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TERMO DE ABERTURA

Este volume  do edital  de  licitação na modalidade TOMADA DE  PREÇOS  N°
014/2022,  possui  65  (sessenta  e  cinco)  páginas,  incluindo  esta,  numericamente  ordenadas  e
assinadas por minha pessoa.

Comissão  Pemanente  de  Licitação  da Prefeitura Municipal  de  Grajaú, Estado
do Maranhão, em 26 de agosto de 2022.

MERCIAL LIMA DE ARRUDA
Prefeito Municipal de Grajaú-MA
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TERMO DE RECEBIMENTO DA CÓPIA INTEGRAL DO EDITAL DE LICITAÇÃO

Licitação: TOMADA DE PREÇOS N° 014/2022.
Data da realização do certame: 21  de setembro 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 emissor:

(DDD) Telefone:  (               )

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

Data do recebimento do edital:           /            /

Assinatua/rubrica do responsável:

COM0 SUA EMPRESA OBTEVE CONHECIMENTO DA LICITAÇÃ0? (Marcar X)
(       )Fuiconvidado;
(       ) Publicação no quadro de avisos daprefeitura municipal;
(       ) Publicação na lmprensa oficial (Diário oficial do Município de Grajau-DOM);
(       ) Publicação na lmprensa oficial (Diário oficial do Estado do Maranhão-DOE);
(       ) Publicação na lmprensa oficial (Diário oficial da união-DOU);
(       ) Publicação emjomal (O Estado do Maranhão);
(       ) Publicação no site oficial desta prefeitura Municipal (www.grajau.ma.gov.com.br);
(       ) Publicação no site oficial do Tribunal de contas/MA (www.tce.ma.gov.br);
(       )Outrosmeios:
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OBS.:  A empresa licitante interessada que retirar o edital desta licitação pela internet, deverá
enviar    este    formulário    devidamente    preenchido    e    assinado    para    o    e-mail    cpl-
grajau@hotmail.com ou encaminhar/entregar na Prefeitura Municipal de  Graj aú/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 No ol4/2022 -cpLmMG

PROCESS0 AI)MINISTRATIVO N°. 5945/2022

EDITAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ,  inscrita no CNPJ sob n° 06.200.745/0001-
80,  sediada na  Rua Patrocínio  Jorge,  05,  Centro,  Grajaú  -MA  através  de  sua  COMISSÃO
PERMANENTE  DE  LICITAÇÃO  -  CPLmMG,   instituída  nomeada  pela  Portaria  n°
134/2021, assinada em 08/11/2021, neste ato denominada COMISSÃ0, toma público que, às
09hoomin  do  dia  21  de  setembro  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    PREÇO,    do    tipo    MENOR   PREÇ0,    sob    regime    de
EMPREITADA POR PREÇO  GLOBAL,  de  interesse desta Prefeitura,  nos termos da Lei
n° 8.666, de 21  de junho  de  1993, da Lei Complementar n°  123, de  14 de dezembro de 2006,
da  Lei  n°  11.488,  de  15  de juiho  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  deterininados  pela  Lei  Complementar  123/2006  e
atendidas as especificações e fomalidades seguintes:

1.          HORARIO,   I)ATA   E   LOCAL   PARA   A   ENTREGA   DOS   ENVELOPES
CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:

Às   O9hoomin,   do   dia  21   de  novembro  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,DATAELOCALPARAINÍCI0 DA SESSÃO PÚBLICA

Até  às  09hoomin,  do  dia  21  de  setembro  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 No i

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ /MA

TOMADA DE PREÇOS N° 014/2022

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)

(CNPJ)

ENVELOPE N° 2

PROPOSTA

PREFEITURA MUNCIPAL DE GRAJAÚ

TOMADA DE PREÇOS N° 014/2022

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)

(CNPJ)

2.2.             Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar
seus representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas,

podendo,   inclusive,   encaminhá-los   via   Correio   ou   outro   meio   similar   de   entrega,
atentando  para as  datas  e horários finais para recebimento  dos  mesmos, constantes neste
Edital.   A  correspondência  deverá  ser  endereçada  com  aviso   de   recebimento  para  a
Comissão  de  Licitação  no  endereço  indicado  no  ltem  1   deste  Edital  e  conter  os  dois
envelopes acima mencionados,  além das declarações complementares, com antecedência
mínima de  1  (uma) hora do momento marcado para abertura da sessão pública.

2.3.             Todas as declarações deste edital  deverão possuir reconhecimento  de  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
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o representante legal  devidamente credenciado e quando for o caso, juntamente com
a procuração. (confome anexo).

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

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

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

por ações,  acompanhado  de  documentos  de  eleições  de  seus  administradores,
no   qual   estejam   expressos   seus   poderes   para  exercer   direitos   e   assumir
obrigações  em  decorrência  de  tal  investidura,  bem  como  praticar  atos  em
certames, conforme 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  fundação  e  estatuto  social  em vigor,  com  a ata da assembleia  que  o
aprovou,  devidamente  arquivado  na  Junta  Comercial  ou  inscrito  no  Registro
C`ivil   das   Pessoas   Jurídicas   da   respectiva   sede,   no   caso   de   sociedades

cooperativas;

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

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

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

3.3.

licitante.

Cada  representante  legal/credenciado  deverá  representar  apenas  uma  empresa
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3.4.            AS ME/EPP/COop deverão comprovar a declaração do  item anterior, devendo
trazer, no  caso  das ME/EPP  a  Certidão  de  Enquadramento  como  Microempresa  ou
Empresa  de  Pequeno  Porte,  somente  para efeito  do  disposto  nos  arts.  43  a  45  da  Lei
Complementar  n°   123,   de   14/12/2006,   emitida  nos   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   [icitação  tem  por  objeto   a  escolha  da  proposta  mais  vantajosa  para
Contratação de empresa para implementação de i)avimentação asfáltica em vias
urbanas  do  Município  de  Grajaú/MA,  mediante  o  regime  empreitada  por  preço

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

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

5.         DOS RECURSOS ORÇAMENTARI0S

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

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 26.782.0064.1113.0000
PAVIMENTAÇÃO, RECUP. E MELHORIA DE VIAS PUBLICA.
ELEMENTO DE DESPESAS: 4.4.90.51.00 Instalações

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;
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6.2.3.           Entidades  estrangeiras  que  não  tenham  representação  1egal  no  Brasil
com   poderes   expressos   para   receber   citação   e   responder   administrativa   ou

judicialmente;

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

6.2.5.           O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa 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 abertura das propostas,

que  ficará  sob  custódia  da  Comissão  e  comporá  a  documentação  de  habilitação
junto com os demais documentos exigidos neste edital, nos termos 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  Jurídica  e  (2)  Regularidade  Fiscal  (em  nível  federal)  e  trabalhista
exigidos neste edital, os quais deverão ser acondicionados em envelope, conforme
estabelecido para os documentos de habilitação.

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

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

prevista para recebimento das propostas.

7.2.i.           O  cadastramento de Fornecedores 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 aferída por meio da apresentação de Certidão emitida

pelo  sítio oficial  do Tribunal  Superior do Trabalho,  caso  a informação não  esteja
disponível no SICAF.

7.2.2.             Também   poderão   ser   consultados   os   sítios   oficiais   emissores   de

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

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

7.2.3.           Procedida  a  consulta,  serão  impressas  declarações  demonstrativas  da

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

7.3.             A título  de  habilitação  no  certame,  os  licitantes  deverão  apresentar  a  seguinte
documentação  no  Envelope  n°   1,  salvo  quando  as  informações  pertinentes  estiverem
contempladas de foma 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 funcionamento no País;

7.3.1.7.         Os   atos   constitutivos   das   empresas   licitantes   deverão   estar

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

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

autorização para fimcionamento,  deve juntar o respectivo  ato  de registro  ou
autorização   para   funcionamento   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)  Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (Sintegra/MA -

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

domicílio ou sede do licitante, que será realizada da seguinte forma:

a)    Certidão  Negativa,  ou  Certidão  Positiva  de  Tributos  e  Contribuições

Federais  e  Dívida Ativa da União,  comprovando  a regularidade perante

a Fazenda Pública Federal;

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

Negativa,   expedida  pelo   Estado   do   domicílio   ou   sede   da   empresa

licitante,  comprovando  a  regularidade  para  com  a  Fazenda  Estadual,

exceto   para   àquelas   empresas   que   tem   a   sua   Atividade   Comercial

exclusivamente de Prestação de Serviços.

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

à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da

empresa  licitante,   comprovando   a  regularidade  para  com  a  Fazenda

Estadual,   exceto   para   àquelas   empresas   que   tem   a   sua   Atividade

Comercial exclusivamente de Prestação de Serviços.

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

Negativa,  relativa  à  atividade  econômica,  expedida  pelo  Município  do

domicílio  ou  sede  da  empresa  licitante,  comprovando  a  regularidade

para com a Fazenda Municipal.

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

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

sede   da  empresa  licitante,   comprovando   a  regularidade  para  com  a

Fazenda Muni cipal.

Obs: Alguns municípios expedem apenas uma certidão para comprovar toda

a  regularidade   com   o   Município,   cabendo   à  licitante   demonstrar  tal

situação,   passível   de  diligência,   a  critério   do   Pregoeiro,   em  caso   de

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

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

Caixa Econômica Federal - CEF,  comprovando a regularidade perante o

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
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Í)    Prova  de   inexistência  de   débitos   inadimplidos   perante   a   Justiça  do

Trabalho,  mediante  a  apresentação  de  Certidão  Negativa  de  Débitos

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

Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT;

7.3.3.           Qualificação   Técnica.   Todos  os   licitantes,   credenciados   ou  não   no
sistema de cadastro da Prefeitura Municipal de Grajaú, deverão comprovar, ainda,
a qualificação técnica, por meio da apresentação dos documentos que  seguem, no
envelope n°  1 :

7.3.4.

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),   conforme   as   áreas   de   atuação   previstas   no
Projeto Básico, em plena validade;

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

7.3.3.4.         Comprovação    da   capacitação    técnico-profissional,    mediante

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

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

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

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

os   respectivos   vistos   deste   Órgão   regional   por   ocasião   da   assinatura   do

contrato;

7.3.4.1.         Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados  deverão pertencer ao  quadro permanente da empresa licitante, na
data  prevista  para  entrega  da  proposta,  entendendo-se  como  tal,  para  fins
deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intemédio de contrato
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7.3.5.

7 3 .6 .

7.3.7.

social/estatuto    social;    o    administrador    ou    o    diretor;    o    empregado

devidamente  registrado  em  Carteira de  Trabalho  e  Previdência  Social;  e  o

prestador de  serviços com contrato  escrito  fimado  com o  licitante,  ou com
declaração de compromisso de vinculação  contratual 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  temos  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.

Relação explícita e declai.ação formal de disponibilidade das instalações,

máquinas,   equipamentos,   aparelhamento   e   pessoal   técnico   especializado

(relacionados abaixo)  considerados essenciais para cumprimento  do obj eto  da

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

que se responsabilizará pelos trabalhos;

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

técnico/administrativo,   aparelhamento,   instalações   e   condições   adequadas,

bem   como    equipe   técnica   multidisciplinar   qualificada   treinada   e    com

capacidade   operacional   compatível   com   a  complexidade   do   objeto   a   ser

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

7.3.8.

1 .3 .9 .

prazo máximo estipulado;

Declaração do responsável técnico indicado pela licitante, para execução

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

fiel observância das especificações técnicas;

declaração   em  papel   timbrado   do   licitante,   indicando   o   responsável

técnico pela execução do objeto;

Comprovação        da       capacitação       técnico-profissional,        mediante

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

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

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

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

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços
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que  compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo  da

contratação.

7.3.10.         Qualificação econômico-financeira:

7.3.10.1.      Balanço    patrimonial    e    demonstrações    contábeis    do    último

exercício   social,   acompanhado   do   respectivo   DHP   do   profissional   que
assinou  o  balanço,  com  termo  de  abertua  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 forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações

contábeis assim apresentados:

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

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

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

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

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

7.4.             Todos os licitantes,  credenciados ou não no  sistema de  cadastro  da prefeitura
Municipal de 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
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8.1  A proposta,  apresentada no  envelope  n° 2,  será redigida no  idioma pátrio,  impressa,
rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa
licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:

8.1.1           A razão social e cNPJ da empresa licitante;

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

8.1.3           0  valor  total  da  proposta  para  cada  Lote  que  participar,  em  moeda
corrente  nacional,  expresso  em  numeral  e  por  extenso,  confome  modelo  de

proposta constante do ANEXO.

8.1.4          A planilha de custos e Fomação de preços, confome ANEXO.

8.1.4.1.         Nos    valores    propostos     estarão    inclusos    todos    os    custos

operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e

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

8.1.4.2.         Na    composição    dos    preços    unitários,    o    1icitante    deverá

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

8.1.4.3.         Todos   os   dados   informados   pelo   licitante   em   sua   Planilha

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

pretendida.

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

proposto.

8.1.5.         A   composição   do   BDl,   detalhando  todos   os   seus   componentes,   em

valores nominais como também sob a forma percentual, confome ANEXO.

8.1.5.1.         Os    custos    relativos    à    administração    local,    mobilização    e

desmobilização    e   instalação   de   canteiro   e   acampamento,   bem   como

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

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

superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária;

8.1.5.3.         Os tributos considerados de natureza direta e personalista, como

o  lmposto  de  Renda  de  Pessoa  Jurídica  -  IRPJ  e  a  Contribuição  Sobre  o
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Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos temos do art.
9°,11 do Decreto 7.983, de 2008  (TCU,  Súmula 254).

8.1.5.4.         licitantes  sujeitas  ao  regime   de  tributação   de  incidência  não-

cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de 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 foma a garantir

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

8.1.5.5.         as  empresas  licitantes  optantes  pelo  Simples  Nacional  deverão

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

8.1.5.6.         a  composição  de  encargos  sociais  das  empresas  optantes  pelo

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

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

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

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

8.1.5.8.         Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas

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

8.1.6.          Cronograma Físico Financeiro, em 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 Pemanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes n°
01en°02,bemcomoasdeclaraçõescomplementares,eprocederáàaberturadalicitação.

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

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

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

9.1.2.1.        Declaração    de    que    a    proposta    foi    elaborada    de    foma
independente,  nos  temos  da  lnstrução  Nomativa  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, ensej ará
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 comjssão  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,
confome 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, infomando os licitantes. Nessa hipótese, todos
os  documentos  de  habilitação já  rubricados  e  os  Envelopes  n°  02  -  Proposta  de
Preços,  rubricados  externamente  por  todos   os   licitantes   e  pelos  membros  da
Comissão,   permanecerão   em  poder   desta,   até   que   seja   concluída   a   fase   de
habilitação.

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

9.6.             Após   o   procedimento   de   verificação   da   documentação   de   habilitação,   os
Envelopes n°  02  -  Proposta de Preços dos  licitantes habilitados  serão abertos,  na mesma
sessão,   desde   que  todos   os   licitantes  tenham  desistido   expressamente   do   direito   de
recorrer,   ou  em  ato  público   especificamente  marcado  para  este   fim,   após   o  regular
decurso da fase recursal.

9.8.1.         Não  ocorrendo  a desistência expressa  de todos  os  licitantes,  quanto  ao
direito de recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos

licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura.

9.8.2.         Ultrapassada  a  fase  de  habilitação  e  abertas  as  propostas,  não  cabe
desclassificar c) licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão
de fatos supervenientes ou sÓ conhecidos após o julgamento.

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

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

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

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

9.12.           Será considerado inabilitado o licitante que:

9.12.1.       Não     apresentar    os    documentos    exigidos    por    este    lnstrumento

Convocatório   no   prazo   de   validade   e/ou   devidamente   atualizados,   ou   não
comprovar  sua  habilitação  por  meio  do  SICAF,  ressalvado  o  disposto  quanto  à
comprovação  da  regularidade  fiscal  das  microempresas,  empresas  de  pequeno

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

9.12.2.       Incluir aproposta de preços no Envelope n° 01.

9.13.           Constatada a existência de alguma restrição no  que tange  à regularidade fiscal
de  microempresa,  empresa  de  pequeno  porte  ou  sociedade  cooperativa,  a  mesma  será
convocada  para,  no   prazo  de   5   (cinco)   dias  úteis  após   solicitação   da  Comissão   de
Licitação, comprovar a regularização. 0 prazo poderá ser prorrogado por igual período.

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

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

10.2.          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.

10.3.           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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10.4.          Não  será  considerada  qualquer  oferta  ou  vantagem  não  prevista  neste  Edital,

para efeito de julgamento da proposta.

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

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

classificadas.    Havendo    microempresas,   empresas   de    pequeno    porte    e    sociedades
cooperativasparticipantes,procederáàcomparaçãocomosvaloresdaprimeiracolocada,
seestaforempresademaiorpofte,paraofimdeaplicar-seodispostonosarts.44e45da
LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 2007.

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

pequenoporteesociedadescooperativasqueseencontraremnafaixadeaté10%
(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
assinadaparaposteriorinclusãonosautosdoprocessolicitatório.

10.6.3.       Caso    a   microempresa,    empresa    de    pequeno    porte    ou    sociedade
cooperativamelhorclassificadadesistaounãosemanifestenoprazoestabelecido,
serão convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte
e  sociedades  cooperativas  que  se  encontrem  naquele  intervalo  de  10°/o  (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

participaçãoéexclusivadasMEeEPP,confomedispõealein°.8.666/93;

10.8.           Caso   sejam   identificadas  propostas   de   preços   idênticos   de   microempresa,
empresadepequenoporteousociedadecooperativaempatadasnafaixadeaté10%(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,

paraqueseidentifiqueaquelaqueprimeiropoderáreduziraoferta.

