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CONTRATO N2 638/2022-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2 010/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 31954/2022

CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS,
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E A EMPRESA ASCON
LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS, situada na Praça Prof. Joca Rego, 121, Centro, Balsas,
inscrita no CNPJ sob o nS 06.441.430/0001-25, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, situada na Rua Campo, n” 61, Centro, Município de Balsas, Maranhão doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Secretário, Senhor JORGE HENRIQUE
RODRIGUES BORGNETH, RG n® 31845294-4 SSP/MA, CPF n? 617.025.793-87 e a empresa ASCON
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n? 17.190.416/0001-12, situada na Rua 04, nS 494, Bairro Potosi, Balsas

- MA, doravante denominada CONTRATADA, neste atO representada por ANTONIO RAIMUNDO
SILVA SOUSA, RG 538433965 SSP - MA, CPF n9 654.285.523-87, têm, entre si, RESOLVEM celebrar

O presente Contrato para Prestação de serviços para a execução de Poço Tubular, situado
no Povoado Riacho do Mato, zona rural do município de Balsas/MA, decorrente do
Convênio Plataforma Mais Brasil ns 896492/2019, celebrado entre FUNASA e a Prefeitura
Municipal de Balsas - MA, oriundo da CONCORRÊNCIA PÚBLICA NS 10/2022 - CPL, Inserido

no Processo Administrativo 31954/2022, sob a forma de execução indireta e regime de
empreitada por preço unitário. O Presente Contrato reger-se-à pelas disposições constantes
da Lei n® 8.666/1993, da Lei Complementar ns 123/2006, alterado pela Lei Complementar
n9 147, de 07 de agosto de 2014 e demais normas pertinentes à espécie, pelos princípios do
direito público e demais normas pertinentes à espécie.

Cláusula Primeira - DO OBJETO:

1.1. Contratação de empresa especializada para execução de Poço Tubular, situado no
Povoado Riacho do Mato, zona rural do município de Balsas/MA, decorrente do Convênio
Plataforma Mais Brasil n^ 896492/2019, celebrado entre FUNASA e a Prefeitura Municipal
de Balsas-MA.

Cláusula Segunda - DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA NS 10/2022 e rege-se pelas disposições expressas na Lei ns 8.666/93 e pelos
preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este
contrato.
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Cláusula Terceira - DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pela execução dos serviços ora contratados, a Contratante pagará à Contratada o valor
total de R$ 465.052,16 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, cinquenta e dois reais e
dezesseis centavos).

Cláusula Quarta - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS

4.1. Os recursos serão provenientes da Fundaçao Nacional de Saúde (FUNASA).

4.2. A despesa com a Contratação de empresa especializada para execução de Poços
Tubulares, na zona rural do município de Balsas/MA, decorrente do Convênio Plataforma
Mais Brasil ns 896492/2019, celebrado entre FUNASA e a Prefeitura Municipal de Balsas -
MA, objeto deste instrumento, correrá a conta dos recursos orçamentários, conforme
documento expedido pela Contabilidade do Município em anexo, na classificação abaixo;

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE BALSAS
Ação
Função; 17
Sbfunção: 512
Programa: 0005
Projeto/Atividade/Oper. Especial; 2-083
17.512.0005.2-083 - INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
ESGOTOS E DRENAGEM
Natureza da Despesa
4.4.90.51.00.00-Obras e instalações
Fonte de Recursos

Recursos não Vinculados de Impostos
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da

500
700
União

Cláusula Quinta - DA VIGÊNCIA:

5.1. O contrato terá sua vigência iniciada a partir da data de sua assinatura, com prazo de
duração de 06 (meses) meses, em observância ao cronograma físico-financeiro, aos créditos
orçamentários, às necessidades da execução do objeto e aos quantitativos máximos
estabelecidos.
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5.2. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, pela Contratante, nos casos e
formas previstas nos Art. 78 a 80 da Lei 8.666/93, independentemente de qualquer
notificação ou Interpelação judicial, desde que a Contratada deixe de cumprir com qualquer
das Cláusulas do Contrato, além de ficar sujeita às penalidades previstas na Lei n^ 8.666/93
e no edital.

5.3. Da Regularidade Fiscal Perante o Município de Balsas/MA:

5.3.1. No ato da assinatura do contrato a empresa vencedora deverá comprovar
regularidade fiscal com o Município de Balsas - MA, (CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL OU

POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA) como condição imprescindível para firmar este contrato,
bem como, permanecer durante toda a execução deste contrato em regularidade fiscal com
0 município de Balsas -MA, sob pena de rescisão contratual.

Cláusula Sexta - DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PRAZO, CONDIÇÕES MÍNIMAS E LOCAL
DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

6.1. Os serviços serão realizados na zona rural do município de Balsas/MA, sendo um poço
no povoado Angelim e segundo poço no Povoado Riacho da Mata.

