
•                 `.``..:i.`..-:.

DEUS  PROVERÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ

CNPJ/M F 06.377.063/0001-48

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

Site: www.graiau.ma.gov.br /  E-mail:  col-graiau@hotmail.com

EDITAL DE LICITA

TOMADA DE PREÇOS: N° 007/2022
PROCESS0 ADMINISTRATIVO: N° 4105/2022

0BJETO:  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  DE  ENGENHARIA  PARA  IMPLATAÇÃO
DE   REDES   DE   DISTRIBUIÇÃO   DE   ÁGUA   EM   DIVERSAS   LOCALIDADES   DO
MUNICÍPIO DE GRAJAÚ-MA.

DATA DA REALIZAÇÃO:  19 dejulho de 2022
HORÁRIO: 09hoomin

PRESIDENTE DA CPL: THOMAS EDSON DE ARAÚJO SILVA JUNIOR
MEMBROS DA COMISSÃO: Marair Borges de Araújo e Manoel da Silva Limeira.

TERM0 DE ABERTURA

Este volume do  edital de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS  N°
007/2022,  possui  67  (sessenta  e  seis)  páginas,  incluindo  esta,  numericamente  ordenadas  e
assinadas por minha pessoa.

Comissão  Permanente  de Licitação  da Prefeitura Municipal  de  Grajaú,  Estado
do Maranhão, em 27 de junho de 2022.

Mercial Lima de Arruda
Prefeito Municipal
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TERMO DE RECEBIMENTO DA CÓPIA INTEGRAL D0 EDITAL DE LICITAÇÃO

Licitação: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2022.
Data da realização do certame:  19 de julho de 2022.

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

Razão Social:

CNPJ no:

Endereço:

Cidade:

E-mail:

Insc.  Estadual n°:

Estado:

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

IDENTIFICAÇÃO D0 RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

Nome completo:

Cédula de ldentidade n°:

CPF no

E-mail:

Orgão emissc)r:

(DDD) Telefone:  (               )

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

Data do recebimento do edital:           /            /

Assinatura/rubrica do responsável:

COMO SUA EMPRESA OBTEVE CONHECIMENTO DA LICITAÇÃO? (Marcar X)
Fui convidado;
Publicação no quadro de avisos da prefeitura municipal;
Publicação na lmprensa Oficial (Diário Oficial do Município de Grajau-DOM);
Publicação na lmprensa Oficial (Diário Oficial do Estado do Maranhão-DOE);
Publicação na lmprensa Oficial (Diário Oficial da União-DOU);
Publicação em jomal (0 Estado do Maranhão);
Publicação no site oficial desta Prefeitura 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 internet,  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  informar  à  empresa
licitante interessada quaisquer assuntos pertinentes à referida licitação.
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TOMADA DE PREÇO N° 007/2022 - CPLffMG

PROCESS0 ADMINISTRATIVO N°. 4105/2022

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  LICITAÇÃ0  -  CPLmMG,   instituída  nomeada  pela  Portaria  n°
134/2021, assinada em 08/11/2021, neste ato denominada COMISSÃO, toma público que, às
O9hoomin do dia  19  de julho  de 2022, no Prédio  da Academia Grajauense  de Letras,  situada
na  Rua  7  de  setembro,  62,  Centro,  Grajaú  -MA,  realizará  LICITAÇÃO,  na  modalidade
TOMADA DE PREÇ0, do tipo MENOR PREÇO,  sob regime de EMPREITADA POR
PREÇO GLOBAL, de interesse desta Prefeitura, nos temos 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
CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:

Às O9hoomin, do dia 19 dejulho 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 INÍCI0 DA SESSÃO PÚBLICA

Até às O9hoomin,  do  dia  19 de julho de 2022, no Prédio da Academia Grajauense  de Letras,
situada na Rua 7 de  setembro,  62,  Centro,  Grajaú -MA, terá início  a sessão, prosseguindo-se
com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentação
de habilitação.

2.1.             Os  conjuntos  de  documentos  relativos  à  habilitação  e  à  proposta  de  preços

deverão  ser  entregues  separadamente,  em  envelopes  fechados  e  lacrados,  rubricados  no
fecho  e  identificados  com  o  nome  do  licitante  e  contendo  em  suas  partes  extemas  e
frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:
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ENVELOPE N° i

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ /MA

TOMADA DE PFU3ÇOS N° 007/2022

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)

(CNPJ)

ENVELOPE N° 2

PROPOSTA

PREFEITURA MUNCIPAL DE GRAJAÚ

TOMADA DE PREÇOS N° 007/2022

(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
mi'nima de  1  (uma) hora do momento marcado para abertura da sessão pública.

2.3.             Todas as declarações deste edital deverão possuir reconhecimento  de  fima 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
o representante  legal devidamente credenciado e quando for o caso, juntamente com
a procuração. (confome anexo).
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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   procuração,   devidamente   registrado   na   junto
comercial   ou   termo   de   credenciamento   (modelo   anexo)   ou   documento
equivalente com reconhecimento de fima, com poderes para se manifestar em
nome  da  empresa  licitante  em  qualquer  fase  da  licitação,  acompanhado  de
documento   de   identificação   oficial   e   do   registro   comercial,   no   caso   de
empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades
comerciais e no caso de  sociedades por ações, acompanhado, neste último,  de
documentos de eleição  de seus administradores;  inscrição  do ato  constitutivo,
no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
e  ata de  fimdação  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   Juídicas   da   respectiva   sede,   no   caso   de   sociedades
cooperativas;

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

3.2.4. Cópia  Autenticada  da  Cédula  de  ldentidade  ou  outro  documento  oficial  que
contenha foto  do  representante  da empresa interessada (1egal  ou 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.

3.4.

Cada  representante  legal/credenciado  deverá  representar  apenas  uma  empresa

As ME/EPP/COOP deverão comprovar a declaração do item anterior, devendo
trazer,  no  caso  das  ME/EPP  a Certidão  de Enquadramento  como  Microempresa  ou
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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   termos   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 DE ENGENHARIA PARA IMPLATAÇÃO
DE REI)ES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES
DO  MUNICÍPI0  DE  GRAJAÚ-MA,  mediante  o  regime  empreitada  por  preço

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

4.2.  A  licitação  compõe-se  de  um  único  item,  confomie  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 h4EIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CONST. AMPLIACAO, DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA
SEDE E ZONA RURAL  17.511.0018.1109.0000
4.4.90.51.00 -Obras E lnstalações.