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  procedmento,  ou  não  havendo  êxito  na  aplicação  deste,  prevalecerá  a  classificação
inicial.

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

10.10.1.     Produzidos no país;

10.10.2.     Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

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

desenvolvimento de tecnologia no País.

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

do  licitante  vencedor  ocorrerá por  meio  de  sorteio,  para  o  qual  os  licitantes  habilitados

serão convocados.

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

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

10.13.         Será desclassificada a proposta 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 fundo perdido,  ou apresentar preço  ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes;

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

10.13.6.     Apresentar, na composição de seus preços:

10.13.6.1.    Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I.  inverossímil;

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

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

insuficientes para compor a unidade dos serviços.

10.13.7.    Apresentar   preços   manifestamente   inexequíveis,   assim   considerados

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

10.13.7.1.    Considera-se  manifestamente  inexequível  a proposta cujo  valor

global   proposto   seja  inferior  a  70%   (setenta  por  cento)   do   menor   dos
seguintes valores:  (a) Média aritmética dos valores das propostas superiores
a  50°/o  (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,  conforme  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

propostasubsequente,e,assimsucessivamente,naordemdeclassificação.

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

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

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

para apresentação  de  recurso no prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis.  Interposto  o  recurso,  será
comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-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  ern  sessão  pública de julgamento  e  em

seguidapublicadonoDiárioOficialarespectivahomologação.

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 futura contratação,  mediante a consulta ao  Sistema  de Cadastro  Próprio
daPMG/MA,pg±çp±viraconsultaroutroscadastros,aexemplode:

10.20.1.         SICAF

(Í:á;:-±slçA±]a[çbíp±21iç,pagçsíçQns!!!!as!çQns!!l!aEBÊ
ÊÉiçÊQÇQÉra±a!:A±±±inis±Éa£ag±±!±±içajs±0;

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

pelaControladoria-GeraldaUnião(EE!±±£]2Q!±a±±a±ranspa±Ênçiaí8Q±!±b±íçÊis);

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

(±j±r!i±i±±£u±±±çgns!±±±a±Iç9±±ç±±Q±P±P).
10.20.4.       Lista de lnidôneos,  mantida pelo  Tribunal  de  contas  da união -TCU

(±±±pÊ±±çQÉÉastç!±=gg±£±b±42lÊ!apÊx!fzp=2Q4éiÉ);

10.20.5.              A  consulta  aos  cadastros  será  realizada  em  nome  da  empresa
licitante  e  também  de  seu  sócio  majoritário,  por força do  artigo  12  da  Lei  n°
8.429,  de   1992,  que  prevê,  dentre  as  sanções  impostas  ao  responsável  pela

prática de  ato  de  improbidade  administrativa,  a  proibição  de  contratar  com  o
Poder Público,  inclusive  por  intermédio  de  pessoa jurídica  da  qual  seja  sócio
majoritário.

10.20.6.               Constatada  a  existência  de   sanção,   a  Controladoria  Geral   do

Município  recomendará  a  repetição  do  procedimento  licitatório  e  a  punição

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

11.        DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

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

julgamentodaspropostasobservaráodispostonoart.109,§4°,daLei8.666,de1993.

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.

dcPreçosComprg-HabmmCompleú-partictpaçãoampla(margmdeprererêncianeswponto)-LC""-L¢iFederalH8666m
- cpLn.MG/MA



•.-"-,"##ü
DEUS  PROVERA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAú

CN PJ/M F 06377063000148

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

Site:mQmEE±/E-mai1..çp!£±Êia!!@±Q±ma!!j;gn

11.4.           Os  recursos  deverão  ser  encaminhados  diretamente  à  Comissão  de  Licitação
instalada  no  endereço:   sala  da  comissão  permanente  de  licitação,  localizada  na  Rua
Patrocínio Jorge, n° 05, Centro, Grajaú -MA, ou por e-mail.

11.5.           0  recurso  será  dirigido  à Prefeita  Municipal,  por  intemédio  da  Comissão  de
Licitação,  a  qual  poderá reconsiderar  sua  decisão,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  ou,
nessemesmoprazo,fazêbsubir,devidamenteinfomado,devendo,nestecaso,adecisão
ser proferida dentro do prazo de 5  (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso,
sob pena de responsabilidade.

11.6.           Os recursos interpostos forado prazo não serão conhecidos.

12.   DO TERMO DE CONTRATO

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

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

12.2.1.       Altemativamente  à  convocação  para  comparecer  perante  o  órgão  ou

entidade   para   a   assinatura   do   Termo   de   Contrato,   a  Administração   poderá
encaminhá-lo   para  assinatura  mediante   correspondência  postal   com   aviso   de
recebimento   (AR)   ou   meio   eletrônico,   para   que   seja   assinado   no   prazo   de
05(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

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

prorrogado,porigualperíodo,porsolicitaçãojustificadadoad]udicatárioeaceita
pela Administração.

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

12.3.1.       Na  hipótese   de   irregularidade   do   registro   no   SICAF,   o   contratado

deverá  regularizar  a  sua  situação  perante  o  cadastro  no  prazo  de  até  05  (cinco)
dias,sobpenadeaplicaçãodaspenalidadesprevistasnoeditaleanexos.

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

quemantémasmesmascondiçõesdehabilitação,ouquando,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,
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sem prejuízo das sanções previstas em Lei.

13.       DOREAJUSTE

131    Reajustamento  de  Preços  CTEF  -  representa  uma  cautela  prévia  para  impedir  o
rompimento   do   equilíbno   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,  conforme  Art.  55,1nciso  111,  e  Art.  40,  Inciso  XI,  da Lei

Federal n° 8.666/93;

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

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

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

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

periodicidade e data-base de referência);

b)  PO   de  reajustamento   assinada  pela  fiscalização,   onde   sejam  demonstradas   em
colunas os valores/quantidades acumuladas já executadas e que não  deverão  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  formalização  de  TA,  desde  que  (Ata da Reunião  Ordinária n°  02/2020
da Comissão Gestora da Plataforma +Brasil e IN MDR n° 04/2020):

a)NãohajaacréscimodovalorderepassedoCRoudaetapacorrespondentç

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

c)hajaprevisãonoeditaldelicitaçãoenoCTEFdoíndiceedaperiodicidadeaserem
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 lícitação e no CTEF.
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14.  DA ENTREGA E DO RECEBIMENT0 DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃ0

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

previstos no lnstrumento do Contrato -ANEXO.

15.   DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

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

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 HIPOTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL

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

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

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

16.2.1.       Balanço    dos    eventos    contratuais   já    cumpridos    ou    parcialmente

cumpridos;

16.2.2.       Relação dos pagamentosjá efetuados e aínda 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/Fatua 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/Fatura  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
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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

servidor  competente,   condicionado   este  ato   à  verificação   da  confomidade  da  Nota
Fiscalffatura apresentada em relação à etapa do  cronograma fisico-financeiro  entregue e
ao serviço executado e aos materiais empregados.

17.5.           Será efetuada a retenção  ou glosa no pagamento,  proporcional à irregularidade

verificada, sem prejui'zo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

17.5.1.        não produzíu os resultados acordados;

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

qualidade mínima exigida; ou

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

execução   do   objeto,   ou   utilizou-os   com   qualídade   ou   quantídade   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  consíderada  data  do  pagamento  o  día  em  que  constar  como  emitida  a
ordem bancária.

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

17.8.1.       A Contratada regulamente optante pelo simples Nacional não sofferá a
retenção  tributária  quanto  aos  impostos  e  contribuições  abrangidos  por  aquele

regime.    No   entanto,   o   pagamento    ficará   condicionado    à   apresentação   de
comprovação,   por  meío   de   documento   oficial,   de   que   faz  jus   ao   tratamento
tributário favorecído 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  fmanceira  devida pela Contratante,  entre  a data do  vencimento  e  o  efetivo
adímplemento da parcela, é calculada medíante 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.
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I=Índicedecompensaçãofinanceíra=0`00016438,assimapurado:

i -(TX)                        I -í6!1QQl

365

1-0,00016438

`X = Percentual da taxa anual = 6%.

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

18.2.           A  Contratada  que  cometer  qualquer  das  infrações  acima  discriminadas  ficará
sujeita, sem prejui'zo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

18.2.1.       advertência    por    faltas    leves,    assím    entendidas    aquelas    que    não

acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

18.2.2.       multa  moratória  de  até  0,3%  (zero  vírgula  três  por  cento)  por  dia  de

atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o 1imite de 30 (trinta)

dias;

18.2.2.1.      em    se    tratando    de    ínobservância    do    prazo    fixado    para

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

por día 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   penalídades   de   multa  decorrentes   de   fatos   diversos   serão

consideradas independentes entre si.

18.2.3.       multa compensatóría  de  atél0%  (dez por  cento)  sobre  o  valor total  do

contrato, no caso de inexecução total do objeto;

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

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

18.2.4.       suspensão  de  licitar e  impedimento  de  contratar com o  órgão,  entidade

ou   unidade   administrativa   pela   qual   a   Administração   Públíca   opera   e   atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
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18.2.5.       declaração     de     inidoneidade     para     licitar     ou     contratar     com     a

Administração   Pública,    enquanto   perdurarem   os   motivos   deterininantes   da

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própría autoridade que
aplícou  a  penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  a  Contratada  ressarcir  a

Contratante  pelos  prejuízos  causados  e  após  decorrído  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  estabelecído  pela  Administração,  equivale  à
inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.

18.5.           A aplicação de qualquerpenalidade não exclui a aplicação damulta.

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

1993, a Contratada que:

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

18.6.2.       tenha praticado atos ili'citos 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  consíderação  a

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

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

judicialmente.

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

18.10.        As  penalidades  serão  obrigatoriamente  registradas  no  sistema de  cadastro  de

Fomecedores da Prefeitura Municipal de Grajaú-MA.
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18.11.        As  sanções  aquí  prevístas  são  independentes  entre  si,  podendo  ser  aplicadas

isoladas  ou,   no   caso  das   multas,   cumulativamente,   sem  prejui'zo   de  outras  medidas

cabíveis.

19.        DAIMPUGNAÇÃO

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

Administração, o lícitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura
dos envelopes com as propostas, pelas falhas ou irregularidades que viciaríam este Edital,

hípótese em que tal comunícação não terá efeito de recurso.

19.2.           A impugnação feíta 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 legi'tima 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 prejui'zo 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  Lícitação  da Prefeitura Municipal  de  Grajaú - MA,  ou por e-
mail.

20.        DASDISPOSIÇÕES GERAIS

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

público    decorrente   de    fato    superveniente   devídamente   comprovado,   pertinente    e
suficiente  para justificar tal  conduta,  devendo  anulá-1a por  ilegalidade,  de  oficio  ou  por

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

20.2.        A homologação do resultado desta licitação não implícará direito à contratação.

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

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

20.4.           A participação  na licitação  implica plena aceítação,  por parte  do  licitante,  das
condições  estabelecidas  neste  instrumento  convocatório  e  seus  Anexos,  bem  como  da

obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas.

20.5.           Qualquer  modificação   no   instrumento   convocatório   exige   divulgação   pelo

mesmo  instrumento  de  publicação  em  que  se  deu  o  texto  original,  reabrindo-se  o  prazo
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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  anteriormente  estabelecidos,
desde que não haja comunicação da Comissão em sentido contrário.

20.7.          É facultada à comissão ou Autoridade superior,  em qualquer fase da licitação,
a   promoção   de   diligência   destinada   a   esclarecer   ou   complementar   a   instrução   do

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

20.8.          As  nomas  que  discíplinam  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   limítará   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   formais   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  disposíções  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 dísposições  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,  1uvas e que  cada participante

porte seu frasco de álcool em gel.

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

20.16.3.     ANEXO III -Modelo da minuta do contrato

20.16.4.     ANEXO IV -Modelo de declaração de visita ao local da obra;

20.16.5.     ANEXO V -Modelo de proposta;

20.16.6.    ANEXO VI -Modelos de Declaração unificada;

20.16.7.     ANEXO VII -Modelo de ci.edenciamento;

Grajaú (MA), 26 de agosto de 2022.

Mercial Lima de Arruda
Prefeito Municipal de Grajaú-MA
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ANEXO I - PROJET0 BÁSICO

PROJETO BÁSICO

1.   OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ"A.

2.   PARTES INTEGRANTES DO TERMO I)E REFERÊNCIA

2.1 APÊNDICE A -PLANILHAS ANEXAS

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

3.   INTERESSE PÚBLICO

0   sistema  Viário  é  um  dos  principais  elementos  de  infraestrutura  de  uma
cidade.  Sua  implantação,  juntamente  com  um  sistema  adequado  de  drenagem,  favorece  o
escoamento  das  águas  provenientes  das  chuvas,  favorece  também  uma  melhor  condição  de
bem-estar  à  população,  proporcionando  o  trânsito  de  vei'culos  e  pedestres  com  conforto  e
segurança.

0 objetivo deste empreendimento é melhorar a acessibilidade com implantação
de  sinalização  horízontal,   drenagem,  terraplenagem  e  pavimentação  asfáltica  em  vias  do
Munici'pio de Grajaú/MA.

A   implantação,    sem   sombra   de   dúvidas,   trará   benefícios   à   população,
melhorando a infiaestrutura e a qualidade de vida da população.

4.   LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1.  Os serviços constantes nos anexos deste Termo de Referência deverão ser executados
na Cidade de Grajaú"A.

5.   VOLUME ESTIMADO DOS SERVIÇOS
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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  CONTEATANTE  somente  assumirá o  compromisso  de
pagamento  dos   serviços  constantes  da  Ordem   de   Servíço   emitída  por  ele  e  que
tenham    sído    efetivamente    realizados    e    entregues    pela    CONTRATADA    e
homologados  pelo  CONTRATANTE,  com  base  nos  preços  unitários  da  proposta
vencedora do processo licitatório.

6.   ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDAI)ES

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

7.   I)A PRECIFICAÇÃO

0 Valor Global Estimado é de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), conforme orçamento
elaborado de acordo com a tabela SINAPI, sendo:

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 Temo de Referêncía e deverão  estar em confomidade com
as Nomas Brasileiras da ABNT pertinentes.

9.   DAS 0BRIGAÇÕES D0 CONTRATANTE

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

9.2 Definir  mecanismos  de  gerencíamento  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 servíço no prazo contratado.

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

9.6 Forn.ecer  todos   os  recursos   necessários   e   adequados   para  o   bom  andamento   dos
servlços.

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,    ínstalações    e    equipamentos    do
CONTRATANTE e de terceiros, a título de culpa ou dolo devidamente comprovados,
providenciando a correspondente indenização.

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

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

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

11. DO PRAZ0 DE EXECUÇÃO

11.1              0s serviços técnicos decorrentes da licitação deverão obedecer ao cronograma
Físico-financeiro que integra o APENDICE 8  deste Termo de Referência que prevê a
conclusão dos mesmos em  180 (CENT0 E 0ITENTA) dias a partír do recebimento
da   Ordem   de   Serviço   pela   CONTRATADA.   A   prorrogação   desse   prazo   poderá
ocorrer somente dentro dos termos da lei vigente.

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENT0 DOS SERVIÇOS
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12.1             0 pagamento será efetuado através Boletins de Medição, na forma abaixo:
•     Após  a conclusão  dos  servíços,  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 garantía
de execução de valores mínimos.

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

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

Garantia do Tempo de Serviço e lnfomações à Prevídência Social completa e quitada,
e seu respectivo comprovante de entrega, nos termos da legislação vigente.

•     Mensalmente  cópia autenticada  da  GPS  -  Guia  da  Previdência  Social  quitada  com  o
valor indicado no relatório da GFIP.

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

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

pagamentos até a sua regularização.

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

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

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

13. DA VIGILÂNCIA, PROTEÇÃO ÀS 0BRAS 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
pelos  danos  causados  a CONTRATANTE  ou a terceiros por falhas  no  cumprimento
deste dispositivo.
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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   inteíra   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    canteíro    de    serviços,
acomodações  adequadas  para  que   o   pessoal   da  FISCALIZAÇÃO   possa  exercer   sua
fiinção com relação aos serviços objeto do contrato fimado.

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

14.5  Todas as  solicitações  feitas pela FISCALIZAÇÃO  ao(s)  Engenheiro(s)  condutor(es)
dos serviços serão consíderadas 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 consíderados

para todo e qualquer efeito como tendo sido da CONTRATADA.

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

14.7  A  FISCALIZAÇÃO  terá  plena  autoridade  para  suspender  os   serviços,   total   ou
parcialmente,   sempre   que   o  julgar   conveniente   por  motivos  técnicos,   de   segurança,
disciplínares  ou  outros.  Em  todos  os  casos,  os  serviços  só  poderão  ser  reiniciados  por
outra ordem da Fiscalização.

14.8   A   CONTRATADA   deverá   proporcíonar   à   FISCALIZAÇÃO,   amplo   acesso   a
qualquer  local  dos   serviços  e  facílitar,  ainda,   os  meios  no   sentido  de  que  a  mesma

Ediial  -Tomada  de  Preços   Compras  L  liabilitaçáo Complcia  -participaçáo  ampla (margcm  de  pícfcrênc`a  nem  ponio)  -LC   147/2014  -Lci  Federal  n° 8  666/93



õffiffÉfiÉgã
DEUS  PROVERÁ

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  GRAJAÚ

CNPJ/M F 06377063000148
Rua  Patroci'nío Jorge,  05 -Centro -CEP 65.940-000

Site:±±£!A£!±£££aiaLu_mL|gQ±/E-mail:çp!£±jÊ®±Q!piLL±

FISCALIZAÇÃO  possa  exercer  suas  fimções  de  foma  completa,  devendo,  também,
providenciar o ímediato 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 0BRAS

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  Diárío",  de  acordo  com  o  modelo  estabelecído  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 fomecído pela CONTRATANTE e ínstalá-la em local escolhido

pela FISCALIZAÇÃO.

