistonaLeiComplementarn.123,de2006.

5.20.2. Quanto  ao  lmposto  sobre  Serviços  de  Qualquer Natueza  (ISSQN),  será
observado   o   disposto   na  Lei   Complementar   n°   116,   de   2002,   e   legislação
municipal aplicável.

Edital -Tomada de PTe€os   Comprôs
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5.21. Nos  casos  de  eventuais  atrasos  de  pagamento,  desde  que  a  Contratada não  tenha
concorrido,dealgumafoma,paratanto,ficaconvencionadoqueataxadecompensação
financeiradevidapelaContratante,entreadatadovencimentoeoefetivoadimplemento
daparcela,écalculadamedianteaaplicaçãodaseguintefórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N=Númerodediasentreadataprevistaparaopagamentoeadoefetivopagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I=Índicedecompensaçãofinanceira=0,00016438,assimapurado:

I - (TX) I -(6/100) / 365
I -0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.CLÁUSULASÉTIMA-CONTROLEEFISCALIZAÇÃODAEXECUÇÃ0

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
serãoexercidosporumoumaisrepresentantesdaContratante,especialmentedesignados,
na foma 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
acompanhamentoecontroledaexecuçãodosserviçosedocontrato.

6.3. A verificação  da adequação  da prestação  contratada deverá ser realizada  com base
noscritériosprevistosnosprojetosedemaisdocumentostécnicosanexosaoinstrumento
convocatório a que se vincula este contrato.

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

produtividadeefetivamenterealizada,respeitando-seoslimitesdealteraçãodosvalores
contratuaisprevistosno§1°doartigo65daLein°8.666,de1993.

6.5. A  confomidade  do  material/técnica/equipamento  a  ser  utilizado  na  execução  dos
serviçosdeveráservenficadajuntamentecomodocumentodaContratadaquecontenha
a  relação  detalhada dos  mesmos,  de  acordo  com  o  estabelecido  nos  projetos  e  demais
documentostécnicosanexosaoinstrumentoconvocatórioaquesevinculaestecontrato,
informando   as  respectivas  quantidades  e  especificações  técnicas,  tais   como:   marca,

qualidade e foma de uso.

Ed`tal -Tomada de PTeços   Compras
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6 6. 0   representante   da   Contratante   deverá   promover   o   registro   das   ocorrências
verificadas,  adotando  as  providências  necessárias  ao  fiel  cumprimento  das  cláusulas
contratuais,conformeodispostonos§§1°e2°doart.67daLein°8.666,de1993.

6.7. 0  descumprimento  total  ou  parcial  das  obrígações  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  culminm  em  rescisão  contratual,  conforme  disposto  nos
artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.8. A   fiscalização   da   execução   abrange,   ainda,   outras   rotinas   deteminadas   em
nomatização específica.

6.9.Afiscalizaçãodequetrataestacláusulanãoexcluinemreduzaresponsabilidadeda
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,  ainda que resultante
deimperfeiçõestécnicas,víciosredibitórios,ouempregodematerialinadequadooude

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.CLÁUSULAOITAVA-OBRIGAÇÕESDACONTRATANTE

7.1.ExigirocumprimentodetodasasobrigaçõesassumidaspelaContratada,deacordo
com as cláusulas contratuais e os termos 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,
encaminhandoosapontamentosàautoridadecompetenteparaasprovidênciascabíveis;

7.3.NotificaraContratadaporescritodaocorrênciadeeventuaisimperfeições,falhasou
irregularidades constatadas no curso da execução  dos serviços, fixando prazo para a sua
correção,certificando-sedequeassoluçõesporelapropostassejamasmaisadequadas;

7.4.PagaràContratadaovalorresultantedaprestaçãocontratual,conformecronograma
fisico-financeiro;

7.5. Efetuar  as  retenções  tributárias   devidas   sobre  o  valor  da  fatura  de   serviços   da
Contratada;

7.6.Fornecerporescritoasinformaçõesnecessáriasparaodesenvolvimentodosserviços
objeto do contrato;

7.7.Realizaravaliaçõesperiódicasdaqualidadedosserviços,apósseurecebimento.,

Edi`al -Tomada de Preços   Compfas
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7.8.CientificmoórgãoderepresentaçãojudiciddaProcuradoriaGeraldoMunicípiode
Grajaú   -   MA   para   adoção   das   medidas   cabíveis   quando   do   descumprimento   das
obrigações pela C ontratada;

7.9. Arquivamento,   entre   outros   documentos,   de   projetos,   "as   t)uiH  ,   csijc;|iiivayi,-.
técnicas,   orçamentos,  temos  de  recebimento,  contratos  e  aditamentos,  relatórios  de
inspeçõestécnicasapósorecebimentodoserviçoenotificaçõesexpedidas;

7.10. Exigir  da  Contratada  que  providencie  a  seguinte  documentação  como  condição
indispensávelparaorecebimentodefinitivodeobjeto,g!±a±±Qj±rj2£asg:

7.10.1."asbuilt",elaboradopeloresponsávelporsuaexecução;

7.10.2.comprovaçãodasligaçõesdefinitivasdeenergia,água,telefoneegás;

7.10.3.areparaçãodosvíciosverificadosdentrodoprazodegarantiadoserviço,
tendoemvistaodireitoasseguradoàContratantenoart.69daLein°8666/93e
noart.12daLein°8.078/90(CódigodeDefesadoConsumidor).

"as   built",   especificações

8.CLÁUSULANONA-DASOBmGAÇÕESDACONTRATADA

8.1.Executmcadaumadasfasesdoempreendimento,comaalocaçãodosempregados
necessáriosaoperfeitocumprimentodascláusulascontratuais,fomecendoeutilizandoos
materiais,equipamentos,ferramentaseutensíliosdequalidadeequantidadecompatíveis
com  as  especificações  contidas  nos  projetos  e  demais  documentos  técnicos  anexos  ao
instrumentoconvocatórioaquesevinculaestecontrato,bemcomonasuaproposta;

8.2. Reparar,  corrigir,  remover ou substituir,  às  suas expensas, no total  ou em parte, no

prazofixadopelofiscaldocontrato,osserviçosefetuadosemqueseverificaremvícios,
defeitosouincorreçõesresultantesdaexecuçãooudosmateriaisempregados;

8.3.ManterosempregadosnoshoráriospredeteminadospelaContratante;

8.4. Responsabilizar-se  pelos  vícios  e   danos   decorrentes   da  execução   do   objeto,   de
acordocomosartigos14e17a27,doCódigodeDefesadoConsumidor(Lein°8.078,
de1990),ficandoaContratanteautorizadaadescontmdagarantiaprestada,casoexigida
no  edital,  ou  dos  pagamentos  devidos  à  Contratada,  o  valor  correspondente  aos  danos
soíridos;

8.5.Utilizarempregadoshabilitadosecomconhecimentosbásicosdosserviçosaserem
executados,emconformidadecomasnomasedeteminaçõesemvigor;

8 6  Apresentffi  os  empregados  devidamente  identificados por meio  de  crachá,  além  de

provê-1oscomosEquipamentosdeProteçãolndividual-EPI;

Í¥irõõ57ZõãT_cp[JPMG/MA
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8.7.ApresentmàContratante,quandoforocaso,arelaçãonominaldosempregadosque
adentrarãonoórgãoparaaexecuçãodasatividadescontratadas;

8.8. Responsabilizar-se   por  todas   as   obrigações  trabalhistas,   sociais,  previdenciárias,
tributáriaseasdemaisprevistasnalegislaçãoespecífica,cujainadimplêncianãotransfere
responsabilidade à Contratante ;

8 9  Atender   às   solicitações   da   Contratante   quanto   à   substituição   dos   empregados
alocados,noprmfixadopelafiscalizaçãodocontrato,noscasosemqueficarconstatado
descumprimentodasobrigaçõesrelativasàexecuçãodoserviço,confomedescritoneste
instrumento contratual ;

8.10  Instruir  seus  empregados  quanto  à  necessidade  de  acatm  as  Nomas  lntemas  da
Contratante.,

8.11. Instruir   seus   empregados   a   respeito   das   atividades   a   serem   desempenhadas,
alertando-os  a  não   executarem  atividades  não   abrangidas  pelo   contrato,   devendo   a
ContratadarelatffàContratantetodaequalquerocorrêncianestesentido,afimdeevitff
desvio de função;

8.12. Relatm  à  Contratante  toda  e  qualquer  irregularidade  verificada  no  decorrer  da
execuçãodoempreendimento,inclusiveaalteraçãodesupervisoresdaobra;

8.13.Nãopermitirautilizaçãodequalquertrabalhodemenordedezesseisanos,exceto
nacondiçãodeaprendizparaosmaioresdequatorzeanos..nempemituautilizaçãodo
trabalhodomenordedezoitoanosemtrabalhonotumo,perigosoouinsalubre;

8.14.Manterdurantetodaavigênciadocontrato,emcompatibilidadecomasobrigações
assumidas,todasascondiçõesdehabilitaçãoequalificaçãoexigidasnalicitação;

8.15.Guardarsigilosobretodasasinfomaçõesobtidasemdecorrênciadocumprimento
do contrato;

8.16.  Manter  preposto   aceito   pcid   Luiiiiu.m+.v   .+v.   .___

serviçopararepresentá-lanaexecuçãodocontratocomcapacidadeparatomffdecisões
compatíveiscomoscompromissosassumidos;

8.17. Cumprir,   além   dos   postulados   legais   vigentes   de   âmbito   federal,   estadual   ou
municipal,asnomasdesegurançadaContratante;

8.18. Instruir   os   seus   empregados,   quanü   à  prevenção   de   incêndios   nas   áreas   da
Contratante.,

8.19.Prestmosserviçosdentrodosparâmetroserotinasestabelecidos,fomecendotodos
osmateriais,equipamentoseutensíliosemquantidade,qualidadeetecnologiaadequadas,
comaobservânciaàsrecomendaçõesaceitaspelaboatécnica,normaselegislação.,

Ed`tal -Tomada de PreçcB   Compras
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8.20.ComunicmaoFiscaldocontrato,noprazode24(vintee.quatro)horas,qualquer
ocorrênciaanomalouacidentequeseverifiquenolocaldosserviços.