6.         DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃ0

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 foma 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
111,  da Lei n° 8.666,  de  1993;

T P n°  007/2o22 -Cpl/PMGMA
Ediial -Tomada de Prcços   Compras . Habiliiação Complei8 -participaçao ampla (margcm de píeferência neste ponio) -LC  147/20i4 -Lei  Federsl  n° 8  6ó6/93



DEUS  PROVERÁ

PREFEITURA MUNlapAL DE  GRAjAÚ

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

Site:  www.gra iau .rna .eo\/.br /  E-ma i l : col-graia u @ hotmai l.co m

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 projeto, básico ou executivo, pessoa fisica oujurídica;

6.2.6.           entidade  empresarial  responsável  pela elaboração  do  projeto  básico  ou

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

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

6.2.8.           entidades    empresariais    que    estejam    reunidas    em    consórcio    ou

cooperativa;

6.2.9.           Quaisquer  interessados  que  se  enquadrem  nas  vedações  previstas  no

artigo 9° da Lei n° 8.666, de  1993.

7.   DA HABILITAÇÃ0

7.1.  Participarão  desta  licitação  entidades  com  credenciamento  regular  no  Sistema  de
Cadastramento de Fomecedores da Prefeitua 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,  conforme  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
junto com os demais documentos exigidos neste edital, nos temos do art.  22,  §2°
da Lei 8.666, de  1993.
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7.i.2.           Os documentos da Habilitação cadastral correspondem aos itens de  (1)
Habilitação  Jun'dica  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 Prefeitua 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

jurídica   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 SICAF.

7.2.2.             Também   poderão   ser   consultados   os   sítios   oficiais   emissores   de

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

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

7.2.3.           Procedida  a  consulta,  serão  impressas  declarações  demonstrativas  da

situação  de  cada  licitante  credenciado,  que  serão  assinadas  pelos  membros  da
Comissão   de   Licitação,   bem   como   pelos   representantes   legais   das   empresas
licitantes.

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

7.3.i.           Habilitação jurídica:

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

de Empresas Mercantis;

7.3.1.2.         para   as   sociedades   empresárias   ou   empresas   individuais   de

responsabilidade  limitada  -  EIRELI:  ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato

social  em  vigor,  devidamente  registrado  na  Junta  Comercial  da  respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
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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

Jurídicas, 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 ftmcionamento 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 fimcionamento,  deve juntar o respectivo  ato  de registro  ou
autorização   para   fimcionamento   expedido   pelo   órgão   competente,   nos
termos 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)  Prc»va 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 Localização e Funcionamento.

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

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

Federais e  Dívida Ativa da União,  comprovando  a regularidade perante

a Fazenda Pública Federal;

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

Negativa,   expedida   pelo   Estado   do   domicílio   ou   sede   da   empresa

licitante,  comprovando  a  regularidade  para  com  a  Fazenda  Estadual,

exceto   para   àquelas   empresas   que   tem   a   sua   Atividade   Comercial

exclusivamente de Prestação de Serviços.

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

à 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 Municipal.

Obs: Alguns municípios expedem apenas uma certidão para comprovar toda

a  regularidade   com   o   Munici'pio,   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.

f)  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.

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

Trabalho,  mediante  a  apresentação  de  Certidão  Negativa  de  Débitos
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Trabalhistas (CNDT) ou da 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°  1 :

7.3.3.1.         ATESTADO    de   capacidade   técnica   fomecido   por   pessoas

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

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

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

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

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

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

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

os   respectivos   vistos   deste   órgão   regional   por   ocasião   da   assinatura   do

contrato;

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

prestador de  serviços  com contrato  escrito  fimado  com  o  licitante,  ou com
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declaração de compromisso de vinculação  contratual  futura,  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 fomal 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 Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou

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

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

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

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

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

contratação.
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7.3.io.         Qualificação econômico-financeira:

7.3.10.1.      Balanço    patrimonial    e    demonstrações    contábeis    do    último

exerci'cio   social,   acompanhado   do   respectivo   DHP   do   profissional   que
assinou  o  balanço,  com  temo  de  abertura  e  encerramento, já  exigíveis  e
apresentados  na  forma  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  foma  da  IN  n°  65  do  Departamento  Nacional  do
Registro  do  Comércio  -DNRC,  de  1°  de  agosto  de  1997,  art.  6°,  acompanhada
obrigatoriamente   dos   Temos   de   Abertura   e   de   Encerramento.   Quando   for
apresentado  o  original  do  Diário, para cotejo  pelo  Pregoeiro  e  Equipe  de  Apoio,
fica  dispensada  a  inclusão,  na  documentação,   dos  Termos   de  Abertura  e  de
Encerramento do Livro em questão.

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

f)   Na   hipótese   de   alteração   do   Capital   Social,   após   a   realização   do   Balanço
Patrimonial,  a  licitante  deverá  apresentar  documentação  de  alteração  do  Capital
Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço
foi arquivado.

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

h)  Certidão  negativa de  falência  ou  recuperação judicial,  ou  liquidação judicial,  ou
de execução patrimonial,  conforme 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 Grajaú, deverão apresentar, ainda, no envelope n°  1 :

8.   A   Declaração   Conjunta   (ANEXO   XI)   que   os   Licitantes   deverão   apresentar   no
credenciamento, além do enquadramento, deverá conter ainda o seguinte:
a) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho notumo, perigoso
ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos,  de conformidade 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.   DAPROPOSTA

8.1  A proposta,  apresentada no  envelope  n° 2,  será redigida no  idioma pátrio,  impressa,
rubricada em todas as suas páginas e ao final fimada pelo representante legal da empresa
licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:
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8.1.1           A razão social e 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   infomados   pelo   licitante   em   sua   Planilha
deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro

pretendida.

8.1.4.4.        Enos 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  Juídica  -  IRPJ  e  a  Contribuição  Sobre  o
Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos temos do art.
9°,11 do Decreto 7.983, de 2008 (TCU, Súmula 254).
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8.1.5.4.         licitantes   sujeitas  ao  regime  de  tributação   de  incidência  não-

cumulativa de PIS  e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuação
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 fomia 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,  conforme  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 conformidade com as etapas, prazos
e  demais  aspectos  fixados  pela  Administração   no   Projeto   Básico,   ajustado   à

proposta apresentada, conforme 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 Pemianente de Licitação receberá, de uma sÓ vez, os Envelopes n°
01  e n° 02, bem como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação.

9.1.1.          Os   atos   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    forma
independente,  nos  temos  da  lnstrução  Normativa  SLTI/MPOG  n°  02/09,
confome 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 jurídico diferenciado.

9.1.2.2.2.        A      participação      em      licitação      na      condição      de

microempresa    ou    empresa    de    pequeno    porte    ou    cooperativa
equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará
a  aplicação  das  sanções  previstas  em  Lei  e  a  exclusão  do  regime  de

tratamento  diferenciado.  A  comissão  poderá  realizar  diligências  para
verificar a veracidade da declaração.