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

16. DA EXECUÇÃO DAS OBRAS

16.1  À CONTRATADA caberá toda a execução das obras e serviços objeto deste "Temo
de Referência" 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

17.1  Todos  os  materiaís,  equipamentos  e  acessórios  necessários  à execução  dos  serviços
licitados   deverão   ser   fomecidos   pela   CONTRATADA,   rigorosamente   adequados   à
finalídade  a  que  se  destinam  e  deverão  estar  enquadrados  nas  nomas,  especificações,
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métodos,   padronizações,   teminologias   e   simbologías   estabelecidas   pela   Assocíação
Brasileira  de  Nomas  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, qualídade e o fomecimento de amostras.

17.2 Todos os materiais rejeitados pela FISCALIZAÇÃO serão imedíatamente removidos
do canteiro de servíços.

18. DO PESSOAL

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

18.2 A  CONTRATANTE tem o direíto  de a seu exclusivo  crítério  e  sem  assumir o ônus

por  qualquer  índenização  perante  a  CONTRATADA,  exigir  a  imediata  substituição  de
qualquer dos seus empregados que ela venha ajulgar 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, uniforme, E.P.I.  etc., deverá
observar    os    preceitos    relativos    às    leís    trabalhístas,    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   funcionários   e   a   CONTRATANTE,   com   total   isenção   e   exclusão   da
CONTRATANTE em qualquer procedimento judicial ou extrajudicial.

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

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

19. DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

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

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.
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19.3  Todos  os  materiais,  equipamentos,  ferramentas,  EPFs  e  mão-de-obra  especi'fíca  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
mencíonadas    expressamente    na    composição    de    preços    unitários    fomecidos    pela
CONTRATADA.

19.4  Eventualmente  ou  em  caráter  excepcíonal,  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 rej eitá-1o.

19.5  A  fatura  da  medição  contratual  será  encaminhada  à  CONTRATANTE, juntamente
com  o  respectivo  Boletim  de  medição,  este  emítido  pela  CONTRATANTE  e  cópias
autentícadas 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  "Termo
de  Referência",  de  condíções  meteorológicas  desfavoráveis  ("N  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
"Termo  de  Referência",  e  após  a  entrega  dos  desenhos  "as  built",  a  CONTRATANTE

aceitará  provisoriamente  os  serviços  no  prazo  de  30  días,  contados  da  data  em  que  a
CONTRATADA comunicar,  por escrito,  a conclusão  dos mesmos.  Durante  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 efetívado  60  (sessenta)  dias  após  o
Recebimento    Provisório    mediante    solícitação    da    Contratada.    também   por   escrito,
fomalizando-se a aceítação através de "Temo Final de Entrega e Recebimento".

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

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

•     Advertência por escrito;
•     Multa, de 2% que incidírá em címa 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  (cínco)  días  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 inteiposto eficácia suspensiva.

IMPORTANTE

>   Ao receber as propostas, a CONTRATANTE entende que cada proponente tenha tido
pleno conhecimento  deste  "Temo de Referência",  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  provisórías  e  demais  dispositivos  legais  para  a  realização   das  obras
objeto deste "Termo de Referência" e que regulam esse tipo de empreendimento.
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PROPONENTE/CONTRATADO:  PREFEITURA MUNICIPAL  DE GRAJAÚ -MA
CONTRATO N°:  900258/2020
EMPREENDIIVIENTO:  lMPLANTAÇÃO  DE  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  EM  VIAS
URBANAS
PROGRAMA:  5300020200011 DES.  REGIONAL,  TERRITORIAL  E  URBANO -
EMENDA  PARLAMENTAR  IMPOSITIVA
MODALIDADE:EMPREITADA GLOBAL

MEMORIAL  DESCRITIVO
INTRODUÇÃO

Este   memorial   tem   a   finalidade   de   especificar   os   serviços   integrantes   da   execução   de

pavimentação  asfáltica,  com  pavimento,em  TSD  (Tratamento  Superficial  Duplo),  construção
de calçadas e sinalização de vias, propostos pela Prefeitura Municipal de Grajaú-MA.

Projetos
Todos os projetos: básicos e executivos foram elaborados pela Prefeítura.
Será de responsabilidade da Empreiteira a parte topográfica de locação e nivelamento da obra.
Placa de Obra Padrão
Deverá ser executada rigorosamente de acordo com o manual da CAIXA.

RELAÇÃO DE RUAS À SEREM PAVTMENTADAS
>    BAIRROS EXPOAGRA E EXTREMA

0BJETO:  iMPIANTAÇÃO  DE  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM  VIAS  URBANAS DE  GRAJAÚ  -MA

BAlfmo:  BR-  226,  EXPOAGRA  E  EXTREMA

EXTENSÃ0; 1.590,00 metros

QUADRO DE LOGRADOUROS  COM  COORDERNADAS GEOGRÁFICAS

OBD. LOCFiADollROS EXTENSÃo (m) LARCURAlm\
AREA (m,)

COORDENADAS  GEOGRAFPONTOSTITUDE1 lcAS (UTM)
MÁPA

11 RUA SANTA EFIGÉNLA -EXPOAGRA 450,00 6,00 2 700,00
P' 375446 05 m E

LocrTUDE357108_4SmS

P2 3753i8,68 m E 5737611  m  S3570363ômS

12
RUA PROJETADA - EXPOAGRA VJAAux}UÀRrM"RUAPROJETAOAOt-EXPQAGRAAO LA008R-226

250 00 6.00 1  500.00
P1 3754® 44 n` E

P2 375253 9Q m  E 5?302 98 m S

13 220,00 6,00 '  320.00 P1P2 3755i2  35m E37539&72n`E 57 i 76Ád  n` S335705€ç©mS568429§mS35591703mS

14
RUA PRCLiETADA 02 -AO LADO  DA `,'lAAUxllLÀR,BR-22ô

115  00 6.00 6Sm.00
P1P2 374587  ig m E37d66Ó3tME

15
RUA PF(OJETADA 03 -A0 lA00 DA VIAAÜxíllAR,8R-226

100,00 6.00 600,00
P1 374976 75 m E 57100,5i  ni S

P2 37d898,i2 m E37t05577mE 3570dt  71  m  S5533¢ÔsmS

'6 BAJRRO -EXTREMA -RUÀ DA CliACARA 455,00 6.50 2 957.50
P'

P2 37i563 04 m E 55660 07 m  S

NOTA,

TOTA'S 1.590.00 9.7Ô7.5®
1

Pi  -fí)icio do Trectto

P2 -Final do Tredio

Etapas De Pavimentação
Para o presente caso de pavímentação das vias consideramos as seguintes etapas:

Terraplenagem
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d) Imprimação;
e) Revestimento Tratamento Superficial Duplo.

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES (INICIAIS)
Limpeza
A  limpeza  compreende  a  retirada  da  camada  superficial,  de  aproximadamente   10,00  cm  de
espessura.   Raspagem   e   transporte   para   bota-fora   e   espalhamento   do   mesmo   dentro   do

quadrilátero  indicado.
Deveráserpreviamentefeitaalimpezadapista,retirando-setodososentulhoseobstáculosque
atrapalhem o contomo da pista.
Fixação de placa de obra com área de 2,25  m2.
Execução     de    serviços     topográficos    para    pavimentação     inclusive    nota    de     serviços,
acompanhamento e greide.
1.2 TERRAPLANAGEM
A terraplanagem consiste na execução das operações de corte e aterros com material de jazidas
e exístente nas ruas locais. 0 material resultante deste corte/aterro será carregado, transportado,
descarregado    e    espalhado    em    local    determinado    pela   contratante,    a   terraplenagem    é
fundamental para a durabilidade e qua]idade do pavjmento.

geãu;aprefaaççããoo ãeost::ab::it:  confo-ar  o   ]e,to  da  p,sta'  quando  necessário,  transversa|   e
longitudinalmente, compreendendo cortes e aterros com espessura de até 20 cm. 0 que exceder
20  cm  será  considerado  terraplanagem.  A  regularização  é  uma  operação  que  será  executada

prévia e isoladamente da construção de outra camada do pavimento.
BASE
Materiais
Será utilizado  material  (cascalho),  retirado  de jazida  devidamente  selecionada,  existente  nos
arredores do município, cuja distância média de transporte TDM, é de 25,00 km.
Equipamentos
Todo  o  equipamento  deve  ser  cuidadosamente  examinado  pela  Fiscalização,  devendo  dela
receber aprovação, sem o que não será dada a ordem de serviço.

•     Motoniveladora, com escarificador;
•     Caminhãopipa;
•     Rolos compactadores, vibratórios, rebocados;
•     Caminhão basculante;
•      Pá carregadeira;

Execução
A execução da regularização do  leito envolve basicamente as seguintes operações:
Escarificação
A  escarificação  deve  ser  feita  pela  motoniveladora  ou  trator  de  pneu  com  grade  aradora,  na

profundidade  de  15,0  cm.  0  cascalho  da jazida  deverá  ser  depositado  após  a  conclusão  da
escarificação.
Homogeneização dos materiais
0 material dajazida após ser espalhado pela motoniveladora deverá ser homogeneizado, nessa
fase,  deverão  ser  removidos  pequenos  blocos  de  pedra  e  raízes,  além   de  outros  materiais
estranhos.



Umedecimento
Para  atingir-se  a  faixa  de  na  qual  o  material  deverá  ser  compactado,  deverá  ser  utilizado
caminhão pipa.
Compactação
A    compactação   deve    ser   executada   preferencialmente   com    rolo    pé-de-carneiro    auto-

propussores.
Deverá ser obtida, experimentalmente na via, para o tipo de cascalho  utilizado, a relação entre
o número necessário de coberturas (passadas em um  mesmo ponto)
Acabamento
A  operação  de  acabamento  envolve  principalmente  rolos  compactadores  lisos  e  Pneumáticos

que darão a confomação geométrica longitudinal e transversal da superfi'cie.

1.3 PAVIMENTAÇÃO (REVESTIMENTO)
IMPRIMAÇÃO
Com a finalidade de se obter uma boa coesão da parte superior de uma camada granular, deve-
se impregná-1a de asfalto, imediatamente após a sua compactação, operação que recebe o nome
de  imprimação.  Vale ressaltar ainda que a imprimação traga o beneficio de  impermeabílizar a
base.
Uma imprimação deve ser feita com o asfalto liquidificado, que deve manter baixa viscosidade
durante  certo  peri'odo   de  tempo,   geralmente  até  24  horas,   obtendo-se   uma  penetração  de
aproximadamente 3  mm  (asfalto  de cura média baixa viscosidade,  normalmente  um AD-CM-
30). A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,61/m2, conforme o tipo de textura da base e do material
betuminoso escolhido.  Este  tipo  de  asfalto  de cura rápida.  aumenta a  viscosidade  em  período
de tempo menos.
Embora  geralmente  seja  encerrada  como  uma  operação  simples,  a  imprimação  é  de  grande
importâncía para o comportamento futuro do revestimento asfáltico, ou  seja, do pavímento.
Após  a  perfeita  conformação  geométrica  da  camada  granular,  procede-se  a  varredura  da
superficie, de modo a eliminar o pó e o material solto existente.
Aplica-se, a seguir, o ligante asfáltico CM-30, na quantidade correta e de maneira unifome.
Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la sempre que possível
fechada  ao  trânsito.  Quanto  isto  não  for  possível,  trabalhasse-a  em  meia  pista,  fazendo-se  a
imprimação da adjacente, assim que a primeira for permitida a sua abertura ao trânsito. 0 tempo
de exposição da base imprimada ao trânsito será condicionado pelo comportamento da primeira,
não devendo ultrapassar a 30 dias.

Qualquer falha na aplicação do  ligante asfáltico deve  ser imediatamente  corrigida. Na ocasião
da aplicação do ligante asfáltico, a camada granular (base), deve se encontrar levemente úmida.

TRATAMENTO SUPERFICIAL I)UPLO -TSD E CAPA SELANTE.
0   Tratamento   superficial   duplo   é   um   revestimento   asfáltico   sobre   uma   base   imprimada
construi'da pela aplicação em cômodos, de agregados e betumados, dentro das taxas normais de
aplicação, o uso de brita média, fina e pó como cc>po selante e o RR-2C como ligante asfáltico.
0 agregado deve estar límpo e  sem  contaminação  (torrões de argila, parti'culas  moles, matéria
orgânica,  etc.),  apresentar boa adensividade (que  é  uma propriedade do par asfalto/agregado),
apresentar boa resistência ao esmagamento, ao choque,  ac> desgaste  e ao polimento  (que é  um



desgaste por igualo, que diminui a aderência com os pneus), apresentar boa forma, boa textura,
baixa porosidade, boa durabi]idade.
Generalidades: o tratamento superficial duplo com capa selante encontra-se especificado pelo
D.N.I.T., onde sua execução consiste em;
• Aplicação do primeiro  banho de emulsão asfáltica sobre a base já imprimada de acordo  com

a taxa de projeto;
•  A  emulsão  asfáltica  não  poderá  ser aplicada  sob  dias  chuvosos  ou  sobre  a  base  imprimada

contendopóe/oumateriaisorgânicoscomofolhasdearvoresouaindaqualquertipodematerial
estranho que venha a diminuir a aderência entre as camadas;
•.Nãopoderáhaverqualquertipodefalhasdeaplicaçãoqueporaventuravieraformarpossi'vel

defeito na pista.
• Aplicação  da primeira camada de  agregado  graúdo  de  acordo  com  a faixa granulométrica a

taxa especificada a frente.
• 0 agregado deverá estar livre de pó ou qualquer tipo de material que não seja constitui'do de

sua matéria prima;
•. Não poderá haver excesso ou falta de material que em desconformidade venha a causar falhar

de resistência no pavimento;
•  Compactação  da  primeira  camada  de  foma  a  comprimír  os  agregados  junto  à  emulsão
asfiáltica e a base já imprimada, causando assim um cravamento dos grãos à base;
• Aplicação do segundo banho de emulsão asfáltica sobre a primeira camada de acordo com as

taxas de projetos e seguindo mesmos cuidados da primeira aplicação;
• Aplicação da segunda taxa de agregado de acordo a taxa granulométrica e a taxa especificada

no projeto.

• Compactação da segunda cainada de forma a comprimir o agregado juntc> a primeira camada;

•  Ap]icação  do  terceiro  banho  de  emulsão  asfáltica  sobre  a  Segunda  camada  de  agregados,

seguindo  todas  as  especificações  do  primeiro  e  segundo  banho,  porém  de  acordo  a  taxa  de
aplicação especifica no projeto;
• Compactação da terceira camada de agregado de forma a fomecer um perfeitc> acabamento na

superficie  12.

1.4 DRENAGEM
Meio Fios E Sarjetas
Adotou-se a inclinação da sarjeta como sendo  i  igual a  1,5%, tendo em vista as pequenas
inclinações das vías em questões,  facilitando assim  a acesso  das águas,  as bocas de  lc>bos  e
evitando o alagamento das vias.
0   meio   fio   (guia   (meio-fio)   em   trecho   reto,   confeccionada   em   concreto   pré-fabricado,
dimensões] 00xl 5xl3x30  cm  (comprimento x base inferior x base superiorx altura), para vias
urbanas)   e  sarjeta (sarjeta de concreto  usinado, moldada in  loco em trecho reto,  30 cm base x
10  cm  altura)  serão  executados  acima  da  sub-base  compactada,  segue  no  projeto  desenho  da
seção transversal da rua,  incluindo meio-fio e sarjetas.

] .5 CALÇADAS (PASSEIOS)
1.5.1  CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS
As calçadas serão executadas nos locais especificados no mapa anexo a este memorial. Todas
as calçadas construídas terão rampas de acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades
especiais, e piso tátil alerta e direcional, conforme NBR 9050.



- Medidas de Segurança
As vias devem ser sinalízadas, de tal modo que os motoristas tomem claro conhecimento da
existência de obras nas vjas.
Todos os funcionários deverão usar colete, tipo suspensório com faixas reflexivas.
Os funcionários devem usar equipamentos de proteção individual de acordo com as normas
trabalhistas.

- Calçadas
As calçadas serão executadas em concreto rústico com  7,0 cm de espessura.
As calçadas deverão ser previamente capinadas, aterradas com material de  la qualidade e
fortemente apiloadas com compactador mecânico tipo sapo, de modo a construir uma
superficie fime e de resistência unifome.
Nos pontos que  o terreno  apresentar muito mole,  será necessário proceder-se sua remoção  até
uma profundidade conveníente, substituindo-se por material  mais resistente.

Os quadros devem ter largura máxima de 2,50  (dois e cinquenta) metros,  e  serem concretados
altemadamente,  formando junta  de dilatação,  usando  para tanto  ripas  de madeíra,  sustentadas

por pontas  de  ferro  redondo  de  10  cm  e  30  cm  de comprimento,  cravadas alternadamente,  de
cada lado da ripa e espaçadas de no máximo  1,50 m.

As emendas das ripas serão feitas, sem superposição ou recobrimento, por simples

justaposição das extremidades.
Antes do lançamento do concreto, deve-se umedecer a base e as ripas,  irrigando-as
ligeiramente. As ripas servirão como foma devendo ser retiradas antes da concretagem do

quadro ]ateral.
A calçada acabada deverá ter caimento médio de 2% em direção à rua r`.ão devendo apresentar
nichos.

