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TOMADA DE PREÇOS: N° 008/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 4331/2022

0BJETO:    CONTRATAÇÃO    DE    EMPRESA    DO    RAMO    PERTINENTE,    PARA
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, COM VESTUÁRIO.
CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 898804/2020 M. CIDADANIA/ CAIXA.

DATA DA REALIZAÇÃO: 25 de julho de 2022
HORÁRIO : 09hoomin

PRESIDENTE DA CPL: THOMAS EDSON DE ARAÚJO SILVA JUNIOR
MEMBROS DA COMISSÃ0: Marair Borges de Araújo e Manoel da Sílva Limeira.

TERM0 DE ABERTURA

Este volume do edital  de licitação  na modalidade TOMADA  DE PREÇOS N°
008/2022,  possui  66  (sessenta  e  seis)  páginas,  incluindo  esta,  numericamente  ordenadas  e
assinadas por minha pessoa.

Comissão Pemanente de Licitação da Prefeitura Municipal de  Grajaú, Estado
do Maranhão, em 30 dejunho de 2022.

Mercial Lima de Arruda
Prefeito Municipal
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TERMO DE RECEBIMENT0 DA COPIA INTEGRAL DO EDITAL DE LICITAÇÃO

Licitação: TOMADA DE PREÇOS N° 008/2022.
Data da realização do certame: 25 de julho de 2022.

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

Razão Social:

CNPJ no:

0 Endereço:

Cidade:

E-mail:

Insc. Estadua| n°:

Estado:

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

IDENTIFICAÇÃO D0 RESPONSÁVEL PEL0 RECEBIMENTO

Nome completo:

Cédula de ldentidade n°:

CPF no

E-mail:

Orgão emissor:

(DDD) Telefone: (               )

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

Data do recebimento do edital:           /            /

Assinatua/rubrica do responsável:

COMO SUA EMPRESA OBTEVE CONHECIMENT0 DA LICITAÇÃO? (Marcar X)
(       )Fuiconvidado;
(       ) Publicação no quadro de avisos da prefeitura municipal;
(       ) Publicação na lmprensa oficial (Diário oficial do Munici'pio 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 intemet,  deverá
enviar   este    fomulário    devidamente   preenchido    e   assinado   para   o    e-mail    cpl-
grajau@hotmail.com ou encaminhar/entregar na Prefeitura Municipal de Grajaú/CPL no
endereço  abaixo.  Tal  medida  far-se-á necessária  para  o  pregoeiro  informar  à  empresa
licitante interessada quaisquer assuntos pertinentes à referida licitação.
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TOMADA DE pREÇo No oo8/2022- cpLmMG

PROCESSO ADMINISTRATIV0 N°. 4331/2022

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  -  CPLfl'MG,   instituída  nomeada  pela  Portaria  n°
134/2021, assinada em 08/11/2021, neste ato denominada COMISSÃ0, toma público que, às
O9hoomin do dia 25  de julho  de 2022, no Prédio  da Academia Grajauense  de Letras,  situada
na  Rua  7  de  setembro,  62,  Centro,  Grajaú  -MA,  realizará  LICITAÇÃ0,  na  modalidade

®         E%MÇAODâLD.EBZ¥fe:àt::e:ispeod:tET:%i:¥ç.os, t:oáá:gdiamíe:enoEST6:Fdle'2ÊDdê j:g:
de  1993,  da Lei  Complementar n°  123, de  14 de dezembro de 2006,  da Lei n°  11.488,  de  15
de junho de 2007, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente,  do Decreto n° 7.746, de 05  de
junho   de   2012,   Decreto   n°   7.983,   de   Os   de   abril   de   2008,   aplicando-se   também   os
procedimentos determinados pela Lei Complementar 123/2006 e atendidas as especificações e
fomalidades seguintes:

1.          HORARIO,   DATA   E   LOCAL   PARA   A   ENTREGA   DOS   ENVELOPES
CONTEND0 A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:

Às O9hoomin, do dia 25 de julho de 2022, no endereço: do Prédio da Academia Grajauense de
Letras, situada na Rua 7 de setembro,  62, Centro,  Grajaú -MA, para entrega do Envelope n°
01,   com  os  documentos  de  habilitação,  e  n.   02,   com  a  proposta,  além  das  declarações
complementares.

2.          HORARIO, DATA E LOCAL PARA INICIO DA SESSAO PUBLICA

Até às  O9hoomin, do dia 25  de julho de 2022, no Prédio da Academia Grajauense  de  Letras,
situada na Rua 7 de setembro, 62, Centro, Grajaú -MA, terá início a sessão, prosseguindo-se
com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentação
de habilitação.

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

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ /MA

TOMADA DE PREÇOS N° 008/2022

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)

(CNPJ)

ENVELOPE N° 2

PROPOSTA

PREFEITURA MUNCIPAL DE GRAJAÚ

TOMADA DE PREÇOS N° 008/2022

(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 abertua da sessão pública.

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

3.          DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

3.1.  Será  admitido  apenas  01   (um)  representante  para  cada  licitante,  com  credencial
específica   apresentada   separadamente,   fora   do   envelope.   A   credencial   não   é
obrigatória, mas somente poderá manifestar-se na reunião de abertura dos envelopes
o representante legal devidamente credenciado e quando for o caso, juntamente com
a procuação. (confome anexo).
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3.2.  Os   licitantes   que   desejarem   manifestar-se   durante   as   fases   do   procedimento
licitatório deverão estar devidamente representados por:

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

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

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

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

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

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

3.4.

Cada representante  legal/credenciado  deverá representar apenas  uma empresa

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

4.   OBJETO

4.1.  A  presente  licitação  tem  por  objeto  a  escolha  da  proposta  mais  vantajosa  para

CONTRATAÇÃO    DE    EMPRESA    DO    RAMO    PERTINENTE,    PARA
CONSTRUÇÃO  DE  UMA  QUADRA  POLIESPORTIVA  C0BERTA,  COM
VESTUÁRIO.  CONFORME  CONTRATO  DE  REPASSE  N°  898804/2020  M.
CIDADANIA/ CAIXA, mediante o regime  empreitada por preço  global,  confome
especificações constantes no Projeto Básico -ANEXOI, que é parte integrante deste
Edital.

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

5.         DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS

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

ORGÃ0 02 PFEFEITURA
UNIDADE 41  SECRETARIA DE POLITICAS PARA JUVENTUDE, ESPORTE
E LAZER
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE POLITICAS PARA JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS E GINÁSIO DE ESPORTE
27. 812 .0027.1074. 0000
4.4.90.51.00 -Obras E lnstalações

6.         DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃ0

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

6.2.             Não poderão participar desta licitação:

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

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

6.2.3.           entidades  estrangeiras  que  não  tenham  representação  legal  no  Brasil
com   poderes   expressos   para   receber   citação   e   responder   administrativa   ou

judicialmente;

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

6.2.5.           o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa fisica ou juídica;

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

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

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

7.2.             Para  a  habilitação,  o  interessado  deverá  atender  às  condições  exigidas  para

cadastramento  da Prefeitura Municipal  de  Grajaú,  até  o  terceiro  dia útil  anterior à data

prevista para recebimento das propostas.

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

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

pelo  si'tio  oficial  do  Tribunal  Superior do  Trabalho,  caso  a infomação  não esteja
disponi'vel no SICAF.

7.2.2.            Também   poderão   ser   consultados   os   si'tios   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 forma regular no sistema de cadastro da Prefeitua Municipal de Grajaú:

7.3.i.           Habilitação jurídica:

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

de Empresas Mercantis;
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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;

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

7.3.1.6.         decreto  de  autorização,  em  se tratando  de  sociedade empresária
estrangeira em fimcionamento 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  atívidade  que  demande  registro   ou
autorização para fimcionamento, deve juntar o respectivo ato de registro ou
autorização   para   fimcionamento   expedido   pelo   Órgão   competente,   nos
termos do Decreto correspondente.

7.3.2.           Regularidade fiscal e trabalhista:

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

empresário ou de todos os sócios;

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

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

Sistema lntegrado  de  lnfomações  sobre  Operações  lnterestaduais  com

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

àquelas empresas que tem a sua Atividade Comercial exclusivamente de

Prestação de Serviços;

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

poderá ser substituído pelo Alvará de Localização e Funcionamento.
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7.4.3.   Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do

domici'lio ou sede do licitante, que será realizada da seguinte foma:

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

Federais e Dívida Ativa da União,  comprovando a regularidade perante

a Fazenda Pública Federal;

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

Negativa,   expedida  pelo   Estado   do   domicílio   ou   sede   da   empresa

licitante,  comprovando  a  regularidade  para  com  a  Fazenda  Estadual,

exceto   para  àquelas   empresas   que   tem   a   sua  Atividade   Comercial

exclusivamente de Prestação de Serviços.

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

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

empresa  licitante,   comprovando  a  regularidade  para  com  a  Fazenda

Estadual,   exceto   para   àquelas   empresas   que   tem   a   sua   Atividade

Comercial exclusivamente de Prestação de Serviços.

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

Negativa,  relativa à atividade  econômica,  expedida pelo  Município  do

domicílio  ou  sede  da  empresa  licitante,  comprovando  a  regularidade

para com a Fazenda Municipal.

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

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

sede  da  empresa  licitante,   comprovando  a  regularidade  para  com  a

Fazenda Municipal.

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

7.3.3.1.         ATESTADO    de   capacidade   técnica   fomecido   por   pessoas

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

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

7.3.3.3.         Declaração    formal   de   que   disporá,   por   ocasião   da   fi]tura
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 pertiiiente, nos temos da legislação aplicável,  em nome
do(s)   responsável(is)   técnico(s)   e/ou   membros   da   equipe   técnica   que

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

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

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

os   respectivos   vistos   deste   órgão   regional   por   ocasião   da   assinatura   do

contrato;

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

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

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 declaração fomal de disponibilidade das instalações,

máquinas,   equipamentos,   aparelhamento   e   pessoal   técnico   especializado

(relacionados abaixo)  considerados essenciais para cumprimento do objeto  da

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

que se responsabilizará pelos trabalhos;

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

técnico/administrativo,   aparelhamento,   instalações   e   condições   adequadas,

bem   como   equipe   técnica   multidisciplinar   qualificada   treinada   e   com

capacidade   operacional   compatível  com  a  complexidade   do   objeto  a  ser

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

prazo máximo estipulado;

Declaração do respgnsável t,écnico indicado pela licitante, para execução

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

fiel observância das especificações técnicas;

declaração   em  papel  timbrado   do   licitante,   indicando   o   responsável

técnico pela execução do objeto;

Comprovação       da       capacitação       técnico-profissional,       mediante

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

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

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

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

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

contratação.

7.3.io.         Qualificação econômico-financeira:

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

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

índices referidos  acima,  devei.ão  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° dc> Decreto Federal n° 6.204/2007).

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

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

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

anterior à data de apresentação da proposta.

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

contábeis assim apresentados:

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

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

e)  Sistema  Público  de  Escrituração  Digital  -  SPED-Contábil  (Decreto  Federal  n°
6.022/2007);  nos  temos  do  art.  2°  da  lnstrução  Nomativa  RFB  n°  787/2007,
devendo apresentar referidos documentos, devidamente assinados, na 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, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante,  ou  de  seu  domicílio,  dentro  do  prazo  de  validade  previsto  na  própria
certidão,  ou, na omissão  desta,  expedida a menos  de  90  (noventa)  dias contados
da data da sua apresentação;

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

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

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

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

publicação em órgão da imprensa oficial.

9.   DA PROPOSTA
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8.1  A proposta,  apresentada no  envelope  n° 2,  será redigida no  idioma pátrio,  impressa,
rubricada em todas as suas páginas e ao final fimada pelo representante legal da empresa
licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:

8.1.1           A razão social e cNPJ da empresa licitante;

8.1.2           Especificações  do  objeto  de  forma  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,  conforme  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    pTopostos    estai.ão     inclusos    todos    os     custos

operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e

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

8.1.4.2.        Na    composição    dos    preços    unitários,    o    licitante    deverá
apresentar discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais,
equipamentos e serviços.

8.1.4.3.         Todos   os   dados   infomados   pelo   licitante   em   sua   Planilha
deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro

pretendida.

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

proposto.

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

8.1.5.1.         Os    custos    relativos    à    administração    1ocal,    mobilização    e

desmobilização   e   instalação   de   canteiro   e   acampamento,   bem   como

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

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

superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária;

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

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

8.1.5.4.         ticitantes  sujeitas  ao  regime  de  tributação   de  incidência  não~

cumulati\Ja 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 forma 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 1icitante deverá apresentar
um percentual reduzido de BDI, compatível  com a natureza do objeto, não
superior ao limite indicado no projeto básico;

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

proposta apresentada, confome ANEXO.

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

9.          DA ABERTURA DOS ENVELOPES

T p no  oo8/2o22 -CPLmMG"A
Edí`al  -Tomada  de Preços   Compras -Iíabiliiaçáo Compleia -paiiicipaçdo ampla (margem de i)reíeTência nesie pon`o)  -LC  147C!014  -l.ei  Federal  n® 8  666®3



Gtiri``:-``S:;`````..`;.
DEUS  PRCWERA

PREFEITURA MUNlapAL DE  GRAjAÚ

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

Síte:  www.erajau.ma.gov.br /  E-mail: cpl-Eraiau@hotmail.com

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

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

somente     deles     participarão     ativamente     os     licitantes     ou     representantes
credenciados,  não  sendo  permitida  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 enve[opes acima mencionados e consistem nos seguintes documentos:

9.1.2.1.         Declaração    de    que    a    proposta    foi    elaborada    de    forma
independente,  nos  temos  da  lnstrução  Normativa  SLTI/MPOG  n°  02/09,
conforme modelo anexo a este edital.

9.1.2.1.1.        A   ausência   do    documento    mencionado    no    subitem
anterior implicará a desclassificação da proposta.

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

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

9.1.2.2.1.        A    apresentação    declaração    mencionada    no    subitem

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

9.1.2.2.2.        A      participação      em      licitação      na      condição      de

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

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

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

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

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

por falta de condição de participação.

9.4.1.         Não     ocorrendo     a    inabilitação    por    força    das     situações    acima
mencionadas,  a documentação  de habilitação  dos  licitantes  então  será verificada,
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  extemamente  por  todos  os  licitantes  e  pelos  membros  da
Comissão,   pemanecerão   em  poder  desta,   até   que   seja  concluída  a   fase   de
habilitação.

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

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

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

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

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

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

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

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

9.12.           Será considerado inabilitado o licitante que:

9.12.1.       Não     apresentar    os    documentos    exigidos    r)or    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 a proposta de preços no Envelope n° Ol.

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   soljcitação   da  Comissão   de
Licitação, comprovar a regularização. 0 prazo poderá sei. prorrogado por igual pen'odo.

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

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

10.       DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

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

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

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

para efeito de julgamento da proposta.

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

1.5.             A    Comissão    de    Licitação    verificará    o    porte    das    empresas    licitantes
classificadas.    Havendo    microempresas,    empresas   de   pequeno   porte    e    sociedades
cooperativas participantes, procederá à comparação com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da
LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 2007.

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

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

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

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

prazos estabelecidos no subitem anterior.

10.7.           Nos  lotes  cujo  valor  total  não  exceder  R$   80.000,00  (oitenta  mil  reais),  a

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

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

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

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

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

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

10.10.1.     produzidos no país;

10.10.2.    produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

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

desenvolvimento de tecnologia no País.

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

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

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

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

10.13.        Serádesclassificada aproposta que:

10.13.1.    Não   estiver  em  conformidade  com  os  requisitos  estabelecidos  neste

edital;

10.13.2.     contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades
ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

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

anexos;

10.13.4.    contiver   oferta   de   vantagem   não   prevista   neste   edital,    inclusive
financiamentos subsidiados ou a fimdo perdido, ou apresentar preço ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes;

10.13.5.    não  apresentar  a  Declaração  de  Elaboração  lndependente  de  Proposta,
de que trata a lnstrução Nomativa n° 2, de  16 de setembro de 2008, da Secretaria
de   Logística   e   Tecnologia   da   lnformação   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  inanifestamente  inexequível  a  proposta cujo  valor

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

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

dias   úteis  para  comprovar  a  viabilidade   dos  preços   constantes   em   sua

proposta,  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

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

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

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

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

para apresentação  de recurso  no prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis.  Interposto  o  recurso,  será
comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-1o no mesmo prazo.

10.17.        Transcorrido  o  prazo  recusal,  sem  interposição  de  recurso,  ou  decididos  os
recursos  interpostos,  a  Comissão  de  Licitação  encaminhará  o  procedimento  licitatório

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

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

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

10.19.        O  resultado  do  certame  será divulgado  em  sessão pública de julgamento  e em
seguida publicado no Diário Oficial a respectiva homologação.

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

10.20.1.         SICAF

(https://www3.comprasnet.gov.br/SICAFweb/public/pages/consultas/consultarRe
stricaocontratarAdministracaopublica.isf);

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

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

10.20.3.       Cadastro  Nacional  de  Condenações  Cíveis  por  Atos  de  lmprobidade

Administrativa,        mantido        pelo        Conselho        Nacional         de        Justiça

(www.cni.ius.br/imDrobidade  adm/consultar  reauerido.oLhp).

10.20.4.       Lista de  lnidôneos,  mantida pelo  Tribunal  de  Contas  da  União -TCU

flittDs://contas.tcugov.br/Dls/aDex/f?D=2046:5);

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

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

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

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

11.       DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

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

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

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

11.3.           0   recurso   da  decisão   que  habilil:ar  ou   inabilitar   ]icitantes   e   que  julgar  as

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

11.5.           0  recurso  será  dirigido  à  Prefeita  Municipal,  por  intermédio  da  Comissão  de
Licitação,  a  qual  poderá  reconsiderar  sua decisão,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  ou,
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente infomado, devendo, neste caso, a decisão
ser proferida dentro do prazo de 5  (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso,
sob pena de responsabilidade.

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

12.  DO TERMO I)E CONTRATO

12.1.          Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, deverá ser
fimado Temo de Contrato no prazo de  12 (doze) meses, prorrogável na foma dos art.
57,  §  1° e 79,  §5° da Lei n° 8.666/93.

12.2.           O  adjudicatário  terá o prazo  de  05(cinco)  dias  úteis,  contados a partir da data
de  sua convocação,  para  assinar o  Temo  de  Contrato,  sob  pena  de  decair  do  direito  à
contratação, sem 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  Adminis[ração   poderá
encaminhá-1o   pai.a  assinatura  mediante   correspondência  postal   com   aviso   de
recebimento   (AR)   ou   meio   eletrônico,   para  que   seja   assinado   no   prazo   de
05(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

12.2.2.       O prazo para assinatua e devolução  do Temo  de contrato poderá ser

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Platafoma +Brasil e IN MDR n° 04/2020):

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

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

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

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

previstos no edital de licitação e no CTEF.

14.  DA ENTREGA E D0 RECEBIMENTO D0 0BJET0 E DA FISCALIZAÇÃ0

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

previstos no lnstrumento do Contrato -ANEXO.
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15.  DAS 0BRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

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

8.666/93.