6.2. Dentro do prazo de seis meses a contratada deverá entregar a obra conforme
cronograma físico financeiro.

6.3. Ocorrendo a paralisação total ou parcial dos serviços por parte da CONTRATADA,
poderá a CONTRATANTE assumir, imediatamente, a execução dos mesmos, operando os
equipamentos e maquinas com seus próprios meios até a retomada dos serviços ou até o
término do contrato. No entanto, será descontado na medição o serviço que a
CONTRATANTE deixar de prestar.

6.4. A CONTRATANTE poderá, também, assumir a execução dos serviços independente de
rescisão contratual, na hipótese de a CONTRATADA nlo conseguir deter movimento
grevista, legal ou não, que paralise ou reduza o trabalho, operando imediatamente os
equipamentos da CONTRATADA com seu pessoal ou de terceiros, por conta e risco desta.

6.5. Executado o contrato, seu objeto será recebido de acordo com o art. 73 da Lei 8.666/93:

a) defínitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de
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observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 desta Lei.

6.6. O serviço será considerado como aceito, desde que o acabamento seja julgado
satisfatório, através de controle visual e demais critérios dispostos no Projeto Bàsico.

6.7. A gestão do contrato será exercida pela Coordenação de Engenharia da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, observando-se os serviços do objeto do Projeto Básico.

6.8. A Fiscalização será investida de plenos poderes para o servidor JOSÉ CÁSSIO ALVES

LIMA, matrícula 7827-2, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93, podendo:

a) Rejeitar serviços defeituosos ou materiais que não satisfaçam às obras/serviços
contratados, obrigando a CONTRATADA a refazê-los ou substituir os materiais, sem ônus
para o município e sem alteração do cronograma;
b) Sustar qualquer serviço que não seja executado de acordo com a melhor técnica;
c) Solicitar a substituição de profissionais que não apresentem desempenho satisfatório,
devendo a CONTRATADA apresentar novos profissionais com comprovação de experiência
equivalente à exigida no Edital de Licitação.

6.9. O exercício da fiscalização ou o acompanhamento será exercido no interesse do
Município e não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA ou de seu agente ou

preposto, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, danos resultantes de
imperfeição técnica, vícios ocultos e, na ocorrência destes, não implica co-responsabilidade
do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

6.10. Quaisquer exigências da Equipe Técnica deverão ser prontamente atendidas pela
licitante vencedora, sem ônus para o município.

6.11. Os serviços serão executados conforme o Projeto Básico e especificações técnicas dos
serviços pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, fornecido pela CONTRATADA, seguro
(motorista e terceiros), entre outros deverá ser à custa da CONTRATADA, fornecido pela
Diretoria Geral Técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

6.12. É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, quando necessário, solicitar,
OUTORGA OU DISPENSA ao Órgão Ambiental competente para fazer uso das águas
superficiais e subterrâneas; a exemplo de captações de água para processo de umectação,
devendo ser declarada pela licitante;
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6.13. É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, quando necessário, solicitar, da
Secretaria Estadual e/ou Secretaria Municipal de Meio Ambiente, DECLARAÇÃO DE
DISPENSA DE TÍTULO MINERÁRIO para utilização de áreas de empréstimo, trabalhos de
movimentação de terra e de desmonte de materiais in natura, assim como as autorizações
ou anuências do proprietário da área explorada, devendo ser declarada pela licitante;

Cláusula Sétima - DO PAGAMENTO:

7.1.0 pagamento dos serviços, objeto deste Projeto Básico, será realizado conforme boletins
de medição, emitidos pela CONTRATADA, aferidos e autorizados pela FISCALIZAÇÃO.

i
7.2. A primeira medição só será liberada com a apresentação da cópia de ANOTAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) da obra e/ou serviço junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA, além de documento que comprove que a
obra e/ou serviço foi inscrita no INSS.

7.3. A medição dos serviços será sempre feita conforme cronograma aprovado, nas
especificações e projetos, considerando os serviços efetivamente executados e aprovados
pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

7.4. A periodicidade poderá ser inferior a um mês-calendário na primeira e última medição,
quando o início ou término das etapas das obras/serviços ocorrer no curso do mês; neste
caso 0 cronograma será ajustado à situação.

7.5. A medição deverá ser baseada em relatórios periódicos elaborados pela CONTRATADA,

constando de levantamentos, memória de cálculo, gráficos e outros dados necessários à
perfeita determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados.

7.6. Os valores referentes às obras/serviços que forem rejeitados, relativos a medições,
serão retidos e só serão pagos após a CONTRATADA refazê-los.

7.7. Nao será medido o fornecimento de material em separado da execução do respectivo
serviço.

7.8. A CONTRATADA não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ diverso do
qualificado no preâmbulo do Contrato.
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7.9. As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido neste Projeto
Básico, no contrato, ou com qualquer circunstância que desaconselhe o pagamento, serão
devolvidas à adjudicatària e, nesse caso, o prazo previsto para pagamento será interrompido.

7.10. A discriminação e quantificação dos serviços e/ou obras considerados na medição
deverão respeitar, rigorosamente, as planilhas de orçamento apresentadas pela empresa
vencedora do certame e integrante do respectivo contrato, inclusive, critérios de medição e
pagamento.