0 acabamento devera ser feito com desempenadeira de mão.
1.5.1.1  Solução de Acessibilidade
Deverão ser executadas rampas de acesso nas proximidades das esquinas onde serão executadas
as calçadas, conforme NBR 9050, as rampas devem seguir o projeto e serem executadas com o
mesmo material das calçadas.

Todas as calçadas já executadas que impeçam a acessibilidade deverão ser refeitas, conforme
determinado no início desse memorial.
Pela dificuldade em descrever para cada lote as soluções de entrada e de rampas para
desni'veis, foi incluído no projeto o texto da NBR 9050/2015  que segue:
1.5.1.2 Circulações -Piso
A  circulação pode  ser horizontal  e vertical.  A  circulação vertical  pode ser realizada por
escadas, rampas ou equipamentos eletromecânicos e é considerada acessível quando atender
no mínimo a duas formas de deslocamento vertical.
61.5.1.3 Condições gerais
Os pisos devem atender às caracteri'sticas de revestimento, inclinação e desnível, conforme
descrito em 6.3.2 a 6.3.8.
1.5.1.4 Circulações externa
Calçadas e vias exclusivas de pedestres devem ter piso conforme 6.3 e garantir uma faixa
livre (passeio) para a circulação de pedestres sem degraus.
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1.5.1.5 Inclinação transversal
A  inclinação transversal  da faixa  livre (passeio)  das calçadas ou  das  vias exclusivas de

pedestres não pode ser superior a 3  %. Eventuais aj.ustes de soleira devem ser executados
sempre dentro dos  lotes ou, em calçadas existentes com maís de 2,00 m de largura, podem ser
executados nas faixas de acesso (6. I 2.3).

1.5.1.6 Inclinação longitudinal
A  inclinação  ]ongitudinal  da faixa  ljvre  (passeio) das calçadas ou  das vias exclusivas de

pedestres deve sempre acompanhar a inclinação das vias lindeiras.
1.5.1.7 Dimensões mínimas da calçada
A  largura da calçada pode ser dividida em três faíxas de uso, conforme definido a seguir e
demonstrado pela Figura 88:
a) faixa de serviço:  serve para acomodar o mobiliário, os canteiros, as árvores e os postes de
iluminação ou sina]ização. Nas calçadas a serem construi'das, recomenda-se reservar uma
faixa de serviço com  largura mínima de 0,70 m;
b) faixa livre ou passeio: destina-se exclusivamente à circulação de pedestres, deve ser livre
de qualquer obstáculo, ter inclinação transversal até 3 %, ser contínua entre  lotes e ter no
mi'nimo  1,20 m de largura e 2, I 0 m  de altura  livre;
c) faixa de acesso: consiste no espaço de passagem  da área pública para o  lote.  Esta faixa
é possi'vel apenas em calçadas com  largura superior a 2,00 m.  Serve para acomodar a rampa
de acesso acis lotes lindeiros sob autorização do município para edificações já construi'das.

Nota: As calçadas terão largura de  1,5  metros

1.6  SINALIZAÇÃO  VERTICAL

A  placa  deve  ser  colocada  no  lado  direito  da  via/pista,  o  maís  próximo  possível  do  ponto  de

parada do vei'culo.

As  placas  devem  ser  colocadas  no  máximo  a  10,0  m  do  prolongamento  do  meio-fio  ou  dci
bordo da  pista transversal.

Na sinalização vertical, as placas deverão ser de aço e pintadas com tinta  em esmalte sintéticc>

e o fundo deverá  ser de cor preta fosca.  0 suporte da  placa  deverá  ser de  madeira  imunizada.



Parada obrigatória

Diagramação  do sinal  R-1
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SINAL DE FORMA
OCTOGONAL

R-1

CORES:
Fundo: Vgmelho Refbiivo
Orla lnterna:  Branco F`efletivo
Oíla Externa: Vemelho Rsfletivo
Verso:  Pre(o Fosco



R-1
Parada Obrigatória

CORES:
Fundo: Vermelho Refletivo
Orta lntema:  Branco F`efletivo
Orla Externa: Vemelho Rsfletwo
Le!i.as: Branco Refletivo

Verso: Preto Fosco
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Urbaria 350,00 17.50 x  'Í7,50 101,00
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lnciínação em Íe!ação a via

--_      ` ``   .             .  ~    _-93°graus

Altura do poste 2,00 m

Distância do bordo da pista à placa 0,30 m
Distânc`ia da p]aca ao bordo da calçada do

10.00  mcruzamento da via perpendicular

Configurações das cores das Faixas

1.7 Sinalização Horizontal
A sinalização  horizontal e constituída  por combinações de traçado e cores que
definem os diversos tipos de  marcas viárias.
Configurações  das cores  das  Faixas

" p •      ,iü(,l-dàd           e,,:-
-8  ')  ,-.   -g`\,<   i, \,-`-(,`(.,,,(,,:"1           e        \,,í;,,;

Amarela 10 YFt 7,5/14

Branca N9,5

Vemmlha 7,5  F{ 4/14

Azul 5 PB 2/8

Preta NO,5
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DO  MATERIAL  DE SINALIZAÇÃO  HORIZONTAL

-SUB  ITEM  1.7

•     TINTA   BRANCA   PARA   DEMARCAÇÃO   VIÁRIA   À   BASE   DE   RESINA
ACRÍLICA,ESOLVENTEAPROPRIAD0PARAATINTA(MARCACOTADA)

•     TINTA   AMARELA   PARA   DEIVIARCAÇÃO   VIÁRIA   À   BASE   DE   RESINA
ACRÍLICA,ESOLVENTEAPROPRIADOPARAATINTA(MARCACOTADA)

OBS.: As cores deverão ser brancas N9.5 e/ou amarela 10VR 7/14, conforme notação
MUNSELL.  DA  IvllcROESFERA  DE VIDRO  "DROP  ON"
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
-deve ser re{ro  refletiva;
-tipo  "DROP  ON".  Tipo  11;

-deverão  ser limpas e  incolores;

Legenda "PARE"



Altu ra 2,40 m

Comprimento ' ,90 m

Distáiicia enti-e a  LRE  e  a  legenda  "PAF`E" 1,60  m

Distância limite do bordo da  calçada paralela a faixa
1,00  mLRE



2 AI)MINISTRAÇÃO
Consta no orçamento os serviços de encarregado e engenheiro civil  para administração 1ocal.

DIVERSOS
Controle Tecnológico
0  controle  tecnológico  das  obras  de  pavimentação  executadas  com  recursos  desse  Programa
será obrigatório.  0 ente federativo contratante deverá exigir da construtora, um Laudo Técnico
de Controle Tecnológico, e apensado  a ele virão os resultados dos ensaios realizados em cada
etapa dos serviços conforme exigências normativas do DNIT.  Esses resultados serão entregues
obrigatoriamente  à  CAIXA  por  ocasião  do  envio  do  último  boletim  de  medição.  0  Laudo
Técnico e os resultados dos ensaios farão parte da documentação técnica do contrato de repasse
com a CAIXA, possibilitando,  quando do aparecímento de problemas precoces no pavimento,
a   identificação   dos   mesmos   a   fim   de   subsidíar   os   reparos   de   responsabilidade   do   ente
contratado,  bem  como  da  responsabilidade  solidária  da  empresa  executora  dos  serviços  de

pavimentação   e   controle   tecnológico.   À   CAIXA   competirá,   tão   somente,   a   guarda   dos
documentos  relativos  ao  controle  tecnológico,  não  sendo  necessária  a  emissão  de  nenhum

parecer acerca dos mesmos.

ENTREGA DA OBRA
A Empresa deverá registrar a obra no CREA-MA.
Deverão ser féitos laudos técnicos e apresentados à fiscalização

FISCALIZAÇÃO
Nesta etapa dos trabalhos, a fiscalização deverá estar atenta para os seguintes itens:
1 ).  Verificar marcação dos bordos da pista;
2). Verificar se a camada de expurgo de material orgânico foi retirada na profundidade
adequada;
3). Verificar a qualidade do material dajazida que será utilizado para a base;
4)  Só permitir o ini'cio da compactação quando forem  satisfeitas boas condições para o teor de
umidade.

GRAJAU-MA,14  DE JULHO  DE  2020.

MARCOS  ANTON ,o  MORE, RA        â#,gRç..,:Fí,:üT_p=Tfüp<moà;"úu.\jpf£:£g.:,í_A#,í;L:â;,í:ít,pf„

DoS  SANTOS:o4859673166          -#TT+Tj;;7:3¥::'Ú='mm=mqo,m",o""-ms

MARCOS ANTONIO  MOREIRA  DOS SANTOS
Eng.  Civil  CREA-241792196-0
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C)EUS  PÍ`OVERÁ

Prefeitura Municipal de Grajaú
CNPJ/MF06.377.063/0001-48

DECLARAÇÃO  DE  DESONERAÇÃO

Declaro  j.unto   à   Caixa   Econômica   Federal   que   foi   adotada   para   elaboração   do

orçamento  do  objeto  do  Contrato  de  Repasse  nQ  900958/2020  a  alternativa  Não

Desonerada  do  SINApl  de  maio  de  2020.  Visto  que  essa  é  a  melhor  opção  para  a

admínistração  pública.

Grajaú-MA,14/08/2020.

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

Site: www.grajau.ma.gov.br/ E-mail:  pmgrajau.gab@gmail.com
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N° OPERAÇAO
900258/2020

N° SICONV
0

Quadro de Composição do BDl

PROPON ENTE / TOIVIADOR
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE GRAJAú

Grau  de  Sigilo

#PUBLICO

APELIDO  DO  EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO  D0  LOTE

lMPLANTAÇÃO  DE  PAVIMENTA ÃO ASFALTICA  EM  VIAS  URSANAS  DE  GRAJAÚ  -MA / PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  EM  VIAS

Conforme legislação tri butaria  munici

Sobre a  base de cálculo,  definir a
al.  defi"r estimativa de percentual da  base de cálculo

respectiva alíquota  do  lss (entre 2°/o  e 5%):

TIPO  DE OBRA

Itens Siglas
u/oAdotado

Administração  Central AC 401%
Seguro e  Garantia SG 0'400/o056%

Ftlsco R
Despesas  Financeiras DF 111%

Lucro L 664%
Tributos  (impostos  COFINS  3%,  e   PIS  O,65°/o) CP 365%

Tributos  (lss, variável de  acordo com  o  município) lss 500%
Tributos (Contíibuição  Previdenciária  sobre  a  Receita  Bruta  -0°/o  ou 4,5%  -Desoneração) CPRB 000%

BDI  SEM  desoneração  (Fórmula Acórdão TCU) BD'  PAD 23,90%

Os valores de  BDl foram  calc,ulados com  o emprego da fórmula

1+AC + S +  R + G

(1-CP-ISsfRPB)

Declarc> para os devidos  fins que.  conforme  legislação tributária  municipal,  a base de calculcj deste tipo de obra corresponde à  100%.  com a
respectiva alíquola  de 5%.

Oeclaro  para os devidos fins que o regme  de  Contribwção  Previdenciária sobre a  Recei(a  Bruia  adotado  para elaboração dci orçamen(o foi  SEM
Desoneraçáo` e que esta é a altemativa mais adequada para a Administração  Pública.

Observacões:

GRAJAÚ/MARANHAO
Local

MARCC)S ANTONIO MOREIRA  00S

SANTOS.048S9673i66

Responsável Técnico
Nome:              MARCOS ANTÔNIO  MOREIF{A  DOS  SANTOS

CREWCAU:  241792196-0

ART/RRT:                              0

uarta-feira,  12  de  a
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Responsável Técn lco    ARCOS ANTONÍO MOREIRA DOS SANTC
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Site:

pREFEnuRA MUN!clpAL D£ GRAJAÚ

CNpj/MF 06.377.OÕ3/Oml`48
RuaPatrocínioJorge,05-Cemro~CEP65.940-000.

/E~mail:a2±mLaáLffi

PLAN0 DE SUSTENTABTLHEBAE}E

Conffato de .Repas,se n`' 900258/2020
C}üj@{o:PAV"ENTAÇÃOASFÁLTICAN0MUNICÍPIODEGRAJAÚ~MA.
Valor GÍobãl: R$ 900.000`00
Valor de rçpasse: R$ 863.680,00
Valor de contrapartida: R$ 3Ó,320`00
Vigênüz!: 24 meses
[ní€io da vÍ

2.J . Mais

3.1

29/07/2020

'doessibilidade de n-Áfego de

2.2. Aumento de €mprego e rcnda^

A maljzação do objeto deste
renda píma o País.

pedesti`€ e v.eículos

Convênío ¢oiTesponde com` mai.s emprego e

terá garnntia civi`i -d éíõYãà\àç`:
4.2-CQnseivaçãoemanutcnçãaserárealizadapelaPrçfeimraMunicipalde

Grajaú -MA.

.-E .i§.  ..E ! .ã".£  £ E    i §    1...{  8 .Bi€'..i . [ ...."    i.* i  ..    i3  i i.#.. E   !  i§ g; É  S:-`..

5 . 1 - Os custos com manu[ençâü periódica do item Pavimemaç`ão Asfált]ca, scrâo

Rua Patroci'nio JQrge, 05 -Centro -CEP 6S.940-000
Site: www.grajaiitma.gov.br / E+mail: pmgrajau,gab@gmaW.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  GRAjÁÚ

CNPJ/MF06.377`063/0001-48
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Síte; www.grajau.mõ.gov.br / E-maíí: pmgrajau,gab@gmail.com



PREFEITÜ" MÜ"£lpAi BE GRÃIAÚ
ESTADO D0 MÃRÃNHÃO

SECRETARIA MUNICIPÂL DE MEIO AMBIENTE DE GRÃJAÚ -SEMA

nispENs* BE
Va!idade : 03/08£2021

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA SEMA M° 00ff2$20

A Secretaria Mmicipal de Meio Ambiente de Grajaú (SBMÁ) no uso de suas atribuições,

Çonfome dispõe o Art. 9°, XIV `.a" da Lei Complômemtar n° 140/2011. detemina como uma das

ações ãdmínístrativas dc)s municirpios,  a  promoção de  LicenciamenSo Ambiental das atjvidadgs ou

empreendimgntos que causem ou possam caHsar impHcto ambi©ntal de âmbito loml, confome

tipo]ogias  definidas  pe]os  respectivos  Conselhos  Estaduais  do  Meío  Ambiente,  considerados  os

oritérios  de  porte,  potencial  poluidor  e  natureza  dQ  atividade;  de  acordo  eom  o  TEEMO  DE

HABrLITAÇÃO firmado entre a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais e o

município de Grajaú, (confome a Resolução CONSEMA n° 043#019),

DECLARA,     a    quem     de     direito    possa     interessar    que     a     seguinte     atividade:

pAvlMENmçÃo ASFÁLTlcA EM ÂAUQ - AREIÁ ASFÁLTo usENADA À QUENTE,

sendo  o  total  de   1590  meiros,  nas  vias  ao  longo  do  município  de  Grajaú  ~  MA  nos  bairros

Expoagra, Extrema e m Rodovia BR 226, eom  intüi£o de prover à população da mmicipalidade,

desenvolvímento regioml,  melhores  condições  de trafegabilidade  e  escoarimto  da produção,  de

acordo  com  o  Convêni®  n°  9002S8/2020,  Process®  n®  155õ2020,  Proposta  n°  001S§6/2020 -

MINISTÉRIO    DO    DESENVOLV"ENT0   REGIONAL    (MDR),    não    é    passi'vgl    de

Licsnciamento Ambiental, por traffir-se de atividade com pequeno potencial de impacto ambíen{alg

fac€ ao que expedhnos a presente DISPENSA DE LICENCIAMENT0 AMBIENTAL,

eQnsoante aos precei€os e normas da SEMA.

Grajaú - MA, ÜS/08/2020.