8.21.PrestartodoesclarecimentoouinfomaçãosolicitadapelaContratanteouporseus

prepostos,garantindo-lhesoacesso,aqualquertempo,aolocaldostrabalhos,bemcomo
aosdocumentosrelativosàexecuçãodoempreendimento.

8.22.Paralisar,pordeterminaçãodaContratante,qualqueratividadequenãoestejasendo
executadadeacordocomaboatécnicaouqueponhaemriscoasegurançadepessoasou
bens de terceiros.

8.23.Adotmasprovidênciaseprecauçõesnecessárias,inclusiveconsultanosrespectivos
órgãos,   se   necessário   for,   a   fim   de   que   não   venham   a   ser   danificadas   as   redes
hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

8.24.Promoveraguarda,manutençãoevigilânciademateriais,ferramentas,etudooque
fornecessárioàexecuçãodosserviços,duranteavigêiiciadocontrato.

8.25. Providencim  junto   ao   CREA  e/ou  ao   CAU-BR  as  Anotações   e  Registros  de
Responsabilidade Técnica referentes  ao  objeto  do  contrato  e  especialidades pertinentes,
nostermosdasnormaspertinentes(Leisns.6.496/77e12.378/2010)',

8.26. Obter  junto  ao  Município,  confome  o  caso,  as  licenças  necessárias  e  demais
documentoseautorizaçõesexigíveis,naformadalegislaçãoaplicável.,

8.27.Cederosdireitospatrimoniaisrelativosaoprojetoouserviçotécnicoespecializado,

paraqueaAdministraçãopossautilizá-lodeacordocomoprevistonesteProjetoBásico
eseusanexos,conformeartigo111daLein°8.666,de1993;

8.28. Assegurar à CONTRATANTE:

8.28.1.0direitodepropriedadeintelectuddosprodutosdesenvolvidos,inclusive
sobre  as  eventuais  adequações  e  atualizações  que vierem  a  ser  realizadas,  logo
após   o   recebimento   de   cada   parcelq   de   foma   pemanente,   pemitindo   à
Contratantedistribuir,alterareutilizarosmesmossemlimitações;

8.28.2.Osdireitosautoraisdasolução,doprojeto,desuasespecificaçõestécnicas,
dadocumentaçãoproduzidaecongêneres,edetodososdemaisprodutosgerados
na    execução     do     contrato,     inclusive     aqueles    produzidos    por    terceiros
subcontratados,  ficando  proibida  a  sua  utilização   sem  que  exista  autorização
expressa  da  Contratantq  sob  pena  de  multa,  sem  prejuízo  das  sanções  civis  e

penais cabíveis.

8.29. Promover   a   organizaçao   teciii.d   tj   c,u[.+..uu ...... _    _

conduzi-laseficmeeficientemente,deacordocomosdocumentoseespecificaçõesque
integrmoufundamentamoProjetoBásicoeesteContrato,noprmdeterminado.

ÍFiilõ57ZÕ3T- cpiJPMG/MA
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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
serviçosenasmelhorescondiçõesdesegurança,higieneedisciplina.

8.31.  Submeter   previamente,   por   escrito,   à   Contratante,   para   análise   e   aprovação,

quaisquer mudanças  nos  métodos  executivos  que  ftijam  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   fimcionários,   de   equipamentos,   condições   de  trabalho,  condições  meteorológicas,
serviços  executados,  registro  de  ocorrências  e  outros  fatos  relacionados,  bem  como  os
comunicadosàFiscalizaçãoesituaçãodasatividadesemrelaçãoaocronogramaprevisto.

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  Termo  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
Resoluçãon.448/2012,doConselhoNacionaldeMeioAmbiente-CONAMA,conforme
artigo  4°,  §§  2°  e  3°,  da  lnstrução  Normativa  SLTI"POG  n°  1,  de  19/01/2010,  nos
seguintes termos:

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, confome o caso;

8.34.2. Nos  temos  dos  artigos  3°  e   10°  da  Resolução  CONAMA  n°  307,  de
05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente
adequadadosresíduosdaconstruçãocivilorigináriosdacontratação,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   foma   de    agregados,    ou
encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para
usos fiituos;

8.34.2.2. resíduos Classe 8 (recicláveis para outras destinações): deverão ser
reutilizados,   reciclados   ou   encaminhados   a   áreas   de   amazenamento
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temporário,   sendo   dispostos   de   modo   a   pemitir   a   sua   utilização   ou
reciclagem Íútua;

8.34.2.3. resíduos    Classe    C    ®ara   os    quais   não    foram    desenvolvidas
tecnologias  ou  aplicações  economicamente  viáveis  que  pemitam  a  sua
reciclagem/recuperação):     deverão     ser    armazenados,     transportados     e
destinados em confomidade com as nomas técnicas específicas;

8.34.2.4. resíduos   Classe   D   ®erigosos,   contaminados   ou   prejudiciais   à

saúde):  deverão  ser  armazenados,  transportados,  reutilizados  e  destinados
em conformidade com as nomas técnicas específicas.

8.34.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos  originários
da  contratação  em  aterros  de  resíduos  sólidos  ubanos,  áreas  de  "bota  fora",
encostas,  corpos  d'água,  lotes  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, confome 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 conforto da comunidade, da Associaçâo
Brasileira de Normas Técnicas -ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152
-  Níveis  de  Ruído  para  conforto  acústico,  da  Associação  Brasileira  de  Nomas

Técnicas  -  ABNT,  nos  temos  da  Resolução  CONAMA  n°  01,  de  08/03/90,  e
legislação correlata;

8.35.3. Nos termos do artigo 4°,  §  3°,  da lnstrução Nomativa SLTI/MPOG n°  1,
de    19/01/2010,    deverão    ser   utilizados,   na   execução    contratual,    agregados
recíclados,  sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento
e  custo  inferior  em  relação  aos  agregados  natuais,  inserindo-se  na  planilha  de
fomação 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 pública junto à obra.
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8.37. Realizar,  confome  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,  confome  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   setor  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  Fazendas  Estadual,  Distrital  e  Municipal  do
domicílio  ou  sede  do  contratado,  confome  exigido  no  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.

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  limite  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.
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10.3. Em qualquer hipótese de  subcontratação, permanece 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   correspondentes  ao   objeto  da
subcontratação.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1.  Comete  infração  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  fi.aude  fiscal;  ou  não  mantiver  a

proposta;

11.2. A   Contratada   que   cometer   qualquer   das   inffações   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;

11.2.2.  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;

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.

11.2.3. multa  compensatória  de  até  10  °/o  (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   aplicada   de   foma   proporcional   à
obrigação inadimplida;

11.2.4.  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;
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11.2.5. declaração  de  inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública,  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que
seja   promovida   a   reabilitação   perante   a   própria   autoridade   que   aplicou   a

penalidade,  que  será concedida sempre  que  a Contratada ressarcir a  Contratante
pelos prejuízos causados 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  devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total
do contrato, suj eitando-a às penalidades acima estabelecidas.

11.5. A aplicação de qualquer penalidade 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,  fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.6.2. tenha praticado atos ilícitos visando a ffustrar 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   asseguará   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,1evará  em  consideração  a

gravidade da conduta do inffator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

11.9. 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.

11.9.1.  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.

11.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
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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. CLÁUSULA   DÉCIMA   SEGUNDA  -  DO   REGIME   DE   EXECUÇÃO   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 contrato  será realizado por execução indire{a,  sob  o regime  de empreitada por

preço global.

12.3. 0  servíço  adicionado  ao  contrato  ou  que  sofi.a  alteração  em  seu  quantitativo  ou

preço deverá apresentar preço unitário inferior ao preço de referência da Administração
Pública divulgado por  ocasião da licitação, mantida a proporcionalidade enfte o preço

global  contratado  e  o  preço  de  referência,  ressalvada  a  exceção  prevista  no  subitem
anterior e respeitados os limites do previstos no §  1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de  1993.