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

16.   DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL

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

casos,  são aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos 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 pagamentos já efetuados e ainda devidos;

16.2.3.       Indenizações e multas.

17.  DO PAGAMHNTO

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

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

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

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

17.3.1.       Havendo  erro  na  apresentação  da Nota  Fiscal/Fatua,  ou  circunstância

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

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

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

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

17.5.1.       não produziu os resultados acordados;

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

qualidade mínima exigida; ou

17.5.3.       deixou  de  utilizar  os  materiais  e  recursos  humanos  exigidos  para  a
execução   do   objeto,   ou   utilizou-os   com   qualidade   ou   quantidade   inferior   à
demandada.

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

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

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

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

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

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

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

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

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

18.1.           Comete   infração   administrativa   nos   termos   da   Lei   n°   8.666,   de   1993   a

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

18.2.          A  Contratada  que  cometer  qualquer  das  infiações  acima  discriminadas  ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

18.2.1.       advertência   por    faltas    leves,    assim    entendidas    aquelas    que    não
acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

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

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

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

18.2.2.2.      as   penalidades  de  multa  decorrentes  de   fatos  diversos   serão
consideradas independentes entre si.

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

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

mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de 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   Pública   opera   e   atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

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

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

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

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

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

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

1993, a Contratada que:

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

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

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

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

procedimento previsto na Lei n° 8.666, de  1993.

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

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

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

judicialmente.

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

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

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

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

19.1.          Decairá    do    direito    de    impugnar    os    temos    deste    Edital    perante    esta
Administração, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura
dos envelopes com as propostas, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital,
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

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

19.3.           Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade
na  aplicação  da  Lei  n°  8.666,  de  1993,  devendo  protocolar  o  pedido  até  5  (cinco) dias

úteis  antes  da  data  fixada  para  a  abertura  dos  envelopes  de  habilitação,  devendo  a
Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem preju'zo da
faculdade prevista no §  1Q do art.109 da referida l,ei.

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

20.        DASDISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

pi`ovocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente findamentado.

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

20.3.        Os  licit<mtes  assumem  todos  os  custos  de  preparação  e  apresentação  de  suas

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

20.4.          A participação  na licitação  implica plena aceitação,  por parte  do  licitante,  das
condições  estabelecidas  neste  instrumento  convocatório  e  seus  Anexos,  bem  como  da
obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas.

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

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

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

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

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

20.10.     Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento.  Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.

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

princípios da isonomia e do interesse público.

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

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

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

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

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

porte seu frasco de álcool em gel.

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

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

20.16.1.    ANEXO I -Projeto Básico e Apensos;

20.16.2.    ANEXO II -Memorial Descritivo;

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

20.16.5.    ANEXO V -Cronograma fisico-financeiro;

20.16.6.    ANEXO VI -Composição unitária;

20.16.7.    ANEXO VII -Planilha de levantamento de quantidade

20.16.8.    ANEXO VIII -Modelo daminutado contrato

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

20.16.10.  ANEXO X -Modelo de Proposta;

20.16.11.  ANEXO XI -Modelos de Declaração Unificada;

20.16.12.  ANEXO XII -Modelo de Credenciamento;

Grajaú (MA), 30 de junho de 2022.

Mercial Lima de Arruda
Prefeito Municipal
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ANEX0 I - PROJET0 BASICO

PROJETO BÁSICO

CONTRATAÇÃO      DE       EMPRESA      DO       RAMO       PERTINENTE,       PARA
CONSTRUÇÃO     DE     UMA    QUADRA     POLIESPORTIVA     COBERTA,     COM
VESTUÁRIO.    CONFORME    CONTRATO    DE    REPASSE    N°    898804/2020    M.
CIDADANIA/ CAIXA.

1.   OBJET0

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTJNENTE, PARA    CONSTRUÇÃO DE
UMA    QUADRA    POLIESPORTIVA    COBERTA,    COM   VESTUÁRIO.    CONFORME
CONTRATO DE REPASSE N° 898804/2020 M. CIDADANIA/ CAIXA.

2.   PARTES INTEGRANTES DO TERM0 DE REFERÊNCIA

2.1 APÊNDICE A -PLANILHAS ANEXAS

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

3.   INTERESSE PÚBLIC0

Com a implantação  da quadra poliesportiva coberta,  busca-se assim,  disponibilizar
e modemizar áreas para a prática de esporte e lazer, contribuindo para reduzir a exclusão e o
risco social e para melhorar a qualidade de vida, mediante garantia de acessibilidade a espaços
esportivos.

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

Neste sentido, solicitamos por meio deste a autorização para que seja dado início ao

procedimento  legal  de  contratação  de  empresa para implementação  do  objeto já citado.  As
planilhas e seus apensos seguem anexo ao Projeto Básico, parte integrante deste Oficio.

4.   LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1.  Os  serviços  constantes  nos  anexos  deste  Projeto  Básico  deverão  ser  executados  no
Quadra Poliesportiva do Bairro Vila Viana,  localizado no Vila Viana, na Cidade  de
Grajaú/MA.
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5.   VOLUME ESTIMAI)O DOS SERVIÇOS

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

6.   ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES

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

7.   DA PRECIFICAÇÃ0

7.10 Valor Global Estimado é de R$  1.005.533,72 (Um milhão, cinco mil, e quinhentos e
trinta e três reais e setenta e dois centavos), conforme orçamento elaborado de acordo
com a tabela S[NAPI.

8.   PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO CONSTRUTIVA

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

9.   DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

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

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

9.4 Pagar a importância correspondente ao serviço no prazo contratado.

9.5 Prestar   as   informações   e   os   esclarecimentos   que   venham   a   ser   solicitados   pela
CONTRATADA.
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9.6 Fomecer  todos   os   recursos   necessários   e   adequados  para  o   bom   andamento   dos
serviços.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

perfil  necessário, na foma 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 obj etivos 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 pessoàl.

10.4             Responder por todos e quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
profissionais    ou    prepostos    às    dependências,    instalações    e    equipamentos    do
CONTRATANTE e de terceiros, a título de culpa ou dolo devidamente comprovados,
providenciando a correspondente indenização.

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

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

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

11. D0 PRAZO DE EXECUÇÃ0

11.1             0s serviços técnicos decorrentes da licitação deverão obedecer ao  cronograma
Físico-financeiro  que  integra  o  APENDICE  8   deste  Projeto  Básico   que  prevê  a
conclusão  dos  mesmos  em  12  (doze)  mês  a  partir  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

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

CONTRATANTE,   serão   apresentadas   para   pagamento   cópias   dos   Boletins   de
Medição devidamente autenticadas juntamente com as Notas Fiscais/Fatuas.
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•    0  CONTRATANTE  pagará  à  CONTRATADA  somente  os  valores  contidos  nos
Boletins  de  Medição,  devidamente  atestados  e  homologados  pela CONTRATANTE
não sendo devido o pagamento de quaisquer valores a título de franquia ou de garantia
de execução de valores mínimos.

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

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

Garantia do Tempo de Serviço e lnformações à Previdência Social completa e quitada,
e seu respectivo comprovante de entrega, nos temos da legislação vigente.

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

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

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

pagamentos até a sua regularização.

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

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

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

13. DA VIGILÂNCIA, PROTEÇÃ0 ÀS 0BRAS E A0 PESSOAL
13.1             A CONTRATADA deverá apresentar à coNTRATANTE, antes do início das

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

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

13.3            Deverá a coNTRATADA manter 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 fàlhas no  cumprimento
deste dispositivo.

13.4             Caberá  à  CONTRATADA  a  responsabilidade  pela  segurança  de  seu  pessoal
nas obras  através de seu serviço de Medicina do  Trabalho devidamente representado
na CIPA.
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13.5             0s   serviços   de   vigilância   e   a   responsabilidade   de   guarda   de   materiais,
fenamentas   e   equipamentos,   nas   áreas   dos   trabalhos,   serão   de   inteira   e   única
responsabilidade da CONTRATADA.

14. DA FISCALIZAÇÃ0

14.1  A  FISCALIZAÇÃO  se  exercerá  em  caráter  pemianente  por  intermédio  de  pessoal
especializado da CONTRATANTE, designado para este mister.

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

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

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

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

para todo e qualquer efeito como tendo sido da CONTRATADA.

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

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

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

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

14.9 Das decisões da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA poderá interpor recurso, sem
efeito suspensivo, ao Prefeito, no prazo de  10 (dias) corridos, contados do recebimento da
notificação.
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15. DA DIREÇÃO E ANDAMENT0 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  Diário",  de  acoi-do  com  o  modelo  estabelecido  pela mesma FISCALIZAÇÃO,

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

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

15.5   A  área  prevista  para  instalação   do  canteiro   de   obras   de,verá  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 "Projeto
Básico" e seus Anexos.

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

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

17. DOS MATERIAIS

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

g:ã:i.':;rase:eemNpo.¥ââ.:e;cen:c:sa;ro::çT:dqauÊ|!hceASLeí2áçaáá:áà::S.p.odse.aT::Tcoi:ffnã:
dados necessários à comprovação da natureza, qualidade e o fomecimento de amostras.

T p no  oo8/2o22 -Cpl/PMG/MA
Ediial -Tomada de Preços   Compras -Habilitação Compleia -pariicipaçáo ampla (margem de prefeTência neste pomo) -LC  147/2014 -l.ci  redcíal  nó 8 666/93



DEUS  PROVERA

PREFEITURA MUNlapAL DE  GRAjAÚ

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

Site:  www.graiau.ma.gc)v.br / E-mail:  cDl-É!raiau@hotmail.com

®

®

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

18. D0 PESSOAL

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

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

por  qualquer  indenização  perante  a  CONTRATADA,  exigir  a  imediata  substituição  de
qualquer dos seus empregados que ela venha a julgar incompetente ou prejudicial ao bom
andamento dos serviços.

18.3   A  CONTRATADA  será  a  responsável  pelo  pagamento  dos  salários  e  todos  os
encargos sociais e trabalhistas, vale-transporte, vale-refeição, unifome, E.P.I. etc., deverá
observar    os    preceitos    relativos    às    leis    trabalhistas,    previdenciárias,    assistenciais,
securitárias  e  sindicais,  e  ficará  obrigada  a  assumir  a  responsabilidade  para  todos  os
efeitos  legais,  por  todos  os  seus  Íúncionários,  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 pecuniariamente, perante CONTRATANTE
ou terceiros, por eventuais Íúrtos praticados pelos seus empregados, resguardando-se seu
direito a eventuais ressarcimentos pelas companhias seguradoras.

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

19. DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

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

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

19.3  Todos  os  materiais,  equipamentos,  ferramentas,  EPI's  e  mão-de-obra  específica  e
adequada aos  serviços  deverão  estar previstos e  inclusos nos preços  de  cada item,  sendo
que  na  sua  execução  estai.ão  incluídas  todas  e  quaisquer  despesas  mesmo  quando  não
mencionadas    expressamente    na    composição    de    preços    unitários    fomecidos    pela
CONTRATADA.
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19.4  Eventualmente  ou  em  caráter  excepcional,  a  CONTRATADA  poderá  solicitar  a
CONTRATANTE o desdobramento de preços contratuais. A aceitação do pedido, porém,
ficará suj eita à aprovação da FISCALIZAÇÃO, que, inclusive, poderá rejeitá-lo.

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

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

20. DA CONCLUSÃO E ENTREGA DAS OBRAS

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

20.2  As  obras  ou  seiviços  deverão  ser  entregues  completamente  acabados,   1ivres  de
entulho, restos de materiais e inteiramente limpas.

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

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

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

21. DAS SANÇÕES

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

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

•     Da sanção  aplicada caberá recurso,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis  da notificação,  à
autoridade  superior  àquela  que  aplicou  a  sanção,  nos  temos  do  art.  109,  da  Lei  n°
8.666/93.

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

público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.

IMPORTANTE

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

próximas, obstáculos, condições pluviométricas, etc.

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

COORDENADAS  UTM WGS84

M1374300.55/9355931.59
M2 374342.42®355934.92
M3 374345.04/9355902.03
M4 374303.17/9355898.69

C00RDENADAS  LAT/LONG

M1  -05 49' 32,67809`'//-46 08' 07,37299"
M2 -05 49' 32.57240''//-46 08' 06,01147..
M3 -05 49' 33,64349"//-46 08' 05,92843"
M4 -05 49' 33,74950"//-46 08' 07,28996"

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
Rua  da  Gruta,  s/n,  Vila  Viana  -  Grajaú/MA

PROPRIETÁRIO;

SEBASTIÃO PINHEIRO

Walison Sale6 de Barros
Engo Agrônomo
CREA:  110024163-9

PER"ETRO:

1§0m

ÁREA:

1.386 m2
ESCALA:

1:  1000 24/08/2020



MINISTERI0 DA CIDADANIA

PLATAFORMA +BRASIL

N° / ANO DA PROPOSTA:
001070/2020

OBJETO:
Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta com vestiários, no município de Grajaú-MA.

CARACTERIZAÇAO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:
Com a implantação da quadra políesportiva coberta
busca-se assim, disponibilizar e modemizar áreas para a prática de esporte e lazer,contribujndo para reduzir a exclusão e o risco
social e para melhorar a qualidade de vida, mediante garantia de acessibi]idade a espaços esportivos.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E 0S OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:
investimento no setor esporiivo

PÚBLICO ALVO:

jovens e adultos de Grajaú-MA

ROBLEMA A SER RESOLVIDO:
Espaço físico adequado para prática de esporte educativo e recreativo na sede do municípío de Grajaú-MA.

RESULTADOS ESPERADOS:
lntegração e socialização dos jovens e adultos através do esporte.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUB0RDINADO 0U UG:
55000 MINISTERIO DA CIDADANIA

CPF DO RESPONSÁVEL: NOME D0 RESPONSÁVEL:
199.714 .780-72 OSMAR GASPARINI TERRA

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: CEP D0 RESPONSÁVEL:
Esplanda dos Ministérios Bloco "A" 70046-900

Relatório  emitido em  10/05/202116:15:27 Página  1  de6



2 - DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE:
06.377.063/0001-48

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
MUNICIPIO DE GRAJAU

ENI)EREÇO JURÍDIC0 DO PROPONENTE:
RUA FREI BENJAMIM, 01

CIDADE: UF: cÓDIGo CEP: E.A.: DDD/TELEFONE:
GRAJAU MA MUNICíplo:0793 65940000 AdminístraçãoPúblicaMunicipal 98991148615

BANCO: AGÊNCIA: CONTA CORRENTE:
104 -CAIXA ECONOMICA 3690-0 0066470548

CPF DO RESPONSÁVEL: NOME D0 RESPONSÁVEL:
025.345.923-00 MERCIAL LIMA DE ARRUDA

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: CEP DO RESPONSÁVEL:
RUA PATROCINIO JORGE,136 -CENTRO 65940000

Relatório  emitido em  10/05/202116:15:27 Página 2 de 6



4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL: R$ 480.500,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA: R$ 3.000,00

VALOR DOS REPASSES: Ano Valor

2020 R$ 477.500,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R$ 3.000,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS: R$ 0,00

VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: R$ 0,00

30/07/2020INICI0 DE VIGENCIA:

FIM DE VIGÊNCIA: 3olunlTíj2:2

VIGÊNCIA 1)0 CONVÊNIO: 2022

Relatório  emitido em  10/05/2021  16: 15.27 Página 3 de 6



5 - PLAN0 DE TRABALHO

Meta no:       1

Específicação:         Construção de uma Quadra poliesportiva coberta com vestiários.

Unidade de Medida:          UN Quantidade:       1.0 Valor:                                                             R$ 480.500,00

Início previsto:              30/11/2020 Térm ino previsto :              03/03/2022 Valor Global:                                            R$ 480.500,00

UF:    MA Município:      0793 -GRAJAU CEP:           65940-000

Endereço:   RUA PATROCÍNIO JORGE N°5

Etapamase n°:             i

Especificação:            Construção de uma Quadra poliesportiva coberta com vesti ários.

Quantidade: Valor: Início^Previsto: Término Previsto :
1.0   uN R$ 480.5oo,00 30/ l l/2o2o 03/03/2022

6 - CRONOGRAMA DE I)ESEMBOLSO
MINISTERIO DA CIDADANIA

7 - CRONOGRAMA DE I)ESEMBOLS0
MUNICIPIO DE GRAJAU

MÊS DESEMBOLSO:   Setembro ANO:    2020

METANo:   i                                                                              T VALOR DA META:                                       R$ 3.000,00

DESCRiçÃo:    Construção de uma Quadra P-o-lTé-s-b;=F;a Cobertà óom vestiários.

VALOR DO REPASSE:                                                                                                                    R$ 3.000,00 PARCELA No:       i

Relatório  emitido  em  10/05/202116..15:27 Página 4 de 6



8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇ0:   Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta com vestiários.

NATUREZA DA AQUISIÇÃO:   Recursos do Convênio NATUREZA DA DESPESA: 449051

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ MA

CEP:       65940-000 UF:    MA MUNICÍP[0: 0793 -GRAJAU

UNIDADE:  UN QUANTIDADE:  l,oo V. UNITÁRIO:           R$ 480.500,00 V.TOTAL:                R$ 480.500,00

OBSERVAÇÃO:

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Código Total Recursos Contrapartida Bens e Rendimento de
Serviços Aplicação

449051 R$ 480.500,00 R$ 480.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00  ,

TOTAL GERAL:                                         R$ 480.500,00

Relatório  emitido em  10/05/2021  16: 15:27 Página  5 de 6



10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao

para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou sjtuação de inadimplência com o Tesouro
Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos
da dotações consignadas nos orçamentos da Uniãc>, na foma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data                                                                                               Proponente

I 1 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE D0 PLANO DE TRABALHO

Aprovado

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Local e Data                                                                                         Concedente

(Representante legal do Órgão ou Entidade

12 -ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquívo:

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL.pdf

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:

3-DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA.pdf

Documentos Digitalizados do Convênio

Nome do Arquivo:

OF 418_2021  PM  Grajau -1071234-71  -Ofi'cio de Orientacoes Portaria 558   2019   assinado.pdf

AR CAMARA 898804.pdf
Publicação CR 898804.pdf

Ç*:sáoTngaDúEçãàspgÃ§os4EPsdgf88o4_AD.pdf
Verificador de Confomidade Assinatuas.pdf



gã00Cn£+r® ã3C'ã=.&0ãõJ,Í9#a

_.=
\

8Á
•i

t #

(>q.¢k,du

• E.

+

&E!,

\§

.Ú8`+\\

.#-Ê

.`:`

:,
Ê+`~gis£ '#,`

'ã

ÚH_  ,  .'..,Ê.ffi`-`.=-..
's`*

t>í*  '  _Í *1&t,i&*

+

Í;úihf>ã

D%

#;-)(

g

ãa

g3

(Ro
+

Z

á ü ..

+

.        -ri§
cd +0' `

§

õ

t>+

S

Dy

ê=lJ£Õ` àe¥õ` ãsFõ` à?g Õ38J. SlJ ã3g àeg àe8 àsP à38=. _.8 à3F à3g ês!lJ o<g à=g o<8 Eã

ã 0 C, 8 g 8 â &9 g g g g 8C, g 8_ â0 g
0g

g 3

àffi +=
LT1§

%S
!11

!!

1

1

!

11

1i1

§+

§
%=

@J

B' o)

'.*•..1
11

!1

1

1!

1

:N

Jl

íl``.

N8ã
111

(

11

1

1

1

1

Sc.

#,*
18:CD +

ó, 5
®S

ffi\ 1
Í111

11 11

11

§-

Z¥?Ê

±
#3"

®( slii

N

§
1

' !