.:

?.'.-i ü*'Í: :`í.`?..Í: J.? \
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Conselho  Regional  de  Engenharia  e Agronomia  do Tocantins

1. Responsável Técnico

ART OBRA  /  SERVIÇO
NO T020200268308

INICIAL

MARCOS ANTÔNIO  MOREIRA  DOS  SANTOS

Título  profissional       ENGENHEiRO CIVIL

_ 2. Dados do Contíato

RNP    2dl7921960

Registro,   313733/D  TO

Contratante     MUNICIPIO  DE  GRAJAU

RUA  FREI  BENJAMIN  BORNOS

Complemento

Cidade   GRAJAÚ

Contrato    Não especificado

Valor.     R$  1.000,0o

Ação  lnstitucional     outros

_ 3. Dados da Obra/Serviço

Baiíro    CENTRO

uFMA

Celebraclo  em   1¢/08/2020

Tipo de comratante    Pessoa Juridlca de Dlroito Público

CPF/CNPJ    06,377.063/000148

NO,    05

CEP   65940000

RUA SANTA  EFIGENIA,  RUA  PROJETADA,  RUA  PROJETADA 01,  RUA  PROJETADA  02,  RUA                             N°    S/N
PROJETADA 03,  RUA  DA  CHÁCARA

Complemento   DIVERSAS  RUAS  D0  MUNICÍPIO  DE  GRAJAÚ  -MA

Cidade.  GRAJAÚ

Da(a  de  lnício      14/08/2020

Finalidade:   lnfraestrutura

Proprietáno.    MUNicipio  DE GRAJAu

Bairro'   EXPOAGRA  E  EXTREMA

UF.  lvIA                                                   CEP-66940000

Previsão  de  término   24/09/2020                        Coordenaclas  Geográficas    O,  0

Código   Nâo  Específicado

CPF/CNPJ    06.377.063/000148

i  -DIRETA

5   -PROJETO   >    OBFiAS    E   SERVIÇOS    -CONSTRUçÃO   CIVIL   >   TRANSPORTE   >   #1361    -
SINALIZAÇÁO  VERTICAL

38   -ORÇAMENTO   >   OBRAS   E   SEFWIÇOS   -CONSTRUÇÃO   CIVIL   >  TRANSPORTE   >   #1361   -
SI NAUZAÇÃO VERTICAL

5   -    PROJETO   >   OBRAS    E    SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO   CIVIL   >   TRANSPORTE    >   #1362   -
SINAUZAÇÃO  HORIZONTAL

38  -ORÇAMENTO  >  OBRAS   E   SERVIÇOS  -CONSTRUÇÃO  CIVIL  >  TRANSPORTE   >  #i362  -
SI NALIZAÇÃO  H C)RIZON TAL

5. Observaçõe8

34,00

34.00

244.80

244.80

Após a  conclusão das atMdades técnicas o  profissional  deverá  proceder a  baixa  desta ART

ART  D0  PROJETO  0E  SINALIZAÇÃO  DE  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  EM  TSD  EM  VIAS  URBANAS  DE  GRAJAU  -MA

6.  Declarações
-Declaro que  estou  cumpíindo as  regras de acessibilidade  previstas  nas  normas técnicas da  ABNT  na  legislaçáo específica  e  no decreto  n

S296/2004

-Cláusula Compromissóna   Qualquer conflito ou  litígio  originado do  presente  contrato.  bem  como  sua  interpretação  ou  execução,  será  resolvido  por

arbitragem.  de acordo  com  a  Lei  no   9 307,  de 23 de setembro de  1996.  por meio  do  Centro de  Mediaçâo  e Arbitragem -CMA vinculado  ao  Crea-TO.
nos  termos do  respectivo  regulamento de arbitragem  que,  expressamente,  as panes declaram  concordar

-Declaro  que estou  ciente das  regras  de  colocação e  manutenção de  placa \egível  e visivel  ao público enquanto durar a  execução da obra.  instalação

e  ser/iços.  conforme  estabelecido  no  artigo  16  da  lei federal  5194/66

-Oeclaro qi/e  estciu  ciente quamo  ao dever de  manter uma  via  da Anotaçâo de  Responsabmdade Técmca  -AF{T no lc>cal  da  obra,  conforme

estabelecido  no artigo 7  da  resoluçáo  i  o25/o9

-Declaro que  as atividades  registradas  na ART fazem  parte  de minhas atribuiçóes e que  estou  ciente de aue o  CREA-TO,  ao analisar a  regulandade

das  informações lançadas e dos  requisitos  necessán'os.  poderá  anulá-la em  caso de constatação de  hipótese  de  nulidade  a]nstante  do  art   25.  nos
(ermos do art   26.  ambos  da  Resolução  n°  i  O25/2oog

_  7. EntJdade de Cla§se
NENHUMA -NAO  OPTANTE

A aue"ciclade c!esla ART  pcx]e  ser venficada  em   http //sitac crea-io  org  l)r/publico/,  com  a  chave   25ZDx

lmpresso em   24/09n020  às  is  ii  o3  por  ,  ip  45  7i  175  i46

www crea-tcy c)rg  br                 ôít@crea-(o  org  br

Tel     (63)  3219-9800                 Fax     (63)  3219-9801 ffiç.stBmE,mS.d:FS
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Conselho  Regíonal  de  Engenharia  e Agronomia  do Tocantins

Declaro serem  verdadeiras as  informações acima

de

Lckal

9. lnformaçõos

ART OBRA /  SERvlço
No T020200268308

INICIAL

MARCOS ANTÔNlo  MOREIRA  DOS SANTOS -CPF.  048  596.731-66

A.!mado de  (o/rru  d 1g iiàl  Fmr  MUNK=l mo  DE

MUNICI PIO  DE  GRAJAU.06377063000148   GnJUAu"}7Jo63oDi46
D.dó`  70701a a)    2:i804 D] C®

• A ART é válida  somente quando  quitada,  mediante  apresentaçâo  do  comprovante do  pagamento ou  conferência  no  site  do  Crea

Valorda ART    R$88,78              Registrada em      2¢/09/2020                  Valorpago:   R$ 88,78             Nosso Número    9979706744

A auteniicidac!e desta ART  pode  ser verificada em   http //sitac c/ea-to org  br/publico/   c®m a  chave   25ZDx

lmpresso  em   24/09/2020 as  181103  por   ,  ip   45 71175146

\^MÍw crea-lo org  br                 art@cíea-to oíg  br

Tei     (63)  32i9-9800                 Fax    (63)  3219-98C)1 EHça"B®59#o;o!:8u
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Conselho  Regional  de  Engenharia  e Agronomia  do Tocantins

1.  Regponsávol  Técnico

ART OBRA  /  SERVIÇO
NO T020200263381

INICIAL

MARCOS  ANTÓNIO  MOREIRA  DOS  SANTOS

Título  profissional:      ENGENHEIRO  CIVIL RNP    2417921960

Registro    313733/D  TO

Contratante:    MUNICIPIO  DE  GRAJAU

RUA  FREI  BENJAMIN  BORNOS

Complemento

Cidade.  GRAJAÚ

Cc>ntrato    Não osp®cificado

Valor.     R$  900.000,00

Ação  lnstitucional`    Outros

_ 3. Dados da Obra/Serviço

Bairro    CENTRO

UPMA

Celebrado e"  14/08/2020

Tipo de contratante`   Pes§oa  Juridlca de  Direito  Público

CPF/CNPJ     06.377.063/0001-48

NO06

CEP-  65940000

RUA SANTA  EFIGENIA,  RUA  PROJETADA,  RUA  PROJETADA  O1,  RUA  PROJETADA 02,  RUA                             N°    S/N
PROJETADA  03,  RUA  DA CHÁCARA

Complemento.  DIVERSAS  RUAS  DO  MUNICÍPIO  DE  GRAJAÚ  -MA                         Bairro    EXPOAGRA  E  EXTREMA

Cídade.  GiuJAu
Oata  de  lnício     ol/og/2o2o

Finalidade`   lnfrae§trutura

Proprietário'    MUNICIPIO  DE  GRAJAU

4. Atlvidade  Técníca

UF-MA                                                  CEP-65940000

Previsão  de térmho-01/03/202i                         Cc>ordenadas  Geográficas    O,  O

Código   Não  E§pecificado

CPF/CNPJ     06.377.063/OOOIJ8

1   -DIRETA

5     -     PROJETO     >     OBRAS     E     SERVIÇOS     -     CONSTRUÇÂO     CIVIL     >     lNFRA-ESTRUTURA
TERRITORIAL  >  PAVIMENTAÇÃ0  > #1474  -ASFÁLTICA

38    -    ORÇAMENTO    >    OBRAS    E    SERVIÇOS    -    CONSTRUÇÃO    CIVIL    >    lNFRA-ESTRUTURA
TERRITORIAL  >  PAVÍMENTAÇÂO  > #1474  -ASFÁLTICA

5   -PROJETO    >   08RAS    E   SERVIÇOS   -CONSTRUÇÂO   CIVIL    >    EDIFICAÇÕES    >   #112   -
ACESS!BIUDADE

38   -ORÇAMENTO   >   OBRAS   E   SERVIÇOS   -CONSTRUÇÃO   CIVIL   >   EDIFICAÇÔES   >  #4112   -
ACESSIBILIDADE

5     -     PROJETO     >     OBRAS     E     SERVIÇOS     -     CONSTRUÇÃO     CIVIL     >     lNFRA-ESTF`UTURA
TERRITORIAL  >  MOVIMENTO  DE  TERRA > #1468 -TERF!APLANAGEM

38   -   ORÇAMENTO    >    OBRAS    E    SERVIÇOS    -    CONSTRUçÃO    CIVIL    >    lNFRA-ESTRUTURA
TERRITORIAL  >  MOVIMENT0  DE  TERF{A >  #1468  -TERRAPLANAGEM

5   -   PROJETO   >   OBRAS    E   SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO   CIVIL   >   SANEAMENTO   >   #i620   -
DRENAGEM

38   -ORÇAMENTO   >   C)BRAS   E   SERVIÇOS   -CONSTRUÇÃO   CIVIL   >  SANEAMENTO  >  #1620   -
ORENAGEM

17   -   FISCALIZAÇÃ0   >   OBRAS    E    SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÂO   CIVIL   >   lNFRA-ESTRUTURA
TERRITORIAL  >  PAVIMENTAÇÃ0  > #1474 ~ ASFÁLTICA

17  -FISCALIZAÇÂO  >  OBRAS   E  SERVIÇOS   -CONSTRUÇÃO  CIVIL  >   E0lFICAçÕES   >  #112  -
ACESSIBILIDADE

17   -   FISCALIZAÇÃO   >   OBRAS    E    SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÂO   CIVIL   >   INFRA-ESTRUTURA
TERRÍTORIAL  >  MOVIMENTO  DE  TERRA  > #1468  -TERRAPLANAGEM

17  -FISCALIZAÇÃ0  >  OBRAS   E  SERVIÇOS  -CONSTRUÇÃO  CIVIL  >  SANEAMENTO  >  #1620  -
DRENAGEM

5. Observações

9  767.50

9  767,SO

333,90

333.90

2  930.25

2  930.25

3180.00

3180,00

9  767.50

333.90

2  930.25

3180,00

Após a conclusão das  atividades técnicas o  profissional deverá  proceder a  baixa desta  ART

ART  DE  PROJETO/ORÇAMENTO/FISCALIZAÇÂO  DE  PAVIMENTAÇÂO ASFÁLTICA  EM  TSD  ÊM  VIAS  URBANAS  DE  GRAJAÚ  -MA

6. Declarações
-Declaro que estou  cumpmdo as regras de  acessibilidade  prevTstas  nas  normas  técnicas da  ABNT,  na  legislação  especifica  e  no  decreto  n

5296/2004.

• Cláusula  Compromissóna   Qualquer conflito ou  litígio originado do  presente contrato.  bem  como  sua  interpretação ou  execuçâo.  será  resolvido por

arbitragem.  de acordo  com  a  Lei  no,  9  307,  de  23 de  setembro  de  1996.  por meio do Centro  de  Mediação  e Arbitragem -CMA vincuiado ao  Crea-TO.
nos  termos do  respectivo  regulamento  de arbitragem que,  expressamente.  as  partes declaram  conccirdar

-Dec)aro que estou  ciente das  regras de colocaçãci e  manutenção de placa  legivel  e visível  ao  púbiico  enquanto  durar a  execução da  obra.  instaiação

A auteniicidac!e desta ART  pode ser venficada em   htlp //siü3c crea.to org  br/publico/.  c®m a  chave   azsBc

impresso  em   26/ogmo2o  às  i3 45 37  por  ,  ip  45 7i  i75  i46

\^Íww  crea-to org  or                 ar(@crea-lo  org  bí

Tei     (63)  3219-9800                 Fax    (63)  3219-9801 HçawBmEqmSod:«I,9H.
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NO T020200263381

Í

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL

e  servíços.  conforme estabelecido  no  anigo  16  da  lei federal  5194/66

-Declaro que  estou  ciente quanto ao dever de  manter uma via  da  Anotaçâo de  Responsabilidade  Técmca  -ART no  locÊl  da  obra.  confome

estabelecido  no arligo 7  da  resoluçâo  1.025/09

_ 7. Entidade do Clas§e
NENHUMA -NAO  OPTANTE

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de

LOcal

9. lnformações

MARCOS  ANTÔNIO  MOREIRA  DOS  SANTOS  -CPF:  048.596.731-66

MERCIALLIMADEARRUDA:g£m:j.¥.-áà£í~:o%.¥:-'%-c:;.,.['.f=fvg5:'úaTu.#
C125?459230C`

MUNICIPIO  DE  GRAJAU  .  CNPJ:  06.377.063/OOOIJ8

• A ART é válida  somente quando quitada.  mediante apresentaçào do comprovante do  pagamento ou  conferência  no  site do  Crea

ValordaART   R$233,94           Registradaem      31/08/2020                  Vaíorpago,   R$233,94           NossoNúmero    9979688663

A auienticidade  desta ART  pode ser venficada em   mlp //sitac crea-to oíg  br/publico/.  com  a  chave   azsBc

lmpressc) em   26/092020  às  i3 45  37  por   .  ip   45 7i   i75  i46

wm^/ crea-\o  org br                arl@crea-to  org  br

Tel     (63)  3219-9800                 Fax     (63)  3219-9801 mEC#BmE.riSo;mF#9m
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D£US PROVERA

Prefeitura  Municipal de Grajaú

CNPJ/M F 06.377.063/0001-48

DECLARAÇÃO D0 0RÇAMENTISTA

Declaro junto  à  Caixa  Econômica  Federal  que  na  elaboração  do  orçamento  referente  ao

objeto  do  Contrato  de  Repasse  n°  900258/2020  verifiquei  e  atesto  que  a  especificidade

local  justifica  a  manutenção  de  insumo/composição  com  a  legenda  "AS"  (atribuído  São

Paulo).

Grajaú-MA,12/10/2020.

r

MA RCoS  ANTO N | O  Mof" RA  D0S                        ,`[::gaç..,ipn|l,:,,==k{":.i.o`c,ão.`-o,„~oRÍ,=g:üà''|oLT.ig|,t;P^  _ "

SANTOS:0485 9673166

Marcos Antonic> Moreira dos Santos
Engenheiro Civil

CREA N° 241792196-0

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

Site: www.grajau.ma.gov.br / E-mail:  pmgrajau.gab@gmail.com



DEUS  PROV£RÁ

Prefeitura Municipal de Grajaú
CN PJ/M F 06.377.063/0001-48

DECLARAÇÃO  DE  MANUTENÇÃO  PERIÓDICA  DA SINALIZAÇÃO

Declaro,  junto  à   Caixa   Econômica   Federal  e  sob  as  penas  da   lei,  que  a  conservação  e

manutenção  periódica  dos  dispositivos  de  sinalização  vinculados  ao  objeto  do  Contrato

de  Repasse  N9  900258/2020 será  de  responsabilidade  da  Prefeitura  Municipal  de Grajaú-

MA.

Grajaú-MA,12/10/2020.

MERCIAL  LI
DE ARRUD
o25345823

igitallytsignec]  by  MERCIAL  LIMA  DE  ARRUDA

DN::C=BR,  O=ICP-Bra§il,  OU=Auiciridade
Cóífificadora  Raiz  Bíasileira v2.  OU=AC  SOLUTI
OU=ÀC 'SOLU"  Multipla.  OU=22536689000106.

o  PF A3,  CN=MERCIAL UMA  DE
34592300
the author of this document

Prefeito

Rua  Patrocínio Jorge, 05 -Centrc) -CEP 65.940-000

Site: www.grajau.ma.gov.br / E-mail:  pmgrajau.gab@gmail.com



DEUS  PROVERÁ

Prefeitura Municipal de Grajaú

CN PJ/M F 06.377.063/0001-48

DECLARAÇÃO BENS PÚBLICOS E  DE  USO COMUM  DO POVO

Declaro,   sob   as   penas  da   lei,   que  a   área   destinada   à   execução   para   PAVIMENTAÇÃO

ASFÁLTICA    N0    MUNICíPIO    DE   GRAJAÚ-MA,    objeto    do    Contrato    de    Repasse    N9

900258/2020 a ser executado com recursos do Orçamento Geral da União/MDR, é de uso

comum do povo e está  no nome do Município beneficiado.

Grajaú-MA,16/10/2020.

-t^ MERCIAL  LIMA
ARRUDA:

0253459#

#8g#38j!ygãg3gdbyMERciALLiMADEARRUDA

Râ{:Ê:sF\épm=,ãp.oBúa=sÂcosuo=LAuuTçnâaud=OA%esg,rudT:„
Munlpü`.`OU=2253ô68900oi o8,  ou=Certifiç€do  PF  A3.
CN=MERCLAL  UMA 0E ARRUDA=02534592300

ffê°-Kfflüüág
Prefeito Municipal

Rua  Patrocínio Jorge,  05 -Centro -CEP 65.940-000
Site: www.grajau.ma.gov.br / E-mail:  pmgrajau.gab@gmail.com
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DEUS  PROVERÁ

Prefeitura Municipal de Grajaú
CNPJ/MF 06.377.063/0001-48

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DO MUNICÍPIO

Pelo  presente  instrumento,  o  MUNICÍPIO  DE  GRAJAÚ-MA,  pessoa jurídica  de
direito  público,   ínscrita  no   CNPJ  sob  n°  06377063/0001-48,   com   sede  na  Rua

Benjamim  de  Bomo,  05  CEP  65.940-000,  neste  ato  representado por  seu  Prefeito
Municipal,  Sr.  MERCIAL  LIMA  DE  ARRUDA,  brasileiro,  casado,  portador  do
CPF  N°   025.345.923-00   e   RG   N°   051236152014-2   SSP-MA,   declara  para   os
r]f``7i.Ílr`o       f:n-         :``.`+_        _        ,i    .              ..devidos    fins,   junto    a    Caixa    Econômica    Federal,    que    o
TT\T-1l\tTT  J  -ir  .          _
EEÊEHEEABIA referente ao Contrato

GRAJAU"A,F0I

DE
de  Repasse  n°  900258/2020_    _ __.__.V  _V  t`Vrooo.  H    7UU.£.]Ó7zu.íu  que  tem  como

objeto   PAV"-ENTAÇÃO   ASFÁLTICA   COM   TSD   NA   MUNICÍPIO   DE
r_D^T^T'TrÀÃ^      T,,`T    ,`,.~__       _

PELO

Grajaú -MA,  14/08/2020.