13. CLÁUSULA DÉCIMA -DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO

13.1. É  admissível  a  fiisão,  cisão  ou  incorporação  da  contratada  com/em  outra  pessoa

jurídica,  desde  que  sejam  observados  pela  nova  pessoa jurídica  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. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DAS VEDAÇÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA:

14.1.1.  Caucionar  ou  utilizar  este  Termo  de  Contrato  para  qualquer  operação
financeira;

14.1.2. Interromper    a    execução    dos    serviços/atividades    sob    alegação    de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -D0 RECEBIMENTO DO 0BJETO

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.
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15.1.1.  0   recebimento   provisório   também   ficará   sujeito,   quando   cabível,   à

conclusão  de  todos  os  testes  ile  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 Termo  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
Temo de Recebimento Provisório.

15.3. 0  Termo  de  Recebimento  Definitivo  das  obras   e/ou  sei.viços  contratados   será
lavrado  em até  15  (quinze)  dias  após a lavratura do  Temo  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  parágrafo  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.

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.

T P n°  009/2022 -CPLJPMG^4A
Edital -Tomada de PÍ¢ços   Compías .  Habilitação Complcia -participaçao a"pl8 (margem de preferencia neste ponto) -LC  147/2014 -Lei  Federal  n° 8  666/93



DEUS  PROVERA

PREFEITURA MUNICIPAL DE  GRAJAÚ

CN PJ/M F 06.377.063/0001-48
Rua  Patrocínio Jorge, 05 -Centro -CEP 65.940-000

Síte:  www.grabii.ma.gov.br / E-mail:  cDl-Erahu@hotmail.com

15.2.          Os casos de rescisão contratual serão fomalmente 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 temo 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 pagamentosjá efetuados e ainda devidos;

15.4.3.       Indenizações e multas.

16.        CLÁUSULA DÉCIMA 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.        CLÁUSULADÉCIMASÉTIMA-FORO

17.1.          O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Temo de
Contrato será o da Comarca de Grajaú -MA.

Para fimeza e validade do pactuado, o presente Temo 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:

TOMADA DE PREÇO N° 009/2022 - CPL"G
ANEXO IX

MODEL0 DE DECLARAÇÃO DE VISITA A0 LOCAL DA 0BRA

Atestamos para fins de participação na TOMADA DE PREÇO n.° XXX/XXXX

-  CPLmMG,  que  o  (Profissional)

técnico  da Empresa

CREA/         no responsável

esteve visitando  o  local  onde  será realizado  os  seiviços
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de  engenharia 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).

ANEXO X

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇO n° 009/2022 - CPLfl'MG

Prezados Senhores,

Submetemos à apreciação de V.  Sa. proposta nos temos descritos abaixo, assumindo
inteira responsabilidade  pelo  seu teor  e  as  demais  obrigações  estabelecidas  no  edital  e  seus
anexos.
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PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL:

SEDE:

CNPJ:

TELEFONE/FAX:

ENDEREÇO ELETRÔNICO

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. QUANT.
VALOR VALOR

UNITÁRIO TOTAL

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
3. PRAZO PARA EXECUÇÃO D0 CONTRATO:
4. CONI)IÇÕES DE PAGAMENTO:
5. DADOS BANCÁRI0S DA EMPRESA:
6. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ 0 CONTRATO "ome,
RG, CPF, Endereço)

Grajaú (MA), _ de

Assinatura do representante legal da empresa

TOMADA DE PREÇOS N° 009/2022 - CPLffMG

ANEXO IX

DECLARAÇÃ0

Ref.: TOMADA DE PREÇO XXX/XXXX -CPLffMG
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A    empresa

intemédio de seu representante legal o (a) Sr(a)

inscrita    no     CNPJ     n° ...........,     por

portador (a)

da c| 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  incapazes;  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  ME/EPP/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, confome 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
inabilite  a  participar  do  TOMADA  DE  PREÇO  em  epígrafe,  e  que  contra  ela  não
existe  nenhum  pedido  de  fàlência  ou  concordata.  Declara,  outrossim,  conhecer  na
íntegra o Edital e que se submete a todos os seus temos.

5)   Quanto a elaboração independente de proposta:

a)   A  proposta  anexa  foi  elaborada  de  maneira  independente  ®elo  licitante),  e  que  o
conteúdo  da proposta  anexa não  foi,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou  indiretamente,

T P n°  OO9/2o22 -CPIJPMG/MA
Edi(al -Tomada de Preços   Compras -Habilitaçao Compleia -paíticipação ampla (marg¢m de prefeíência neste ponio) -LC  147/2014 -Lei  Fcderal  n° 8 666/93



DEUS  PROVERA

PREl:EITURA MUNICIPAL DE  GRAJAÚ

CNPJ/M F 06.377.063/000148
Rua  Patrocínio Jorge, 05 -Centro -CEP 65.940-000

Site:  www£raiau.majzo\/.br / E-mail:  col-graiau@hotmaH.com

infomado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da (identificação da licitação), por qualquei. meio ou por qualquer pessoa;

b)   A  intenção  de  apresentar  a  proposta  anexa  não  foi  infomada  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  com 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 abertua oficial das propostas;

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 assinatura do representante legal

[Observação:  em caso c[f trmativo, asstnalar a ressalwa acima -Esta declaração deverá ser
emitída em papel que ídentifique o órgão (ou empresa) emissor]

TOMADA DE PREÇO N° 009/2022 - CPLfl'MG

ANEX0 XI

MODEL0 I)E CARTA CREDENCIAL

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ - PMG/MA
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PRAÇA Patrocínio Jorge, 05, CENTRO. GRAJAU -MA

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -CPLn.MG

REF: TOMADA DE PREÇO NO XXX/XXXX - CPLmMG

Prezados Senhores,

A empresa (razão social do licitante) com endereço na inscrita no CNPJ/MF sob

N°_vem        pelo        seu        representante        legal        infra-assin ado ,        cred en ciar

o(a)Sr.(a) oriador(a)       do       RG       n° e       do       CPF       no

ara  pariicipar da  TOMADA DE PREÇO N°  001/2022  -CPLffMG  cujo

objeto   trata   de   serviços   de   engenharia   necessários   para

confomidade 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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INTRODUÇÃO

01 -OBJETIVO:

0  presente  memorial  tem  por  objetivo  estabelecer  critérios,  tipos  de  materiais,  bem  como  as  normas

para   execução   das   obras   de   "PAVIMENTAÇÃO   E   CONSTRUÇÃO   DE   INFRAESTRUTURA   DE

ACESSO A ORLA D0 BALNEÁRIO CANECÃO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER;

02 - Eventos

0  projeto foi dividido nos seguintes eventos:

•    PAVIMENTAÇÃO    E    CONSTRUÇÃO     DE     INFRAESTRUTURA    DE    ACESSO    A    ORLA    DO

0 BALNEARIO    CANECAO:    CONSTRUÇAO    DE    PRAÇA    DE    LAZERÇAO    DE   QUIOSQUES    NO
BALNEÁRIO  CANECÂO

1.   SERVIÇOS  PRELIMINARES

2.   pREPARAÇÃo Do TERRENon-ERRAPLENAGEM

3.   PAVIMENTAÇÕES / PASSEIOS

4.  ACADEMIA E  PARQUE

5.  ACESSO AO  BALNEÁRIO

6.   LUMINAÇÃ0

7.   LETREIRO

8.  ACESSIBILIDADE

•    ADMINISTRAÇÃO  LOCAL

1.  ADMINISTRAÇÃO  LOCAL

°03-GENERALIDADES

Público alvo:

População  da  sede  e  das  comunidades  rurais,  proporcionando  um  ambiente  saudável  de  encontros,

impulsionando o  lazer e turismo  no Município de Grajaú/MA.

Justificativa:

Suprir a  necessidade da população de um ambiente agradável e seguro de  lazer,  impulsionar o turismo

ambiental   as   margens  do   rio   Grajaú,   trazer  mais   conciência   de   preservação  e  valorização   das



nquezas  naturais do Munjcípio.

Objetivos:

Geral: Construção de praça de lazer no balneário canecão em Grajaú/MA;

Específicos:

-Impulsionamento do turismo local com a realização de obras civis direcionadas aos espaços existentes

para tal fim;

-    Ofertar às famílias beneficiárias um ambiente específico para a recreação e lazer;

-    Colaborar com  programas sociais e turísticos da cidade.

Prazo de execução:

90  (Noventa)  dias  corridos  a  contar  da  data  da  ordem  de  serviço,  após  homologação  do   processo

licl'tatório.

®



Condições de suprimento dos serviços públicos essenciais

. Abastecimento de água potável:  Fornecimento através de rede pública existente;

.  Abastecimento  de  energia:  Fornecimento  através  de  rede  pública,  apresentandorede trifásica  de

boa qualidade,  em baixa tensão;

. Coleta e destinação de lixo: coleta pública regular diária.

Coleta   e   destinação   de   águas   pluviais:   Lançamento   nas   vi.as   públicas,   através   do    sistema

superficial de sarjetas.

Cf°NDIÇÕESGERAis

1.   lNTERPRETAÇÃO DE  DOCUMENTOS  FORNECIDOS:

No  caso  de  divergência  de   interpretação  entre  documentos  fornecidos,   será   obedecida a  seguinte

ordem de prioridade:

i    Em  caso  de  divergência  entre  as  especificações  e  os  desenhos  fornecidos  deverá  serconsultado  o

proprietárjo.