9.2.              Depois de  ultrapassado  o  horário  para  recebimento  dos  envelopes,  nenhum
outro    será    recebido,    nem    tampouco    serão    pemitidos    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,   pemanecerão   em  poder  desta,   até   que   seja  conclui'da   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 apropostade preços no Envelope n° 01.

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

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

9.14.          A  não  regularização  fiscal  no  prazo  previsto  no  subitem  anterior  acarretará  a
inabilitação  do  licitante,  sendo  facultada  a  convocação  dos  licitantes  remanescentes,  na
ordem  de  classificação.   Se,  na  ordem  de  classificação,  seguir-se  outra  microempresa,
empresa   de    pequeno    porte    ou    sociedade    cooperativa    com    alguma   restrição    na
documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para 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  conformidade  com  os  requisitos  estabelecidos
neste Edital.
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1.3.             Não  será  considerada  qualquer  oferta  ou  vantagem  não  prevista  neste  Edital,

para efeito de julgamento da proposta.

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

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

classificadas.    Havendo   microempresas,    empresas   de   pequeno   porte    e    sociedades
cooperativas participantes, procederá à comparação com os 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   sejain   identificadas   propostas   de   preços   idênticos   de   microempresa,

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até  10% (dez

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

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

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

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

10.10.1.     produzidos no país;

10.10.2.     produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

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

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

10.13.5.    não  apresentar  a Declaração  de  Elaboração  lndependente  de  Proposta,

de que trata a lnstrução Nomativa n° 2, de  16 de setembro de 2008, da Secretaria
de   Logística   e   Tecnologia   da   lnfomação   do   Ministério   do   Planejamento,
Orçamento e Gestão, confome modelo anexo a este edital.

10.13.6.     Apresentar, na composição de seus preços:

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

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

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

insuficientes para compor a unidade dos serviços.

10.13.7.    apresentar   preços   manifestamente   inexequíveis,   assim   considerados
aqueles    que    não    venham   a   ter   demonstrada    sua   viabilidade,    através    de
documentação que comprove que os custos dos insumos são  coerentes com os de
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mercado  e que  os  coeficientes de produtividade  são  compatíveis com a execução
do objeto do contrato;

10.13.7.1.    Considera-se  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  confomidade  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.  Inteposto  o  recurso,  será
comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-1o no mesmo prazo.

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

recursos  interpostos,  a  Comissão  de  Licitação  encaminhará  o  procedimento  licitatório

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

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

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

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

seguida publicado no Diário Oficial a respectiva homologação.

10.20.        Previamente   a  Homologação,   o   processo   será   avaliado   pela   Controladoria

Geral    do   Município    será   verificado   eventual    descumprimento    das   condições    de
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participação,  especialmente  quanto  à existência de  sanção  que  impeça a participação  no
certame  ou a fltura 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.h/SICAFweb/Dublic/Dages/consultas/consultarRe
stricaocontratarAdministracaopublica.isf);

10.20.2.       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.cni.ius.br/imorobidade  adm/consultar  reauerido.ohD).

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

UttDs://contas.tcu.gov.br/Dls/aoex/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 interposição de recurso referente à habilitação  ou inabilitação de  licitantes e

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

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

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

propostas  terá  efeito  suspensivo,  podendo  a  autoridade  competente,  motivadamente  e
presentes  razões  de  interesse  público,  atribuir  aos  demais  recursos  interpostos,  eficácia
suspensiva.
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11.4.           Os  recursos  deverão  ser  encaminhados  diretamente  à  Comissão  de  Licítação
instalada  no  endereço:   sala  da  comíssão  permanente  de  licitação,  1ocalizada  na  Rua
Patrocínio Jorge, n° 05, Centro, Grajaú -MA, ou por e-mail.

11.5.          0  recurso  será  dirigido  à  Prefeita Municipal,  por  intemédio  da  Comissão  de
Licitação,  a  qual  poderá  reconsiderar  sua  decisão,  no  prazo  de  5  (cínco)  días  úteis,  ou,
nesse mesmo prazo, fazê-1o 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 recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

12.  D0 TERMO DE CONTRATO

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,  §  1° 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   assínatura   do   Temo   de   Contrato,   a   Admínistração   poderá
encaminhá-1o   para   assinatua  mediante   correspondência  postal   com   aviso   de
recebimento   (AR)   ou   meio   eletrônico,   para   que   seja   assinado   no   prazo   de
05(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

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

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

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

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

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

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

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

periódica  e  automática,  sobre  os  preços  contratados,  de  um  índice  de  preços  que  reflita  as
variações  dos  custos  de  produção,  confome Art.  55,  Inciso  111,  e  Art.  40,  Inciso  XI,  da  Lei
Federal n° 8.666/93 ;

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

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

reajustamento.

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

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

periodicidade e data-base de referência);

b)  PO   de  reajustamento   assinada  pela  fiscalização,   onde   sejam  demonstradas   em
colunas os valores/quantidades acumuladas já executadas  e  que não deverão  sofrer
reajuste,   os   saldos   das   quantidades/valores   que   sofrerão   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 Platafoma +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
funcionalidade;

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

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

previstos no edital de licitação e no CTEF.

14.  DA ENTREGA E D0 RECEBIMENTO DO 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  discíplina  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 pagamentosjá efetuados e ainda devidos;

16.2.3.       Indenizações e multas.

17.   DO PAGAMENTO

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

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

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

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

17.3.          A  apresentação  da  Nota  FiscaL/Fatua  deverá  ocorrer  no  prazo  de  05  (cinco)

dias,  contado  da data final do período  de adimplemento  da parcela da contratação  a que
aquela se referir.

17.3.1.       Havendo  erro  na  apresentação  da Nota  Fiscal/Fatura,  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,   condícionado   este  ato   à  verificação   da  conformidade   da  Nota
Fiscal/Fatura apresentada em relação à etapa do  cronograma fisico-financeiro  entregue  e
ao serviço executado e aos materiais empregados.

17.5.           Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade
verificada, sem prejuízo 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 mi'nima 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 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  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  foma,  para  tanto,   fica  convencionado   que  a  taxa  de
compensação financeira devida pela Contratante,  entre a data do vencimento e o  efetivo
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

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

I = (TX)                             1 = (6/100)                              1= 0,00016438

365                                        `X = Percentual da taxa anual = 6%.
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18.        DAS 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;  fiaudar  na
execução  do  contrato;  comportar-se  de  modo  inidôneo;  cometer  fiaude  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    fáltas    leves,    assim    entendidas    aquelas    que    não

acarretem prejui'zos significativos para a Contratante;

18.2.2.       multa  moratória  de  até  0,3%  (zero  vi'rgula  três  por  cento)  por  dia  de
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

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

por dia de atraso, 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   deteminantes   da

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

18.3.           A     aplicação     de     multa    não     impede     que     a     Administração     rescinda

unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

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

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

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

1993, a Contratada que:

18.6.1.       tenha  sofrido   condenação  definitiva  por  praticar,  por  meio   dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

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

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

18.7.           A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo
administrativo   que   assegurará   o   contraditório   e   a   ampla   defesa   observando-se   o

procedimento previsto na Lei n° 8.666, de  1993.