Rua  Patrocínio Jorge, 05 -Centro -CEP 65.940-000
Site:  www.grajau.ma.gov.br / E-maiL  pmgraiau.gab@gmail.com



Prefeitura Municipal de Grajaú
CN PJ/M F 06.377.063/0001-48

DECLARAÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GL0BAL

Pelo  presente             mento,  o  MUNICIPIO  DE  GRAJAÜ-MA,  pessoa jurídica  de
direito  público,  inscrita  no  CNPJ  sob  n°  06377063/000148,  com   sede  na  Rua
Benjamim  de  Bomo,  05  CEP  65.940-000,  neste  ato representado  por  seu  Prefeito
Municipal,  Sr.  MERCIAL  LIMA  DE  ARRUDA,  brasileiro,  casado,  portador  do
CPF   N°   025.345.923-00   e   RG   N°   051236152014-2   SSP-MA,   declara   para   os

devidos  fins,  junto  a  Caixa  Econômica  Federal  -  Caixa,  que  a  obra  referente  ao
Contrato  de  Repasse  n°  900258/2020  que  tem  como  objeto  PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA     COM     TSD     NA     MUNICÍPIO     DE     GRAJAÚ/MA',SEBÁ
EXECUTADA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREC0 GL0BAL.

Grajaú -MA,14/08/2020.

Rua  Patrocínio Jorge, 05 -Centro -CEP 65.940-000
Site: www.grajau.ma.gov.br / E-mail:  pmgrajau.gab@gmail.com
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DEUS  PROVERÁ

Prefeitura  Municipal de Grajaú

CNPJ/M F 06.377.063/0001-48

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO RESPONSÁVEL

TÉCNICo

Declaro junto à Caixa Econômica Federal que o gerenciamento Contrato de Repasse

n°   900258/2020   que   tem   como   objeto   PAVIMENTAÇÃO   ASFÁLTICA   NO

MUNICÍPIO    DE    GRAJAÚ-MA    será   exercido    pelo    Eng.    Civil    MARCOS

ANTÔNIO  MOREIRA  DOS   SANTOS  -CPF:  048.596.731-66   CREA  N°  RNP

2417921960.

Grajaú-MA,02/10/2020.

MERC,ALL,MADEââ:i#EdRocfAeLf:,r#Ãg,Egital

ARRUDA:0253459   ARRUDA:o25345923oo

2300 Dados: 2020.10.02
14:11 :10  -03.00'

Mercial Lima de Arruda
Prefeito Municipal

Rua  Patrocínio Jorge, 05 -Centro -CEP 65.940-000
Site: www.grajau.ma.gov.br / E-mail:  pmgrajau.gab@gmaH.com
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DEUS  PROvgRÁ

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  GRAJAÚ

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

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

DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DO  PROJETO DE SINALIZAÇÃO

Declarojunto à   Caixa Econômica Federal   que o projeto de sinalização vinculado Contrato

de  Repasse  n°  900258-2020  será  executado  de  acordo  com  os  manuais  de  .Csinalização

Vertical  de  Regulamentação"  -Volume  1,  CONTRAN/DENATRAN,  publicado  por  meio

da   Resolução    n°    180,    de    26.08.05,    e    de    "Sinalização    Horizontal.'    -   Volume    IV.

CONTRAN/DENATRAN, publicado por meio da  Resolução n° 236, de  11.05.07,  e com as

normas OVBR) da ABNT que tratam do assunto.

MERCIAL  LIMA  DE
Assinado de forma digital

por MERCIAL LIMA  DE

ARRUDA:0253459   ARRUDA:o25345923oo

2300 Dados: 2020.10.02

12:49:33  -03'00'

Mercial  Lima de Arruda
Prefeito Municipal

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

Site: www.grajau.ma.gov.br/ E-mail:  pmgrajau.gab@gmail.com
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DEUS  PROVERA

PREFEITURA  M UNICIPAL  DE  GRAJAÚ

CN PJ/M F 06.377.063/0001-48
Rua  Patrc)cínio Jorge,  05 -Centro -CEP  65.940-000.

Site: www. /E-mail:cpl-graiau@hotmaíl.coL]n

ANEXO 11

DECLARACÃO DE CONFORMIDAI)E EM ACESSIBILIDADE

Eu,  Marcos  Antônio  Moreira  dos  Santos  CREA-RNP  N°  241792196-0,  DECLARO,  na

qualidade    de     representante     da    Prefeitura     municipal    de     Grajaú/MA,     CNPJ

3&#7úoE6£,TOÂoÇ]Á4o8,ASEeÁs£;TàáÃe±MT;:àí§ouRÊeÁONAEroÉàtoGRLíÃbA_N#vfpcu[aDd:
ao convênio ou contrato de  repasse OGU  MDR N°   900258/2020,  para fins  do  disposto  no
Anexo   1   da   Tnstrução  Normativa  n°  02,   de   09   de  outubro     de  2017,   do   Ministérío   do
Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão,  que  foram  atendidos  os  itens  de  acessibilidade,
constantes da Lista de Verificacão de Acessibilidade anexa.

DECLARO, outrossim,  sob  as  penas  da  lei,  estar plenamente  ciente do  teor e  da extensão
desta declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informações para firmá-la.

Grajaú/MA, 26 de Setembro de 2020

M ARCO S  A NTO N I O  M O REI RA      â?`.:[=':,n..,:.i ;irkM'.=,%.~£,:r=°.::i:^o%: r,`,f:=r{;¥„

D°S  SANTOS:04859673i 66          g¥m¥£i;irj:']'.'::m'W{r.mcüA` "iom-miDx

Marcos Antônio Moreira dos  Santos
Engenheiro Civil, CREA RNP N° 241792196-0

MERCIAL  LIMA
ARRUDA:

02534592300

t32%'3üJ:ygi'gs8dbyMERCIALLIMADEARRUDA

g:,&çaiàRJ2oà,g=PÃtass6,L3#Aouúo=nAd€dseocLeunt#,,,rp:aR-
OU=2253668900oi o6.  OU=Cermcado  PF  A3.  CN=MERciAL
LIMA  0E AF(RUDA  02534592300

Mercial Lima de Arruda
Prefeito Municipal

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

Site: www.grajau.ma.gov.br / E-mail:  pmgrajau.gab@gmail.com



ANEXO I

LISTA  DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

'TEM DESCRIÇAO

SIM

ATENDIMNÃonestaetapa" ENTOIN/A-Justificar(nãoseráverificado)
1 ETAPA  DE  VERIFICACAO 1-

PELOCONCEDENTEOuMANDATÁRIA+.+NOPROJETODEENGENHARIA

PELOCONVENENTENOPROJETOEXECUTIVODEACESSIBILIDADE

LON3EL°ENTE)NO-|CONFORMIDADE
lTEM  DANBFi9060/15,

OBS

1_É`ã%

1

Há       indícação       emprojetodc>traçadodarotaacessívelnaáreadeinterveíição?

X S S
1                                               S

61

âP8

2

As calçadas novas ourefomadaspossuemfaíxalívrecomlarguramínimade1,20m?Asfa1

X S S S 612  3_b)

3
ixas    ivres   naoPOSsuemc>bsiáculos?Ascalad

X n S S 612.3.b)

4

ç     asnovasoureformadaspossuemfaixadeserviçocomIarguramínimade0,70m?Em

X n S S'

1          6123.a)

5

casos           decÉlçadasnovasoureformadascomlargurasuperiora2.Om.háfaixadeaces§o?Af'1

X n S S
6.1216.123.c)

6

alxa     lvre   possL/l2,10mdeaíturalivrenascalçadasnovasoureformadas?

X n S S 612  3  b)

7

A                   sinalizaçaosuspensaestálnstaladaacimade2,10mdop/sonasc3lçadasnovasoureformadas?Af'
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DEUS  PROVERA

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  GRAJAÚ

CNPJ/Ml: 06377063000148
Rua  Patrocínio Jorge, 05 -Centro -CEP 65.940-000

Site: www.graiau.ma£ov.br /  E-mail:  col£raiau@ hotmail.com

TOMADA DE PREÇO N° 014/2022 -CPLffMG

ANEXO VIII

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°            /2022 -PMG

TERM0           DE           CONTRAT0
FIRMADO ENTRE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE GRAJAÚ - PMG  E
A                                                     FIRMA

PARA
EXECUÇAO      DE .............      SOB      0
REGIME   DE   EMPREITADA   POR
PREÇO   GLOBAL   NOS   TERMOS
D0    EDITAL    DE    TOMADA    DE
pREÇo No xxx/xxxx - cpLmMG.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU - PMG, entidade de direito público, inscrita
no  CNPJ  sob  o  N°  ......,  com  sede  na  cidade  de  Grajaú  /MA,   localizada  na  Rua
Patrocínio Jorge, n° 05, neste ato representada pelo seu Prefeito , o Sr .----------------------------
---------, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF n° -----------

---   e  RG  no  -------------,

outro   lado   a   Empresa
estabelecida     à     Rua

doravante  denominada  simplesmente  CONTRATANTE,  e  do
inscrita   no   CNPJ   sob   o   n°

cz.vz./,  pro/ssÔo),   portador(a)   do   CPF   n°
domiciliado(a)      à     Rua

representada     por     seu(ua)

9 (descrever nome,  nacionalidade, eslado
e   RG   n°                 ,   residente   e

doravante     denominada

simplesmente   CONTRATADA,   submetendo-se   as   partes   às   disposições   constantes   nos
temos da Lei n° 8.666, de 21  dejunho de  1993, da Lei n°  10.520, de  17 de julho de 2002, da

Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  vigente  e  do  Decreto  n°  7.983,  de  s   de  abril  de  2008,

aplicando-se também  os procedimentos  deteminados pela Lei  Complementar  123/2006  e  na
Lei  n°  8.078,  de  1990  -  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  resolvem  celebrar  o  presente
Contrato   para  execução   de   deteminada  obra,   tendo   em   vista   o   resultado   da  licitação

procedida na modalidade TOMADA DE PREÇOS  n° _/2022 - CPLmMG,  oriunda do
Processo Administrativo n° _- Sec. _, Adjudicação datada de _/_/_ e Homologação
datada de      /     /2022,  mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA -OBJETO

T P n°  Oi4#022 -CPLfl'MG"^
Ediial  -Tomada  de  Preços   Compras  -llabiliiaçào  Compleia  -participsção amp\a  (mart;en`  de  prereréncia  ncsie  p®n`o)  -l,C   147/20t4  -Lei  Federí`l  n°  8  666/93
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Sfte: www.graiau.ma.gov.br /  E-mail:  cDl-graiau@ hotmail.com

1.1.  0                  objeto                  do                  presente                  instrumento                  é                  a

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,     que      será     prestado     nas
condições   estabelecidas   no   Projeto   Básico   e   demais   documentos   técnicos   que   se

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

1.2.   Este  Termo   de   Contrato  vincula-se   ao  lnstrumento   Convocatório   do   Edital   em
epígrafe   e   seus   anexos,   identificado   no   preâmbulo   acima,   e   à  proposta  vencedora,
independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1.  0  prazo  de vigência deste  Temo  de  Contrato  é  aquele  fixado no Edital,  isto  é,  até
12 (DOZE) MESES, com início a partir da assinatura do contrato.

2.2.   A   vigência   poderá   ultrapassar   o   exercício   financeiro,   desde   que   as   despesas

referentes  à contratação  sejam  integralmente  empeiihadas  até  31  de  dezembro,  para  fins
de   inscrição   em   restos   a   pagar,   conforme   Orientação   Normativa   AGU   n°   39,   de
09/12/2011.

2.3. A execução dos serviços será iniciada a partir do recebimento da ordem de serviço e
durará 180 dias, cujas etapas observarão o cronograma fixado no Projeto Básico.

2.4. A  prorrogação  dos  prazos  de  execução  e  vigência  do  contrato  será  precedida  da
correspondente  adequação  do  cronograma fisico-financeiro,  bem  como  de justificativa  e
autorização   da   autoridade   competente   para   a   celebração   do   ajuste,    devendo    ser
formalizada nos autos do processo administrativo.

3. CLÀUSULA TERCEIRA - DO VALOR D0 CONTRATO

3.1.  0 valor total  da contratação é de RS  ..........  ( ..... )

3.2. No   valor   acima   estão   incluídas  todas   as   despesas   ordinárias   diretas   e   indiretas

decorrentes  da  execução  do  objeto,  inclusive  tributos  e/ou  impostos,  encargos  sociais,
trabalhistas,   previdenciários,    fiscais   e   comerciais   incidentes,   bem   como   taxas   de

licenciamento, administração,  frete,  seguro e outros necessários ao  cumprimento integral

do objeto da contratação.

3.3.  0 valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável, porém poderá ser
corrigido   anualmente   mediante   requerimento   da   contratada,   observado   o   interregno
mínimo  de  um ano,  contado  a partir da data limite para a apresentação da proposta,  pela
variação do índice INPCou outro que vier a substituí-lo.

4. CLÁUSULA QUARTA -DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

T p no  oi4/2022 -CpLmMG/MA
Ediial  -Tomada de Preços   Compras -Habiliüção Compleia ~ pariicipação ampla (margcm  dc prefeJência neste  ponio) -LC  147/2014 -Lci  Fedefa]  n° 8  666/93
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4.1. As   despesas   decorrentes   desta  contratação   estão   programadas   em   dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na
classificação abaixo:

42.YXXX:i:I:XXX:i:I:XXXX:í:I:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:l:I:X:l:í:XX
:íx:í:x:í:í::i:í::í:í:í::í:í:x:í:í:í:í:xxxxxxxxxxxx:ix:::í:í:xxxxxxxxxxxx

5. CLÁUSULA QUINTA -DO PAGAMENTO

5.1.  0 pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento das atividades executadas e
dos  materiais  empregados,  através  de  ordem bancária,  para crédito  em banco,  agência e
conta corrente indicados pelo contratado.

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

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

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

5.4. A  Nota  Fiscal/Fatura  será  emitida  pela  Contratada  de  acordo   com  os   seguintes

procedimentos:

5.4.1. Ao   final   de   cada  etapa  da   execução   contratual,   confome   previsto   no
Cronograma  Físico-Financeiro,  a  Contratada  apresentará  a  medição  prévia  das
atividades   executadas   no   período,   através   de   planilha  e   memória   de   cálculo
detalhada.

5.4.2.  Uma  etapa  será  considerada  efetivamente  concluída  quando  as  atividades

previstas    para    aquela    etapa,    no    Cronograma    FÍsico-Financeiro,    estiverem
executadas em sua totalidade.

5.4.3. Juntamente   com   a   primeira   medição,   a   Contratada   deverá   apresentar
comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social -CEI.

5.5. A  Contratante  terá  o  prazo  de  15  (quinze)  dias  úteis,  contados  a  partir  da  data  da
apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia
relatada   pela   Ccintratada,   bem   como   para   avaliar   a   conformidade   das   atividades
executadas,   inclusive   quanto   à   obrigação   de   utilização   de   produtos   e   subprodutos
florestais de comprovada procedência legal.

T  P n®   014/2022  -CPIJPMG"À
Edital  -1`omada  de  Preços   Comprss  -nabiliiação  Complcia -partiçipação  amplR  (margem  de  prel`erêncis  neste  ponio)  -l.C  i47/2014  -Lci  Federa\  n°  8  666/93
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5.6.  A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer
das   responsabilidades   contratuais,   nem   implica   aceitação   definitiva   das   atividades
executadas.

5.7. Após  a  aprovação,  a  Contratada  emitirá  Nota  Fiscal/Fatura  no  valor  da  medição
definitiva aprovada,  acompanhada da planilha de  medição  de  serviços  e  de  memória de
cálculo detalhada.

5.8. 0  pagamento  somente  será  efetuado  após  o  "atesto'.,  pelo  servidor  competente,  da
Nota  Fiscal/Fatura  apresentada  pela  Contratada,  acompanhada  dos  demais  documentos
exigidos neste instrumento contratual.

5.9.  0 "atesto" da Nota Fiscalffatura fica condicionado à verificação da conformidade da
Nota   Fiscalffatura   apresentada   pela   Contratada   com    as    atividades    efetivamente
executadas,   bem   como   às   seguintes   comprovações,   que   deverão   obrigatoriamente
acompanhá-la:

5.9.1. Do  pagamento  das  contribuições  sociais  (Fundo  de  Garantia do  Tempo  de

Serviço  e  Previdência  Social)  e  da  regularidade  trabalhista,  correspondentes  ao
mês da última nota fiscal ou fatua vencida, quanto  aos empregados diretamente
vinculados   à   execução   contratual,   quando   não   for   possível   a  verificação   da
regularidade  dos  mesmos  no  Sistema de  Cadastro  de  Fomecedores  da  Prefeitura
Municipal  de  Grajaú  ,  SICAF  ou  outro  equivalente  (guia  de  recolhimento  de
comprovação do INSS e FGTS a partir de 30 dias de execução da obra);

5.9.2.  Da regularidade  fiscal,  constatada  através  de  consulta "on-line"  ao  SICAF

ou   outro   equivalente,   ou   na   impossibilidade   de   acesso   ao   referido   Sistema,
mediante  consulta aos  sítios  eletrônicos  oficiais  ou  à documentação  mencionada
no artigo 29 da Lei n° 8.666, de  1993;

5.10.  0  pagamento  somente  será  autorizado  depois  de  efetuado  o  "atesto" pelo  servidor
competente,  condicionado  este  ato  à verificação  da confomidade  da Nota  Fiscal/Fatura
apresentada em relação às atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados.