'
1

1111

1

1 :o

i
ã§S

0.t

1

111

11111

1

§o'

`'8*
S!

..-ü
)

J`C®

1

1

:1
'e;í

§

S(,

J1çO£Q
± 1

1

(1

Sco

.

J>5€8_o}

S
o`+

! !

11

11

]i

S®

ú'.t?+ J>§_o

¥ +
?•J`

! 1

11

==

g2ã?
£08

•:.6i

1^yí

J>:8

1 1 1

!1

1
1

)11

11\

1 1

1il

S=



Fis

1:,:,,,,,.,":,

APELIDOEMPREENDIMEl\lTOCONSTRU

CONSTRU

GRAJAUMLocalData



®



®



x,,,,,*1.,gSS#%     ,

RELATÓRIO ANALiTICO -COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OaRA:

%ogTSLÁirc¥S¥NODEM¥#C%¥OA%E?£lfffiRWACOBERTACOM
l)AIA :  02/02B022                                 BDl : 0.00%

++`=. +Jr\+r++++\rl+:LÀ=    J++JJ.re|^       ,|t`        `(\.
DESCRiçÁO:

SÉ:NTi:Rroçs?&gEd¥%ACígí5%¥£l£ffiRT"ACOBEmAÕÕMGRAJAÚ/MA smml               2o?1,`1® sEM OÊSoNERAÇÁo             112,9oBa           7o`87qà           ot/ao22

cüüs®yíjÀ LOCAL:
CohÁPOSIÇÔES PRÓPRJAS                   OtootÁ               OOOS6

CUENTE: PREFEITURA MljNK:lpAL DE GR~AÚ/MA

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

. o- ifflffã#d% t'<kÉJ?„"d~ÊJÊ"%*Éfi£
•  .         o                ,   -. o,

00001213 CARPINTEIRO  DE  FORMAS SINApl H 1 .07508768 1 6. 1 8 17.39

00006111 SERVENTE  DE  OBRAS SINApl H 2.15017536 11.73 25,22

TOTAL MAO  DE  OBRA: 42,61

• àfES+i#5§
--         .               .  -.

00004813 PLACA  DE  OBRA  (PARA  CONSTRUCAO  CIVIL)   EM  CHAPA  GALVANIZADA   +N. SINAP' M2 1 .07508768 225.00 24 1 .89

22*,  ADESIVADA,  DE  .2,4  X  1,2*  M  (SEM  POSTES  PARA  FIXACAO)

00004491 PONTALETE  .7,5  X  7,5+  CM  EM  PINUS,  MISTA  OU  EQUIVALENTE  DA  REGIAO - S!NApl M 4.30035072 9,65 41,49

BRUTA

0000S075 PREG0  DE ACO  P0llD0  COM  CABECA  18  X  30  (2  3/4 X  10) SINApl KG 0.118259ô4 22,48 2.65

00004417 SARRAFO  NA0  APARELHADO  +2,5  X  7.  CM,  EM  MACARANOUBA,  ANGELIM SINApl M 1,07508768 8,16 8.77

OU  EQUIVALENTE  DA  REGIAO -   8RUTA

TOTAL MATERIAL: 294.m

§5`,       ¥§ií&ú*,Llá a
\

Átffiígí&ÊEçnffiã\;
•   -          o                  .   .    . •,

5652 CONCRETO    NAO    ESTRUTURAL,    CONSUMO    150KG/M3,    PREPARO    COM SINApl M3 0.01075087 256.56 2,75
BETONEIRA,SEMmNCAMENTo

TOTAL SERVICO: 2,75

VALOR: 340.16

2.  COMPOSIÇÃ0 002 -FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA,  ESP=  12 mm  ÚTIL 5X   (M2)

o ' • •  -     -             .  -® ..

00001213 CARPINTEIRO  DE  FORMAS S'NApl H 0,75000000 16.18 12,13

00006117 CARPINTEI R0  AUX I LIAR SINApl H 0.19C00000 12.73 2.41

TOTAL MAO 0E 0BRA: 14.54

%$8  f  *t  "  ,i.  5x`A}ffi
• •  `        .               ,  -a '.

00001347 CHAPA/PAINEL    DÊ    MAOEIRA    COMP[NSADA    PIASTIFICADA    (MAOEIRITE SINApl M2 0.25000000 58.04 14.51

PLASTIFICAOO)   PARA   FORMA   DE  CONCRETO,   DE  2200  x  1100  MM,   E  =   12MM

00002692 DESMOLDANTE   PROTETOR   PARA   FORMAS   0E   MADEIRA,   DE  BASE   OLEOSA SINApl L 0.00600000 8.14 0,04
EMULsloNAOA  EM AGUA

00004491 PONTALETE  $7,5 X  7,5'  CM  EM  PINUS,  MISTA  OU  EQUIVALENTE  DA  REGIAO - SINAP' M 0.ô200C)OOC) 9.65 S,98
BRUTA

506 PECA  DE  MADEIRANATIVA/REGloNAL  2,5  X  10CM  (1X4")  NAO  APARELHAOA SINApl M 0,33000000 3.35 1.10

(SAF{RAF0  P/FORMA)

00005068 PREGO  DE  AC0  POLloo  COM  CABECA  17  X  21 (2  X  11) SINApl KG 0.26000000 22.48 5.84

000061891 TABUA   NAO  APAREIHADA   ..Z,5  X  30.   CM,   EM   MACARANDUSA,  ANGELIM SINApl M 0.18000000 30.93 5.56

OU  EQUIVALENTE  DA  REGIAO -BRUTA

TOTAL MATERIAl: 33.03

VALOR: dí:í'.5fl

3. COMPOSIÇÂO 003 -CONCRETO ARMADO FCK 25 Mpa,  USINADO,  lNCLUSIVE  LANÇAMENTO (M3)

o Ô . •  .        .              .  .   . -
00001527 CONCRETO  USINA00  B0MBEAVEL,  CLASSE  C)E  RESISTENCIA C25, COM  BRITA SINApl M3 1.10300000 447,22 493.28

0  E  1,  SLUMP  =  100  +/-20  MM,   lNCIUI  SERVICO  DE  BOMBEAMENTO  (NSRRqç3\

TOTAL MATERIAL: 493.20

ft
o •  .         o                .  -. +r+oT^\,+r++

92443 MONTAGEM   E   DESMONTAGEM   DE   FÔRMA   DE   PILARES   RETANGULARES   E SINAPI M2 2.30000000 34.41 79.14

ESTRUTURAS   SIMILARES,    PÉ-DIREITO   SIMPLES,    EM    CHAPA    DE    MADEIRA

COM PENSADA  PIASTI F ICA DA,18  UTI LIZAÇÔES. AF_09/2020

92479 MONTAGEM   E   DESMONTAGEM   DE  FÔRMA  DE  VIGA,   ESCORAMENTO  COM SINApl M2 3.080000C)0 ô2.17 191.48

GARF0     DE     MADEIRA,     PÉ-OIREIT0     SIMPLES,     EM     CHAPA    DE     MAC)EIRA

PLASTI F ICADA,18  UTI LIZAÇÕES.  AF_09/2020

92S38 MONTAGEM   E   DESMONTAGEM   DE   FÔRMA   0E   LAJE   MACIÇA,   PÉ.DIREITO SINApl M2 4.79000000 2C) .  t 9 96,71

SIMPLES,     EM     CHAPA     DE     MADEIRA     COMPENSADA     PLASTIFICADA,     18

1 lTILlzArhEs.  AF   Í\q/2n?Í)



92775 ARMAÇÃC)   OE   PllAR   OU   VIGA   DE   UMA   ESTRUTURA   CONVENcloNAL   DE SINApl KG 8.510C)00C)0 17.38 147.90

CONCRETO     ARMADO     EM     UMA     EDIFICAÇÃO     TÉRREA     0U     SOBRADO

UTIUZAN00 AÇO  CA-60  DE 5,0  MM  -MONTAGEM.  AF_12/2015

92777 ARMAÇÃO   DE   PILAR   OU   VIGA   DE   UMA   ESTRUTURA   CONVENcloNAL   C)E SINApl KG ô.33000000 15.62 98,87

CONCRETO     ARMADO     EM     UMA     EDIFICAÇÃO     TÉRREA     0U     SOBRADO

UTILIZANDO AçO CA-S0  0E 8,0  MM  -MONTAGEM.  AF_12/2015

92778 ARMAÇÃO   DE   PllAR   OU   VIGA   DE   UMA   ESTRUTURA   CONVENQONAL   DE SINAP' KG 14,86000000 13,99 207.89

CONCRETO     ARMA00     EM     UMA     EDIFICA.ÇÃO     TÉRREA     0U     SOBRADO

lmLIZANOO AÇO CA-50  0E  10,0  MM  -MONTAGEM   AF_12/2015

92779 ARMAÇÃO   DE   PILAR   OU   VIGA   DE   UMA   ESTRUIUR^   CONVENcloNAL   0E SINApl KG 1.4800C)000 1  1 .79 17,44

CONCRETO     ARMADO     EM     UMA     EDIFICAÇÃO     TÉRREA     OU     SOBRADO

UTILIZANDO AÇO  CA-50  DE  12,5  MM  -MONTAGEM.  AF_12/2015

92780 ARMAÇÃO   DE   PILAR   OU   VIGA   DE   UMA   ESIRUTURA   CONVENCIONAL   DE SINApl KG 0,33000000 11.20 3,69

CONCRET0     ARMADO     EM     UMA     EDIFICAÇÃO     TÉRREA    OU     S0BRA00

UTILIZANDO AÇO CA-50  0E  16,0  MM  -MONTAGEM.  AF_12/2015

92784 ARMAÇÃO   DE   LAJE   DE   UMA   ESTRUTURA   CONV€NCIONAL   DE   CONCRETO S'NApl KG ô,27000000 15.63 98.00

ARMA00  EM  UMA  E0lFICAÇÃO  TÉRREA  C)U  SOBRA00  UTILIZAND0  AçO  CA-

60  DE  1`  0  MM  -MONTAÍ;EM   AF    i2/2r`iç

92785 ARMAÇÃO   DE   LAJE   DE   UMA   ESTRUTURA   CONVENcloNAL   DE   CONCRETO SINApl KG 2.32000C)OO 15.2C) 35.26

ARMA00  EM  UMA  EDIFICAÇÃO  TÉRREA  OU  SOBRADO  UTILIZAND0  AÇC)  CA-

S0  DE  6  3  MM  -MONTAGEM   AF   12/2Í)15

92786 ARMAÇÃO   DE   IAJE   DE   UMA   ESTRUTURA   CONVENCIONAL   DE   CONCRETO SINApl KG 7.84000000 14.58 114.30

ARMAD0  EM  UMA  E0lflcAÇÃO  TÉRREA  OU  SOBRADO  UTILIZAND0  AÇO  CA-

50  0E  S Í\  MM  -MÍ)NTAGEM.  AF   12/201ç

92874 lANÇAMENTO  COM   USO   DE   BOMSA,  ADENSAMENTO   E  ACABAMENTO  0E SINApl M3 ' .C)0000000 25,81 25.81

CONCRETO  EM  ESTRUTURAS.  AF_12/2015

FABRICAÇÃO,    MONTAGEM    E    DESMONTAGEM     DE    FÕRMA    PARA    VIGA SINApl M2 •.:,,,,,,1 1  1 ,34 498.80

BAloRAME,  EM  MAOEIRA SERRADA,  E=25  MM,  2  UTlllzAÇÕES   AF_06/2017

96543 ARMAÇÃO  DE   BLOCO,  VIGA   BALDRAME  E  SAPATA  UTILIZAN00  AÇO  CA-60 SINApl KG 4,98000000- 17.35 86,40

OE  5  MM  -MONTAGEM.  AF_06/2017

96S44 ARMAÇÃ0  0E  SLOCO,  VIGA  BALDRAME  OU  SAPATA  UTILIZAND0  AÇO  CA-50 SINApl KG 5.91000000 1 ô.52 97,63

DE  6,3  MM  -MONTAGEM   AF_06/2017

96S45 ARMAÇÂO  DE  BLOCO,  VIGA  BAloRAME  OU  SAPATA  UTILIZAND0  AÇO  CA-SO SINApl KG 1.11000000 15.62 17.33

DE  S  MM  -MONTAGEM.  AF_06/2017

96546 ARMAÇÃO  DE  BIOCO,  VIGA  BALDRAME  OU  SAPATA  UTILIZANDO AÇO CA-50 SINApl KG 2.82000000 14,05 39,62

OE  10  MM  -MONTAGEM.  AF~06/2017

96547 ARMAÇÃO  DE  BLOCO,  VIGA  BALDRAME  C)U  S^PATA  UTILIZAND0 AÇO  CA-50 SINApl KG 2,30000000 11.91 27.39

DE  12,5  MM  -MONTAGEM.  AF_06/2017
TOTAL SERVICO: •:..

VALOR: 2.376,84

i4.  COMPOSIÇÃ0  004 -LAJE  PREMOLDADA PARA FORRO (e=12cm),  lNCLUSIVE CAPEAMENTO   (e= 4cm)  E ESCORAMENTOS   (M2)

•'..,..
H

' -       .            '  -. •.

00001213 CARPINTEIRO  DE  FORMAS SINApl H 0.16000000 16.18 2.58

00004750 PEDREIRO SINApl H 0.35C)00C)OO 1 6. 1 8 5.66

011 SERVENTE  DE  OBRAS SINApl H 0.3ô000000 11,73 4.22

ob__dl7 CARPI NTEIRO  AUXI LIAR SINAP' H 0.16000000 12,73 2.03

.                       .     ,      ,             ,=.      . 14.49

• &Eige=õÍüwr#¥fiã n

00000039 ACO  CA-60 -5,OMM SINApl KG 0.47100000 3.86 1.81

00003736 LAJE   PRE-MOLDADA   CONVENcloNAL   (lAJOTAS   +   VIGOTAS)   PARA   FORRO, SINApl M2 1.00000000 65.C)0 65.00

UM0lRECIONAL,   SOBRECARGA    DE    100    KG/M2,   VA0   ATE   4,00    M    (SEM

rí`i r\Í`ArAri\

00004491 PONTALETE  .7,5  X  7,5.  CM  EM  PINUS,  MISTA OU  EQUIVALENTE  DA  FIEGIAO  - S!NApl M 0.29000000 9.65 2.79

8RUTA

PREG0  0E ACO  POLID0 COM  CABECA  18 X  27  (21/2 X  10) S'NApl KG Ó.o3oooC)Oo 22. 1 0 0.66

00006189 TABUA  NAO  APARELHADA  +2,S  X  30.   CM,   EM   MACARANDUBA,  ANGELIM SINApl M o_.1700o0oo 30.93 5.25

OU  EQUIVAIENTE  DA  REGIAO -  BRUTA
1.OTAL MATERIAL: 75.51

fÉãã!Ê^§í#+~g¥?!&H ' . --          ®                  ,   .    .
®.

7ysJ2lr"2 CONCRETO  FCK=20MPA, VIRADO  EM  BETONEIRA,  SEM  LANCAMENTO SINApl M3 0.03300000 369.03 12.17

74157/003 lANCAMENTO/ApllcACAO  MANUAL  DE  CONCF(ETO  EM  ESTRUTURAS             ` SINApl M3 0.03300000 28.76 0.94

JOTAL  SERVICO: 13.11

VALOR: 1 03,1 1

5.  COMPOSIÇÃO 005 -ESTRUTURA TRELlçADA DE COBERTURA, TIPO ARCO,  COM  LIGAÇOES  PARAFUSADAS,  lNCLUSOS  PERFIS
METÁLICOS,  CHAPAS  IVIETÁLICAS,  MÃO  DE OBRA E TRANSPORTE COM  GUINDASTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020_P (M2)



m

CANTONEIRA   ACO   ABAS   IGUAIS   (QUAIQUER   slTOLA),   ESPESSURA   ENTRE
fio

"ã¥iãí®`ÊíÉÉ#gí*ifthÉâõicÉÃÊ
H..         o                .-®9.7E..5     25.410000¢777000

SINApl KG

•,.         .   -       `,.T,     ...;TT2.60576008

1/8"  E  1/4"CHAPADEACO GROSSA,  ASTM  A36,  E  =  5/8  "  (15,88  MM)  124,49  KG/M2

01334
SINApl KG 1.04660093 15.84 16.58

00011977 CHUMBADOR  0E  ACO,  DIAMETRO  1/2'.,  COMPRIMENTO  75  MMPERFIL"U"DEAC0LAMINADO,"U"152X15,6
SINApl UN 0.25934832 1 0. 1 6 2.63

00010966
SINAPÍ KG 11.69500000 11,09 129,70..._.,-- TOTAL MATERIAl '7¢.32

?`!"t8*âj"'Ã*íÍ%j%;E:É¥*Ê^*.S`;à.=ü;Ã\SC,É#*-\¥*Sà#*;+g;'.`à*.{;í:¥Si¥;#{iíf.,fíã:¥%€;53Zãg£Ê3zSLg§*Í8' ®

E. íLãã\à'^Éá' õ`iíÉ*À     É-âi`L
•   -            o                      ,    .    ®

!..88240 AJUDANTE  DE  ESTRUTURA  METÁLICA COM  ENCARGOS  COMPIEMENTAF{ES SINApl H

~,à   -úhrü     'r\w^t         ,Ú;:0.02915750 :.`_\.-T'``l.``¥`13.10 .        ,-,     'a£          -1      ^íÍ0.38

93288 GUINDASTE  HIDRAULICO AUTOPROPELIDO,  COM  IANÇA TELESCÓPICA 40  M, SINApl CHl 0.0 1 84 1 527 143,09 2,64
CAPACIDADE  MÁXIMA  60 T,  POTÊNCIA  260  KW -CHI  DIURN0   AF_03/2016

93287 GUINOASTE  HloRÁULICO AUTOPROPELIDO,  COM  LANÇA  TELESCÓPICA 40  M, SINAP' CHP 0.02148448 289.22 6.21
CAPAcloAOE  MÁXIMA  60 T,  POTÊNCIA 260  KW -CHP  0luRNO. AF_03/2016

100716 JATEAMENTO  ASRASIVO  COM  GRANAIHA  DE  AÇO  EM  PERFIL  METÁLIC0  EM SINApl M2 3.40000000 24.56 83,50
FÁBRICA. AF_01/2020MONTADORDEESTRUTURA  METÁLICA COM  ENCARGOS  COMPLEMENTARES

88278 SINApl H 0.14885673 17,85 2.66

100719 PINTURA  COM  TINTA  ALQUÍDICA  DE   FUN00  (TIP0  ZARCAO)   PllLVERIZADA S'NApl M2 3,40000000 8.19 27,85
S0BRE     PERFIL     METALIC0     EXECUTADO     EM     FÁBRICA     (POR     DEMÃO).

AF   01/2020   P

TOTAL SE RVICO . 123.24

VALOR: 297,56

6.  Ú   MPOS lçAO  006  -JANELAS  METÁLICAS  BASCULANTES  DOS  BANHEIROS  (0,40  M  X  0,95  M)    (M2)`^l/.-..1Á("'"\hÁ|)/\oxT}`*`ú`~,ÁvZÁ.Cyr"r+(t'X`\`r.