•    Em  caso  de  divergência  entre  projetos  de  escalas  diferentes,   prevalecerão  sempre  os  de  maior

escala.

Em  caso de  divergência entre  projetos de datas diferentes,  prevalecerão sempre os mais recentes.

i    Em   caso   de   divergência   entre   cotas   e   suas   dimensões   em   escala,   prevalecerão   sempre   as

primeiras.

2.  FISCALIZAÇÃO E  DOCUMENTOS  DA OBRA:

0



0  Proprietário  designará  para  acompanhamento  das  obras,  engenheiros,  arquitetos  e  seus  prepostos,

os quais serão credenciados junto à Contratada e que serão chamados "FISCALIZAÇÃO".

Esta  Fiscalização terá  plenos  poderes  para decidir sobre questões técnicas e  burocráticas da obra sem

que  isto  implique  transferência  de  responsabilidade  sobre  a  execução  da  obra,  a  qual  será  única  e

exclusivamente de competência da Contratada.

Obriga-se   ainda   a   Contratada   a   manter   no   canteiro   de   obras   um   liv+o   denominado   "DIÁRIO    DE

OBRAS",   preenchido  pelos  responsáveis  pela  fiscalização,   em  três  vias,  onde serão  registrado  os

serviços   em   execução   no   dia,   condições   de   tempo,   efetivo   diário   quaisquer   outras   anotações

julgadas oportunas pelos responsáveis.

A  contratada  terá  acesso  a  este  livro,  podendo  também  nele  escrever  tudo  que  julgar  pertinente,  a

qualquer tempo.

Todas  as  comunicações  e  ordens  de  serviço,  tanto  da  Contratada,  quanto  da  Fiscalização,  sÓ  serão

levadas em consíderação se contidas no "Diário de Obras".

3.  lNSTALAÇÃO  DO CANTEIRO  DE OBRAS:

0  local  para  instalação  do  canteiro  de  obras  será estudado de comum  acordo entre  a  Fiscalização  e  a

Contratada,   sendo   localizado   onde   melhor  se   aprouver,   se   possível   sem  a   interferência   com   a

execução dos serviços.

A  localização  das  instalações  provisórias  deverá  obrigatoriamente  levar  em  consideração o  fluxo  de

entrada e saída de materiais e pessoal, de modo a não prejudicar o andamento da obra.

0
4.  CRITÉRIOS  DE  SIMILARIDADE:

Todo  material  empregado  na  execução dos serviços  será de  primeira  qualidade,  sendo

rejeitados aqueles que não se enquadrarem nas especifícações fornecidas.



Serão  aceitos  materiais  similares  aos  especificados,  desde que  consultada  previamente  a  Fiscalização

a  respeito de sua utilização.

5.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Relação das Plantas

1. Projeto  arquitetônico  detalhado,  projeto  elétrico.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PAVIMENTAÇÃO  E  CONSTRUÇÃO  DE  INFRAESTRUTURA DE ACESSO A ORLA  DO  BAL.NEÁRIO
CANECÃO.  CONSTRUÇÃO DE  PRAÇA DE LAZER

GRAJAÚ-MA

2021



1.1  -SERVIÇOS  PRELIMINARES

1.1.0.1-PLACA  DE  OBFiA:

1.1.0.1,1 -Generalídades:

A   Contratada   deverá   obedecer   as   normas   estabelecidas   pelos   Conselhos   Regionais   e   Federal

pehinentes ao assunto,  bem como as exígências do fiscal municipal e da caixa econômica federal.

A Placa deverá ser padrão governo Federal.
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ApÓs a conclusão do serviço,  as placas deverão ser retiradas.

.1. 0.1.2-Aplicação:

As  placas  de  identificação  da  obra  serão  colocadas  em  local  de  fácil  visualização,  de  comum  acordo

entre fiscalização e a Contratada.

Critério de medição:  A medição da  placa de obra será feita  por M2.

1.2 pREPARAÇÃo Do TERRENon-ERRAPLENAGEM

1.2.0.1-LIMPEZA  MECANIZADA  DE  CAMADA  VEGETAL,  VEGETAÇÃO  E  PEQUENAS  ÁRVORES
(DIÂMETRO  DE TRONCO  MENOR QUE  0,20 M),  COM TRATOR DE  ESTEIRAS.

Limpeza superficial da camada vegetal com a retirada de algumas árvores e entulhos
De  modo a  limpar e uniformizar o terreno de  implantação da obra.  ,
A  escolha  desses  equipamentos  depende  do  tipo  de  vegetação  local  e  dos  prazos  exigidos  para  a

execução da obra,  entre os quais destacam-se:
a) tratores de esteiras equipados com lâmina e escarificador;
b)  motoniveladora;



c) ferramentas manuais diversas,  como moto-serras, foices,  alavancas,
machados,  pás, enxadas e demais ferramentas.

Critério de medição: A medição dos serviços de limpeza será feíto por M2

1.2.0.2.    ESCAVAÇÃO    HORIZONTAL,    INCLUINDO    CARGA    E    DESCARGA    EM    SOLO    DE    la
CATEGORIA  COM TRATOR  DE  ESTEIRAS (150HP/LÂMINA:  3,18M3).

Este serviço consiste na limpeza da camada de material inservível  de toda a área onde será implantada
a  praça.  Foi  considerada  para  a  limpeza espessura  de  15cm  de  camada  inservível.  Será  caracterizado
como limpeza do terreno,  quando a área a ser ljmpa for constituída de vegetação rasteira,  ou seja,  mato
ralo,  arbusto,  de  modo  a  possibilitar  o  i.nício  dos  serviços.  Será  necessária  a  remoção  das  calçadas
existentes  nos trechos  em  que  estas estão  contempladas  na  largura  total  do  projeto A  limpeza  se fará
com  o  auxílio  de trator de  esteiras  em  toda  a  área  da  via.  A  área  deverá  ficar  livre  de  tocos,  raízes  e
galhos,  de modo a  permitir o desenvolvimento  normal  dos serviços.

Critério de medição: A medição será feita por M3.
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presença  de  matéria  orgânica,  resíduos  de  construção  ou  qualquer corpo  estranho  na  composição  do
aterro, sendo admitido somente solo com capacidade de suporte adequada à destinação da estrutura.

Critério de Medição: A medição será efetuada  por M3.

1.2.0.4.   TRANSPORTE     COM     CAMINHÃO     BASCULANTE     DE     14     M3,     EM     VIA     URBANA
PAVIMENTADA,  DMT ATÉ 30  KM  (UNIDADE:  M3XKM).

Define-se pelo transpohe do  material de  la categoria,  escavado dentro dos  "off-sets" de terraplenagem.
Deve  ser transportado  por  caminhões  basculantes,  com  proteção  superior.  Sua  D.M.T.  estimada  será
de  5,00  km.  Este  serviço  será  medido  e  pago  por  (m3xkm),  sendo  o  volume  equivalente  aquele  das
escavações e cargas e a distância medida de acordo com o trajeto aprovado pela
FISCALIZAÇÃO.

Critério de Medição: A medição será efetuada  por M3XKM.

0
1.3  PAVIMENTAÇÕES / PASSEIOS
1.3.1  MEIO-FIO  INTERNO
Este assentamento é para contenção de passeios e canteiros.
0  assentamento  de  guia  (meio-fio)  de  concreto  pré-fabricado  em  trecho  reto  deverá  ser  executado
conforme as especificações e  Normas.  Suas dimensões serão de  13.Ocm de  base superior,15.0 cm  de
base  inferior,  30.0 cm de altura e  100.0 cm de comprimento.
Para o assentamento das mesmas deverá ser observado o seu alinhamento e nivelamento.  Para tanto é
recomendável  que  a  base  seja compactada  e embolsadas  nas  costas  com  concreto  entre  suas juntas.
0 embalsamento deverá evitar que as mesmas se desloquem.

0 meio fio deverá ter resistência mínima de  15 Mpa aos 28 dias.

Critério de Medição: A medição será efetuada  por M.

1.3.2.  PASSEIOS INTERNOS
1.3.2.1.   EXECUÇÃO   DE   PÁTIO/ESTACIONAMENTO   EM   PISO   INTERTRAVADO,   COM   BLOC0

RETANGULAR COLORIDO  DE 20 X 10 CM,  ESPESSURA 6 CM.
Os  blocos  pre  moldados deverão ter resisência  mínima de  15  Mpa  aos 28  dias,  devendo ser verificado



pela fiscalização por meio de ensaios de compreensão de lotes,  conforme NBR.
Após  a  perfeita  regularização  da  superfície,  deverá  executar colchão  de  areia  de  s  cm,  para  posterior
assentamento dos blocos.
Os  blocos  de  concreto  pré-moldados  devem  atender as  especificações  da  NBR  9780  e  9781.  Durante
todo  o tempo  que  durar a  execução  do  pavimento  com  peças  pré-moldadas  de  concretos,  os  serviços
devem  ser protegidos  contra  a  ação  destrutiva das águas  pluviais,  do trânsito  e de  outros  agentes  que
possam danificá-los.  É obrigação da executante a responsabilidade desta conservação.