5.11. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
à  contratação,  ou,  ainda,  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  como  por
exemplo,    obrigação    financeira    pendente,    decorrente    de    penalidade    imposta    ou
inadimplência,   o   pagamento   ficará   sobrestado   até   que   a   Contratada  providencie   as
medidas   saneadoras.   Nesta   hipótese,   o   prazo   para   pagamento   iniciar-se-á   após   a
comprovação   da   regularização   da   situação,   não   acarretando   qualquer   ônus   para   a
Contratante.

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

T  p n°   oi4/2022 -CPLmMG/MA
Ediial  -Tomada  de  Preços   Compras  -Habilitsçao  Comple(a  -panicipação  ampla  (maTgem  de  prcfcrência  ncste  ponio)  -L(`   147/2014  -Le\  Fedeml  n®  8  Ó6Ó/93



®..::.;..`_,.
DEUS  PROVERA

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  GRAJAÚ

CN PJ/M F 06377063000148
Rua  Patrocinio Jorge,  05 -Centro -CEP  65.940-000

Sfte:  www.graiau.ma.gov.br / E-mail:  cDlüraiau@hotmail  com

5.12.1.  não produziu os resultados acordados;

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

qualidade mínima exigida;

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

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

5.13.  Será  considerada  data do  pagamento  o  dia em  que  constar  como  emitida  a  ordem
bancária para pagamento.

5.14.  Antes de cada pagamento à contratada, poderá será realizada consulta ao Sistema de
Cadastro  de  Fomecedores  de  Grajaú  (ou  cadastro  equivalente  ou  certidões  online)  para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

5.15.  Constatando-se,  junto   ao   Sistema  de   Cadastro   de   Fomecedores,   a   situação   de

irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no

prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
0 prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

5.16. Não   havendo   regularização   ou   sendo   a   defesa   considerada   improcedente,   a
contratante  deverá  comunicar  aos  órgãos  responsáveis  pela  fiscalização  da  regularidade
fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir
o recebimento de seus créditos.

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

5.18. Havendo    a    efetiva    execução    do    objeto,    os    pagamentos    serão    realizados
normalmente,   até   que   se   decida   pela   rescisão   do   contrato,   caso   a   contratada   não
regularize  sua  situação  junto  ao  Sistema  de  Cadastro  de  Fomecedores  de  Grajaú    ou
cadastro  equivalente  -  isto  é,  deve-se  manter  as  condições  de  habilitação  do  Edital,
especialmente a regularidade fiscal.

5.19.  Somente   por   motivo   de   economicidade,   segurança   nacional   ou   outro   interesse

público  de  alta  relevância,  devidamente  justificado,   em  qualquer  caso,   pela  máxima
autoridade  da contratante,  não  será rescindido  o  contrato  em  execução  com  a contratada
inadimplente no Sistema de Cadastro de Fomecedores de Grajaú .

5.20.  Quando  do  pagamento,  será  efetuada  a  retenção  tributária  prevista  na  legislação
aplicável, em especial a prevista no artigo 31  da Lei n.  8.212, de  1993.
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5.20.1. A  Contratada  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 Lei Complementar n.123, de 2006.

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

municipal aplicável.

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

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

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

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

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃ0

6.1.  0   acompanhamento   e   a   fiscalização   da   execução   do   contrato   consistem   na
verificação   da   confomídade   da   prestação   dos   serviços,   dos   materiais,   técnicas   e
equipamentos empregados,  de  foma a assegurar o perfeito  cumprimento  do  ajuste,  que
serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados,
na foma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de  1993.

6.2. 0   representante   da   Contratante   deverá   ter   a   qualificação   necessária   para   o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

6.3. A  verificação  da  adequação  da  prestação  contratada  deverá  ser  realizada  com  base
nos critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento
convocatório a que se vincula este contrato.

6.4. A    fiscalização    do    contrato,    ao    verificar   que    houve    subdimensionamento    da

produtividade   pactuada,   sem   perda   da   qualidade   na   execução   do   serviço,   deverá
comunicar  à  autoridade  responsável  para  que  esta  promova  a  adequação  contratual  à
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produtividade  efetivamente  realizada,  respeitando-se  os  limites  de  alteração  dos  valores
contratuais previstos no  §  1° do artigo 65  da Lei n° 8.666, de  1993.

6.5. A  conformidade  do  material/técnica/equipamento  a  ser  utilizado  na  execução  dos
serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha
a  relação  detalhada  dos  mesmos,  de  acordo  com  o  estabelecido  nos  projetos  e  demais
documentos técnicos anexos ao  instrumento  convocatório a que  se vincula este  contrato,
infomando   as   respectivas   quantidades   e   especificações   técnicas,   tais   como:   marca,

qualidade e foma de uso.

6.6.  0   representante   da   Contratante   deverá   promover   o    registro    das    ocorrências
verificadas,   adotando   as  providências  necessárias  ao   fiel   cumprimento   das  cláusulas
contratuais, confome o disposto nos  §§  1° e 2° do art.  67 da Lei n° 8.666, de  1993.

6.7.  0  descumprimento  total  ou  parcial  das  obrigações  e  responsabilidades  assumidas

pela   Contratada,   sobretudo   quanto   às   obrigações   e   encargos   sociais   e   trabalhistas,
ensejará a aplicação  de  sanções  administrativas,  previstas neste  Termo  de  Contrato  e  na
legislação  vigente,  podendo  culminar  em  rescisão   contratual,   confome  disposto  nos
artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de  1993.

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

6.9. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui  nem reduz a responsabilidade da
Contratada,  inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,  ainda que resultante
de  imperfeições  técnicas,  vícios  redibitórios,  ou  emprego  de  material  inadequado  ou  de

qualidade   inferior   e,   na   ocorrência   desta,   não   implica   em   corresponsabilidade   da
Contratante  ou  de  seus  agentes  e  prepostos,  de  confomidade  com  o  art.  70  da  Lei  n°
8.666,  de  1993.

7. CLÁUSULA 0ITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1.  Exigir o  cumprimento  de todas  as obrigações  assumidas pela Contratada,  de  acordo
com as cláusulas contratuais e os temos de sua proposta;

7.2.  Exercer o  acompanhamento  e  a fiscalização  dos  serviços,  por  servidor ou  comissão
especialmente  designada,  anotando  em  registro  próprio  as  falhas  detectadas,  indicando
dia,   mês   e   ano,   bem   como   o   nome   dos   empregados   eventualmente   envolvidos,
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

7.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades  constatadas no  curso  da execução  dos  serviços,  fixando prazo  para a  sua
correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
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7.4.  Pagar à Contratada o valor resultante da prestação contratual,  confome cronograma
fisico-financeiro;

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

7.6.  Fomecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços
objeto do contrato;

7.7. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

7.8.  Cientificar o  órgão de representação judicial  da Procuradoria Geral do  Município de

Grajaú   -   MA   para   adoção   das   medidas   cabíveis   quandc)   do   descumprimento   das
obrigações pela Contratada;

7.9. Arquivamento,   entre   outros   documentos,   de   projetos,   "as   built",   especificações
técnicas,   orçamentos,   termos   de   recebimento,   contratos   e   aditamentos,   relatórios   de
inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

7.10. Exigir  da  Contratada  que  providencie  a  seguinte  documentação  como  condição
indispensável para o recebimento definitivo de objeto, auando for o caso:

7.10.1.  "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;

7.10.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

7.10.3. a reparação dos vícios verificados  dentro  do prazo de garantia do  serviço,

tendo  em vista o  direito  assegurado  à Contratante no art.  69  da Lei  n°  8.666/93  e
no art.12 da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

8. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1.  Executar  cada  uma  das  fases  do  empreendimento,  com  a  alocação  dos  empregados
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, fomecendo e utilizando os
materiais,  equipamentos,  ferramentas e utensílios de qualidade  e quantidade compatíveis

com  as  especificações  contidas  nos  projetos  e  demais  documentos  técnicos  anexos  ao
instrumento convocatório a que se vincula este contrato, bem como na sua proposta;

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

prazo  fixado pelo  fiscal  do  contrato,  os  serviços  efetuados  em  que  se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

8.3. Manter os empregados nos horários predeteminados pela Contratante;

8.4.  Responsabilizar-se   pelos   vícios   e   danos   decorrentes   da   execução   do   objeto,   de

acordo com os artigos  14 e  17  a 27,  do  Código  de Defesa do  Consumidor (Lei n° 8.078,

de  1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso  exigida
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no  edital,  ou  dos  pagamentos  devidos  à  Contratada,  o  valor  correspondente  aos  danos
sofridos;

8.5.  Utilizar empregados  habilitados  e  com  conhecimentos  básicos  dos  serviços  a serem

executados, em confomidade com as nomas e deteminações em vigor;

8.6.  Apresentar  os  empregados  devidamente  identificados  por  meio  de  crachá,  além  de

provê-los com os Equipamentos de Proteção lndividual -Epl;

8.7. Apresentar à Contratante, quando for o  caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão no órgão para a execução das atividades contratadas;

8.8. Responsabilizar-se   por   todas   as   obrigações   trabalhistas,   sociais,   previdenciárias,

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuj a inadimplência não transfere
responsabilidade à Contratante;

8.9. Atender   às   solicitações   da   Contratante   quanto   à   substituição   dos   empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigações relativas à execução do  serviço, conforme descrito neste
instrumento contratual ;

8.10.  Instruir  seus  empregados  quanto  à  necessidade  de  acatar  as  Nomas  lntemas  da
Contratante;

8.11. Instruir   seus   empregados   a   respeito   das   atividades   a   serem   desempenhadas,

alertando-os   a  não   executarem   atividades   não   abrangidas   pelo   contrato,   devendo   a
Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste  sentido, a fim de evitar
desvio de função;

8.12.  Relatar  à  Contratante  toda  e  qualquer  irregularidade  verificada  no   decorrer  da
execução do empreendimento, inclusive a alteração de supervisoi.es da obra;

8.13. Não pemitir a utilização  de qualquer trabalho  de  menor de  dezesseis anos,  exceto
na condição de  aprendiz para os maiores de quatorze  anos;  nem permitir  a utilização  do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre;

8.14.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.15.  Guardar sigilo  sobre todas as informações obtidas em decorrência do  cumprimento
do contrato;

8.16. Manter  preposto   aceito   pela  Contratante  nos   horários   e   locais   de  prestação   de

serviço  para representá-la na  execução  do  contrato  com  capacidade para tomar decisões
compatíveis com os compromissos assumidos;
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8.17.  Cumprir,   além   dos   postulados   legais   vigentes   de   âmbito   federal,   estadual   ou
municipal, as nomas de segurança da Contratante;

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

Contratante;

8.19.  Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos,  fomecendo todos
os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, nomas e legislação;

8.20.  Comunicar  ao  Fiscal  do  contrato,  no  prazo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  qualquer

ocorrência anomal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

8.21. Prestar todo  esclarecimento  ou  informação  solicitada pela  Contratante  ou por  seus

prepostos,  garantindo-1hes o acesso,  a qualquer tempo, ao local  dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos à execução do empreendimento.

8.22.  Paralisar, por deteminação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou
bens de terceiros.

8.23. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos
órgãos,   se   necessário   for,   a   fim   de   que   não   venham   a   ser   danificadas   as   redes
hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

8.24. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

8.25.  Providenciar  junto   ao   CREA   e/ou   ao   CAU-BR   as   Anotações   e   Registros   de
Responsabilidade  Técnica  referentes  ao  objeto  do  contrato  e  especialidades  pertinentes,
nos termos das nomas pertinentes (Leis ns.  6.496/77 e  12.378/2010);

8.26.  Obter  junto   ao   Município,   confome   o   caso,   as   licenças  necessárias   e  demais
documentos e autorizações exigíveis, na foma da legislação aplicável;

8.27.  Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado,

para que a Administração pc)ssa utilizá-lo de acordo  com o previsto neste  Projeto Básico
e seus anexos, confome artigo  111  da Lei n° 8.666, de  1993;

8.28.  Assegurar à CONTRATANTE:

8.28.1.  0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,  inclusive

sobre  as  eventuais  adequações  e  atualizações  que  vierem  a  ser  realizadas,  logo
após   o   recebimento   de   cada   parcela,   de   forma   pemanente,   pemitindo   à
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
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8.28.2.  Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas,
da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados
na     execução     do     contrato,     inclusive     aqueles     produzidos     por     terceiros
subcontratados,   ficando   proibida  a  sua  utilização   sem  que   exista  autorização
expressa  da  Contratante,  sob  pena  de  multa,  sem  prejuízo  das  sanções  civis  e

penais cabíveis.

8.29. Promover   a   organização   técnica   e   administrativa   das   atividades,   de   modo   a
conduzi-las  eficaz e  eficientemente,  de  acordo  com  os  documentos  e  especificações  que
integram ou fundamentam o Projeto Básico e este Contrato, no prazo deteminado.

8.30.  Conduzir  os  trabalhos  com  estrita observância às  normas  da  legislação  pertinente,
cumprindo  as  determinações  dos  Poderes  Públicos,  mantendo  sempre  limpo  o  local  dos
serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

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

quaisquer  mudanças  nos  métodos  executivos  que  fujam  às  especificações  do  memorial
descritivo.

8.32. Elaborar   o   Diário   de   Obra,   incluindo   diariamente,   pelo   Engenheiro   preposto
responsável,  as  informações  sobre  o  andamento  do  empreendimento,  tais  como,  número
de  funcionários,   de   equipamentos,   condições  de  trabalho,   condições  meteorológicas,
serviços  executados,  registro  de  ocorrências  e  outros  fatos  relacionados,  bem  como  os
comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

8.33. Refazer,    às    suas    expensas,    os   trabalhos   executados    em   desacordo    com    o
estabelecido  no  instrumento  contratual,  no  Projeto  Básico  e  seus  anexos,  bem  como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo

prazo   de   05   (cinco)   anos,   contado   da  data  de   emissão   do   Temo   de   Recebimento
Definitivo.

8.34.  Observar  as  diretrizes,   critérios  e  procedimentos  para  a  gestão  dos  resíduos  da

construção  civil  estabelecidos na Resolução n° 307,  de  05/07/2002, com as alterações da

Resolução n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -CONAMA, conforme
artigo  4°,  §§  2°  e  3°,  da  lnstrução  Nomativa  SLTI/MPOG  n°   1,  de   19/01/2010,  nos

seguintes temos:

8.34.1.  0  gerenciamento  dos resíduos originários  da contratação  deverá obedecer
às diretrizes técnicas  e procedimentos  do  Programa Municipal de  Gerenciamento
de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil apresentado ao Órgão competente, confome o caso;

8.34.2. Nos  temos  dos  artigos  3°  e   10°  da  Resolução  CONAMA  n°  307,  de
05/07/2002,  a CONTRATADA deverá providenciar a destinação  ambientalmente
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adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo,
no que couber, aos seguintes procedimentos:

8.34.2.1.  resíduos  Classe  A  (reutilizáveis  ou  recicláveis  como  agregados):

deverão    ser    reutilizados    ou   reciclados    na    forma    de    agregados,    ou

encaminhados a aterros  de resíduos classe A de reservação  de material para
usos futuros;

8.34.2.2. resíduos Classe 8 (recicláveis para outras destinações):  deverão  ser

reutilizados,   reciclados   ou   encaminhados   a   áreas   de   amazenamento
temporário,   sendo   dispostos   de   modo   a   permitir   a   sua   utilização   ou
reciclagem futura;

8.34.2.3. resíduos    Classe    C    (para   os    quais   não    foram    desenvolvidas

tecnologias   ou  aplicações   economicamente  viáveis   que  permitam   a  sua
reciclagem/recuperação):     deverão     ser     armazenados,     transportados     e
destinados em confomidade com as normas técnicas específicas;

8.34.2.4. resíduos   Classe   D   (perigosos,   contaminados   ou   prejudiciais   à

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

8.34.3.  Em nenhuma hipótese  a  Contratada poderá  dispor  os  resíduos  originários

da  contratação  em  aterros  de  resíduos   sólidos  urbanos,  áreas  de  "bota  fora",
encostas,  corpos  d'água,  lotes  vagos  e  áreas  protegidas  por  Lei,  bem  como  em
áreas não 1icenciadas;

8.35.  Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

8.35.1.  Qualquer instalação,  equipamento ou processo,  situado em  local  fixo, que

libere   ou   emita  matéria  para   a   atmosfera,   por   emissão   pontual   ou   fugitiva,
utilizado  na execução  contratual,  deverá respeitar os  limites máximos de emissão
de   poluentes   admitidos   na   Resolução   CONAMA   n°   382,   de   26/12/2006,   e
legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

8.35.2. Na execução  contratual,  conforme o caso, a emissão  de ruídos não poderá
ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151  -Avaliação

do  Ruído  em Áreas Habitadas visando  o  conforto  da comunidade,  da Associação
Brasileira de Normas Técnicas -ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152
-  Níveis  de  Ruído  para  conforto  acústico,  da  Associação  Brasileira  de  Nomas

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

8.35.3. Nos termos do artigo 4°,  §  3°, da lnstrução Normativa SLTI/MPOG n°  1,

de    19/01/2010,    deverão    ser   utilizados,    na   execução    contratual,    agregados
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reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento
e  custo  inferior  em  relação  aos  agregados  naturais.  inserindo-se  na  planilha  de
formação de preços os custos correspondentes;

8.36.  Responder  por  qualquer  acidente  de  trabalho  na  execução  dos  serviços,  por  uso
indevido  de  patentes  registradas  em  nome  de  terceiros,  por  danos  resultantes  de  caso
fortuito  ou  de  força  maior,  por  qualquer  causa  de  destruição,  danificação,  defeitos  ou
incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via públicajunto à obra.