1         ''`      '-,                                                                                                                                                                                                                      E§ã¥:gsT&"jã,Sjw"ií . k<ÊEg{gLiã.§^ffiãÊ"m •   -            o                    ,   .    ® ...

0000¢750 PEDREIRO SINApl H 1.20000000
+.  -^_.,          Í`,.+   ,_„+16.18n#@           %   ,    /z 1 9.4 1

00006111 SERVENTE  DE  0BRAS SINApl H 0.50000000 11.73 S,86

iy7),   Á   `\-ç    y   r#í.`PX)!(8l`lJútií`   -.`   `,    `~`\C     ,l.í+X   ~    `-y     `   V   `mí                  ,   `       .

TOTAL MA0  DE  OBRA; 2S.27

+

:#pSõâi#*Ã`Ê&#àãi +FQSír+h,+t.h+id40,78 o.   440,78

00000615 !EM     PROCESSO     DE     0ESATIVACAOI     JANELA     BASCULANTE,    ACO,     COM SINApl M2 1.00000000
BATENTE/REQUADRO,  60  X 80 CM  (SEM  VIDROS)

TOTAL MATERIAl; 440.70

":i\\ tír#ãôffi:çÍ7EÊifi#`ã'WÁiã£ffiÀ#É#ffiõt
o.

6013 ARGAMASSA   TRACO   1:3     (CIMENTO   E   AREIA   GROSSA   NAO   PENEiRAYDA), SINAP' M3 0.00400C'OO 432,67
•       %ü,'     {tíxi    .         _1.73

PREPAR0  MECANICO

TOTALSERVICO. 1.73

VALOR: 467,78

7.  COMPOSACESSÓRl,\-,lçAO 007  -VASO SANITARIO  PARA DEFICIENTES  FISICOOSINCLUSIVEASSENTOCONJUNT0DEFIXAÇÃO,ANELS  PARA VALVULA DE  DESCARGA,  EM  LOUçA BRANCA,  COMDEVEDAÇÃO,TUBOPVCDELIGAÇÃO(UN)

-é          mji;*ài3Íi
* ® • • •  -         .                .   .   .

o.

OO00a384 PARAFUSO  NIQUELADO  COM   ACABAMENT0  CROMAD0   PARA  FIXAR   PECA SINApl uN 2.00000000 21.30

1   #rã*,     lk   _m       ,x¢2.60

SANITARIA,  lNCLUI  PORCA  CEGA, ARRUELA  E  BUCHA  0E  NYLON  TAMANH0 S-1Í)

00006138 ANEL  DE  VEDACAO,  PVC  FLEXIVEL,100  MM,  PARA  SAIDA  DE   BACIA  /  VASOSANITARIO S'NApl UN 1.000C)0000 11.66 1  1 .66

00036S20 BACIA  SANITARIA  (VASO)  CONVENCIONAL  PARA  PCD,  SEM  FUR0  FRONTAL, SINApl UN 1.00000000 449.56 449.56
DE  LOUCA  BRANCA  (SEM  ASSENTO)

00037329 REJUNTE  EPoxl,  QUALQUER  COR SINAP' KG 0.08810000 92.75 8.17

TOTAI MAT E RIAl: §11,99

w *
` hF§LJ8*EÊ:`2lí[Êj#F£%# •  -           Ó                   .   .    .

®.

88267 ENCANADOR         OU          BOMBEIRO         lllDRÁULICO         COM          ENCARGOS SINApl H 1 . 1 5400000 1 9,07 22,00
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM  ENCARGOS  COMPLEMENTARES S'NApl H 0,55650000 15.04 B.3ô

TOTALSERVICO: 30.3ô

VALOR: SÓ2,35

8.COMPOSIÇAO 008 -VASO  SANITARIO SIFONADO,  PARA VALVULA DE  DESCARGA,  EM  LOUÇA   BRANCA, COM  ACESSORIOS,
lNCLUSIVE ASSENTO  PLASTICO. ANEL DE   VEDACÃO. TUBO  PVC  DE LIGACÃO.  ÍUN)

' r+}rçü+/`|riNQ+`L*\+ +::\.  lo,,mlL\::+
00004384 PARAfuso   NIQUELAD0  COM  ACABAMENTO  CROMAC)O   PARA  FIXAR   PECA S'NAP' UN 2.00000000 21.30 42,ô0

SANITARIA,  lNCLUI  PORCA CEGA,  ARRUEU  E  BUCHA  DE  NyLON  TAMANHO  S-1n

00006138 ANEL  DE  VEDACAO,  PVC  FIEXIVEL,100  MM,  PARA  SAloA  0E   BACIA  /  VASO SINAP' UN 1.00000000 1  1 ,66 11.6ô

SANITARIO



00010420 BACIA    SANITARIA    (VASO)    CONVENcloNAL,    DE    LOUCA    BRANCA,    SIFAO SINApl UN 1.000C)0000 142.90 142.90

APARENTE,  SAIDA  VERTICAL  (SEM  ASSENTO)

00037329 REJUNTE  EPoxl,  QUAIQUER  COR SINApl KG 0.08810000 92.75 8,17

TOTAL  MATERIAL; 20S.33

•o à+.ã!ÊHstg:&¥£ÊÊ •   -            ®                      .   .     ® .,
88267 ENCANADOR         OU          BOMBEIRO         HIDRÁULICO         COM          ENCARGOS SINApl H 0.49680000 19.07 9.47

COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE  COM  ENCARGOS  COMPLEMENTARES SINApl H 0.34950000 15,04 5.25

TOTAL SERVICO: 14.72

VALOR: 220,05

9.  COMPOSIÇÃO  009  -ELETRODUTO  DE  PVC  RÍGIDO  ROSCÁVEL,1"..,  lNCLUSIVE  CURVAS   (lvl)

'.." --        .              ,  .   . •.

00000247 AJUDANTE  DE  ELETRICISTA SINApl H 0.30000000 1  1  .36 3,40

00002436 ELETRICISTA SINAP' H 0.30000000 1 6. 1 8 4.85

TOTAL MAO  DE  OBRA: 8,25

• ® •-        .                 -. •.

00002685 ELETR00UT0  0E  PVC  RIGIDC)  ROSCAVEL DE  1  ", SEM  LUVA SINApl M 1.10000000 6,13 6,74

TOTAL  MATERIAL: 6.74

VALOR: 14,99

10'\.}POSIÇÃO 010 -ELETRODUTO  DE  PVC  RÍGIDO  ROSCÁVEL,  3/4..",  lNCLUSIVE CURVAS   (M)

o
# `

•   .            a                     .    .     o •.

00000247 AJUDANTE  DE  ELETFllcISTA SINAP' H 0,3000000C) 1 1 .36 3,40

00002436 ELETRICISTA S!NApl H 0,30000000 16.18 4.85

TOTAI MA0 0E OBRA: 0.2S

ã.ã#9?r#r#r!E"7'áÊ'&%± +io)lu\.i+p,t\
00002674 ELETRO0UTO  0E  PVC  FUGIDO  ROSCAVEL OE  3/4  ",  SEM  LUVA SINApl M 1.10000000 3.92 4.31

TOTAI  MATERIAL: 4,31

VALOR: 12,56

11.  COMPOSIÇÃ0 011  -ELETRODUTO  DE  PVC  RÍGIDO  ROSCÁVEL,1.1/2"',  lNCLUSIVE CURVAS (M)

w -,

##íiLT£ií*ftóÉ~:*¥ `  `         .               `  `   . •,
00000247 AJUOANTE  DE  ELETRICISTA SINApl H 0.4500C)000 1  1 .36 5,11

00002436 EIETFUCISTA SINAP' H 0.4500C)00C) 1 6, 1 8 7.28

TOTAL  MAO  DE 0BRA: 12,39

o
* í[>;§:§rizgEõjg3H3¥.* ÍiR£<#TÃÊri#FÃi§:#i .1

J`  _  _  ±6Sr., ELETRODUTO  DE  PVC  RIGIDO  ROSCAVEL  DE  11/2  ",  SEM  LUVA SINAP' M 1.10000C)OO 8.97 9.86

TOTAl.  MATERIAL: 9,66

VALOR: 22'25

12.COMPOS lçAO 012 -ASSENTAMENTO  DE  LADRILHO  HIDRAULICO *20  X  20* CM,  E=  2  CIVI,  TATIL ALERTA OU  DIRECIONAL,
AMARELO  EM  PASSEIO PÚBLICO INCLUSO  FORNECIMENTO  E INSTALACÃO.  (M2l

l;k;*LÊgffi%r§§*%#+§ •-           o                   ,   _    o

00004760 AZULEJISTA  OU  LADRILHEIRO S'NApl H 0.65766752 2C).14 1 3.25

00006111 SERVENTE  DE  OBRAS SINApl H 0.32883376 11.73 3.86

TOTAL  MAO  DE OSRA: 17.11

#k#¥E;ffiíffiLüÊã;!
'   _            .                     .    `    ®

00001380 CIMENT0  BRANCO SINAP' KG 1.06870972 1,88 2.01

00003731 LAORILHO  HloRAULICO,  .20 X  20.  CM,  E:  2  CM,  DA00S,  COR  NATURAL SINApl M2 0.8ô318862 56. 1 8 48,49

TOTAI  MATERIAL: 50.50

VALOR: 67,61

13.  COMPOSIÇÃ0 013 -ADMINISTRAÇÃO  LOCAL (MES)

-' ^
;ffiírSqííH£,:8jg7ü¥% L5-&ããw€¥jÃüiL#ã'ffiiíi .,

90776 ENCARREGADO GERAL COM  ENCARGOS  COMPLEMENTARES S'NApl H 20,330 1 2939 27,05 549.93

:;apnecsaá':EdA:::T%âí;!J3o7-3MA;i:;a:Ã2,:::ofo:4:í2::díg#;-:n:o::Gl:,aoíí;;`:7ç:MA

TOTAl.  SERVICO: SJ9.90

VALOR: §d9.93
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No OPERAÇAO
1070/2020

No SicoNV
898804/2020

Quadro de Composição do BDI

PROPON ENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL  DE  GRAJAÚ/MA

Grau de  Sigiío
#PUBL'CO

| :::::DA°p::EEs::::,:::]oMBEENR:: :::SvCE:|i::o::NLo°MT:mím D E G"Au.m                                                                     '

TIP0 DE OBRA
Con.hl            eR.1tx"d®\Êdmdb.`            `                        `       <-};       `       1.`       _``    '`-\     ``,\T    ``     .._.il-`:'.    .```r.\:      '.LLT.L     `      `'.1`    .,'\```,           `      ```:-\      ```-`:     ```

lten8 Slglas
v/oAdotado

Administração Central AC 3,00%
Seguro e Garantia SG 0,80%

R'sco R 0'97Ó/o
Despesas  Financeiras DF O)59O/o

Lucro L 6,16%
Tributos (impostos  COFINS 3°/o.  e   PIS  0,65%) CP 3,65%

Tnbutos  (lss.  variável  de acordo com  o mu"cípio) lss 5,00%
Tributos  (Contnbuição  Previdenciária sobre a  Receitia  Bruú - 0%  ou 4,5% -  Desoneração) CPRB 0,00%

BDI  SEM desoneraçáo  (Fórmula Acoi.dão TCU) BDI  PAD 22,47o/o

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

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

(1-CP-lss-CRPB)

Declaro  para  os  devidos fins  que.  coníoíme  legislação tnbutária  munlcipal.  a  base de cálculo  desk3  tipo de  obra  correspondo  à  100%.  com a
respectiva aliquota de 5%.

Declaro pana os devidos fins que o reBime de Con(nbuição Prevldenciária  sobre a  Receita Biiita adoiado para  eiaboraçáo do orçamento foi SEM
Desoneíação. e que esta é a ai(ernativa mais adequada para a Adminlstração Públíca

Observacões:

GRAJAÚ/MA
Local
Gia ncar|o de sousa Ara ujo      â;:;ncôaç,ooddeefsooT:dÁí:#Loo,pes
Lope5  CREA-r`a                                       cREA. no iii827537-3MA

111827537-3MA                                     C)ados: 2022.04 2212,20.38 -03.OO.

Responsável Técnico
Nomo:              GIANCARLO  DE  SOUSA ARAÚJO  LOPES
CREA/CAU:   111827537-3MA

ART/RRT:      N° MA20220495342
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1.1      lNTRODUÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ/MA

CNPJ: 06.377.063/0001-48

0  presente  projeto  destina-se  à  orientação  para a  construção  de  uma  Quadra  Coberta  com
Vestiário,  a ser implantada  no  município de Grajaú/MA.

1.2     0BJETIVO DO DOCUMENTO

0  memorial  descritivo,  como  parte  integrante  de  um  projeto  básico  (pré-executivo),  tem  a
finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos,  bem
como toda  a  sistemática  construtiva  utilizada.  Tal  documento  relata  e  define  integralmente  o
projeto  básico e suas particularidades.
Constam   do   presente   memorial   a   descrição   dos   elementos   constituintes   do   projeto
arquitetônico,   com   suas   respectivas  sequências  executivas  e  especificações.   Constam
também  do  Memorial  a  citação  de  leis,  normas,  decretos,  regulamentos,  portarias,  códigos
referentes  à  construção  civil,  emitidos  por  órgãos  públicos  federais,  estaduais  e  municipais,
ou  por concessionárias de serviços públicos.
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2.íDEuéõRRv5rDERAÇÕESGERAls

0  Projeto Quadra  Coberta  com  Vestiários visa  atender a  demanda de espaço  para  práticas
esportivas.  0  referido  projeto  apresenta  uma  área  total  de  980,40  m2  de  cobertura,  para
implantação em terrenos de 30x41  metros quadrados, ou superiores.

A    técnica    construtiva    adotada    é    convencional,    adotando    materiais    facilmente
encontrados no comércio e não necessitando de mão-de-obra especializada.

As vedações são  em  alvenaria de tijolo furado  revestido e a estrutura de fundações e
pilares  em  concreto  armado  e  arco  metálico  treliçado.  A  cobertura  será  em  telha  metálica
curvada.   Para  o  revestimento  do  piso,  especificou-se  cerâmica  resistente  à  abrasão  nos
vestiários e concreto polido  na quadra. As portas são especificadas em  madeira  pjntada.  As
esquadrias  são  do  tipo  basculante,  em  alumínio,  opção  que  possibilita  regular  a  ventilação
natural.

2.2     PARÁMETROS DE IMPLANTAÇÃO

Para definir a implantação do projeto no terreno a que se destina, devem ser considerados
alguns    parâmetros    indispensáveis    ao   adequado    posicíonamento   que    irá    privilegiar   a
edificação das melhores condições:

•    Características   do   terreno:   avaliar   dimensões,   forma   e   topografia   do   terreno,
existência de vegetação,  manancíais de água e etc.

•    Localização  do  terreno:  privílegiar  localização  próxima  a  demanda  existente,  com
vias de acesso fácil,  evitando  localização  próxima  a zonas  industriais,  vias  de grande tráfego
ou  zonas  de  ruído;  Garantir a  relação  harmoniosa  da  construção  com  o entorno,  visando  o
conforio      ambjental      dos      seus      usuários      (conforto      higrotérmjco,      visual,      acústico,
olfativo/qualidade do ar);

•   Adequação   da   edificação  aos   parâmetros  ambientais:   adequação  térmica,   à
insolação,  permitindo ventilação e  ilumjnação  natural  adequadas  nos ambientes;

2.3     PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS

Para a elaboração do  projeto e definição do partido arquitetônico foram  condicionantes
alguns parâmetros, a seguir relacionados:

•          Programa  arquitetônico  -  elaborado  com  base  no  número  de  usuários  e  nas
necessidades operacionais cotidianas básicas;

•         Volumetria do bloco-Derivada do dímensionamento dos ambientes e datipologia
de coberturas adotada,  a volumetrja é elemento de identidade visual do projeto;

•         Áreas  e  proporções  dos  ambientes  internos  -Os  ambientes  internos  foram
pensados sob o ponto de vista do usuário;

•          Layout -O dimensionamento dos ambientes internos foi  realizado levando-se em
consideração os equipamentos e  mobiliário adequados ao  bom funcionamento dovestiário;

•         Tipologia  das  coberturas  -foi  adotada  solução  de  cobertura  de  arco  treliçado
metálico.  Nos vestiários será  utilizado uma laje impermeabilizada;

•          Esquadrias   -   foram   dimensionadas   levando   em   consideração   os   requisitos
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mírffiõ8®iRftninação e ventilação natural em  ambientes escolares.  O posicjonamento das
janelas  viabiliza  uma  ventilação  cruzada  nas  salas  de  aula,  amenizando  assim  o  calor  em
áreas mais quentes do país.

•         Elementos  arquitetônicos   de   identidade  visual  -  elementos   marcantes   do
partido arquitetônico,  como  pilares inclinados,  volumes,  revestimentos e etc.  Eles permitem  a
identificação da tipologia Quadra Coberta com Vestiário;

•         Funcionalidade    dos    materiais    de    acabamentos    -    os    materiais    foram
especificados levando em consideração os seus requisitos de uso e aplicação:  intensidade e
característica do uso,  conforto antropodinâmjco,  exposição a agentes e intempéries;

•         Especificações   das   cores   de   acabamentos  -  foram   adotadas   cores   com
destaque para a estrutura em amarelo e volumes do vestiários em azul e amarelo;

•         Especificações   das   louças   e   metais   -   para   a   especificação   destes   foj
considerada a tradjção,  a facíljdade de  instalação/uso e a existência dos  mesmos em várias
regjões  do  país.   Foram  observadas  as  características  física§,   durabilidade,   racionalidade
construtiva  e facilidade de manutenção.

2.4     ESPAÇOS DEFINIDOS E DESCRIÇÃO DOS AWIBIENTES

Quía_dra Coberia:

•     Quadra poliesportiva sem arquibancadas.

Vestjários:

®
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•     Vestiário masculino com sanitário de pNE;
•     Vestiário feminino com sanitáric] de pNE;
•      Depósito.

2.5     ACESSIBILIDADE

Com  base  no  artigo  80  do  Decreto  Federal  N°5.296,  de  2  de  Dezembro  de  2004,  a
acessibilidade  é  definida  como  "Condição  para  utilização,  com  segurança  e  autonomía,  total
ou assistida, dos espaços, mobiliárjos e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços
de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação,  por pessoa
portadora de deficiência ou  com  mobilidade reduzida".

0    projeto   arquitetônico    baseado   na    norma   ABNT   NBR   9050   Acessibilidade   a
edificações,   mobiliário,   espaços  e  equipamentos  urbanos,   prevê  além  'dos  espaços  com
dimensionamentos  adequados,  todos  os  equipamentos  de  acordo  com  o  especificado  na
norma,  tais como:  barras de apojo,  equipamentos sanitários,  sinalizações vjsuais e táteis.
Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê..

•     Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terrenoescolhido,.

•      Sanitários   (feminino  e  masculjno)   para   portadores  de   necessidade  especiais;

Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária específi.ca para estes  usuários,
bem  como  barras de  apoio  nas  paredes e  nas  portas  para  a  abehura / fechamento de cada
ambiente.