18.8.           A autoridade  competente,  na aplicação  das  sanções,  levará em  consideração  a

gravidade da conduta do 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
máximo  de  30  (trinta)  dias,  a  contar  da  data  do  recebimento  da  comunicação
enviada pela autoridade competente.

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

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

isoladas  ou,  no   caso   das  multas,   cumulativamente,   sem  prejuízo   de  outras  medidas
cabíveis.
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19.        DAIMPUGNAÇÃ0

19.1.           Decairá    do    direito    de    impugnar    os    temos    deste    Edital    perante    esta
Administração, o licitante 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 Prefeitua Municipal  de  Grajaú - MA,  ou por e-
mail.

20.        DASDISPOSIÇÕESGERAIS

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

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

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente ftindamentado.

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  nenhuin  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  originàl,  reabrindo-se  o  prazo
inicialmente  estabelecido,  exceto  quando,  inquestionavelmente,  a  alteração  não  afetar  a
fomulação das propostas.

20.6.          Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para
o  primeiro  dia útil  subsequente,  no  mesmo  horário  e  local  anteriomente  estabelecidos,
desde que não haja comunicação da Comissão em sentido contrário.
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20.7.          E facultada à 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  nomas  que  disciplinam  este  certame  serão  sempre  interpretadas  em  favor
da ampliação  da  disputa entre  os  interessados,  desde  que  não  comprometam  o  interesse
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

20.9.        Em  caso  de  cobrança  pelo  fomecimento  de  cópia  da  íntegra  deste  Edital  e  de
seus   anexos,   o   valor   se   limitará   ao   custo   efetivo   da   reprodução   gráfica   de   tais
documentos, nos 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
dia do início e incluir-se-á o do vencimento.  Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.

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

princi'pios da isonomia e do interesse público.

20.12.        Em  caso  de  divergência  entre  disposições  deste  Edital  e  de  seus  Anexos  ou

demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.

20.13.        Os casos omissos serão  dirimidos pela comissão com base nas disposições da
Lei n.  8.666, de  1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.

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

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

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

20.16.5.    ANEXO V -Cronograma fisico-financeiro;

20.16.6.     ANEXO VI -Composição unitária;

20.16.7.    ANEXO VII -Planilha de levantamento de quantidade

20.16.8.     ANEXO VIII -Modelo daminuta do contrato

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

20.16.10.  ANEXO X -Modelo de Proposta;

20.16.11.  ANEXO XI -Modelos de Declaração Unificada;

20.16.12.  ANEXO XII -Modelo de Credenciamento;

Grajaú (MA), 27 de junho de 2022.

Mercial Lima de Arruda
Prefeito Municipal
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ANEXO I - PROJETO BASICO

CONTRATAÇÃO   DE  EMPRESA  DE  ENGENHARIA  PARA  IMPLATAÇÃO   DE
REDES   DE   DISTRIBUIÇÃO   DE   ÁGUA   EM   DIVERSAS   LOCALIDADES   DO
MUNICÍPIO DE GRAJAÚ-MA.

1.   OBJETO

CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLATAÇÃO  DE REDES
DE  DISTRIBUIÇÃO  DE  ÁGUA  EM  DIVERSAS  LOCALIDADES  DO  MUNICÍPIO  DE
GRAJAU-MA.

2.   PARTES INTEGRANTES D0 TERM0 DE REFERÊNCIA

2.1 APÊNDICE A -PLANILHAS ANEXAS

2.1.1  MEMORIAIS DESCRITIVOS
2.1.2 0RÇAMENTO ANALÍTICO E COMPOSIÇÃO DE BDI
2.1.3 PLANTAS TÉCNICAS

3.   INTERESSE PÚBLICO

A  implantação  de  redes  de  distribuição  de  água  em  algumas  localidades  deste
município   é   de   suma   importância,   considerando   que   a   implantação   de   sistemas   de
abastecimento  de água nas  localidades é uma das fomas mais eficazes de contribuição  com
melhores níveis de vida para o homem, considerando a preciosidade deste liquido para a vida
e a necessidade de consumí-lo com um bom nível de potabilidade.

Dotar  os  locais  indicados  de  um  sistema  de  abastecimento  de  água,  com  água

potável   e   em   quantidade   para   suprir   suas   necessidades   diárias   toma-se,   portanto,   uma
poderosa ama na busca de melhores níveis de saúde e de vida para o homem, considerando a
possibilidade   de   interferência   destas   ações   na   melhoria   do   quadro   epidemiológico   do
município.

A implantação, sem sombra de dúvidas, trará beneficios à população, melhorando a
inffaestrutura e a qualidade de vida da população.  As planilhas e seus apensos seguem anexo
ao Projeto Básico, parte integrante deste Oficio.

4.   LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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4.1.  Os  serviços  constantes  nos  anexos  deste  Projeto  Básico  deverão  ser  executados  no
Povoado Ponto da Nega, Povoado Belas Novas, Povoado Matusalém, Povoado Nova
Grajaú,  Povoado  Cocal  dos  Crentes,  Povoado  Santos  Dumont,  e  Povoado  Enjeitado
na Cidade de Grajaú/MA.

5.   VOLUME ESTIMADO DOS SERVIÇOS

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

•     vencedora do processo licitatório.

6.   ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES

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

7.   DA PRECIFICAÇÃ0

7.10 Valor Global Estimado é de R$ 2.055.924,22 (Dois milhões, cinquenta e cinco mil,
novecentos  e  vinte  e  quatro  reais  e  vinte  e  dois  centavos),  confome  orçamento
elaborado de acordo com a tabela SINAPI.

8.   PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO CONSTRUTIVA

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

9.   DAS 0BRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

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

9.3 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de um servidor especialmente
designado,  que  anotará  em  registro  próprio  todas  as  ocorrências  relacionadas  com  o
mesmo.
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9.4 Pagar a importância correspondente ao serviço no prazo contratado.