Toda  frente  de  serviço,  bem  como  a  qualidade  aparente  dos  blocos  deve  ser  previamente  aprovada
pela fiscalização.

Critério de Medição: A medição será efetuada  por M2.

1.3.2.2.    EXECUÇÂO    DE    PASSEIO    EM    PISO    INTERTRAVADO,    COM    BLOCO    RETANGULAR
COLORIDO DE  20 X 10 CM,  ESPESSURA 6  CM.

Os  blocos  pre  moldados deverão ter resisência  mínima de  15  Mpa  aos 28  dias,  devendo ser verificado
pela fiscalização por meio de ensaios de compreensão de lotes, conforme NBR.

Após  a  perfeita  regularização  da  superfície,  deverá  executar colchão  de  areia  de  s  cm,  para  posterior

Q assentamento dos blocos.
s  blocos  de  concreto  pré-moldados  devem  atender as  especificações  da  NBR  9780  e  9781.  Durante
todo  o  tempo  que  durar  a  execução  do   pavimento   com   peças   pré-moldadas  de  concretos,   os
serviços  devem  ser  protegidos  contra  a  ação  destrutiva  das  águas  pluviais,  do  trânsito  e  de  outros
agentes que possam danificá-los.  É obrigação da executante a responsabilidade desta conservação.

Toda  frente  de  serviço,  bem  como  a  qualidade  aparente  dos  blocos  deve  ser  previamente  aprovada
pela fiscalização.

Critério de  Medição: A medição será efetuada  por M2.

1.3.3.  URBANIZAÇÃ0
1.3.3.1  TERRA VEGETAL (GRANEL).
Execução de lastro de terra vegetal  na expessura mínima de  10 cm para plantio de gramas em placas.

Deverá ser verificada a qualidade do  material de fiscalização.

Critério de Medição: A medição será efetuada  por M3.

0.3Â2. PLANTIO  DE GRAMA EM  PLACAS.
0  plantio das  placas deverá  ser feito  imediatamente após a chegada da carga  no  local  da obra,  por ser
um  produto  altamente  perecível.  Jamais  molhe  o  produto  enquanto  o  mesmo  estiver  empilhado.  Caso
tenha algum  imprevisto,  aloje-o debaixo de alguma  proteção contra a  luz direta do sol e a chuva.

Molhe  o solo antes do  plantio  para facilitar o enraizamento dos tapetes e em  seguida  plante  uma  placa
ao  lado da outra,  visando diminuir ao  máximo  o espaço  entre as  placas.  Para diminuir qualquer risco  de
rebrota das  plantas daninhas,  adicione areia  média  lavada  nos espaços existentes após o plantio.  Para
aumentar  o  contato  entre  o  solo  e  as  raízes,  além  de  corrigir  qualquer  imperfeição  de  nivelamento,
recomendamos a utilização de soquetes ou rolos para o acabamento final.
A  partir  dessa  etapa,   o  programa  de  manejo  pÓs-plantio  deverá  ser  organizado  de  acordo  com  a
variedade utilizada e a região em  que o gramado foi  plantado.

Critério de Medição: A medição será efetuada  por M2.

1.4 ACADEMIA E  PARQUE

1.4.0.1    EXECUÇÃO    DE    PASSEIO    EM    PISO    INTERTRAVADO,    COM    BLOCO    RETANGULAR
COLORIDO  DE  20 X 10 CM,  ESPESSURA 6 CM.



Os  blocos  pre  moldados deverão ter resisência  mínima de  15  Mpa aos 28 dias,  devendo ser verificado
pela fiscalização por meio de ensaios de compreensão de lotes,  conforme NBR.

ApÓs  a  perfeita  regularização  da  siiperfície,  deverá  executar  colchão  de  areia  de  s  cm,  para  posterior
assentamento dos blocos.

Os  blocos  de  concreto  pré-moldados  devem  atender as  especificações  da  NBR  9780  e  9781.  Durante
todo   o  tempo  que  durar  a  execução  do   pavimento  com   peças   pré-moldadas   de  concretos,   os
serviços  devem  ser  protegidos  contra  a  ação  destrutiva  das  águas  pluviais,  do  trânsito  e  de  outros
agentes que possam danificá-los.  É obrigação da executante a responsabilidade desta conservação.

Toda  frente  de  serviço,  bem  como  a  qualidade  aparente  dos  blocos  deve  ser  previamente  aprovada
pela fiscalização.

Critério de  Medição: A medição será efetuada por M2.

1.4.0.2     AREIA     MEDIA     -     POSTO     JAZIDA/FORNECEDOR     (RETIRADO     NA     JAZIDA,     SEM
TRANSPORTE).

Areia de boa procedência e qualidade,  específica para quadras de areia.

cr qualidade deverá ser aferida pela fiscalização.

Critério de Medição: A medição será efetuada  por M2.

1.4.0.3  ALAMBRADO   EM   MOURÕES   DE   CONCRETO,   COM   TELA   DE  ARAME   GALVANIZADO
(lNCLUSIVE  MURETA  EM  CONCRETO).

Os  alambrados  de  proteção  terão  2,00m  de  altura  nas  laterais  maiores  do  campo,   as  telas  serão
estruturadas   verticalmente   com   mourões   de   concreto   pré-fabricados   com   seção   transversal   de
locmxl0xcm,  e  2,60m  de  comprimento,  colocados  espaçados,  no  máximo  2,58m  entre  si;  fixados  em
brocas  de  concreto,  fck=15Mpa,  de  55cm  de  profundidade  e  25cm  de  diâmetro.  Acima  das  brocas,
unindo  as  mesmas,  será  executada  uma  viga  baldrame  de  15cmx20cm,  concreto  fck=15Mpa,  armada
com  4  barras de 4,2mm  e estribos da  mesma  bitola a  cada 40cm,  sendo que  metade da altura  da viga
(10cm)deve ficar acima do nível  do solo.

Critério de Medição: A medição será efetuada  por M.

1.5 ACESSO AO BALNEÁRIO

CR.ÊÀ°btR%Ev¥%#Ê3TDOFPAV'MENT°lNTERTRAVADO,DEFORMAMANUAL,coM
Demolição de pavimento de forma manual.
Deverá ser aproveitado o maxímo de peças quanto possivel.

Critério de  Medição: A medição será efetuada  por M2.

1.5.0.2.  EXECUÇÃO  DE  PAVIMENTO  EM  PISO  INTERTRAVADO, COM  BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM,  ESPESSURA 10 CM.

Por sobre o leito já  previamente  preparado,  serão assentados os blocos sextavados de concreto 35Mpa
(tipo  Blokret  ou  Bloquetes)  espessura  de  10  cm  e  dimensão  transversal  de  25cm,  sobre  colchão  de
areia  com  espessura  não  inferior  a  06cm.  após  o  assentamento,  respeitando  sempre  o  alinhamento  e
nivelamento longitudinal (greide) e transversal,  serão rejuntados com pó de pedra,  saibro ou areia e
compactados com  placa vibratória tipo  cm-20 ou similar.
Os  blocos  pre  moldados deverão ter resisência  mínima de  15  Mpa  aos 28 dias,  devendo ser verificado
pela fiscalização por meio de ensaios de compreensão de lotes, conforme NBR.
ApÓs  a  perfeita  regularização  da  superfície,  deverá  executar colchão  de  areia  de  s  cm,  para  posterior
assentamento dos blocos.



Os  blocos  de  concreto  pré-moldados  devem  atender as  especificações  da  NBR  9780  e  9781.  Durante
todo  o tempo  que  durar a  execução  do  pavimento  com  peças  pré-moldadas  de  concretos,  os  serviços
devem  ser protegidos  contra  a  ação  destrutiva  das águas  pluviais,  do trânsito  e  de outros  agentes  que
possam danificá-los.  É obrigação da executante a responsabilidade desta conservação.

Toda  frente  de  serviço,  bem  como  a  qualidade  aparente  dos  blocos  deve  ser  previamente  aprovada
pela fiscalização.

Critério de  Medição: A medição será efetuada  por M2.

1.6  lLUMINAÇÃO
As  intalações  elétricas  deverão  seguir  cri.teriosamente  o  projeto,   devendo  ser  justificada  e  refeito  o
projeto para alguma alteração.
No projeto elétrica está especjficado,  bitolas e comprimentos de cabos.
0  projeto elétrica se divide em..

1.6.0.1.  ENTRADA  DE  ENERGIA  ELÉTRICA,  AÉREA,  MONOFÁSICA,  COM  CAIXA  DE  SOBREPOR,
CABO  DE 25  MM2  E  DISJUNTOR  DIN  50A (NÃO  INCLUSO 0  POSTE  DE  CONCRETO).
Conforme especificado em projeto.

Qritério de Medição: A medição será efetuada por uN.
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Conforme especificado em  projeto.

Critério de  Medição: A medição será efetuada  por UN.

1.6.0.3.    CABO    DE    COBRE    FLEXÍVEL    ISOLADO,    4    MM2,    ANTl-CHAMA    0,6/1,0    KV,    PARA
CIRCUITOS TERMINAIS  -FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO.  AF_12/2015
Conforme especificado em  projeto.