2.6     REFERÊNCIAS  NORMATIVAS

-_FP_NT NBF` 9050, Acessibilidade a edificações,  mobiliàrio, espaços e equipamentos
urbanos.
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3    S!STEMA CONSTRUTIVO
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3.4DEuéÀRRVÁÕTERizAÇÃODosisTEMAcoNSTRUTivo

Algumas  das  premissas  deste  projeto  têm  aplicação  direta  no  sistema  construtivo
adotado:

•    Facilidade construtiva,  com  modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;

•   Garantia    de    acessibilidade    aos    portadores    de    necessidades    especiais    em
consonância com  a ABNT NBR 9050;

•    Utilização de materiais que permitam  a  perfeita  higienização e fácil manutenção;

•   Obediência  à  legislação  pertinente  e  normas  técnicas  vigentes  no  que  tange  à
construção, saúde e padrões educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC;

•   0  emprego  adequado  de  técnicas  e  de  materiais  de  construção,  va!orizando  as
reservas regionais com enfoque na sustentabílidade.

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execução da obra,
o sistema construtivo adotado foi o convencional,  a saber..

•   Estrutura de concreto armado;

•    Estrutura metálica  em arco treliçado  para cobertura com telha metálica.

•   Alvenaria de tijolos com  Os furos (dimensões nominais.19xl9xO9cm,  conforme
NBR  7171 );

3.2     VIDAUTIL  DOPROJETO

Sistema                           Vida útil minima (anos)

3,3     REFERÊNCIAS NORMATIVAS

-Pràtiic,as de Projeto. Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais, SEA\P -
Secretaria de  Estado de Administração e do Patrimônio;

-   Códigos,  Leis,  Decretos,  Portarias e Normas  Federais,  Estaduais e Municipais,
inclusive  normas de concessionárias de serviços públicos;

-A`BNT NBF` 5674, Manutenção de edificações -Procedimento.
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4    ELEMENT®S CONSTRUTIVOS
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4.1     SISTEMA ESTRUTURAL

4.1.1     Considerações Gerajs

Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural adotado,
composto de elementos estruturais em concreto armado.  Para maiores informações sobre os
materiais  empregados,  dimensionamento e  especificações,  deverá  ser consultado  o  projeto
executivo de estruturas.

Quanto à resistêncja do concreto adotada:1111-111-
4.1.2    Caracterização e Dimensão dos componentes

4.1,2,1            Fundações

A escolha  do tjpo  de fundação  mais adequado  para  uma  edificação  é função  das
cargas da edificação e da  profundidade  da  camada  resistente do solo.  0  projeto fornece  as
cargas da edificação,  porém a resistência do solo não foi estudada por sondagens.

Sendo assim,  adotou-se fundação em sapatas.

4.1,2.2          Fundações típicas Blocos sobre sapata

.  A taxa de  resistência do solo  utilizada  no cálculo é de 2  kg/cm2,  considerando o solo
hc>mogêneo.  Caso a taxa de resistêncja do solo do terreno onde será executada a  obra seja
inferior a  esta,  as fundações  deverão  ser recalculadas  pelo  proponente e  a  respectiva ART
deverá ser emitida. Para o recalculo das fundações, disponibilizamos as cargas das fundações
em  prancha própria.
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4.1.2.3           Vigas

Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média aproximada 40 cm.

4.1,2.4           Pjlares

Pilares em concreto armado moldado in  loco de dimensões aproximadas  15x30cm
e  15x40cm.

4.1.2`5            Lajes

É  utilizada  laje pré-moldada de altura  média aproxi.mada de  15 cm.

4.1.3    Sequência de execução

4.1.3.1             Vigas

Para  a  execução  de  vigas  de  fundações  (baldrame)  deverão  ser  tomadas  as
seguintes   precauções:   na   execução   das   formas   estas   deverão   estar   limpas   para   a
concretagem,  e colocadas  no  local  escavado de forma  que  haja facilidade  na  sua  remoção.
Não  será  admitida  a  utilização  da  lateral  da  escavação  como  delimitadora  da  concretagem
das  sapatas.  Antes  da  concretagem,  as  formas  deverão  ser  molhadas  até  a  saturação.  A
concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá
ser executada conforme norma para se evitar a fissuração da peça estrutural.

4.1.3.2            Pi!ares

As  formas  dos  pilares  deverão  ser  aprumadas  e   escoradas  apro,Driadamente,
utílizando-se   madeira   de   qualidade,   sem   a   presença   de   desvios   djmensionais,   fendas,
arqueamento,  encurvamento,  perfuração por insetos ou  podridão. Antes da concretagem,  as
formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme
os  preceitos  da  norma  pertinente.  A  cura  deverá  ser executada  conforme  norma  pertinente
para se evitar a fissuração da peça estrutural.

4.1.3,3            Lajes

0 escoramento das lajes deverá ser executado com escoras de madeira de primeira
qualidade ou  com  escoras metálicas,  sendo as  últimas  mais adequadas. As formas deverão
ser molhadas até a saturação,  antes da concretagem. ApÓs a concretagem a cura deverá ser
executada para se evitar a retração do concreto e fissuração da superfície. A desforma deverá
seguir os procedimentos indicados em  norma.

4.1.4     Normas Técnicas relacionadas
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DEUS-PÊ#NBR6]38,Concreto-Procedimentoparamoldagemecuradecorpos-de

Prova', -   ABNT NBF` 5739, Concreto -Ensaios de compressão de corpos-de-prova

cilíndricos.,
-ABNT NBF` 6118. Projeto de estruturas de concreto -Procedimentos;
-ABNT NBR 7212,  Execução c/e concrefo dosac/o em cenfra/;
-  A;PNT NBF` 8522, Concreto -Determinação do módulo es{ático de elasticidade à

compressão',
-ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas esfmíuras -Procedj.mer)fo,.
-ABNT NBF` 14931 z  Execução de estruturas de concreto -Procedimento.,

4.2     PAREDES OU PA!NÉ!S DE VEDAÇÂ0

4.2.1      Alvenaria de Blocos cerâmicos

0
4.2.1.1           Caracterização e  Dimensões do Material:

Tijolos  cerâmicos  de  oito  furos  19xl9xgcm,  de  primeira  qualidade,  bem  cozidos,
leves,  sonoros, duros, com as faces planas,  cor uniforme,.

-Largura:  19  cm;  Altura:  19 cm;  Profundidade  10  ou  11,5 cm;

4.2.1.2           Sequência de execução:

Deve-se começar a execução das  paredes pelos cantos,  se  assentado os  blocos
em   amarração.   Durante  toda  a  execução,   o  nível  e  o  prumo  de  cada  fiada  devem  ser
verificados.  Os  blocos devem ser assentados com argamassa de cimento,  areia e revestidas
conforme especificações do projeto de arquitetura.

4.2.1.3          Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

0  encontro  da  alvenaria  com  as  vigas  superiores  (encunhamento)  deve  ser feito

O            :::at::loasp::râ:;:ocsuçmã:càçaoâ,,j:::Ta:nte inc,,nados (conforme f,gura aba,xo), somente uma
njnb-á

ó3ãü""Êó.Õcm
n: iúllcm! c c urlL..rirt`

=
tÊãim`
CQ^Í'a

4.2.1.4          Aplicação no  projeto e  Referencias com  os Desenhos:

Todas as paredes internas e externas
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DEuSPR?VRgferências:

QCOB_VEST_ARQ_PCD_01_R01  -Planta,  cortes e detalhes
QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_R01 -Planta e elevações
QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01 -Planta, elev.  cortes e det. vestiários
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01  -Planta e elevação vestiário

4`2.1.5        Normas Técnicas relacionadas:

A\BNT NBF` 7170, TÜolo maciço cerâmico para alvenaria.,

kBNT  NBF`  8041,  Tijolo  maciço  para    alvenaria  -     Formae dimensões -
Padronização.,

A:BNT NBF` 8545, Execução de alvenaria sem função estrutural de tüolos e
blocos cerâmicos - Procedimento.,

ABNT N~BF` I5279-+ ., Cpmponeptes cerâmicos - Parte 1 :  Blocos cerâmicos para
aivenaria 6e vedação - Terminoiogia é requisjtos.,

4.2.2    Vergas e contra-vergas em concreto

4.2.2.1           Características e Dimensões do Material

As vergas serão de  concreto,  com dimensões aproximadas  O,10m x O,10m  (altura
e espessura),  e comprimento variável,  embutidas na alvenaria.

4.2.2.2          Seqüência de execução:

Estes elementos  deverão  ser embutidos  na  alvenaria,  apresentando comprimento
de  O,30m  mais  longo  em  relação  aos  doís  lados  de  cada  vão.  Caso,  por exemplo,  a janela
possua  1,20m de largura,  a verga e contra-verga terão comprimento de  1,80m.

4.2.2.3          Aplicação no  projeto e Referências com  os  Desenhos:

Em todas as interfaces entre esquadrias e parede do projeto.
-  Referênci.as:

QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01  -Planta, elev.  cortes e det. vestiários
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01  -Planta e elevação vestiário

4.3     ESTRUTURA DE COBERTURAS

4.3.1     Estrutura Metálica

4.3.1.1  Características e  Dimensões do Material

São utmzadas estruturas metálicas compostas por treliças, terças metálicas e
posteriormente das telhas metálicas leves.
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0 tipo de aço a ser adotado nos projetos de estruturas metáljcas deverá ser tipo ASTM
ou ASTM A572 gr50.  Parafusos para ljgações  principais -ASTM A325 -galvanízado a

Parafusos para ligações secundárias -ASTM A307-galvanjzaclo a fogo;

Eletrodos para solda elétrica -AWS-E70XX;

Barras redondas para correntes -ASTM A36;

Chumbadores para fixação das chapas de base -ASTM A36;

Perfis de chapas dobradas -ASTM A36;

ÊQndjções G era is refe rên.çiapara±jÊ2sÊç!±Êãgi

0   fabricante   da   estrutura   metálica   poderá   substftuir   os   perfis   que   indicados   nos
[)ocumentos  de  PROJETO  de  fato  estejam  em  falta   na   praça.   Sempre  que  ocorrer  tal
necessidade,  os  perfis deverão ser substituídos por outros,  constmídos do mesmo  material,
e com  estabjlk]ade e  resistência equívalentes às dos  perfis iniciais.

Em   qualquer  caso,   a   substituição   de   perfis  deverá   ser  previamente   submetk]a   à
aprovação  da   FISCALIZAÇÃO,   principalmente  quando   perfis   laminados  tenham   que  ser
substítuídos por perfis de chapa dobrados.

Caberá ao fabricante da estrutura metálica a vemcação da suficiência da secção útil de
peças  tracionadas  ou  fletidas  providas  de  conexão  parafusadas  ou  de  furos  para  quak]uer
outra finalidade.

Todas  as  conexões  deverão  ser  calculadas  e  detalhadas  a  pamr  das  infomações
contidas nos Documentos de PROJETO.

ütabst+:cd?on:*FidsecA°fi%açsÃ8°dEeFÊR%A#?dÂ:S£:expâ:*d=d£S+p:é;Ve':e:+ésri:°r
parafusadas.

As  conexões de  barras tracionadas  ou  comprimídas das treliças  ou  contraventamento
deverão   ser   dimensionadas   de   modo   a   transmitir   o   esforço   solicitante   indicado   nos
D,ocumentos de PROJETO, e sempre respenando o mínimo de 3000 kg ou metade do esforço
admissível  na  barra.

Para as barras fletidas as conexões deverão ser dimensionadas para os valores de força
cortante  indicados  nos  Documentos de  PROJETO,  e sempre  respeftando  o  mínimo  de  75%
de  força  coriante  admissível  na  barra;  havendo  conexões  a  momento  fletcir,  apljcar-se-  á
ctiériosemelhante.

quand:fnâ:Íàomn=xD#uS:#td=SdneaDOÉiÂ:##NOTgrpbÁs=csuo#geângulo,exceb
Quando  for  necessária  solda  de  topo,  esta  deverá  ser  de  penetração  total.  Toclas  as

soldas de importância deverão ser feitas na oficina,  não sendo admmda solda  no campo. As
superiícies das peças a serem soldadas deverão se apresentar limpas isenta de óleo, graxa,
rebarbas. escamas de laminacão e ferruaem imediatamente antes da execucão das soldas.
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atrjto.ASConexõesComParafusosASTMA325poderãoserdotipoesmagamentooudotipo

Todas as conexões parafusadas deverão ser provjdas de pelo menos dois parafusos. 0
diâmetro do parafuso deverá estar de acordo com o gabarito do perfil, devendo ser no mínjmo
¢1/2„.

Todos   os   parafusos   ASTM   A325   Galvanizados   deverão   ser   providos   de   porca
hexagonal de tipo pesado e de pelo menos uma arruela revenida colocada no lado em que for
dado o aperto.

Os furos das conexões parafusadas deverão ser executados com  um diâmetro ® 1/16"
superior ao diâmetro nominal dos parafusos.

Estes poderão ser executados por puncionamento para espessura de material até 3/4";
para  espessura  maior,  estes furos deverão ser obrigatoriamente  broqueados,  sendo,  porém
admitido  sub-puncionamento.  As  conexões  deverão  ser  dimensionadas  considerando-se  a
hipótese dos parafusos trabalharem a cisalhamento, com a tensão admissível correspondente
à hipótese da  rosca estar incluída  nos  planos de cisalhamento (=  1,05 t / cm2),

Os parafusos ASTM A325 galvanizados, quer em conexão do tipo esmagamento, como
tipo  atrito,  deverão  ser  apertados  de  modo  a  ficarem  tracionado,  com  70%  do  esforço  de
ruptura  por tração.

Os  valores  dos  esforços  de  tração  que  deverão  ser  desenvoMdos  pelo  aperto  estão
indicados  na tabela segujnte:

Parafusos (®) Força de tração (t)

1/2„ 5,40

5/8„ 8,60

3/4„ 12,70

7/8„ 17,60

1„ 23,00

1    1/8„ 25,40

1   1/4„ 32,00

1   3/8„ 38,50

11/2" 46,40
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Nas conexões parafusadas do tipo atrito,  as superfícies das partes a serem conectadas

deverão se apresentar limpas isenta de graxa, Óleo, etc.

Para  que  se  desenvolvam  no  corpo  dos  parafusos  as  forças  de  tração  indicadas  na
tabela  anterior,  o  aperto  dos  parafusos  deverá  ser  dado  por  meio  de  chave  calibrada,  não
sendo  aceito  o  controle  de  aperto  pelo  método  de  rotação  da  porca.  As  chaves  calibradas
deverão  ser  reguladas  para  valores  de  torque  que  correspondem  aos  valores  de  força  de
tração  indicados na tabela anterior.  Deverão ser feitos ensaios com  os  parafusos de modo a
reproduzir suas condições de uso.

Para  as  conexões  com  parafusos ASTM  A307  (ligações  secundárias)  e  as  conexões
das correntes,  poderão ser usadas porcas  hexagonais do tipo pesado,  correspondentes aos
parafusos ASTM A394.

Trans orte e Armazenamento

Deverão  ser tomadas  precauções  adequadas  para  evitar  amassamento,  distorções  e
deformações   das    peças    causadas    por   maniBeio    impróprio   durante    o    embarque    e
armazenamento da estrutura metálica.

Para tanto,  as paries da estrutura metálica deverão ser providas de contraventamentcL+
provisórios para o transporte e armazenamento.

As  partes estruturais que  sofrerem  danos deverão ser reparadas  antes da  montagem,
de acordo com a solicitação do responsável pela fiscalização da obra.

Montaaem..

A  montagem  da  estrutura  metálica  deverá  se  processar de  acordo  com  as  indicações
contidas   no   plano   de   montagem   (ver   documentos   de   detalhamento   para   execução   e
especmcações técnicas).

0 manuseio das partes estruturaís durante a montagem deverá ser cuidadoso, de modo
a  se  evftar  danos  nestas  partes;  as  partes  estruturaís  que  sofrerem  avarias  deverão  ser
reparadas ou substítuídas, de acordo com as solicitações da FISCALIZAÇÃO.

Os  serviços  de  montagem  deverão  obedecer  r©orosamente  às  medidas  lineares  e
angulares,  alinhamentos,  prumos e  nívelamento.

Deverão  ser  usados  contraventamentos   provisórios  de  montagem   em  quantk]ades
suficientes  sempre  que  necessário  e  estes deverão  ser mantidos enquanto  a  segurança  da
estrutura o exigir.

As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde necessárias e deverão
ser suficientes  para  resístir aos  esforços  devidos  ao  peso  próprio  da  estrutura,  esforços  de
montagem,  esforços  decorrentes dos  pesos e operação dos  equipamentos de  montagem  e,
ainda,  esforços devidos ao vento.

Garantia:

0   FABRICANTE   deverá  fomecer  "Certmcado  de   Garantia"   cobrindo   os   elementos
fomecidos  quanto  a  defeftos  de  fabricação  e  montagem  pelo  período  de  5  (cinco)  anos,
contados a partir da data de entrega definftíva dos SERVIÇOS.
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EjQ±
Toda a supemcie a ser pintada deverá estar completamente limpa,  isenta de gorduras,

umidade,  ferrugem,  incrustações,  produtos  químicos  d:iversos,  pingos  de  solda,  carepa  de
lamjnação,  furos,  etc...

A  preparação  da  superfície  constará  basicamente  de jateamento  abrasivo,  de  acordo
com as melhores Nomas Técnicas e obedecendo as segujntes Notas Gerais:

Depois da preparação adequada da superfície deverá ser aplicado 2 demãos de primer
epóxi  de  40  micras  cada  demão  e  posteriormente  2  demãos  de  esmaíte  alquídico  também
com 40 micras de espessura em cada demão.

Deverão  ser respeftados os  intervalos entre  as  demãos  conforme  a  especificação dcs
fabricantes.

Para  a  cor  do  esmarte  alquídico  é  indicado  o  amarelo  ouro,  confome  desenhos  de
arquítetura.

lnsDecão e testes:

F,scATLí\S\°SÇÂàse"ç°S  executadc@  estão  SuJeúos  à  inspeção  e  aceriação  por  parte  da

4.3.1.1.1  Nomas Técnicas  Relacionadas:

_ABNT NBR-8800 Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e
concreto de edifícios;
_ABNT NBR 6120-Cargas para cálculo de estruturas de edificações;
_ABNT NBR  14762 -Dimensionamento de perfis formados a frio;
_ABNT NBR-8800 -Detalhamento para  Execução e montagem de estruturas
metálicas;
_AISC -Manual  of Steel  Estructure,  9° edition.

4.3.1.2 Aplicação  no  Projeto

Estrutura da cobertura da quadra poliespohiva coberta.

4.4     COBERTURAS

4.4.1     Telhas Metálicas -onduladas calandradas e planas -aço pré-pintado branco

4.4.1.1  Caracterização e  Dimensões do Material

-Telhas onduladas calandradas de aço pré-pintado -cor branca.

-995  mm  (cobertura útil) x 50  mm  (espessura) x conforme projeto (comprimento)

-  Modelo de  Referencia;
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lsoeste -Telha  Standard  Ondulada  calandrada e  reta -OND  17 ou Super Telhas

ST 17/980 calandrada e reta

Seqüência de execução

A  colocação  deve  ser fei.ta  por fiadas,  jniciando-se  pelo  beiral  até  a  cumeejra,  e
simultaneamente em águas opostas.  Obedecer à inclinação do projeto e a inclinação   mínima
determinada  para cada tipo de telha. As primejras fiadas devem ser amarradas às ripas com
arame de cobre.

4.4.1.2          Aplicação no projeto e Referência com os Desenhos

Cobertura da Quadra  Poliesportiva e vestiários.
- Referências..