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

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

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

10.3             Responsabilizar-se  pelo  pagamento  das  multas  eventualmente  aplicadas  por

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

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

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

10.5             Apresentar  cronograma  detalhado  de  execução  com  datas  de  ini'cio  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   CONTRATANTE,   de   acordo   com
especificações  técnicas,  procedimentos  de  controles  administrativos,  cronogramas  de
execução que venham a ser estabelecidos nas OS.

11. DO PRAZO DE EXECUÇÃ0

11.1             0s serviços técnicos decorrentes da licitação deverão obedecer ao  cronograma
Fi'sico-financeiro   que   integra  o  APENDICE  8   deste   Projeto   Básico   que  prevê   a
conclusão  dos  mesmos  em  12  (doze)  mês  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
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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
Medição devidamente autenticadas juntamente com as Notas Fiscais/Faturas.

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

•     0  pagamento  será  realizado  até  o  quinto  (5°)  dia  útil  após  a  apresentação  de  Nota
Fiscal/Fatura 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 lnformações 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  conforme  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 OBRAS E AO PESSOAL

13.1             A CONTRATADA deverá apresentar à coNTRATANTE, antes do início das
obras,  o  respectivo  Plano  de  Segurança  abrangendo  todas  as  suas  fases  tais  como
demolições, construções, manutenção de canteiro, etc.

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

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

13.4             Caberá  à  CONTRATADA  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
especializado da CONTRATANTE, designado para este mister.

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
função 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  escríto,  através
do    Livro    de    Obras,    assinada   por    seus    representantes    credenciados    nas    devidas
oportunidades,  não  sendo  levadas  em  consideração  quaisquer  alegações  fimdamentadas
em ordens ou declarações verbais.

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

para todo e qualquer efeito como tendo sido da CONTRATADA.

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

14.7  A  FISCALIZAÇÃO  terá  plena  autoridade  para  suspender  os   serviços,   total   ou
parcialmente,   sempre   que   o  julgar   conveniente  por  motivos  técnicos,   de   segurança,
disciplinares  ou  outros.  Em  todos  os  casos,  os  serviços  só  poderão  ser  reiniciados  por
outra ordem da Fiscalização.
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14.8   A   CONTRATADA   deverá   proporcionar   à   FISCALIZAÇÃO,   amplo   acesso   a
qualquer  local  dos  serviços  e  facilitar,  ainda,  os  meios  no  sentido  de  que  a  mesma
FISCALIZAÇÃO  possa  exercer  suas  funções  de  foma  completa,  devendo,  também,
providenciar o imediato atendimento de todas as observações da FISCALIZAÇÃO.

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

15. DA DIREÇÃO E ANDAMENTO DAS OBRAS

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

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

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

nele registrando o pessoal em serviço, os equipamentos, os serviços executados, ajomada
de trabalho, as condições do tempo, observações de ocorrências, etc.

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

pela FISCALIZAÇÃO.

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

16. DA EXECUÇÃO DAS 0BRAS

16.1  À CONTRATADA caberá toda a execução das obras e serviços objeto deste "Projeto
Básico" e seus Anexos.

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

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

17. DOS MATERIAIS
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17.1  Todos  os materiais,  equipamentos  e  acessórios necessários  à  execução  dos  serviços
licitados   deverão   ser   fomecidos   pela   CONTRATADA,   rigorosamente   adequados   à
finalidade  a  que  se  destinam  e  deverão  estar  enquadrados  nas  normas,  especificações,
métodos,   padronizações,   teminologias   e   simbologias   estabelecidas   pela   Associação
Brasileira  de  Normas   Técnicas  -  ABNT  que  lhe   sejam  aplicáveis.   Os   mesmos  não

poderão  ser  empregados  sem  a  aprovação  da  FISCALIZAÇÃO,  que  poderá  solicitar  os
dados necessários à comprovação da natureza, qualidade e o fornecimento de amostras.

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

18. DO PESSOAL

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

18.2 A CONTRATANTE tem o  direito  de a seu exclusivo  critério  e  sem  assumir o  ônus
por  qualquer  indenização  perante  a  CONTRATADA,  exigir  a  imediata  substituição  de
qualquer dos seus empregados que ela venha a julgar incompetente ou prejudicial ao bom
andamento dos serviços.

18.3   A  CONTRATADA  será  a  responsável  pelo  pagamento  dos  salários  e  todos  os
encargos sociais e trabalhistas, 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  funcionários,  como  única  empregadora,  reconhecendo
expressamente  que  em  hipótese  alguma,  se  estabelecerá  qualquer  vínculo  empregatício
entre  os  seus   ftmcionários  e  a  CONTRATANTE,   com  total   isenção   e  exclusão   da
CONTRATANTE em qualquer procedimento judicial ou extrajudicial.

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

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

19. DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

19.1  As  unidades  com  que  os  serviços  serão  medidos,  para  fins  de  pagamento,  estão
expressas na Planilha Analítica que integra o APENDICE deste " Projeto Básico".
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19.2  0s  critérios  de  medição  de  todos  os  serviços  consideram  o  pagamento  de  etapas
executadas, não sendo aceita a proposição de adiantamento para quaisquer delas.

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

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

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

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

19.7  0  pagamento  dos  serviços  será efetuado  no  prazo  estabelecido  no  contrato,  após  a
apresentação da fatura correspondente ao período vencido,  condicionado a conferência e
aceitação pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

20. DA CONCLUSÃO E ENTREGA DAS OBRAS

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

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

20.3   Verificado  o  cumprimento  e  atendimento  de  todas  as  exigências  contidas  neste
"Projeto  Básico",  e  após  a entrega dos  desenhos  "as  built",  a  CONTRATANTE aceitará

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

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

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

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

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

autoridade  superior  àquela  que  aplicou  a  sanção,  nos  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, locais dos serviços como: natureza, tipo e relevo do terreno, edificações

próximas, obstáculos, condições pluviométricas, etc.

>   Cada proponente deverá ter pleno conhecimento dos acórdãos do TCU,  dos Decretos-
Lei,  medidas  provisórias  e  demais  dispositivos  legais  para  a  realização  das  obras
objeto deste "Projeto Básico" e que regularn esse tipo de empreendimento
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lvIEMORIAL DESCRITIV0

llvIPLANTAÇÃO DE  REDES  DE  DISTRIBUIÇÃO  DE ÁGUA  EM  LOCALIDADES  DE  GRAJAÚ-
MA

1.0    DADOS  GERAIS SOBRE 0  MUNICÍPIO

1.1  LOCALIZAÇÃO

0  município  de  GRAJAÚ  fica  localizado  na  região  centro-sul  maranhense,  a  uma  distância
de  580,00  km  de  Sãcj  LuÍs,  a  capital  do  Estado  e  as  localídades  beneficiárias ficam  localizadas  na
zona  rural  e urbana  dc)  munícípio.