Critério de Medição: A medição será efetuada  por M.

1.6.0.4    CABO    DE    COBRE    ISOLADO,    10    MM2,    ANTl-CHAMA    0,6/1     KV,    lNSTALADO    EM
ELETROCALHA OU  PERFILADO -FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO.
Conforme especificado em  projeto.

Ccritério de Medição: A medição será efetuada por M.

1.6.0.5    CAIXA    DE    PASSAGEM    METALICA    DE    SOBREPOR    COM    TAMPA    PARAFUSADA,
DIMENSOES 30 X 30 X  10  CM
Conforme especificado em  projeto.

Critério de Medição: A medição será efetuada por UN.

1.6.0.6   DISJUNTOR   BIPOLAR  TIPO   DIN,   CORRENTE   NOMINAL   DE   25A   -FORNECIMENTO   E
INSTALAÇÃO.

Conforme especmcado em  projeto.

Critério de Medição: A medição será efetuada  por UN.

1.6.0.7   DISJUNTOR   BIPOLAR   TIPO   DIN,   CORRENTE   NOMINAL   DE   50A   -FORNECIIVIENTO   E
INSTALAÇÃO.

Conforme especificado em projeto.

Critério de Medição: A medição será efetuada  por UN.



1.6.0.8   QUADRO   DE   DISTRIBUIÇÃO   DE   ENERGIA   EM   CHAPA   DE   AÇO   GALVANIZADO,   DE
EMBUTIR,     COM     BARRAMENTO     TRIFÁSICO,     PARA     12     DISJUNTORES     DIN     100A     -
FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO.

Conforme especificado em  projeto.

Critério de Medição: A medição será efetuada  por UN.

1.6.0.9.  LUM!NÁRIA  DE  LED  PARA  ILUMINAÇÃO PÚBLICA,  DE  33 W ATÉ  50 W -FORNECIMENTO
E  INSTALAÇÃO.

Conforme especificado em  projeto.
A fiscalização deve aprovar a luminária  previamente.

Critério de  Medição: A medição será efetuada  por UN.

1.6.0.10.    ELETRODUTO    RÍGIDO    ROSCÁVEL,    PVC,    DN    50    MM    (1    1/2..)    -FORNECIMENTO    E
INSTALAÇÃO.

Conforme especificado em  projeto.

Ckritério de Medição: A medição será efetuada por M.

Conforme medidas em  projeto.
Deverá ser construída plataforma em concreto ARMADO.
As letras devem ser em AÇO de boa procedência e resistência.
Fica  a carga da fiscalização a conferência quanto a qualidade.

CP ritério de Medição: A medição será efetuada por M2.
1.8 ACESSIBILIDADE
1.8.0.1.    EXECUÇÃO   DE    PASSEIO   (CALÇADA)   OU    PISO    DE   CONCRETO   COM    CONCRETO

MOLDADO  IN  LOCO,  FEITO  EM  OBRA,  ACABAMENTO  CONVENCIONAL,  ESPESSURA  S  CM,
ARMADO.

Características:
Concreto fck = 20 Mpa,  traço  1 :2,7:3  (cimento/ areia  média/ brita  1 )  -preparo mecânico  com
betoneira 400L.  AF   07/2016.
Sarrafo de madeira-não aparelhada 2,5 x  10 cm,  Maçaranduba, Angelim ou equ.ivalente da
região
Peça de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo para forma)
Execução:
Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada,  montam-se as fôrmas que
servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado;
Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento,  espalhamento, sarrafeamento e desempeno
do concreto.,
Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial  por meio de
vassouras,  aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco.
Por último,  são feitas as juntas de dilatação.



A execução de juntas ocorre a cada 2 m.

Crítério de  Medição: A medição será efetuada  por M2.

2.0 ADMINISTRAÇÃO  LOCAL
2.1  ADMINISTRAÇÃO  LOCAL
2.1.1  ADMINISTRAÇÃO  LOCAL
Composta de encarregado e engenheiro cMl para acompanhamento e gerenciamento da obra.
As  obras serão  obrigatoriamente  dirigidas  por engenheiro  ou  arquiteto  residente,  podendo  a  pedido  da

Fiscalização permanecer integralmente no canteiro de obras.
Pelo engenheiro ou arquiteto residente deverão ser feitas todas as comunicações entre a Fiscalização e

a Contratada.
Será  obrigatória  também  a  presença,  no  canteiro  de  obras,  de  um  mestre  de  obras  com  experiência

comprovada,    bem    como   profissionais   para   outras   funções   tais   como   vigilância,    serviços   de
escritórios, distribuição e guarda de ferramentas e outros mais necessários.

Também  poderá  a  Fiscalização,  a  seu  critério,  exigir  a  substituição  de  qualquer  profissional  que  não
esteja se poriando de acordo com a posição que ocupa.

1.4.2-Especificações:

erão empregados profissionais em  número compatível com o bom andamento dos serviços, de comum
acordo com  a  Fiscalização.

A  vigilância   do   canteiro  de   obras  será  de  exclusiva   competência  da  Contratada,   não  cabendo   ao
Contratante nenhuma responsabilidade sob qualquer fato ocorrido neste sentido.

Critério de medição: A medição será efetuada por mês.

OBSERVAÇÕES EM GERAL

A Contratada  obriga-se  a empregar todas  as ferramentas  e equipamentos  necessários  àboa  execução

dos  serviços.  Para  sua  utilízação,  deverão  ser  observadas  todas  as  recmendações  com  relação  a

segurança do trabalho contidas  nas  normas do Ministério do Trabalho e demais  NRs.

A Contratada deverá verificar periodicamente as condíções de uso dos diversos equi- pamentos,  não se

admitindo  atraso  no  cumprimento  de  etapas  em  função  de falta  ou  mau  funcionamento de  qualquer

equipamento.

Caso  seja  necessário  o  uso  de  algum  equipamento  que  não  seja  da  propriedade  da  Contratada,  esta

será obrigada a alugá-lo imediatamente, visando não se observar atra-sos na execução dos serviços.

Especificações:

Os equipamentos e ferramentas serão empregados de acordo com as necessidades dos serviços.

Deverão   ser   previstos   a   critério   da   Contratada,   a   localização   dos   equipamentos   fixos,   tais   como

betoneiras,  serra circular,  etc.

RE#"`



Os  equipamentos  somente  poderão  ser  operados  por  profissionais  especializados,  a  fim  de  se  evitar

acidentes.

1.2.2                     -Apiicação:

Em confecção de concreto, forma, armaçãci, serralharia,  instalações em geral, etc.

EQU[PAMENTQâ_PE_§EQU_RANCAiA   Contratada   se   obriga   a   manter   na   obra   todos   os
equipamentos de proteção individual

-"E.P.l" -necessários à execução dos serviços,  sendo estes em  bom estado de conser-vação.

Serão observadas as normas pertinentes ao assunto, tais como a "NR-16".

CFica  estabelecido  ainda  que  o  Contratante  não  poderá  ser  responsabilizado  por  quai-quer acidente
ocorrido em execução de algum serviço da obra.

1.3.2                    -Especificações:

Serão   utilízados  todos   os  equipamentos   classfficados   como   ..E.P.l",   tais  como,   capace-tes,  Óculcx5

contra   impacto,   soldas,   luvas   de   raspa,   luvas   de   borracha,   protetor  auricular,   botas,   cintos   de

segurança e  uni-fome completo,  além de outros que se fizerem indíspensáveis.

Deverá   ainda   ser   previsto   no   canteiro   de   obras   a   colocação   de   extintores   de   incêndioem  locais

estratégicos.

1.3.3                     -Aplicação:

0
0s  "E.P.l"  serão  empregados  de  acordo  com  as  normas  do  Ministério  do  trabalho  e  como  nível  de

proteção necessários à execução da obra.

Generalidades:

A  Contratada  será  encarregada  de  obter todas  as  licenças  necessárias  ao  início  dos  ser-viços,  bem

como o pagamento de todas as taxas e emolumentos.

lncluem-se  neste   item  as  despesas  decorrentes  do   registro  da  obra   no  CREA,   no   lNSS  e outros,

exigidos  pela  Municipalidade  local.

Será de  respor`sabilídade da  Contratada o  pagamento de todas as  multas,  bem  como ocumprimento de

todas as exigências decorrentes da execução da obra.



REMOCÃO  PEBJÓ_DICA DE  ENTULH_O:

Generalidades:

Cabe   à  Contratada  manter  permanentemente   limpos  os  locais  onde  serão  realizados  os  serviços,

evitando-se o acúmulo de detritos que possam comprometer a salubridade local.

Será também  de grande  importância que a  Contratada se  utilize de métodos  de trabalho que permitiam

minimizar  o  desperdício  de  materiais  durante  a  execução  dos  serviços,  fato  este  que  contribuirá

decisivamente para a redução do volume de entulho produzido.

Especificação:

remoção   periódica  de  entulho  será   providenciada  sempre  que  o  volume  acumulado   completar  a

capacidade de um caminhão.

0  entulho  somente  poderá  ser removido  por caminhões do tipo  basculante,  pois a  legis-lação  proíbe  a

retirada em outro tipo de veículo.