QCOB_VEST_ARQ_PCD_01_R01  -Planta, cortes e detalhes
QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_R01 -Planta e elevações
QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01  -Planta, elev.  cortes e det. vestiários
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01  -Planta e elevação vestiário

4.4.1.3           Normas Técnicas relacionadas:

ABNT NBR  14514:2008, Telhas de aço revestido de seção trapezoidal -Requisitos.

4.5     ESQUADRIAS

4.5.1       Esquadrias deAluminio

4.5.1.1  Características e  Dímensões do Material

As  esquadrias  Üanelas)  serão  de  alumínio  na  cor  natural,  fixadas  na  alvenaria,  em
vãos  requadrados e  nivelados com  contramarco.  Os vidros deverão ter espessura  mínima 6
mm.  Para especificação, observar a tabela de esquadrias anexo 7.5.

-Os  perfis em  alumínio natural variam de 3 a 5cm,  de acordo com  c> fabricante.
-Vidros  liso comum  incolor e miniboreal  incolor com 6  mm de espessura.

4.5.1.2 Sequênc!a de execução

A   colocação   das   peças   deve   garantir   perfeito   nivelamento,   prumo   e   fixação,
verificando  se  as  alavancas  ficam  suficientemente  afastadas  das  paredes  para  a  ampla
liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos:

Para   o   chumbamento   do   contramarco,   toda   a   superfície   do   perfil   deve   ser
preenchida  com  argamassa  de  areia  e  cimento  (traço  em  volume  3:1).   Utilizar  réguas  de
alumínio   ou   gabarito,   amarrados   nos   perfis   do   contramarco,   reforçando   a   peça   para   a
execução do  chumbamento.  No  momento da  instalação  do  caixilho  propriamente  dito,  deve
haver vedação com  mastique nos cantos inferiores,  para impedir jnfiltração nestes pontos.

4.5.1.3 Conexões e  interfaces com  c)s demais elementos construtivos:
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As  esquadrias  serão  fixadas  em  vergas  de  concreto,  com  O,10m  de  espessura,

embutidas na alvenarja, apresentando comprimento O,30m mais longo em relação às laterais
das janelas / portas.

4.5.1.4 Aplicação  no  Projeto e Referências com  os Desenhos:

-  Referências:

QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_R01 -Planta e elevações
QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01  -Planta, elev.  cortes e det. vestiários
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01  -Planta e elevação vestiário

4.5.1.5              Normas Técnicas relacionadas:

^BNT    NBF\    1082.1-1..    Esquadrias    externas    para    edificações    -    Parie    1:
Terminologia.,

FBNT NBF` 10821-2... Esquadrias externas para edificações -Parte 2:  Requisitos
e classificação;

4.5.2     Portas deMadeira

4.5.2.1           Características e  Dimensões do  Material:

Madeira
Deverá  ser  utilizada  madeira  de  lei,  sem  nós  ou  fendas,   não  ardida,   isenta  de

carunchos  ou  brocas.  A  madeira  deve  estar  bem  seca.  As  folhas  de  porta  deverão  ser
executadas  em  madeira  compensada  de  35  mm,  com  enchimento  sarrafeado,  semi-ôca,
revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces.

Os   marcos   e   alisares   (largura   scni)   deverão   ser   fixados   por   intermédio   de
parafusos, sendo no mínimo s parafusos por marco.

Ferragens
As ferragens deverão ser de latão ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio e zinco,

com  partes de aço.  0 acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem  suportar com
folga  o  peso das  portas e  o  regime  de trabalho  que venham  a  ser submetidas.  Os  cilindros
das fechaduras deverão  ser do tipo  monobloco.  Para  as  porias  externas,  para  obtenção de
mais segurança, deverão ser utmzados cilindrc)s reforçados. As portas internas poderão utilizar
cilindros  comuns.

Nas  portas  indicadas  em  projeto,  onde  se  atende  a  NBR  9050,  serão  colocados
puxadores especiais,  nos dois lados (interno e externo) de cada porta.

4.5.2.2          Seqüência de execução:

Antes  dos  elementos  de  madeira  receberem  pintura  esmalte,  estes  deverão  ser
lixados e receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e polimento,
até possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas.

4.5.2.3          Aplícação no  projeto e  F`eferências com  os Desenhos:

-  Portas revestidas:  com  pintura esmalte cor PLATINA,
•. Conjuntos Marcos e Alisares:  pintura esmalte,  cor PLATINA;
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-Conjuntos de fechadura e maçaneta;
-  Dobradiças (3 para cada folha de porta);
-  Puxadores (barra metálica  para acessibiljdade).

- Referências:
QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01  -Planta, elev.  cortes e det. vestiárjos
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 -Planta e elevação vestiário

4.5.2.4        Normas Técnicas relacjonadas:

P:PNT_ NBF\ 7203..  Madeira serrada e beneficiada;
FBNT NBF` 15930-1.. Porias de madeira para edificações -Parie l : Terminologiae simbologia;
ABNT NBR 15930-2.` Portas de madeira para edificações ~ Parte 1 :  Requisitos.

4.6      lMPERWIEAB[LIZAÇÕES

4.6.1     Tinta Betuminosa

4.6.1.1            Caracterização e Dimensões do Material:

Tinta asfáltica para concreto,  alvenarias,  ou composição básica de asfalto a  base
de solvente. Anticorrosiva e impermeabilizante.

4.6.1.2           Sequência de execução:

A superfície devera estar limpa,  retirada toda a sujeira e empecjlhos que
comprometam a eficiência do produto.

A forma correta e a aplicação com duas demãos,  sendo cada uma em sentidos
diferentes,  necessitando um tempo de  12 horas em a  la e a 2a demão.

A pintura impermeabilizante deve cobrir toda a superfície da fundação,  conexões e
interfaces com os demais elementos construtivos.

4.6,1.3          Aplicação  no  projeto e Referência  com  os Desenhos:

-Vigas  Baldrame
•  Referências:

QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 -Planta e elevação vestiário

4.6.1.4           Nc>rmas Técnicas relacionadas

ABNT NBR 9575 -lmpermeabilização -Seleção e projeto
ABNT NBR 9574 -Execução de impermeabilização -Procedimento
ABNT NBR  15352 -Mantas termoplásticas de  polietileno de alta densidade

(PEAD) e ae polietileno linear (PEBDL)  para impermeabilização
ABNT NBR 9685 -Emulsão asfáltica  para impermeabilização
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4.7DEUÁõRÃVÉffMENTos/REVES"ENTOS

Foram  definidos  para  acabamento  materiais  padronjzados,   resistentes  e  de  fácil
aplicação.  Antes  da  execução  do  revestimento,  deve-se  deixar transcorrer tempo  suficiente
para  o assentamento da  alvenaria  (aproximadamente 7 dias) e  constatar se  as juntas estão
completamente  curadas.  Em  tempo  de  chuvas,  o  intervalo  entre  o térmico  da  alvenaria  e  o
início do revestimento deve ser maior.

4.7.1     Pintura de superfícies Metálicas

4.7.1.1           Características e  Dimensões do  Material

As superfícies metálicas receberão pintura a base de esmalte sintético conforme
especificado em  projeto e quadro abaixo.

Material: Tinta esmalte sintético CORALIT
Qualidade:  de  primeira  linha
Cor:  amarelo ouro (estrutura de cobertura).
Acabamento:  acetinado
Fabricante:  Coral  ou equivalente

Figura  1 :  cor amarela para pintura sobre estrutura de aço.

4.7.1.2              Sequência de execução

Aplicar Pintura de  base com  primer:  Kromik Metal  Primer 74 ou equívalente
Pintura de acabamento
Número    de    demãos:    tantas    demãos,    quantas    fcmem    necessárias    para    um

acabamento perfefto,  no mínimo duas.  Deverá ser rigorosamente observado o intervalo entre
duas demãos subseqüentes indicados pelo fabricante do produto.

Deverão ser observadas as especmcações constantes no projeto estrutural metálico
de referência.

4.7.1.3             Aplicação  no  projeto e Referência com os Desenhos

-  Estrutura metálica treliçada da quadra  poliesporiiva cx)berta;
-AJambrado metálico do contomo da Quadra.,
-Tabelas,  commãos, traves.

-  Referências:

QCOB  VEST  ARQ   PCD   01   R01  -Planta,  cortes e detalhes
QCOB=VEST=ARQ=PLE=02=R01 -Planta e elevações
QCOB  VEST  ARQ   PLE  05   R01  -Detalhes

4.7.1.4              Nomas Técnicas relac!onadas:

_A`BNT NBF` 11702.. Tintas para construção civil -Tintas para edificações não
industriais -Classificação;
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D,':nsri#rS.#.!BD£^1^3^3f::IÀnt^a^SP_a^rÊ,C_P_nstruçãocivil~Execuçãodepinturasemedificações

não industriais - Preparação de superfície.

4.7.2    Paredes externas -PinturaAcrilica

4`7.2.1               Características e  Dimensões do Material

As  paredes  externas  receberão  revestimento  de  pintura  acrílica  para  fachadas
sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco.

-   Modelo  de   Referencia:  tjnta  Suvinil   Fachada  Acrílico   contra   Mjcrofissuras,   ou
equivalente,  nas cores  indicadas no item 4.7.2.3.

4.7.2.2              Sequência  de execução:

Ressalta-se  a   importância  de  teste  das  tubulações   hjdrossanitárias,   antes  de
iniciado  qualquer  serviço  de  revestimento.  Após  esses  testes,  recomenda-se  o  enchimento
dos rasgos feitos durante a execução das instalações,  a limpeza da alvenaria,  a remoção de
eventuais  saliências  de  argamassa  das  justa§.  As  áreas  a  serem  pintadas  devem  estar
perfeitamente secas, a fim de evitar a formação de bolhas.

0 revestimento ideal deve ter três camadas: chapisco, emboço e reboco ljso, antes da
aplicação da massa corrida.

4.7.2.3          Aplicação  no  projeto e Referências com  os Desenhos.

- Fachada fundos vestiário - Cor Branco Gelo
- Pilares de concreto da quadra -Cor amarelo ouro
- Estrutura de concreto -Cor Branco Gelo.

-  Referêncjas:

QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_R01 -Planta e elevações

4.7.2.4           Normas Técnicas relacionadas:

A^\^Pr++ .yBF`:1702..  Tintas  para  construção  civil  -Tintas  para  edificações  não
industriais--Classificação;

N~BN.T  .N?P :32_45..   Tintas  para  construção  civil  -  Execução  de  pinturas  em
edificaçõe_snãoindustriais-prepara;:Éàrdés_u;ã'ffá€.

4.7.2.5          Seqüência de execução

Ressalta-se   a   importância   de  teste  das  tubulações   hidrossanitárias,   antes   de
iniciado  qualquer serviço  de  revestimento.  ApÓs  esses testes,  recomenda-se  o  enchimento
dos rasgos feitos durante a execução das instalações,  a limpeza da alvenaria,  a remoção de
eventuais saliências de argamassa das justas e o umedecimento da área a ser revestida.

As peças serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas externas,
obedecendo   rigorosamente   a   orientação   dci  fabricante   quantc)  à   espessura   das  juntas,
realizando o rejuntamento com rejunte epóxi, recomendado pelo fabricante.

4.7.2.6          Aplicação no  proje{o e  Referências com  os Desenhos:
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-  Referências:

QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_R01 -Planta e elevações
QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01  -Planta, elev.  cohes e det. vestiários
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01  -Planta e elevação vestiário

Normas Técnicas relacjonadas:
A:_B_y: rlp_P _1~3;755..  Revestimentp dp  pa!edes externas e fachadas com  placas

cerâmicas-ecomutiiizaçãodóaróà:i;á-ss;;áa;t-er--árãó:Jí;:;;:;

4.7.3    Paredes internas -áreas molhadas

Nas  paredes  dos  Vestiários  serão  aplicadas  pintura  acrílica  sobre  fundo  selador
como nas paredes externas,  conforme esquema de cores definjdo no projeto.

Pintura:

-As paredes (acima do rodapé até o teto) receberão revestimento de pintura acrílica
sobre fundo selador,  aplicada sobre o reboco desempenado fino,  cor:  BRANCO GELO.

-Modelo    de    referência:    Tinta    Suvinil    Banheiros    e    Cozinha    (acrmca),    ccim

acabamento acetinadci, cor Branco Gelo,  ou equivalente.

4.7.3`1           Aplicação nc>  Projeto e Referências com os Desenhos:

-Vestiário -pintura acrílica cor Branco Gelo.

-  Referências:

QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01  -Planta, elev.  cortes e det. vestiários

4.7.4    Pisoem cerâmica40x40 cm

4.7.4.1           Caracterização e  Dimensões do Material:

- Pavimentação em piso cerâmico PEl-5;
- Peças de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x O,40m (largura)
-    Modelos de  Referência:  Marca:  Eliane;  Coleção:  Cargo  Plus Gray,  Cor:

Cinza.(400mm x 400mm)

4.7.4.2          Sequência  cle execução:

0 piso será revestido em cerâmica 40cmx40cm branco gelo PEl-05, assentada com
argamassa  industrial  adequada  para  o  assentamento  de  cerâmica  e  espaçadores  plásticos
em cruz de dimensão indicada pelo modelo referência. Será utilizado rejuntamento epóxi cjnza
platina com  dimensão indicada  pelo  modelo referência.

4.7`4.3          Conexões e interfaces com  os demais elementos construtivos:
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assentamento  de  cerâmíca.  sobre  contrapiso  de  concreto.  0  encontro  com  os fechamentos
verticais  revestidos com  cerâmica.

4.7.4.4          Aplicação no projeto e Referencias com os Desenhos:

-Vestiários -cor cinza;

-  Referências:

QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01  -Planta, elev.  cortes e det. vestiários

4.7.4.5           Normas Técnicas relacjonadas:

i\BNT    NBF`    9817,    Execução    de    piso    com    revestimento    cerâmico    -
procedjmé;nto.,

ABNT NBR  13816,  P/acas ceíâm/.cas para revesf/.menío -Termí.no/og/.a;
APNT_ NBF` 138i7 ,  Placas cerâmicas para revestimento -Ciassificaéão.,
A:BNT NBF` 13818, Placas cerâmicas para revestimento -Especificação e

métodosd-eensaios;

4.7.5    Piso em cimento desempenado (calçada)

4.7.5.1           Caracterização e  Dimensões do Material:

-  Pavimentação em cimento desempenado,  com argamassa de cimento e areia;
com 3cm de espessura e acabamento camurçado;

-   Placas de:  aproximadamente  1,00m  (comprimento) x  1,00m  (largura) x 3cm

(altura)

4.7.5.2          Sequência  de execução:

- Serão executados  pisos cimentados com  3cm  de  espessura  de cimento e areia,
traço  1:3,  acabamento camurçado,  sobre piso de concreto com 7 cm de espessura.  Os pisos
levarão juntas de dilatação com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m.  Deve ser
prevísto um traço ou a adição de aditivos ao cimentado que resultem em um acabamento liso
e pouco poroso.  Deve ser considerada declividade mínima de 0,5% em direção às canaletas
ou pontos de escoamento de água. A superfície final deve ser desempenada.

4.7.5.3          Aplicação no projeto e Referencias com os Desenhos:

-calçadas de acesso e de contorno da quadra e vestiários;

-Referências:

QCOB_VEST_ARQ_PCD_01_R01 -Planta, cohes e detalhes
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01  -Planta e elevação vestiário

4.7.5.4           Normas Técnicas relacionadas:

ABNT NBR 12255..1990 -Execução e utilização de passeios públicos.

4.7.6     Piso industrial  polido (quadra)
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Caracterização e Dímensões do Material.

Piso  i.ndustrial  polido,  em  concreto  armado,  fck 25Mpa  e demarcação  da  quadra
com  pintura  à  base  de  resina  acrílica  e  tinta  epóxi  antiderrapante  nas  cores  azul,
amarela,  laranja e branca e verde.

Estrutura do
-Espessura da placa:  9cm -com tolerância executiva de +1cm/Ú,5cm;
-Armadura superior,  tela soldada  nervurada Q-92 em painel:

•     A amadura deve ser constftuída por telas soldadas CA-60 fomecidas em painéis e

que atendam  a NBR 7481.
-Barras de transferência:  barra de aço liso ¢=12,5mm;  comprimento 35cm,  metade pintada

e engraxada;

-Sub Basei

•     A sub base de gcm com tolerância executiva de +2cm/-1cm deverá ser preparada

com  brita graduada simples,  cx)m  granulometria com  diâmetro  máximo de  19 mm.

4.7.6.2              Sequência de execução:

-Preoaro daê±
•     A  compactação  deverá  ser efetuada  com  sapo  mecânicx)  ou  com  pkacas  vibratórias;

nas    regiões    confinadas,    próximas    aos    pilares    e    bases    deve-se    proceder    à
compactação   com   placas  vjbratórias,   de   modo   a   obter-se   pelci   menos   100%   de
compactação na energia do proctor modmcado.

-±so.lamento da  placa  e sub-base:
•     0 jsolamento entre a placa e a sub-base, deve ser feito com filme plástico  (espessura

mínima de O,15mm),  como  as denomin@das lonas  pretas;  nas regiões das emendas,
deve-se promover uma superposição de pelo menos 15cm.

•     As fomas devem  ser rígidas  o suficiente  para suportar as  pressões e ter linearidade
superior a 3mm em 5m;

-  Colocacão das armaduras:
•     A  amadura  deve  ter  suas  emendas  feitas  pela  superposição  de  malhas  da  tela

soldada,  nos sentidos transversajs e longitudinais.

-Plano de concretaaem:
•     A execução do  piso  deverá ser fefta  por faíxas,  onde  um  longo  pano é  concretado e

posteriomente as placas são cortadas, fazendo com que haja continuidade nas juntas
longmdinais.

-Acabamento suDerficial:
•     A   regularização   da   superfícíe   do   concreto   deve   ser   efetuada   com   ferramenta

denominada  rodo  de  corte,  aplicado  no  sentido  transversal  da  concretagem,  algum
tempo após a concretagem,  quando o material está um pouco mais rigido.

-  DesemDeno mecânico do concreto:
•      Deverá  ser executado,  quando  a  superfícíe  estíver  suficientemente  rígida  e  livre  da

água  superficial  de exsudação.  A  operação  mecânica  deve ser executada quando o
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DEUS&8fl¥fBto  suportar  o  peso  de  uma  pessoa,  deixando  uma  marca  entre  2  a  4mm  de

profundidade.  0  desempeno  deve  iniciar-se  oriogonal  à  direção  da  régua  vibratória,
obedecendo sempre  a  mesma  direção.  Após  o desempeno,  deverá  ser executado  o
alisamento superficial  do concreto.

-Cura:

TA cura do piso pode ser do tipo química ou úmida.  Nos locais onde houver pintura, a
cura química deverá ser removida conforme especificação do fabricarite

-âerraqem d_as iuntas:
•     As juntas  do tipo serradas deverão ser cortadas  logo  (em  profundidade  mínima de  3

cm)  após  o  concreto  tenha  resistência  suficiente  para  nãc;  se  desagregar  devendo
obedecer à ordem cronológica do lançamento;-s-

•     A selagem  das juntas deverá ser feita quando o concreto estiver atingido  pelo menos
70%  de sua  retração final;

•     Quando  não indicado em  projeto,  deve-se considerar declividade mínima de 0,5% no
sentido do eixo transversal ou do longitudinal para as extremidades da quadra devendo
neste caso, todos os ajustes de declividade serem iniciados no preparo do sub leito.