8.37. Realizar,  conforme  o  caso,  por  meio  de  laboratórios  previamente  aprovados  pela
fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle
de  qualidade  dos  materiais,  serviços  e  equipamentos  a  serem  aplicados  nos  trabalhos,
confome procedimento previsto no Projeto Básico e demais documentos anexos;

8.38. Providenciar,  confome  o  caso,  as  ligações  definitivas  das  utilidades  previstas  no

projeto  (água,  esgoto.  gás,  energia  elétrica,  telefone,  etc.),  bem  como  atuar junto  aos
órgãos  federais,  estaduais  e  municipais  e  concessionárias  de  serviços  públicos  para  a

obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.:  Habite-se,
Licença Ambiental de Operação, etc.);

8.39.  Quando  não  for  possível  a verificação  da regularidade  no  Sistema  de  Cadastro  de
Fomecedores  -  SICAF,  a  empresa  contratada  cujos  empregados  vinculados  ao  serviço
sejam   regidos   pela   CLT   deverá  entregar  ao   setor  responsável   pela  fiscalização   do
contrato os seguintes documentos:  1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;  3) certidões

que  comprovem  a  regularidade  perante  as  Fazendas  Estadual,  Distrital  e  Municipal  do
domicílio  ou  sede  do  contratado,  conforme  exigido  no  instrumento  convocatório;  4)
Certidão   de   Regularidade   do   FGTS   -   CRF;   e   5)   Certidão   Negativa   de   Débitos
Trabalhistas - CNDT;

8.40.  Serão   de  exclusiva  responsabilidade  da  contratada  eventuais  erros/equívocos  no
dimensionamento da proposta.

8.41.  Em se tratando  de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual,  após a
assinatura  do  contrato,  a  contratada  deverá  participar  de  reunião  inicial,  devidamente
registrada  em  Ata.  para  dar  início  à  execução  do  serviço,  com  o  esclarecimento  das
obrigações    contratuais,    em   que    estejam   presentes    os   técnicos   responsáveis   pela
elaboração  do  Projeto  Básico,  o  gestor do  contrato,  o  fiscal técnico  do  contrato,  o  fiscal

administrativo  do  contrato,  os técnicos  da  área requisitante,  o  preposto  da empresa e  os

gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.

8.42.  Deve manter as condições de Habilitação, em especial o art.  55  da Lei  8.666/93.
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9. CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUBCONTRATAÇÃ0

10.1.  É  pemitida  a  subcontratação  parcial  do  objeto,  até  o  limite  de  30  %(trinta  por
cento) do valor total do contrato.

10.2. A  subcontratação  depende  de  autorização  prévia  da  Contratante,  a  quem  incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a
execução    do    objeto,    bem    como    verificar    os    demais    requisitos    de    habilitação
eventualmente aplicáveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

10.3. Em qualquer hipótese de  subcontratação, pemanece a responsabilidade integral  da
Contratada   pela   perfeita   execução   contratual,   cabendo-lhe   realizar   a   supervisão   e
coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante

pelo  rigoroso  cumprimento   das  obrigações  contratuais   correspondentes   ao   objeto   da
subcontratação.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1.  Comete  infração  administrativa nos  temos  da  Lei  n°  8.666,  de  1993  a  Contratada

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

proposta;

11.2. A   Contratada   que   cometer   qualquer   das   infiações   acima   discriminadas   ficará

suj eita, sem prejui'zo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

11.2.1.  advertência por  faltas  leves,  assim  entendidas  aquelas  que  não  acarretem

prejuízos significativos para a Contratante;

11.2.2. multa moratória de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

11.2.2.1. em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação

da  garantia  (seja  para  reforço  ou  pc>r  ocasião  de  prorrogação),  aplicar-se-á

multa de 0,07% (sete centésimos por cento)  do valor do contrato por dia de
atraso,  observado  o  máximo  de 2% (dois por cento),  de  modo  que o  atraso
superior  a 25  (vinte  e  cinco)  dias  autorizará  a  Administração  contratante  a

promover a rescisão do contrato;

11.2.2.2. as   penalidades   de   multa   decorrentes   de   fatos   diversos   serão

consideradas independentes entre si.

11.2.3. multa  compensatória  de  até  10  %  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  total  do

contrato, no caso de inexecução total do objeto;
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11.2.3.1.  em  caso  de  inexecução  parcial,  a multa compensatória,  no  mesmo

percentual   do   subitem   acima,   será   aplicada   de   forma   proporcional   à
obrigação inadimplida;

11.2.4.  Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o  Órgão, entidade ou

unidade    administrativa    pela   qual    a    Administração    Pública    opera    e    atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

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

penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  a  Contratada ressarcir  a  Contratante
pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de  suspensão do
subitem anterior;

11.3.  A  aplicação  de  multa não  impede  que  a Administração  rescinda unilateralmente  o

Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

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

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

11.6.  Também  fica  sujeita às penalidades  do  art.  87,111  e  IV  da Lei  n°  8.666,  de  1993,  a

Contratada que:

11.6.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, ffaude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.6.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

11.6.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.

11.7.  A   aplicação   de   qualquer   das   penalidades   previstas   realizar-se-á   em   processo

administrativo   que   assegurará   o   contraditório   e   a   ampla   defesa   observando-se   o

procedimento previsto  na Lei  n°  8.666,  de  1993,  e  subsidiariamente  na Lei  n°  9.784,  de
1999.

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

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

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

judicialmente.

11.9.1.  Caso   a  Contratante   determine,   a  multa  deverá   ser  recolhida  no   prazo

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

11.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

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

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

12.CLÁUSULA   DÉCIMA   SEGUNDA  -D0   REGIME   DE   EXECUÇÃO   E   DAS
ALTEmçõES

12.1. Eventuais  alterações  contratuais  reger-se-ão  pela  disciplina  do  art.  65   da  Lei  n°

8.666,  de  1993.

\2.2. 0  contrato  será realizado  por  execução  indíreta,  sob  o  regime  de  empreitada por

preço global.

12.3.  0  serviço  adicionado  ao  contrato  ou  que  sofra  alteração  em  seu  quantitativo  ou

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

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

13. CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO

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

jurídica,  desde  que  sejam  observados  pela  nova  pessoa jurídica  todos  os  requisitos  de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições
do contrato; não haja prejuízo à execução  do objeto pactuado  e haja a anuência expressa
da Administração à continuidade do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS VEDAÇÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA:

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

financeira;
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14.1.2.  Interromper    a    execução     dos     serviços/atividades     sob     alegação     de

inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENT0 DO 0BJETO

15.1.  Quando  as  obras  e/ou  serviços  contratados  forem  concluídos,  caberá  à  Contratada
apresentar  comunicação  escrita  informando  o  fato  à  fiscalização  da  Contratante,  a  qual
competirá,  no  prazo  de  até  15  (quinze)  dias,  a verificação  dos  serviços  executados,  para
fins de recebimento provisório.

15.1.1.  0   recebimento   provisório   também   ficará   sujeito,   quando   cabível,   à
conclusão  de  todos  os  testes  de  campo  e  à  entrega  dos  Manuais  e  lnstruções
exigíveis.

15.2. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas,

por   meio   de   profissionais   técnicos   competentes,   acompanhados   dos   profissionais
encarregados   pela   obra,   com   a   finalidade   de   verificar   a   adequação   dos   serviços   e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

15.2.1. Após tal inspeção,  será lavrado  Temo de Recebimento Provisório,  em 02

(duas)  vias  de igual teor e forma,  ambas  assinadas pela fiscalização,  relatando  as
eventuais pendências verificadas.

15.2.2. A  Contratada  fica  obrigada  a  reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou
substituir, às suas expensas, no todo ou  em parte,  o  objeto em que  se verificarem
vícios,  defeitos ou  incorreções resultantes  da execução  ou materiais empregados,

cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que
sejam  sanadas  todas  as  eventuais  pendências  que  possam  vir  a  ser  apontadas  no
Termo de Recebimento Provisório.

15.3.  0  Terino   de   Recebimento  Definitivo   das  obras   e/ou   serviços   contratados   será
lavrado  em  até  15  (quinze)  dias  após  a  lavratura  do  Temo  de  Recebimento  Provisório,

por  servidor ou  comissão  designada pela autoridade  competente,  desde  que tenham  sido
devidamente   atendidas   todas   as   exigências   da   fiscalização   quanto   às   pendências
observadas e  somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto  à
falta  de  pagamento  a  operários  ou  fomecedores  de  materiais  e  prestadores  de  serviços
empregados na execução do contrato.

15.3.1. Na  hipótese  de  a verificação  a  que  se  re±`ere  o  parágrafo  anterior não  ser

procedida   tempestivamente,    reputar-se-á   como    realizada,    consumando-se    o
recebimento  definitivo  no  dia  do  esgotamento  do  prazo,  desde  que  o  fato  seja
comunicado à Contratante nos  15 (quinze) dias anteriores à exaustão do prazo.
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15.3.2.  0  recebimento  definitivo  do  objeto  licitado  não  exime  a  Contratada,  em

qualquer  época,  das  garantias  concedidas  e  das  responsabilidades  assumidas  em
contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n°  10.406, de 2002).

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -RESCISÃ0

15.1.           O presente Temo de contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no

art.  78  da  Lei  n°  8.666,  de  1993,  com  as  consequências  indicadas  no  art.  80  da mesma

Lei,  sem prejuízo  da aplicação  das  sanções  previstas no  Temo  de  Referência,  anexo  do
Edital.

15.2.          Os casos de rescisão contratual serão fomalmente motivados, asseguando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

15.3.          A  CONTRATADA  reconhece  os  direitos  da  CONTRATANTE  em  caso  de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de  1993.

15.4.           O temo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

15.4.1.       Balanço    dos    eventos    contratuais    já    cumpridos    ou    parcialmente
cumpridos em relação ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

15.4.2.       Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.4.3.       Indenizações e multas.

16.        CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-PUBLICAÇÃ0

16.1.           Incumbirá  à  Contratante  providenciar   a  publicação   deste   instrumento,   por
extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de  1993 .

17.        CLÁUSULADÉCIMASÉTIMA-FORO

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

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Temo de Contrato foi lavrado em duas

(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

de de 2022

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

T p n°  oió/2022 -CPIJPMG"Á
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TOMADA DE PREÇO NO 014/2022 -CPLnMG

ANEX0 111

MODEL0 DE DECLARAÇÃO DE VISITA A0 LOCAL DA 0BRA

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

-  CPLmMG,  que  o   (Profissional)

técnico  da Empresa

de  engenharia

CREA/          no responsável

esteve  visitando  o  local  onde  será realizado  os  serviços

em  conformidade  com  o  i)rojeto  básico  padrão  -

ANEXO I - que integra este Ato  Convocatório  deste Edital, objeto  da presente licitação,

tomando conhecimento das condições locais.

Local, data e assinaturas.

(nome do Representante Técnico da PMG competente pela visita com a devida
identificação e qualificação).

T P n°  Oi4/2022 -CPIJPMG"A
Edital  -Tomada  de  Preços   Comprss  -Habiliiação  (`oit\pleia  -pariicipação  anipla  (margcm  de  prercréncia  nesie  ponio)  -LC   i47/2014  -Lei  federal  n°  8  666/93
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ANEXO X

MOI)ELO DE PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇO n° 014/2022 -CPLffMG

Prezados Senhores,

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

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL:

SEDE:

CNPJ:

TELEFONE/FAX:

ENDEREÇO ELETRÔNICO

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. QUANT.
VALOR VALOR

uNITÁRlo TOTAL

2. PRAZ0 DE VALIDADE DA PROPOSTA:
3. PRAZ0 PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO:
4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
5. DADOS BANCÁRI0S DA EMPRESA:
6. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ 0 CONTRATO (Nome,
RG, CPF, Endereço)

Grajaú (MA), _ de

Assinatura do representante legal da empresa

T p no   oi4/2022 -CPLfl>MG/MA
Ediial  -Tomada  de  Prcços   Compras  -Hsbi`iiação  Compleia  -psriicipação ampl8  (margem  de  prererencia  neste  ponio)  -LC   147/2014  -Lei  federal  n°  8  6Ó6/93



DEUS  PROVERA

PREl:EITURA  MUNICIPAL  DE  GRAJAÚ

CNPJ/MF 06377063000148
Rua  Patrocínio Jorge, 05 -Centro -CEP 65.940-000

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

TOMADA DE pREÇos No ol4/2o22 -cpLmMG
ANEXO IX

DECLARAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇO XXX/XXXX -CPL/PMG

A    empresa

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

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

portador (a)

da cl n° ..........  e do  cpF  n°  ..........,  DECLARA,  sob  as  sanções  administrativas

cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1)   Quanto  a  empregar  agentes  incapazes  ou  relativamente  incapazes;  consoante  o
disposto  no  lnciso  V  do  Art.  27  da  Lei  n°  8.666,  de  21  de junho  de  1983,  acrescido

pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de  1999, que não possui em seu quadro de pessoal
empregado(s)  com   menos  de   18(dezoito)   anos   em  trabalho   notumo,   perigoso   ou
insalubre,  e  em qualquer trabalho  menores  de  16  (dezesseis)  anos,  salvo  na condição
de aprendiz a partir de  14 (quatorze).

2)   Quanto   a   condição   MEmpp/C00P,   esta  empresa  está   excluída   das   vedações
constantes na Lei Complementar n°.147/2014 e; na presente data, é considerada:

(  ) MICROEMPRESA, confome Lei Complementar n°  147/2014;

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, confome Lei Complementar n° 1472014.

(  ) COOPERATIVA, confome artigo 34 da Leí Federal n°.  11.488/2007.

(  ) Não é ME/EPP/COOP.

3)   Quanto  ao  i)leno  conhecimento  e  atendimento  às  exigências  de  habilitação;  que
esta  empresa  atende  a  todos  os  requisitos  de  habilitação,  bem  como  apresenta  sua

proposta com indicação  do  objeto  e  do  preço  oferecido  os  quais  atendem plenamente
ao Edital.

4)   Quanto  a  inexistência  de fato  imi)editivo  de  licitar;  nos  temos  do  artigo  32,  §  2.°,
da  Lei  Federal  n.°  8.666/93,  que  até  a  presente  data  nenhum  fato  ocorreu  que  a
inabilite  a  participar  do  TOMADA  DE  PREÇO  em  epígrafe,  e  que  contra  ela  não

T p n°  O i 4/2022 _ CPLj"G/M^
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existe  nenhum  pedido  de  falência  ou  concordata.   Declara,  outrossim,  conhecer  na
íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

5)   Quanto a elaboração indei)endente de proposta:

a)   A  proposta  anexa  foi  elaborada  de  maneira  independente  G)elo  licitante),  e  que  o
conteúdo  da  proposta  anexa  não  foi,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou  indiretamente,
infomado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b)   A  intenção  de  apresentar  a  proposta  anexa  não  foi  informada  a,  discutido  com  ou
recebido  de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato   da  (identificação  da
licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c)   Que  não  tentou,  por  qualquer  meio  ou  por  qualquer  pessoa,  influir  na  decisão  de

qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a
participar ou não da referida licitação;

d)   Que   o   conteúdo   da   proposta   anexa   não   será,   no   todo   ou   em   parte,   direta   ou
indiretamente,  comunicado  a  ou  discutido  com  qualquer  outro  participante  potencial
ou  de  fato  da  (identificação  da  licitação)  antes  da  adjudicação  do  objeto  da  referida
licitação;

e)   Que   o   conteúdo   da   proposta   anexa   não   foi,   no   todo   ou   em   parte,   direta   ou
indíretamente,  infomado  a,  discutido  com  ou  recebido  de  qualquer  integrante  de
(órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;

Í)    Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos

poderes e infomações para firmá-la.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

[Observação:  em caso afirmativo. assinalar a ressalva acima -Esia declaração deverá ser
emitida em papel que identifique o órgão (ou empresa)  emissor]

Ediial  -Tomada  dc  Prcços   Compras  -llabiliiação  Complci8  -panicipação  anipla  (margem  de  prcíeTéncta  nesm  ponio)  -[,C   147/2014  -l,ei  Federat  n°  8  666/93
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TOMADA DE PREÇO N° 014/2022 -CPL/PMG

ANEXO XI

MODEL0 DE CARTA CREDENCIAL

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ - PMG/MA

PRAÇA Patrocínio Jorge, 05, CENTRO. GRAJAÚ -MA

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/PMG

REF: TOMADA DE pREÇo No xxx/xxxx - cpLmMG

Prezados Senhores,

A empresa (razão social do licitante) com endereço na

N°_vem        pelo        seu        representante        legal

O(a)Sr.(a) ortador(a)       do       RG       n°

_,inscrita no CNPJ/MF sob
infra-assinado,         credenciar

e       do       CPF       no

para  participar da  TOMADA  DE PREÇO N°  001/2022  -CPL/PMG  cujo

objeto   trata   de   serviços   de   engenharia   necessários   para em
confomidade com o projeto básico padrão -ANEXO I -que integra este Ato Convocatório

deste Edital, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome de empresa _em

qualquer  fase   da   Licitação,   bem   como   requerer,  concordar,   interpor  e   desistir  de

Recursos, enfim, praticar todos os atos inerentes ao certame licitatório.

Local, data e assinatura.

(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação)

Ed"  -Tomada  de Píeços   Compras  -Habihiação Compleia -panicipíiçao anipla (margcm de preferência  nesie ponio)  -l.C  147/20H -Lei  Federsl  n° 8 6Ó6/93