0  local  para  vazadouro  do  entulho  será  unicamente  de  responsabilidade  da  Contratada, cabendo-lhe

portanto  todas  as  multas  e  sanções  decorrentes  de  possíveis  irregularida-  des  provocadas  quando

da execução deste trabalho.

Enquanto  aguarda  sua  remoção  e  ainda  durante  a  mesma,  entulho  será  periodicamen-  te  molhado,

visando-se assim,  diminuir a concentração de poeira  nos ambientes.

Aplicação:

C}ara garantir a llmpeza dos locais onde se realizam  os trabalhos.

Gia nca r|o  de So u sa    â;:incaaç:ddeef;:TsaadÁgú::pLoorpes

Araújo  Lopes  CREA-cREA-no iii827537-3MA

n°  111827537_3MA     _Doa3ço°oS,:2022.02.o8 i5:46:38

GIANCARLO DE SOUSA ARAÚJO LOPES
ENGENHEIRO  CIVIL

CREA  111827537-3 MA
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CJ\kxásxJ\
No OPE RAÇAO
13711 #020

No SICONV
909421/2020

Quadro de Composíção do BDI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL  DE  GRAJAÚ/MA

Grau de  Sigilo

#PUBLICO

|::nEs:|Dü°o ::,nEf::sRÚ:(::aDd'oMaE:sTs: : ::as:oR::,:e°ánDo°p:b:BTOEcanüo no mun,c,m de Gmiam MA                                                     _ __'

TIPO DE 0BRA
•: .`  \,`` ..... i.'.`±.._.`.=t..i!." `  !}.``  `.   `.`.    ,.±,.=:==:=:=±:===::==ii±=3±=:±=i  #_` `.   ` `  ``   !.`. `

Itens Siglas
v/oAdotado

Adminis(ração Ceritral AC 3,80%
Seguro e Garantja SG 0,32%

Risco R o,65%
Despesas  Financeiras DF 1,02%

Lucro L 6,64%
Tributos  (lmpostos COFINS  3%.  e   PIS 0,65%) CP 3,65%

Tnbutos (lss.  variável  de acordo com o municipio) lss 2,000/o
Tributos  (Contnbuição  Previdenciária  sobre a  Receita  Bruta -0% ou  4,59/o -Desoneração) CPRB 4,50O/o

BDI  SEM  desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI  PAD 19,63%•© ® -.¢.gs- z?l      m, •;..

Os  valores  de  BDl  foram  calculados oom  o emprego da fóímula

(1+AC + S  + R + G)*11  +  DF]*(1+L)

(1-CP-lss-CRPB)

Declaro para os devidos fins quo. coníonme legislação tnbutórla munlcipal, a base de cálculo dosle tipo de obra corrosponde à  100%. com a
Íespecliva aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdencián'a sobi.e a Receita síuta adoüdo para elaboraçáo clo orçamento fai COM
Desoneíação. e que esia é a al!emaliva mais adequada para a Administraçáo Públíca.

Observacões:

GRAJAÚ/MA
Local

A55inado de forma dkiital  por Glancaíb de
G ia ncarlo  de sousa  Araújo                   sousa Araújo Lope5 cREA-no

Lopes CREA-no  „ | 82753 7-3MA   à:'d6o37Êà3-23#22 ".45:S2 í,3,oo.

Responsável  Técnico
Nome:              GIANCAF{LO  DE SOUSA ARAUJO  LOPES

CREA/CAU:   111827537-3  MA

ART/RRT:      MA20220496600

sexta-feira,  22 de abril de 2022
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RELATORIO ANALITICO -COM POSIÇOES PROPRIAS
OBRA: Pavmentaçáo e Cons("ção de lntmestíutiira de ace§so a Orla doBalneárioPublicoCanecáonomunicípiodoGrai.aú-MA DATA  :  18m4Í2022                                    BDi  :  25,62%

.                                                       _-=  L  .                                              .  ,                             .-                    .  -slNApl2o22m2coMDEsoNERAÇÁo63.87%47.51%o3/2o22

DESCRlçÃ0: Pavmemaçâo e Cons(ruçâo de lnfraestrutura do acósso a Orla do
8alneário Publico Canecão no mumcípio de Grajaú -MA

o{uS PRcr*RÁ LOCAL: Grajaú -  MA
COMPoslçõES PRÓPRIAS                   0.00%               0.00%

CLIENTE; Píefenura Mu"cipal Graiaú - MA

COMPOSIÇÃ0 001  -PLACA DE OBRA  EM CHAPA  DE ACO GALVANIZADO (M2)

r:J:€:!)à:`'zfff   j#Q)  ds   . 3rÁ'§.      '    tg`€é`   ípó        ¢   }¢ç#'`          m       '   &   `  ""   `   `"    `    ;#   +t<'  Í    '    `* `               „(.    `     ã*,€ *2S3£=l    @        -        Z>VÍL22 '%         *Íéx`'g;   S¥í;rH   -o^,, ç`y          y_„i',liit,,Á"        `~    _

à`;x%§?íí¥Ütis  c,.  rj.`y` # •.`;"%#a       ,,&    .,     *'-`,     „             í      xzá            .
-_    -           &      1., -    ,r.   .       _^

• •     #`..,    ^íS%

00004813 PLACA    DE    OBRA   (PARA   CONSTRUCAO    CIVIL)    EM    CHAPA SINApl M2 1,00000000 225,00 225.00
GALVANIZADA  .N   22..  ADESIVADA,  DE  .2,4  X  1,2.  M  (SEM  POSTES
PARA  FIXACAO)

00004491 PONTALETE  .7,5  X  7,5+  CM  EM  PINUS,  MISTA  0U  EQUIVALENTE  DA SINApl M 4,00000000 10,55 42,20
REGIAO  -BRUTA

00005075 PREGO  DE ACO  POLIDO COM  CABECA  18  X  30  (2  3/4 X  10) SINApl KG 0,11000000 23,40 2,57

00004417 SARRAF0   NAO  APARELHADO  .2.5  X  7+  CM.   EM  MACARANDUBA, S'NApl M 1.00000000 8,98 8,9e
ANGELIM  OU   EQUIVALENTE  DA  REGIAO  -    BRUTA

TOTAL  MATERIAL: 278.75

`-¢
mãiãHm+K##ft©mã§#®B8TT+§í~* 8M.^     ^.`#.`   `k      * fix  `

`_           0     -áu •H oq •   -             a                          -o

E®.
88262 CARPINTEIR0  DE FORMAS COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES SINApl H 1.00000000 17,21 17,21

Õ62
CONCRETO  MAGRO  PARA  LASTRO.  TRAÇ01`4,5.4,5  (EM  MASSA SINApl M3 0.01000000 276.98
SECA  DE  CIMENTO/ AREIA  MÉDLA/  BRITA  i)  -PREPARO  MECÂNICO
COM  BETONEIRA 400  L  AF   05/2021

88316 SERVENTE COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP' H 2,00000000 13,55 27.10

TOTAL SERVICO: 47,08

#%j§igj*àg"*í;\S"#§     ,%Í"#S¥&d'^  `t  gíR"LjE%!ã%fflffi8§"ç td
`                             `),   yãi,

E` `ã£ffiffi#  <„
.           ®                   .   -. ffi8à"mst"

88629 ARGAMASSA TRAç01 :3  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO  E AREIA  MÉDIA SINApl M3 0,00200000 475,44 0,95
UMIDA),  PREPARO  MANUAL  AF_08/2019

9 PEDREIRO  COM  ENCARGOS  COMPLEMENTARES SINAP' H 0,39400000 17,44 6,87

t)3,16 SERVENTE COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES SINApl H 0,39400000 13.55 5,34

TOTAL  SERVICO: 13,16

COMPOSICÃO 004 -lvIURO DE ARRIMO E CONTENCAO CONCRETO 18Mpa h=1,Om  1,05m3 (M)

í:*?à`§#"ffiffl"!ffiffii"¥ffi%"|ffiffi#B!!Effiji  »  #a _.  'ãg `   ` .`>\u\`      `\,€, •JTT

_   f^                 ,`      *

00043055 ACO  CA-50,12.5  MM  OU  16,0  MM.  VERGALHAO SINApl KG 73 .01639145 8.61 628,67

00043132 ARAME  RECOZIDO  16  BWG.  D  =  1,65  MM  (0,016  KG/M)  OU  18  BWG,  D SINApl KG 0 .17180327 21.14 3,63
=  1,25  MM  (0,01  KG/M)

00000367 AREIA  GROSSA  -POSTO  JAZIDA/FORNECEDOF`  (RETIRAD0  NA SINAP1 M3 0,56179671 65,84 36,99
JAZIDA,   SEM  TRANSPORTE)

00013284 CIMENTO  PORTLAND  DE ALTO  FORNO  (AF)  CP  111-40 SINAP' KG 310, 96392594 0,60 186,58

00034745 COMPENSAD0  NAVAL  -CHAPA/PAINEL  EM  MADEIRA COMPENSADA SINApl M2 1,88983601 149,16 281.89
PRENSADA,  DE  2200  X  1600  MM,  E  =  25  MM