ApÓs  a  completa  cura  do  concreto  (aprox.  30  dias),  a  superfície  deve  ser  preparada  para
receber  a  pintura  demarcatória.  Lavar ou  escovar,  eliminando toda  poeira,  partículas  soltas,
manchas   gordurosas,   sabão   e   mofo.   ApÓs   limpeza   e   secagem   total,   fazer   o   molde
demarcando  a  faixa  a  ser  pintada,  com  aplicação  da  fita  crepe  em  2  camadas,  tc>mando
cuidado para que fiquem bem fixas,  uniformes e perfeitamente alinhadas.

4.7,6,3          Aplicação no projeto e Referencias com os Desenhos:

-Piso da quadra  poliesportiva coberta.

-  Referências:

QCOB  VEST  ARQ   PCD  01   R01  -Planta, cories e detalhes
QCOB=VEST=ARQ=PLE:04.=R01 -Planta e elevação vestiário

4.7.6.4           Normas Técnicas relacionadas:

NBR 7480 -Barí`as e fíos de aço destinados a armaduras para concreto armado.
NBR 7481  -Tela de aço soldada,  para armadura de concreto.
NBR 7212 -Execução de concreto dosado em central -Procedimento.
NBR  11578 -Cimento  Portland Composto.
NBR 5735 -Cjmento  Portland  de Alta  Resistência  lnicial.
NBR 5733 -Cimento  Portland  de Alto  Forno.
NBR  11801  -Argamassa de Alta  Resistência  Mecânica  para Pisos.
NBR 5739 - Ensaio de Compressão de Corpos de Prova Cilíndricos.
NBR 7223 - Determinação da Consistência pelo Abatimento de Tronco de Cone -

"étodo de Ensaio.
_ASTM  C309-03 -Standard  Specifi  cation for Liquid  Membrane  Forming Copounds for
Curing  Concrete.
_ASTM  E -  1155/96 -Standard Test Method for Determining  FF  Floor Flatness and  FL
Floo  Levelness  Numbers.

BS 8204-2:2003 -Screeds,  Bases and  in  Situ  Floorings -Part 2:  Concrete Wearing
§urfaces.
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4.7.7` 1            Características e  Dimensões do Materi.al:

- Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre fundo selador.

4`7.7.2          Aplicação  no projeto e Referências com  os Desenhos:

-  Referências:

QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 -Planta e elevação vestiári.o

4.7.8     Louças

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das cubas
e dos lavatórios, o projeto adota todas as louças na cor branca e com as seguintes sugestões,
conforme modelos de referência abajxo.

4.7.8.1            Caracterização do Material:

Os modelos de referência estão indicados no anexo 6.4 (louças e metais).

4.7 8.2          Aplicação  no  projeto e F3eferências com  os Desenhos:

-Vestiários Masculino e Feminino.

-  Referêncías:

QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 -Planta e elevação vestiário

4.7.9     Metais / Plásticos

Visando  facilitar a  aquisição  e  futuras  substituições  das torneiras,  das  válvulas  de
descarga  e  das  cubas  de  inox,  o  projeto  sugere  que  todos  os  metais  da  escola  sejam  de
marcas difundidas, conforme modelos de referência abaixo.

Serão  sugeridos  neste  Memorial  apenas  os  itens  de  metais  aparentes,  todos  os
complementos  (ex.:  sifões,  válvulas  para  ralo das  cubas,  acabamentos dos  registros)  foram
incluídos   na   planilha   orçamentária,    seguindo   o   padrão   de   qualidade   das   peças   aqui
especificadas.

4.7.9.1            Caracterização do Material:

Os modelos de referência estão indicados na tabela 7.3 (louças e metais).

4.7.9.2          Aplicação no projeto e Referências com os Desenhos:

-\/estiárjos Masculino e  Feminino.

-  Referências:

QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01  - Planta e elevação vestiário
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4.7.10  Bancadas em granito

4.7.10.1         Característícas e  Dimensões do  Material:

Granito cinza andorinha,acabamento  Polido

-  Dimensões variáveis,  conforme projeto.
- As bancadas deverão ser instaladas a 90cm do piso.
- Espessura do granito: 20mm.

4.7.10.2        Sequência deexecução:

A fixação  das  bancadas de granito só poderá ser feita  após  a  colagem  das  cubas
(realizada  pela  marmoraria).  Para  a  instalação  das  bancadas  de  granito,  deve  ser feito  um
rasgo no reboco,  para o chumbamento dentro da parede.

-Nas  bancadas,  haverá  %  parede  de  tijolos  (espessura  10cm)  para  apoio  das
bancadas.

4.7.10.3        Aplicação  nc>  Projeto e Referências com  os Desenhos:

-Vestiários;

-  Referências:

QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01  -Planta, elev.  cortes e det. Vestiários
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5     HIDRÁULICA
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5.iDEisNP§¥VÁ¥AÇÕESDEÁGUAFRIA

Para o cálculo da  demanda de consumo de água do Projeto da Quadra Coberta  com
Vestiários foi considerado o abastecimento através do sistema de abastecimento público para
o reservatório previsto para a Quadra .

5.1.1     Sistema de Abastecimento

Para  o  abastecimento de  água,  foi  considerado  um  sistema  indireto,  ou seja,  a  água
proveniente   da   rede   pública   não   segue   diretamente   aos   pontos   de   consumo,   ficando
armaz:enada em  reservatório,  que têm  por finalidade  principal  garantir o suprimento de  água
da edificação em  caso de  interrupção do abastecimento  pela concessionária local de água e
uniformizar a pressão nos pontos e tubulações da rede predial. A reserva que foi estipulada é
equivalente a  dois consumos diários da edificação.

A água da concessionária lc>cal, após passar pelo hidrômetro cla edificação, abastecerá
diretamente  o reservatório  instalado em  local  especificado em  projeto,  com  capacidade  para
1.000L.  A  água,  a  pariir  do  reservatório,  segue  pela  coluna  de  distribuição  predial  para  a
edificação,  como consta nos desenhos do projeto.

5.1.2     Ramal  predial
Os  hidrômetros deverão  ser  instalados  em  local  adequado,  a  1,50m,  no  máximo]  da

testada  do  imóvel  e  devem  ficar abrigados  em  caixa  ou  nicho,  de  alvenaria  ou  concreto.  0
hidrômetro terá dimensões e padrões conforme dimensionamento da concessionária local de
água e esgoto.

abastecAe,poaf:rsed:atháf,roômDeett:,hha:Ve:r,ivr:ma:etsusbou'da.çãpoes::aiã:gà;:oE:cÁgRuíagéd::,%ra:
do hidrômetro de consumo.

5.1.3     Reservatório

0  reservatório  é  destinado  ao  recebimento  da  água  da  rede  pública  e  à  reserva  de
água  para  consumo,  proveniente  da  rede  e  recalcada  através  do  conjunto  motor-bomba.  A
casa de máquinas,  localizada abaixo do reservatório,  é destinada a instalação dos conjuntos
motor-bomba (não contemplados neste projeto).

5.1.4     Normas Técnicas relacionadas

-            ^BNT NBF\ 5626, lnstalação predial de água fria.,
-           ABNT NBF` 5648, Tubo e conexões de pvc-U com junta soldável para

sistemas prediais de água fria - Requisitos.,
-           ABNT NBF` 5680, Dimensões de tubos de pvc rígido.,
-           A\BNT NBF` 5683, Tubos de pvc -Verificação da resistência à pressão

hidrostàtica interna.,
-           A\BNT NBF` 982.1, Conexões de pvc rígido de junta soldável para redes de

distribuição de água - Tipos - Padronização.,
-            A:BNT NBF` 1412.1, Ramal predial -Registros tipo macho em ligas de cobre -

Requisitos.,
A:BNT NBF` 148]7 , Ducha Higiênica -Requisitos e métodos de ensaio.,
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:.^^  ~  _Aí:í£y_:_ ypR 14878, l.igações flexíveis para aparelho,s hidráulicos sanitários -Requisitos e métodos de ensaio.,

=._ _  _  _F±£yT N?F¢ 150?7-1, Aparelhos sanitários de materiai cerâmico -Parte i :Requisitos e métodos de ensaios.,

:__      ,   A:BNT NBP.15997-2, Aparelhos sanitários de material cerâmico -Parte 2:Procedimentos para instalação.,

=_ _  _    A\,PNT NPF` 15296, Instalações hidráulicas prediais -Chuveiros ou duchas -Requisitos e métodos de ensaio.,

ensa,o,-           A`BNT NBR 15423, Válvulas de escoamento-Requisitos e métodos de

=      .     A:BNT NBFU5704-1, Registro-Requisitos e métodos de ensaio ~ Parte l..Registros de pressão.,

;,^^ ^ _A:í£y.T:ypF_1_5_7_9f , lnstalações hidráulicas prediais -Registro de gaveta -Requisitos e métodos de ensaio.,

-            DMNE -Código de lnstalações Hidráulicas.,

-            EB-368/72 -Tome/.ras;

-            NB-S3]183 -Locais e lnstalações sanitárias Modulares.

5.2     lNSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO

A instalação predial de esgoto sanitárjo foi baseada segundo o Sistema Dual que consiste
na  separação  dos  esgotos  primários  e  secundários  através  de  um  desconector,  conforme
ABNT NBR 8160 -Sistemas prediais de esgoto sanitário -Projeto e execução.

As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas dos blocos e fora das
projeções  dos  pátios.  Todos  os  tubos  e  conexões  da  rede  de  esgoto  deverão  ser em  PVC
rígido.

0   sistema   predial   de   esgotos   sanitários   consiste   em   um   conjunto   de   aparelhos,
tubulações, acessórios e desconectores e é dívidido em dois subsistemas:

5.2.1     Subsistema de coleta e Transporie

Todos  os  trechos  horizontais  previstos  no  sistema  de  coleta  e  transporte  de  esgoto
sanitário  devem   possibilitar  o  escoamento  dos  efluentes  por  gravidade,   através  de   uma
declividade constante.  Recomendam-se as seguintes declividades  mínimas:

-             1,5%  para tubulações com  diâmetro  nominal  igual ou  inferior a 75mm;
-             1%  para tubulações com diâmetro  nominal  igual ou superior a l00mm.

Os   coletores   enterrados   deverão   ser   assentados   em   fundo   de   vala   nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano  à
tubulação durante a colocação e compactação.  Em situações em que o fundo de vala possuir
material  rochoso ou  irregular,  aplicar uma camada de areia e compactar,  de forma a garantir
o  nivelamento e  a  integridade  da tubulação  a  ser instalada. Após  instalação e  verificação  do
caimento  os tubos deverão  receber camada de areia  com  recobrimento  mínimo  de  20cm   .
Em  áreas  sujeitas  a  trafego  de  veículos  aplicar  camada  de  10cm  de
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conBE8iopRp°avrEaRÁproteçãodatubuiação.Apósrecobrimentodostubospoderáseravala
recoberta com solo normal.

5.2.2    Subsistema de ventilação

Todas as colunas de ventilação devem  possuir terminais de ventjlação  instalados em
suas  extremidades  superiores  e  estes  devem  estar  a  30cm  acima  do  nível  do  telhado.  As
extremidades abertas de todas as colunas de ventilação devem ser providas de terminais tipo
chaminé, que irnpeçam a entrada de águas pluviais diretamente aos tubos de ventilação.

5.2.3     Solução lndividual de Destinação cle Esgotos sanitários

.  Essa  solução  corisiste  num  conjunto  de fossa sépti.ca,  filtro  anaeróbico  e sumidouro
a serem construídos conforme o F'rojeto.

0  dimensionamento  dessas  utilidades foi  baseado  em  uma  população  de  projeto  de
130  pessoas,  e  as  diretrjzes  das  ABNT  NBR  7229  -Projeto,  construção  e  operação  de
sistemas  de  tanques  séptjcos  e  ABNT  NBR   13969  -Tanques  sépticos  -Unidades  de
tratamento  complementar  e  disposição  final  dos  efluentes  líqujdos  -  Projeto,  construção  e
operação.

5.2.4    Normas Técnicas Relacionadas

-   A:BNT NBR 7229, Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos.,

-.  FBNT NBP.7362-2: Si_stemas enterrados para condução de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede maciça.,

-__ A_ByT NBP 7867.,, Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para
sistemas de esgoto sanitário.,

- . AB.NT NBF` 7968,  Diâmetros nominais em tubulações de saneamento nas áreas de
rede de distribuição, adutoras, redes coietoras de esgotó e interceptores -Padronizaçá;.,

-   ABNT NBF` 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário -Projeto e execução.,

-.   A{BNT.l+BF` _9051, 4nel de borracha para tubulações de PVC rígido coletores de
esgoto `sanitário - Especificação.,

-   A;BNT NBF` 9648, Estudo de concepção de sistemas de esgcito sanitário -
Procedimento.,

-   A;BNT NBR 9649,  Projeto de redes coletoras de esgoto sanitáric] -Procedimento.,

-   A:BNT NBF` 9814, Execução de rede coletora de esgoto sanitário -Procedimento.,

-   A:BNT_NBF` _10569,  Conexões de PVC rígido com junta elás[ica,  para coletor de
esgoto sanitário - Tipos e dimensões - Padronização;

-   A`BYT NBP 12266, Projeto e e_xecução de valas para assentamento de tubulação de
água esgoto ou drenagem urbana - Procedimento;
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-   ABNT NBF` 13969, Tanques sépticos -Unidades de tratamento complementar e

disposição final dos efluentes líquidos -Projeto, construção e operação.,

-. ABNT NBF` 14486, Sistemas enterrados para condução de esgoto sanitário -Projeto
de redes coletoras com tubos de PVC.,

-    Normas  Regulamentadoras do Capítulo V,  Título  11,  da CLT,  relativas à Segurança e
Medicina  do Trabalho:

-   NF` 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho.,

-   F`esoluçáo CONi"A S77  - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de
Esgotamento Sanitário.

5.3     SISTEMAS  DE PROTEÇÂO CONTRA INCÊNDIO

A  classificação  de  risco  para  as  edificação  do  presente  projeto  é  de  risco  leve.  São
exigidos os seguintes sistemas:

•    Sinalização  de  segurança:   as  sinalizações  auxiliam   as  rotas  de  fLiga,   orientam  e
advertem os usuários da edificação.

•    Extintores  de   incêndio:   para  todas   as   áreas  da   edificação   os   extintores  deverão
atender a cada tipo de classe de fogcj A,  8 e C. A locação e instalação dos extintores constam
da planta baixa e dos detalhes do projeto.

•    lluminação   de   emergência:   o   sistema   adotado   foi   de   blocos   autônomos,   com
autonomia   mínima  de   1   hora,   instalados   nas   paredes,   conforme   localização   e   detalhes
indicados  no projeto.

•    SPDA  -  Sistema  de  proteção  contra  descargas  atmosféricas:   o  sistema  adotado,
concepções,  plantas e detalhes constam no projeto.

5.3.1     Normas Técnicas Relacionadas

-   NFe.2.3 -Proteção Contra lncêndios.,

-   NF` 26 - Sinalização de Segurança.,

-   A:BNT NBF` 5419, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas.,

-   ABNT NBR 7195,  Cones para segurança;

-   A:BNT NBF` 9077 , Saídas de Emergência em Edifícios;

-   ABNT NBR 10898,  S/.síema cJe j./umí.nação de emergênc/.a;

-   A:BNT NBF\ 12693,  Sistema de proteção por extintores de incêndio;

-   ABNT NBF` 13434-1, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico -Parte 1 :
Princípios de projeto;

-   ABlm NBF` 13434-2, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico -Parte 2:
Símbolos e suas formas, dimensões e cores;

-   A`BNT NBF` 15808í Extintores de incêndio poriáteis.,

-    Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local;
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6.1      lNSTALAÇOES  ELÉTRICAS

No projeto  de  instalaçôes  elétricas foram  definidos distribuição geral  das  luminárias]

pontos  de força,  comandos,  circuitos,  chaves,  proteções  e  equipamentos.  0  atendimento  à
edificação foi considerado em  baixa tensão,  conforme a tensão operada pela concessionária
local em  110V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com  base o critério de queda
de tensão máxima admissível  considerando a distância aproximada de 20  metros do quadro
geral   de   baixa   tensão   até   a   subestação   em   poste.   Caso   a   distância   seja   maior,   os
alimentadores deverão ser redimensionados.

Os   circuitos   que  serão   instalados   seguirão  os   pontos  de   consumo   através  de
eletrodutos,  conduletes e caixas de passagem. Toc!os os materiais deverão ser de qualidade
para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.

A  partír  dos  QD,   localizado  no  acesso  ao  deposito,   que  seguem  em  eletrodutos
conforme especificado no projeto.

Todos  os  circuitos de tomadas  serão dotados  de  dispositivos  diferenciais  residuais
de   alta   sensibilidade   para   garantir  a   segurança.   As   luminárias   especificadas   no   projeto
preveem  lâmpadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e luz mista,  reatores
eletrônicos de alta eficiência,  alto fator de  potência e  baixa taxa de distorção  harmônica.

0  acionamento   dos   comanclos  das  luminárias  é  feito   por  seções.   Dessa  forma
aproveita-se  melhor  a  iluminação  natural  ao  longo  do  día,   permitindo  acionar  apenas  as
seções que se fizerem necessária,  racionalizando o uso de energia.

6.1.1     Normas Técnicas Relacionadas

-    NF` 10 ~. Segurança em lnstalações e Serviços em Eletricidade;

-    A`BNT NBF` 5382` Verificação de iluminância de interiores.,

-    ABNT NBR 5410,  /nsfa/ações e/éír/.cas de ba/.xa Íensão;

-    ABNT NBR 5413,  //um/`r)ánc/.a de /.níer/.ores;

-    ABNT NBF` 5444, Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais`,

-    ABNT NBR  5461,  //{/m/.nação;

-    ABNT NBR 5471,  Condufores e/éír/cos;

-    P:BNT NBF` 6689, Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais.,

-    A:BNT NBF` 10898,  Sistema de iluminação de emergéncia;

-    ABNT NBF` lEC 60081,  Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral;

-    ABNT NBF` lEC 60669-2-1,  Interruptores para instalações elétricas fixas residenciais e
similares -Parte2-1 :  Requisitos particulares -Interruptores eletrônicos;

-    ABNT NBF` lEC 60884-2~2,  Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo -Parte 2-2:
Requisitos pariiculares para tomadas para aparelhos.,

-    ABNT NBF` NM 247-1,  Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensões nominais
até 450n50 V -Paíte  1 :  Requisitos gerais (lEC 60227-1,  MOD):

-    ABNT NBF` NM 60669-1, Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e  análogas
-Parte  1 :  Requisitos gerais (lEC 60669-1 :2000,  MOD);

-   ABNT NBR NM 60884-1,  P/ugues e Íomac/as para uso domésí/.co e aná/ogo -Parie  7..
Requisitos gerais (lEC 60884-1 :2006  MOD).
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7.1     TABELA DE D!MENSÕES  EÁREAS

7.2     TABELA DE REFERENCIA DE CORES E ACABAMENTOS
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7.3     TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE LOUÇAS E METAIS
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7.4     TABELA DE ESQllADRIAS DE MADEIRA

7.5     TABELA  DE  ESQUADRIAS  DE ALUIVIINIO
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7.6     LISTAGEM  DE DOCUMENTOS

7.6.1      DOCUMENTOS

7.6.2     PRODUTOS GRAFICOS -ARQUITETURA -05 pranchas

7.6.3     PRODUTOS GRAFICOS -ESTRUTURA -15 pranchas

Estrutura de Concreto

i`1c!cacià    .