1.2 ÁREA TOTAL  DO  IVIUNICíplo

8 842,78km2

1.3 ACESSO

Todas as localidades   possuem acesso garantido durante todo o ano.  0 meío de transporte
mais utilizado é  o  rodoviário.

1.4 POPULAÇÃO

De acordo com  o levantamento feito  pelc>  lBGE,  no  ultimo  censo,  a  população do  município
é de 70.692   habitantes.

1.5 COMUNIDADES  BENEFICIADAS  COM  AS  INTERVENçÕES  :

lTEM POVOADO

1 POVOADO PONTA  DA NEGA-3000 m

2 POVOADO BELAS  NOVAS-3000 m

3 POVOADO MATUSALEM-1000m

4 BAIRRO  NOVA  GRAJAÚ-15000m

S POVOADO VARJÃO  DO  MEIO-2500m

6 POVOAD0 COCAI  DOS  CRENTES-2000m

7 BAIRRO SANTOS  DUMONT-2500m

8 POVOADO  ENJEITADO-2000m

EXTENSÃO TOTAL:  31.000,00  METROS
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1.6  lvIÃO  DE OBRA

No    município    existe    mão-de-obra    com    capacidade    para    con§trução    das    obras    de
saneamento do tipo e demais serviços listados em  planilha e especifícações.

1.7  MATERIAIS

0    comércio    de    materjais   de    construção   já    dispõe    de    equipamentos    da    área    de
saneamento.

1.8  FIRMAS  DE  ENGENHARIA

0  Município  díspõe  de  Firmas  de  Engenharia  legalmente  instaladas,  com  experíência  no
ramo de construção de sistemas de abastecimento d'água.

1.9  ENERGIA  ELÉTRICA

Os  locais  indicados  para  a  implantação  dc)s  sistemas de  abastecimento  de  água  dispõem
de  energia  elétrica   fornecida  pela  CEMAR,  concessionária de  Energía  Elétrica  do  Estado.

1.10  ACOIVIPANHAIVIENTO  TÉCNICO

0   acompanhamento   técnjco   na   execução   dos   serviços   de   execução   dc)s   serviços
contratados,  inclusive  com  a  responsabílidade  de  locação  de  redes  de  distribuição  será  provido
pela  PMC.

1.11  CONDIÇÕES SANITÁRIAS

0 locais beneficiários já dispõem de sistema de abastecimento de água tratada.

1.12  DESENVOLVIMENT0 ECONÔIVIICO E  FINANCEIRO

As  atMdades  económicas  no  município  são  varíadas.   Em  nível  primário  destacam-se  a
agrícultura e a  pecuária.   E a  nível terciário a  rede de  médios e pequenos comércios e a  prestação
de  serviços.

1.13 SITUAÇÃO CU LTURAL

0   município   de   Grajaú,   na   área   educacional,   díspõe   de   localidades   com   ensino   de
fundamental  e  médio,  na  sede do  município e  na  área  rural.

2.0   SISTEMA PROPOSTO

2.1  lNTRODUÇÃO

Em   função   da   precária   situação   sanítária   deste   município,   a   incidência   de   doenças
parasitárias,  que  acometem  principalmente  as  famílias  menos  favorecidas,  é  bastante  elevada,  o
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que  vem  onerando  consideravelmente  o  custo  com  tratamento  de  doenças.   Esta  situação  tem
contribuído  decjsivamente com  o  baíxc)  nível de  qualidade de vida  das comunidades  mais carentes.

A  implantação  de  sistemas  de  abastecimento  de  água  nas  localidades  é  uma  das  formas
mais   eficazes   de     contribuição   com   melhores   níveis   de   vída   para   c)   homem,   consíderando   a
preciosidade  deste   liquido  para  a  vida  e  a   necessidade  de  consumí-lo  com   um   bom   nível  de
potabilidade.

Dotar os  locais  indicados  de  um  sistema  de  abastecimento  de  água,  com  água  potável  e
em  quantidade  para  suprir  suas  necessidades  diárias  torna-se,    portanto,  uma  poderosa  arma  na
busca  de  melhores  níveis  de  saúde  e  de  vida  para  o  homem,  considerandci  a  possibilidade  de
Ínterferêncía destas ações na  melhoria do quadrc> epidemíológico do  municípío.

2.2 SOLUÇÕES  E JUSTIFICATIVA  DA SOLUÇÃO TÉCNICA ADOTADA

Manancial   Superficíal   -   Considerando   os   elevados   custos   de   construção   operação   e
manutenção   de   uma   estação   de   tratamento   da   água,   em   função   da   distância   dos   centros
produtores   de   produtos   químicos.   próprio   para   tratamento   da   água,   vários   equipamentos   de
recalque,  alto  consumo  de  energia  elétrica  e  elevado  número  de  operadores,  optou-se  portantc>
pelo  manancial subterrâneo.

Manancial Subterrâneo -opção mais econômica,  uma vez   que os custos operacionais são
bastante  inferiores e considerando  que o perfil  litológico do  município é favorável à  utilízaçãc) desta
fonte.  Portanto,  o  manancial a ser utílizado  para  o abastecimento  público da  localidade  indicada
será o subterrâneo.

2.3 0BJETIVO

A  execução  deste  projeto tem  como objetivo contríbuir decisivamente  com  a  prevenção  de
doenças  relacionadas  aos  dejetos  à  água  contaminada  e  consequentemente  com  o  aumento  da
vida  média  do  homem,  proporcionando-lhe  melhores  condições  de  vída,  através  da  execução  de
ações básicas de saneamento.

2.4 ETAPAS E PLANEJAMENT0 DA EXECUÇÃO

Os    Sistemas    de    Abastecimento    de    Água    indicados   foram    projetados    para    serem
construídos  em  uma  úníca  etapa,  abrangendo apenas a  rede de  distribuição.

2.5 CAPTAÇÃ0

0s  poços exjstentes  nas localidades são do tipo superficial  profundo.

2.7 RESERVAÇÃO

Estãc>  instalados  reservatórios  independentes  em  fibra  de  vidro,  elevados  sobre  torre  de
concreto com  8,00m de altura.
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Ê    feita    através    de    bombas    submersas,    abastecidas    por    rede    Elétrica,     incluindo
implementos hidráulicos e elétricos.

ESPECIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ÁGUA

1.0  -TUBULAÇÃO

1.1  -lnstalações de Tubulação em  PVC,  PBA,  PVC,  PBS

1.1.1 ~ Recebimento e Aceitação dos Materiais:

Os  materiais precisam   ser de melhor qualidade,  pojs  os consertos ou  substituições são

muito onerosos

Esta  qualidade  deve  ser  constatada      na  época  da  compra,  bem  como  na  ocasião  do

fornecimento,  o  material   entregue  precisa  ser  inspecionadc)  para  verificar se  não  houve  nenhuma

avaria.   Caso   seja  constatado  falta   de   material  ou   peças   quebradas   deve   ser  feíto   relato  da

ocorrência  nc)  recibo  de  entrega  do  material  entregue  ao transportador  ,  anotando  todas  as  falhas

ou faltas  no  ato  da   entrega  do  material.

1.1.2 -Transporte:

No  transporte,   seja   por  caminhões,  vagões  ferroviários  etc.,   a  principal   preocupação

será    evitar  movimentos  dos  tubos  com  choques  entre  os  me§mos  que  afetam    a  integridade  do

material.   Tais   cuidados   entendem-se   a   todas   as   fases   do   transporte,   inclusive   manuseio   e

empilhamento no solo,  mas com  maíor segurança.

1.1.3 -Manuseio:

A  leveza  dos    tubos  de  PVC  facílita  o  seu  manuseio,  Por  esta  razão  certos  métodos

devem ser   evitados como  por   exemplo:  Deixá-los cair sobre pneus,  areias e outros  materiais que

amorteçam  sua  queda.  Não  devem ser usados ganchos  nas extremidades dos   tubos  nem  apoios

pontiagudos.   0   correto      é   descarregar   os   tubos   usando   corda   e   rodá-los   sobre   tábuas   e

equipamentos  mecânicos   sendo que a  movimentação deve ser coordenada sem golpes,  choque e
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arrastamento.   Estes   cuidados   devem     também   ser  levados  em   conta   quando   os  tubos   forem

colocados na vala.  Os  tubos de pequenos diâmetro podem ser descarregados manualmente.

1.1.4 - Empilhamento:

0 tubos  devem  ser empilhados  em  camadas  isoladas  entre  si  por sarrafos   de  madeira

com   calços   para   evítar  deslizamentos   e   choques.   Os   tubos   nãc>   devem   ser   cruzados   e   sim

justapostos.  A  primeira    camada    apóia-  se  também  sobre  os  sarrafos.    As  pilhas  não  devem

ultrapassar altura de 3,00m.

1.1.5 - Locação:

A  locação   será   feita   de   acordo   com   o   respectivo   projeto   admitida,   no   entanto,   ser

flexibilídade   na   escolha      definida   de   sua   posição,   em   face   da   existência   de   obstáculos   não

previstos,  bem  como da   natureza  do terreno que servirá  de apoio.  Quaisquer modificações  serão

porém,  feitas sempre  de  acordo  com  a  FISCALIZAÇÃO.

1.1.6 -Localização:

A  localização   deverá   ser  em     trecho  mais   alto  das   Ruas,   entretanto  devem  ficar  à

distância   de pelo   menos 1,00m da canalização de esgotos exístentes ou do local previsto para a e

mesma,  e sempre  em  conta   altimétrica  superior.

As tubulações  para  as  quais  foram  previstos  ramais  de  serviços  somente  para  um  lado

da  Rua  serãci  localizados  no  passeio,  mantendo-se  sempre  que  possível  afastamento  de  l ,00m

entre as tubulações e os alinhamentos dos prédios.

1.1.7 -Forma de Vala:

A  vala  deve    ser  escavada  de  modo  a  resultar  numa  seçãc»    retangular  sempre  que

possível.  Acima  de  geratriz    superior  externas  da  tubulação,  em  terrenos  instáveis  e  sujeitos  a

desmoronamento,  as paredes laterais podem sofrer uma   inclinação compatível com a   natureza do

sc7lo.  As  escavações    mais  profundas  também  podem  ser  executadas  com  paredes  verticais  de

dois ou  mais lances.
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1.1.8 - Largura da Vala..

A largura  da vala  deve  ser tão  reduzida quandc)  possível  respeitando-se   o  limjte  mínimo

de D + 20om,  onde  D  é diâmetro   externo do tubo em centímetros.  Nunca,  porém a largura da vala

deve ser inferior a 20cm.

1.1.9 - Profundidade da Vala:

A   profundidade   da   vala,   no   caso   assentamento   sob   o   passeio   deverá   permitir   um

recc>brimento  mínímo   de  60om.  Quando  sob  leito  da  Rua,  o    recobrimento  mínimo  deverá  ser  de

80cm.  0  recobrjmento  da  tubulação  deve  ser  considerado  a  partir da  geratriz  externa,  não  sendo

interessante  ter  uma  vala  rasa  (cargas  externas)  bem  como  valas  muito  profundas  (mais  caras,

escoramento manutenção, etc).

1.1.10 -Escavação.`

A  escavação  pode  ser  manualmente  ou  com  maquinária  apropriada.   Nos  trechos  em

rocha  dura  podem  ser  utilizados  explosivos  ou  perfuradores.  0  material  cavada  será  colocado  de

um  lado  da  vala  de  tal  moclo  que,  a  borda  de  escavação  e    o  pé  do  monte  de  terra,  fique    pelo

menos,  em  espaço  de  escavação  de  30cm.  Nas  grandes  escavações,  admite-se  a  colocação  da

vala,  contínuo,  poderá  ou  não  ser  feito,  de  acordo  com  a  natureza  e  condições  do  solo,  sendo

entretanto  obrigatório  nos  terrenos  desmoronáveis  e   a  partir de  02  (dc>is)  metros  de  profundidade

em  qualquer  terreno,  exceto  rocha  e moledo.

1.1.11 -Base Continua para Assentamento de Tubos:

No caso em que não seja   possível o nivelamento do fundo da vala entre esta e os tubos

deverá  ser  interposta  uma  camada  de  terra  arenosa  isenta  de  pedras  e  corpos  estranhos,  com

espessura   de   10,00cm.   Se   o   fundo   da   vala   apresentar   um   solo   rochoso   ou   com   rocha   em

decomposjção,  a  camada  arenosa  interposta  deverá  ser  15cm,  no  mínimo  o  tubo  deve  se  apoia

sobre o terreno deixando a  bolsa ou  a luva  livre.

1.1.12 -Base Descontínua para Assentamerio de Tubos:
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Este   tipo  de   base.   de   aplicação   esporádica   (terrenos   inconsistentes)   requer  exame

próprio  da   resistência  do  tubo  aos  esforços  de  flexão  resultantes  das  cargas   permanentes  e

acidental   devendo  haver sempre  no  mínimo  um  apoio  no  caso   de juta  elástica  e  dois  em  caso  cle

junta     não  elástica  devendo  pelo  menos   um  apoic)  ser  colocado  junta  a   bolsa   .   Deverá   haver

sempre  verificação  de  colinearidade  do  apoios  e  da    possibilidade  de  movimento.  A  superfície  de

assentamentc) deve abranger um  arco de  12°.