00004721 PEDRA       BRITADA       N.       1       (9,5       a       19       MM)       POSTO SINApl M3 0,32900327 69,65 22.92
PEDREIRA/FORNECEDOR`       SEM       FRETE

00004718 PEDRA       BRITADA       N.       2       (19      A      38       MM)       POSTO S'NApl M3 0,32900327 70,02 23,04
PEDF(EIRA/FORNECEDOR,       SEM       FRETE

00002745 PONTALETE  ROLIÇO  SEM  TRATAMENTO,  D  =  8 A  11  CM,  H  =  3  M.  EM SINApl M 27,48852384 2,89 79,44
EUCALIPTO   OU    EQUIVALENTE   DA   REGIAO   -BRUTA   (PARA
ESCORAMENTO)

Págma   1
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RELATORIO ANALITICO -COM POSIÇOES  PROPRIAS

OBRA: Pavimonkição e Construçáo do lnfraostrutura do acesso a Orla do DATA  :  18/04/2022                                    BDl  :  25.62%
Balneário  Publico  Canecáo no município de  Grajaú -MA •r+++++   +rr++++           ``=   ^:\`                     `.     ,`+++     +   t:t++         `.-,   ++r

DESCRlçÃO: Pavimen(açáo e Cor`struçáo de lníraestru(ura de acesso a Orla do
SINApl                2022m2  COM  DESONERAÇÃ0               83.87%             47.51%            032022

Balneáno  Publico  Canecáo  no munici.pio de Grajaú , MA

D€U5 PR"RÁ LOCAL Graiaú  -MA
COMPOSIÇÓES  PRÓPRIAS                    0,00%               0,00%

CLIENTE: Proíoi(ura  Murwcipal  Gra]aú  -MA

áí§tí+T£,tjã§i%8.
^-'  ^    -Õsã     v

a,^
&ffi5Íã V  "  `ffi §

•   _           e                       _    .
i   _   * ``.  ^ `"ffi8

88238 AJUDANTE  DE ARMADOR COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES SINApl H 7.35060308 13,15 96,66

88239 AJUDANTE  DE  CARPINTEIRO  COM  ENCARGOS  COMPLEMENTARES S'NApl H 17,38047821 13,61 236.55

88243 AJUDANTE  ESPECIALIZADO  COM  ENCARGOS  COMPLEMENTARES
_ SINApl

H 16 ,08336350 14,05 225,97

i          88245 ARMA00R COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES S'NApl H 7.35060308 17,33 127,39

88262 CARPINTEIRO  DE  FORMAS  COM  ENCARGOS  COMPLEMENTARES SINApl H 16,08336350 17,21 276,79

88309 PEDREIRO  COM  ENCARGOS  COMPLEMENTARES SINApl H 4,02105563 17.44 70.13

TC)1.AL  SERVICO; 1 .033.49

C           OSIÇÃ0 005 -BALDRAME ALVENARIA TIJOLOS  10x20x20cm  ESP.O,30m(O,3xO,6m)  (M)

ÊLjgàffiLSíãmffigLgTrimm;rfflÃ"#m"ggmím*i§m"§m
**    ¥    ;  lÁ     *ffi   ' `       '`ÀW      _        '-.

E-`     ,à"-í®     ffi,` =      ç,             &$4.,^`         ,Áã# *     tx*',t``           _                 ` `          N    +``    `

00007271 BLOCO   CERAMICO   /   TIJOL0   VAZADO   PARA   ALVENARIA   DE SINApl uN 42,00000000 0,85 35.70
VEDACAO.  8  FUROS  NA  HORIZONTAL.  DE  9  X  19 X  19  CM  (L  XA X  C)

00001379 CIMENTO  PORTLAND  COMPOST0  CP  11-32 SINApl KG 4,05000000 0,60 2,43

00006076 SAIBRO  PAFU ARGAMASSA (COLETADO  NO  COMERCIO) S'NApl M3 0.02300000 60,42 1,39

TOTAL  MATERIAL: 39,52

•.o 1'     J    "X o •   _            ®                          -a ffi".Sãy` r `r.ü&            l    ..`A         (

88309 PEDREIR0 COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES SINApl H 1,40600000 17.44 24.52

88316 SERVENTE COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP! H 1,53300000 13.55 20,77

TOTAL  SERVICO: ¢5,29

COMPoslçÃO 006 -PLANTIO  DE GRAMA  EM PLACAS (C/ TERRA VEGETAL INCLUSA). AF_05/2018 (M2)

-. •hJ` •S%ést^.~       y=
81G  jj       j     1

E              m'    }`     S`
'b        "          `   '

."8 _`.      :       ``    `     --._?      `     ,`

.  .           o                   -. Í

00003324 GRAMA  BATATAIS  EM  PLACAS.  SEM  PLANTIO SINApl M2 1,00000000 10,71 10,71

00007253 TEF`RA VEGETAL  (GRANEL) SINApl M3 0.05000000 231,42 11.57

TOTAL  MATERIAL: 22,28

_.-                 `,x       -s<                >*í

ff~-_   `.*_s.     ? .].1 St} •-``t`   -=C_-`    ..```    ,
® ' • \#.éí#  ,   _.        J "3t       ,xíÁ

88441 JARDINEIRO  COM  ENCARGOS  COMPLEMENTARES SINAP' H 0,03910000 13.29 0,52

88316 SERVENTE COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP' H 0,15640000 13,55 2,12

TOTAL  SERVICO: 2,64

COMPOSIÇÃ0 007 -LETREIRO  PARA  IDENTIFICACAO DE LOJA-CHAPA GALV.#26 COMPL. (SBC) (M2)
¢     `W             `      !     ü         `          `      À.'     ê3`>.uvt          ü               `                                                                                                                              % '.By _.` ^    %y._          çÍ      .8;#     »

X            h        ^`.,i~`-`9_                                                      ü              ,.         .1       `.                    1,.(;`ilZ           `            \       '¢ 1=  't`;St,€ :E , ` : ; . 1`(    \   ,'      ` "    a±:ü       .     ,
'   '            ®                     -'     Ó •.

0001  1051 CHAPA  DE  ACO  GALVANIZADA  BITOLA  GSG  26,   E  =  0.50  MM  (4,00KG/M2) SINApl KG 4,00000000 15.71 62,84

00004491 PONTALETE  *7,5  X  7.5.  CM  EM  PINUS.  MISTA  0U  EQUIVALENTE  DA SINApl M 3,2630o000 10,55 34,42
REGIAO  -BRUTA

00020247 PREGO  DE AC0  POLIDO COM  CABECA  15 X  15  (11/4 X  13) S'NAP' KG 0,06000000 25,91 1,55

00044072 PRIMER  EPoxl  /  EPOXIDICO SINApl L 0.02304000 98,10 2,26



r.''1,,gu"gsü,=     Á

RELATÓRIO ANALÍTICO -COMPOSIÇÕES  PRÓPRIAS
OBRA: Pavimenlação o Constíuçáo de lníraos\rutura de acesso a Orla doBaJneánoPublicoCanecãonomunicípiodeGrajaú-MA DATA  :  18m4/2022                                BDl  :  25,62%ffimmãmx^`t`~'6ãÉf.#y8¥í,       .        \^jü€

DESCRIÇÃO: Pavmentaçáo e Construção de !nfíaestíijtura de acosso a orla do
--,  .                    .                        .-                             -                    --slNApl2o22m2coMDEsoNERAÇÃo83.87%47,51%o3/2o22

OEU5 +ROV€R^ LOCAL: Graiaú  -  MA
COMPoslçôES PRÓPRIAS                   0.00%               0.00%

CLIENTE: Prefetiura Municipal  Grajaú  -  MA

ã ."T&á%É*ãsg;á;"S#f   `"jffig*;ffigffi#m"jffi` !,   `` ; C \ \ +_ . o g``y „ -. •y,"  Õ,,   8,    ,

88239 AJUDANTE  DE  CARPINTEIRO  COM  ENCARGOS  COMPLEMENTARES S'NApl H 3,32100000 13,61 45,20

88262 CARPINTEIRO  DE  FORMAS COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES SINApl H 2,92000000 17,21 50.25

88310 PINTOR COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES SINApl H 0,47400000 18.51 8,77

88311 PINTOR  DE  LETREIROS  COM  ENCARGOS  COMPLEMENTARES SINApl H 7,24700000 18,10 131,17

TOTAL SERVICO: 235,39

COMPosiçÃ0 008 -LllvIPEZA  FINAL DE OBRAS (M2)

T`-T..+T+à.ffiã".,<`.#`   â,`     âãíâãgã%Lg,         ,   j  \,j#,   c*     TáíS,`  .    t   fflü    .            õ*,     ,m
y".   .    !ffi.   ,&çffi

. ffi¥,      ,,        *   S ã m .gffi' Í? .
•!'    1§`.§'

013 ESTOPA SINApl KG 0,03600000 15.01 0.54

TOTAL  MATERIAL: 0,54

Assínado de forma digítal por

Giancarlo de sousa     GíancarlodesousaAraújo

Araújo Lopes CREA-  i:iâ;f5R3E7:3|oA

n°  111827537-3MA     Dados:2o22.o4.22  i7;47.o2
•03'00'

Pág,na  3
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