Fo`.ma  Dé`'  nivc-13r!il                                       `                       1:75`     `
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`;-icoE!-\JES`:-SCO`13-P`C:                    `.              V:9as de  c()nc.etc -f`?cha.men!o                `           `      :`25 e  i`SO   `

Estrutura  lvletálica

7.6`4     PRODUTOS GRAFICOS -HIDRAULICA -03 pranchas

Instalação de Agua Fria

Instalação cle Esgoto Sanitário

Sistema de Proteção contra lncêndio

7,6,5    PRODUTOS GRAFICOS -ELETRICA -02 pranchas

lnstalações  Elétricas -110 V
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lnstalações Elétricas -220 V

MARCOS ANTONIO

MOREIRA DOS

SA NTO S :0485 967 316 6            39ds=froT2::0|:,8,5:&70371;f: „OO,

MARCOS ANTÔNIO  MOREIRA  DOS  SANTOS

ENG.  CIVIL

RNP  2417921960
ART  NO  MA20210387441
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DEUS  PROVERA

PREFE!TURA MUNICIPAL DE  GRAJAÚ

CN PJ/M F 06.377.063/0001-48

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

Site:  www.graiau.ma.Eov.br / E-mail:  cpl-graiau@ hotmail.com

TOMADA DE PREÇO N° 008/2022 - CPL"G

ANEXO VIII

MINUTA D0 CONTRAT0

CONTRATO N°            /2022 -PMG

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

PARA

®

0

EXECUÇÃO     DE .............     S0B     0
REGIME   DE   EMPREITADA   POR
PREÇO   GLOBAL   NOS   TERMOS
D0    EDITAL    DE    TOMADA    DE
pREÇo No xxx/xxxx - cpLmMG.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRA,JAU - 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./,  profi5sõo),   portador(a)   do   CPF   n°

domiciliado(a)      à     Rua

representada     por     seu(ua)

(descrever nome, nacionalidade, estado
e   RG  n°                 ,   residente   e

doravante     denominada

simplesmente   CONTRATADA,   submetendo-se   as  partes   às   disposições   constantes   nos
temos da Lei n° 8.666, de 21  dejunho de  1993, da Lei n°  10.520, de  17 dejulho 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   determinada   obra,   tendo   em   vista  o   resultado   da  licitação

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

1. CLÁUSULA PRIMEIRA -OBJET0

1.1.  0                  objeto                  do

xxxxxx
presente                instrumento                é                a

que      será     prestado      nas

T P n°  008/2022 - CPLPMG"A
Edi`al -Tomada dc Preços   Compras -Habil`taçao Complcia -  pariicipação ampla (margem de preferência  ncste ponio) -LC  147/2014 -Lei  Federal  n° 8 Ó66/93
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®

®

condições   estabelecidas   no   Projeto   Básico   e   demais   documentos   técnicos   que   se
encontram  anexos  ao  lnstrumento   Convocatório  do  certame  que  deu  origem  a  este
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 pi.azo 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 empenhadas até 31  de dezembro, para fins
de   inscrição   em   restos   a  pagar,   confome   Orientação   Normativa   AGU   n°   39,   de
09/12/2011.

2.3 . A execução dos 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 físico-financeiro, bem como de justificativa e
autorização   da   autoridade   competente   para   a   celebração   do   ajuste,   devendo   ser
fomalizada 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
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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:x:I:x:í::í:I:xx:I:nl:I:í:Ix:xl::Krl:xx:KI:xxxx:xxx:I:I:I:x:I:I:FI:I:i:r:I:l:Ã
y::í:í:í:i:i:x:r:í:xxxxxxxx:f:Ki::!:!3í:í:x:i:í:í::í:i:í:i:í:x::í:í::í:i:í:xxx:i:í:xx

5. CLÁUSULA QUINTA -DO PAGAMENTO

5.1.  0 pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
apresentaçâo da Nota Fiscal/Fatua 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  Fiscalffatua,  nos
termos do art.  5°,  § 3``, da Lei n° 8.666, de  1993.

5.3.  A  apresentação  da  Nota  Fiscalffatura  deverá  ocorrer  no  prazo  de  05  (cinco)  dias,
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,   conforme   previsto   no
Cronograma  Físico-Financeiro,  a  Contratada  apresentará  a  medição  prévia  das
atividades   executadas  no   período,   através   de   planilha  e   memória  de   cálculo
detalhada.

5.4.2. Uma  etapa  será  considerada  efetivamente  concluída  quando  as  atividades

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

5.4.3.  Juntamente   com   a   primeira   medição,   a   Contratada   deverá   apresentar
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   Contratada,   bem   como   para   avaliar   a   confomidade   das   atividades
executadas,   inclusive   quanto   à   obrigação   de   utilização   de   produtos   e   subprodutos
florestais de comprovada procedência legal.
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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  emitii.á  Nota  Fiscalffatura  no  valor  da  medição
definitiva aprovada,  acompanhada da planilha de medição  de  ser\Jiços e de memória de
cálculo detalhada.

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

5.9. 0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da confomidade 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 fatura vencida,  quanto aos empregados diretamente
vinculados  à  execução   contratual,   quando   não   for  possível  a  verificação   da
regularidade dos mesmos no  Sistema de Cadastro de Fomecedores  da Prefeitura
Municipal  de  Grajaú  ,  SICAF  ou  outro  equivalente  (guia  de  recolhimento  de
comprovaç,ão 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 a`rtigo 29 da Lei n°  8.666, de  1993;

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

5.11. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
à  contratação,  ou,  ainda,  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  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:
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5.12.1.  não produziu os resultados acordados;

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

qualidade mínima exigida;

5.12.3.  deixou   de   utilizar   os   materiais   e   recursos   huiianos   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 coiitratante.

5.16. Não   havendo   regulai`ização   ou   sendo   a   defesa   considerada   improcedente,   a
contratante  deverá  comunicar  aos  órgãc)s  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 ampla defesa.

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

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

público  de  alta  relevância,  devidamente  justificado,   em  qualquer  caso,  pela  máxima
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  cfetuada  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  regulamente  optante  pelo  Simples  Nacional  não  sofrerá  a
retenção  trjbutária  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 forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento
da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 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 F|SCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃ0

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

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

6.3. A verificação  da adequação  da prestação  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.
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6.4. A   fiscalização   do   contrato,   ao   verificar   que   houve   subdimensionamento   da

produtividade   pactuada,   sem   perda   da   qualidade   na   execução   do   serviço,   deverá
comunicar  à  autoridade  responsável  para  que  esta  promova  a  adequação  contratual  à

produtividade  efetivamente  realizada,  respeitando-se  os  limites  de  alteração  dos  valores
contratuais previstos no §  1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de  1993.

6.5. A  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,
informando   as  respectivas   quantidades   e   especificações   técnicas,   tais   como:   marca,

qualidade e foma de uso.

6.6.  0   representante   da   Contratante   deverá   promovei.   o   registro   das   ocorrências
verificadas,   adotando   as  providências  necessárias  ao   fiel  cumprimento  das  cláusulas
contratuais, conforme 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 Temo de  Contrato e na
]egislação  vigente,  podendo  culminar  em  rescisão  contratual,   conforme  disposto  nos
artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de  1993.

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

6.9. 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 OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

7.2. Exercer o  acompanhame'nto  e  a fiscalização  dos  serviços,  por servidor ou  comissão
especialmente  designada,  anotando  em registro  próprio  as  falhas  detectadas,  indicando
dia,   mês   e   ano,   bem   como   o   nome   dos   empregados   eventualmente   envolvidos,
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
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7.3 . Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades  constatadas rio  cui.so  da execução  dos  serviços,  fixando  prazo  para a  sua
correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

7.4. Pagar à Conti.atada o valoi. resultante da prestação contratual, confome cronograma
físico-fmanceiro;

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

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

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

7.8.  Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Município  de
Grajaú   -   MA   para   adoção   das   medidas   cabíveis   quando   do   descumprimento   das
obrigações pela Contratada;

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

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

C,

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

7.10.2. compiovação das ligações definitivas de energia, água, telefone c 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 no 8.o78/9o (Óódigo àe 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;
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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
no  edital,  ou  dos  pagamentos  devidos  à  Contratada,  o  valor  correspondente  aos  danos
sofiidos;

8.5. Utilizar empregados habilitados  e  com  conhecimentos  básicos  dos  serviços  a serem
executados, em conformidade com as normas 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 - EPI;

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

8.8. 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 Íúção;

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

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

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

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

8.17.  Cumprir,   além   dos   postulados   legais   vigentes   de   âmbito   íéderal,   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 anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

8.21. Prestar todo  esclarecimento  ou infomação  solicitada pela Contratarite  ou por  seus

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

8.22. Paralisar, por detcrminação 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   sei.   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 vigêiicia do contrato.

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

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

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

para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Projeto Básico
e seus anexos, conforme 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
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após   o   recebimento   de   cada   parcela,   de   foma   permanente,   pemitindo   à
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

8.28.2.  Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas,
da documentação produzida e coiigênei.es, e de todos os demais produtos gerados
na     execução     do     contrato,     inclusive     aqueles     pi.oduzidos     por     terceiros
subcontratados.   ficando   proibida  a   sua  utjlização   sem   que   exista  autorização
expressa  da  Contratante,  sob  pena  de  multa,  sem  prejuízo  das  sanções  civis  e

penais cabíveis.

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

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

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

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

8.32. Elaborar   o   Diário   de   Obra,   incluindo   diariamente,   pelo   Engenheiro   preposto
responsável,  as infomações sobre o  andamento do empreendimento, tais como, número
de   fiincionários,   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  emjssão  do  Temo  de  Recebimento
Definitivo.

8.34. Observar  as  diretrizes,  critérios  e  procedimentos  para  a  gestão  dos  resíduos  da
cor,stmção 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, confome
artigo  4°,  §§  2°  e  3°,  da  lnstrução  Nomativa  SLTI"POG  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;
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8.34.2. Nos  termos  dos  artigos  3°  e   10°  da  Resolução  CONAMA  n°  307,  de
05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente
adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo,
no que couber, aos seguintes procedimentos:

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

deverão    ser   reutilizados    ou    reciclados    na    forma    de    agregados,    ou
encaminhados a aterros de resíduos c,lasse A de reservação de material para
usos fiituros;

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

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

8.34.2.4. i.esi'duos   Classe   D   ®erigosos,   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  aten`os  de  res]'duos  sólidos  urbanos,   áreas  de  "bota  fora",
encostas,  corpos  d'água,  lotes  vagos  e  áreas  protegidas  por  Lei,  bem  como  em
áreas não licenciadas;

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, confome o caso, a emissão de ruídos não poderá
ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151  -Avaliação
do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da 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;
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8.35.3. Nos temos do artigo 4°,  §  3°, da lnstrução Normativa SLTI/MPOG n°  1,
de    19/01/2010,    deverão    ser   utilizados,   na   execução    contratual,    agregados
reciclados, sempre 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 fimcionários ou de terceiros,
ainda que ocorrídos em via públicajunto à obra.

8.37.  Realizar,  conforme  o  caso,  por  meio  de  laboratórios  prevíamente  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,
conforme 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 possi'vel  a verificação  da regularidade  no  Sistema de  Cadastro  de
Fomecedores -  SICAF,  a  empresa  contratada  cujos  empregados  vinculados  ao  serviço
sejam   regidos   pela   CLT   deverá  entregar   ao   setor  responsável   pela   fiscalização   do
contrato os seguintes documentos:  1) prova de regularidade relativa à Seguridade  Social;
2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;  3) certidões

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

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

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

gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.
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8.42. Deve manter as condições de Habilitação, em especial o art. 55 da l,ei 8.666/93.

9. CLÁUSULA DÉCIMA -DA SUBCONTRATAÇÃ0

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

10.2. A  subcontratação  depeiide  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  conespondentes   ao   objeto  da
subcontratacão.

11. CLAUSULA 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;  fTaudar  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   infi.ações   acima   discriminadas   ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

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

prejuízos significativos para a Contratante;

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

11.2.2.1.  em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação
da  garantia  (seja para reforço  ou  por  oeasião  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.

T P n°  oo8/2o22 -CPUPMG/MA
Edital -Tomada de Píeços   Compras -Habili`açào Compleia -paJticipaçao ampla (margcm  dc i)reíerencia neste ponto) -LC  147/2014  -Lci  Federal  n° 8 666/93



DEiis  PROVERÀ

PREFEITURA MUNlapAL DE GRAjAÚ

CNPJ/MF06.377.063/OO01-48
Rua  Patrocínio Jorge, 05 -Centro -CEP 65.940-000

Site:  www.graiau.ma.gov.br / E-mail:  cDl-miau@ hotmail,cop!

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

contrato, no caso de inexecução total do objeto;

11.2.3.1. em caso de  inexecução parcial,  a multa compensatória, no mesmo

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

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  resc,inda unilateralmente  o
Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

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

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

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

Contratada que:

11.6.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,  fraude

fiscal no recolliimento 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 inffator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
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11.9. As  multas   devidas   e/ou  prejuízos   causados  à  Contratante  serão  deduzidos   dos
valores  a serem pagos,  ou recolhidos  em  favor da União,  ou deduzidos  da garantia,  ou
ainda,   quando   for   o   caso,   serão   inscritos   na   Dívida   Ativa   da   União   e   cobrados

judicialmente.

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

11.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

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

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

12. CLÁUSULA   DÉCIMA   SEGUNDA  -   DO   REGIME   DE   EXECUÇÃO   E   DAS
ALTERAÇÕES

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

8.666,  de  1993.

12.2.. 0  contrato  será realizado por  execução  indíreta,  sob  o  regiríie  de  e,mp-r.ci[ada  por

preço global.

12.3. 0  serviço  adicionado  ao  contraío  ou  que  sofira  alteração  ern  seu  quantitativo  ou

preço deverá apresentar preço unitário inf trior ao preço de, ref ierência da Admínistração
Pública divulgado por ocasião da licitação, mantída a proporcionalidade entre o preço

global  con{r;tado-e  o  preço  de  ref;erência,  ressalvada  a  exceção  prevista  iw  subitem
anterioi. e respei[ados os limites do previstos no  §  1° do art.  65  da Lei n° 8.666,  de  1993.

13. CLÁUSULA DÉCIMA -DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRAT0

13.1. É  admissivel  a  Íúsão,  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  Temo  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. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -DO RECEBIMENTO D0 0BJET0

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
exigl'veis.

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

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

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

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

15.2.2. A  Contratada  fica  obrigada  a  reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vícios,  defeitos  ou  incorreções resultantes da execução  ou materiais  empregados,
cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que
sejam  sanadas todas  as  eventuais pendências  que possam vir a ser apontadas no
Termo de Recebimento Provisório.

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

por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido
devidamente   atendidas   todas   as   exigências   da   fiscalização   quanto   às   pendências
observadas e somente após  solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à
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  refere  o  parágrafo  anterior  não  ser

procedida   tempestivamente,   reputar-se-á   como   realizada,    consumando-se   o
recebimento  definitivo  no  dia  do  esgotamento  do  prazo,  desde  que  o  fato  seja
comunicado à Contratante nos  15 (quinze) dias anteriores à exaustão do prazo.
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15.3.2.  0  reccbimerito  defmitivo  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 Termo 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 Termo de Referência, anexo do
Edital.

15.2.          Os casos de rescisão contratual serão formalmente 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 termo de rescisão, sempre que possível, cleverá 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 DÉCEMA SEXTA-PUBLICAÇÃ0

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

17.       CLÁUSULA I)ÉCIMA SÉTIMA-FOR0

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

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

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

de 2022

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
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TOMADA DE PREÇO N° 008/2022 - CPL/PMG

ANEX0 IX

MODEL0 DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO I.OCAL I)A OBRA

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

-  CPL/PMG,  que  o  (Profissional)._

técnico  da Empresa

de  engenharia

CREA/         no responsável

esteve  visitando  o  local  onde  será realizado  os  seiviços

cm  conformidade  com  o  pi.ojeto  básico  padrão  -

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

tomando conhecimemo das condições locais.

Local, data e assinaturas.

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

MODEL0 DE PROPOSTA COMF,RCIAL

TOMADA DE PREÇO n° 008/2022 - CPL/PMG

Prezados Seihores,

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

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL:

SEDE:

CNPJ:

TELEFONEffAX:

ENDEREÇO ELE1`RÔNICO

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

DESCRIÇÃO D0 0BJETO UNID. QUANT.
VALOR VALOR

UNITÁRIO TOTAL

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
3. PRAZ0 PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO:
4. CONDIÇÕES I)E 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
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TOMADA DE PREÇOS N° 008/2022- CPL"G

ANEXO IX

DECLARAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇO XXX/XXXX -CPL"G

A    empresa

intermédio de  seu represciitante  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 aii. 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 aiiigo 34 da Lei Federal n°.11.488/2007.

(  ) Não é MEmpp/COOP.

3)   Quanto  ao  pleno  conhecimento  e  atendimento  às  exigências  de  habilitação;  que
esta  empresa  atende  a  todos  os  requisitos  de  habilitação,  bem  como  apresenta  sua
proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente
ao Edital.

4)   Quanto a inexistência de fato 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
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inabilite  a  participar  do  TOMADA  DE  PREÇO  em  epígrafe,  e  que  contra  ela  não
existe  nenhum  pedido  de  falência  ou  conco].data.  Declara,  outrossim,  conhecer  na
íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

5)   Quanto a elaboração independente de proposta:

a)   A  proposta  anexa  foi  elaborada  de  maneira  independente  ®elo  licitante),  e  que  o
conteúdo  da proposta  anexa não  foi,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou  indiretamente,
informado 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
iiidiretamente,  com`micado  a ou  discutido  com  qualquer outro participante potencial
ou de  fato  da (identificação  da licitação)  antes  da adjudicação  do  objeto  da referida
licitação;

e)   Que   o   conteúdo   da   proposta   anexa   não   foi,   no   todo   ou   em   parte,   direta   ou
indiretamente,  informado  a,  discutido  com  ou  recebido  de  qualquer  integrante  de
(órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;

f)    Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para fimá-la.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

[Observação: em caso afirmatívo, assinalar a ressalva acima -Esta declaraçIo deverá ser
emitida em papel que identifique o órgão (ou empresa) em.issor]
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TOMADA DE PREÇO N° 008/2022- CPL"G

ANEX0 XI

MODELO 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 N° XXX/XXXX - CPLfl'MG

Prezados Seihores,

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

N°_vem        pelo        seu        representante        legal        infra-assinado,        credenciar

o(a)Sr.(a) ortador(a)       do       RG       n°                    e       do       CPF       n°

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

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 repi.esentante legal, com a devida identificação)

T p n°  0o8#o22 - CPL"C/MA
Edital -Tomada de  Preços   Compriis -Habilitação  Complcta -pariicipaçâo ami)la (margem de pTeferéncia neste ponto) -LC  147/2014  -L€i  Federal  n° 8 66Ó/93