1.1.13 -Distribuição e Colocação de Tubos:

0 0 tubos só poderão ser puxado ou   rolados em cima  de sarrafos ou   roletes de  madeira,

sendo leves,  podem ser facilmente carregados.  Os  tubos serão alinhados ao  longo da vala ac) lado

oposto  ao  da  terra  retirada  da  escavação,  ou  sobre  esta,  em  plataforma  devidamente  preparada,

quando  não  for    possível  a  primeira  solução.  Deverão  ficar  livres  de  eventual  risco  cle  choques,

resultantes  principalmente,   da   passagem   de  veículos;   máquinas,   equipamentos  e  ferramentas.

Antes  de  baixa-los  à  vala  seu  perfeito  estado  deve  ser verjficado,  bem  como  seu  interior,  a  fim  de

ser  retirada  todo  corpo  estranho.   Se  for  necessárío  calcar  os  tubos,  deve  ser  feito  com  terra  e

nunca com pedras.

A  cada    interrupção    de  trabalho  a  extremidade  da  tubulação   deverá  ser  fechada  com

um tampão,  para evitar a  introdução de  corpos  estranhos e animais.

1.1.14 - Execução das Juntas:

Para  uma mcintagem correta das juntas obsen/a-se as seguintes instruções.

PVC / PBA:

1  -Limpar cuidadosamente,  com  estopa comum  a  bolsa do tubo e a  ponta do outro;

2 -lntroduzir o anel de  borracha  no  sulco  da  bolsa  do tubo;

3  -  Aplicar  lubrificante  (água  de  sabão  ou  glicerina)  no  anel  de  borracha  e  na  ponta  do

tubo;

Não usar Óleos ou graxas, que podem atacar o anel   de borracha.

4-  lntroduzir a  ponta chanfrada  do tubo até o fundo  da  bolsa.

Fazer uma  marca  no tubo  e depois recuar aproximadamente  lcm,  folga esta  necessária

para dílatação e movimentação da junta.
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1.1.15 -Ancoragens:

Todas    as    curvas,    derivações,    reduções,    registros,    etc,    devem    ser    devidamente

ancoradas.  0  dimensionamento  dos  blocos  de  ancoragem,  deve  ser  procedido  levanclo  em  conta

as  características do solo  a  que deve transmitir os  esforços e a  grandeza  desta,  determinado  pela

pressão  máxima  na  línha.

Os  blocos  podem  localizar-se lateralmente ou   embaixo das peças  levando-se  em  conta

que  a  taxa   admissível  na   horizontal,   isto  é,   na   parede  da  vala  deve  ser  considerada   como  a

metade daquela  admitida  na vertical.

1.1.16 -Ensaios da Linha:

Antes  de  completar  o  recobrimento  da  tubulação,  cumpre  verificar  se  não  houve    falha

na   montagem   das  juntas,   conexões,   etc„      ou   se   nãc)   foram   instalados   tubos   no   transporte,

manuseio.,  etc.   Para executar esta verificação  ,  recobrem-se as partes centrais do tubos, deixando

as juntas  e  ligações  de  conexões  a  descoberto   e  procede-se  ao  ensaio  da  linha.  Este  deve  ser

realizado  de  preferêncía  sobre  trechos  que,  para  facilidade  operacional,  excedem  500m  em  seu

comprimento,  aplicando-se a tubulação,  peças especiais,  etc,  compreendiclas  nesses trechos,  uma

pressão  hidrostática  máxima,  não devendo descer em  ponto da canalização a  menos de  1  kg/cm2,

e sem exceder a pressão que presidíu o dimensionamento das ancoragens e a pressão de ensaios

dos tubos na fábrica,  ou seja,  a que determinou a classe dos mesmos.

1.1.17 - Enchimento da Vala:

0  espaço  compreendido  entre  a  base  de  assentamento  do  tubo  e  a  altura  de  30cm,

acima  da  geratriz  do  tubo  deve  ser  preenchida  com  aterro  isento  de  pedra  e  corpos  estranhos

adensados camada  não superior a  10cm,  o restante do aterro deve ser feíto a  maneira que  resulte

uma  densidade  aproximadamente  igual  à  do solo  de  paredes  da  vala,  e  também  isentci de  pedras

grandes ou corpos estranho§.

1.1.18 -Limpeza e Desinfecção:

Antes  de  colocar a  rede  de  distribuição  em  serviço  as  tubulações  devem  ser  lavadas  e

desinfeccionadas   com   uma   quantidade     de   cloro   que   produza   uma   solução   de   concentração
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mínima  de  50mgy7.   Essa  solução  deverá  ser  mantida  em  contato  com  as  paredes  internas  dos

tubos durante no mínimo 24 horas.  No fim destas 24  horas a água deverá conter no mínimo 25mg//

de  cloro  ao  longcj  da  tubulação.  A  desinfecção  deve  ser  sempre  o  que  o  exame  bacteriológico

assím  o  indicar.

\
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TIP0  DE OBRA  D0  EMPREENDIMENTO
o de Redes de Abastecímento de Á ua, Coleta de Es

DESONERAÇAO
Slm

81,  definir estimativa de 100,00%
Sobre a base de cálculo,  definir a Íespectiva  alj uota do lss (entíe 2% e 5%

'tens Siglas
%Adotado

Situação
lntervalo de admissibilidade

io Quartil Médio 3o Quartil

Administração  Central AC 3,43% 3,43% 4,93% 6,71 %

Seguro e Garantia SG o,28% 0,280/o 0,49% 0,75%

Risco R 1,00% 1 ,00% 1,39% 1,74%

Despesas Financeiras DF 0,94% 0,94% 0,99% 1,17%

Lucro L 6,74% 6,74% 8,04% 9,40%

Tributos  (impostos COFINS  3°/o,  e   Pis o,65o/o) CP 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%

Tributos  (lss,  variável de acordo  com  o  município) 'SS 5,00% 0,00% 2,50% 5,00%

Tributos  (Contribuição Pi.evidenciária  -0% ou 4,5%,
CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%conforme  Lei  12.844/2013 -Desoneração)

BDI  SEM desoneração
BDI  PAD 23,50% OK 20,76% 24,18% 26,440/o(Fómula Acórdão TCU)

) ,`         ^  \B`Dl'CoMtdesonéra`ção     t'\  : ``L\ y't `  '     `    t`   \'     ' `    \`
•  ÉDi DES;\` .        ',.` OK

Os valores de  BDl  foram  calculados com  o emprego da fórmula.

1+AC + S + R  + G

(1-CP-ISS-CRPB)
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