7.11. 0 pagamento será efetuado, após a comprovação de que a CONTRATADA está
rigorosamente em dia com as obrigações perante o sistema de Seguridade Social, mediante
a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a Previdência Social, Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT e FGTS, devidamente atestada pelo setor
competente. Será verificada, também, sua regularidade com os Tributos Federais, mediante
apresentação da Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com Efeito de
Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

7.12. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA caso se encontre em situação
irregular perante a Previdência Social (INSS), Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço
(FGTS), Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) e Tributos Federais.

7.13. A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverá apresentar juntamente com a nota
fiscal/fatura, declaração conforme a Instrução Normativa 1234/2012, da Receita Federal do
Brasil - RFB, bem como extrato do SIMPLES NACIONAL dos últimos 12 (doze) meses. Caso
não 0 faça, ficará sujeita a retenção dos impostos e contribuições, de acordo com a referida
instrução.

7.14. Caso haja multa por Inadimplemento contratual, será adotado o seguinte
procedimento:
a) A multa será descontada do valor total do respectivo contrato e;
b) Se 0 valor da multa for superior ao valor devido pelo objeto, responderá a CONTRATADA
pela diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração, ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Cláusula Oitava - DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO:

Praça Prof. Joca Rego - Centro - Balsas - Maranhão - 65800-000
C.N.P.l 06.441.430/0001-25 (99) 3541 - 2197



PREFEITURA DE

I
Contkvja aconstiuçto da cxSMie QM queramos

8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá
restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei ns 8.666/93,
mediante comprovação documental justificável e requerimento expresso do contratado, do
qual o índice que deverá ser considerado para ajuste de valor é o INCC (índice de Nacional
da Construção Civil).

Cláusula Nona - DO REAJUSTE

9.1. Os preços são fixos e irreajustáveis até o final do período de vigência do contrato.

9.2. Findo o período de vigência contratual, em caso da necessidade de prorrogação do
contrato e mediante solicitação da contratada, decorrido o prazo de 12 (doze) meses, os
preços contratados poderão sofrer reajuste, contados a partir da data de apresentação das
propostas, aplicando-se o índice INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e
concluídas após a prorrogação do contrato.

9.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando
a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

9.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

9.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado
pela legislação então em vigor.

9.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.7.0 reajuste será realizado por apostilamento.

Cláusula Décima - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

10.1. O objeto do contrato gerado pela presente licitação poderá sofrer acréscimos
supressões, conforme previsto no § 19 do Art. 65 da Lei 8.666/93.

ou
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Cláusula Décima Primeira - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO:

11.1. A fiscalização/gestão do contrato ficará a cargo do setor competente do órgão
contratante, por intermédio do servidor da Prefeitura Municipal De Balsas, nos termos do
art. 67 da Lei n^ 8.666/93, o qual registrará todas as ocorrências e deficiências verificadas e
encaminhará a ocorrência à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das
irregularidades apontadas. A Fiscalização será investida de plenos poderes para o servidor
JOSÉ CÁSSIO ALVES LIMA, matrícula 7827-2.

Cláusula Décima Segunda - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Apresentar a fatura/medição dos serviços executados na forma ajustada;12.1.

12.2.
da execução do presente contrato;

Atender aos encargos trabalhistas, previdenciàrios, fiscais e comerciais decorrentes

12.3.
relativamente aos serviços executados;

Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE,

Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pela CONTRATANTE;
12.4.

12.5. Prestar os serviços conforme o estabelecido no Edital, Projeto Básico, Caderno de
Encargos e demais projetos e especificações, objeto desta licitação;

12.6. Serão de direta e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA quaisquer acidentes
que, porventura, ocorram na execução dos serviços e o uso indevido de patentes e registros;

12.7. A CONTRATADA responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição
dos serviços executados, competindo-lhe, também, a dos serviços que não aceitos pela
fiscalização da CONTRATANTE, que deverão ser refeitos;

12.8. Manter no local dos serviços cópia do Contrato, dos projetos e detalhes da execução
dos serviços devidamente atualizados, planilha orçamentária, cadernos de
especificações técnicas, diário de serviços e cópia da medição;

encargos.
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12.9. Garantir pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados
a partir da data da emissão do termo de recebimento definitivo, conforme preconiza o artigo
618 do Código Civil Brasileiro;

12.10. Verificar e conferir todos os documentos e instruções que lhes forem fornecidos pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio da comissão de fiscalização e recebimento
dos serviços, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorreção ou discrepância
encontrada que desaconselhe ou impeça a sua execução;

12.12. Fornecer todos os materiais, equipamentos, acessórios e consumíveis, incorporados
ou não aos serviços, inclusive aqueles não citados em Edital, porem necessários à perfeita
execução dos serviços, exceto onde explicitamente anotado em contrário;

12.13. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais que porventura vier
a causar ao Município de Balsas ou a terceiros;

12.14. Providenciar uniformes e crachás de identificação às pessoas empregadas ou sob a
responsabilidade da CONTRATADA, sendo obrigatório seu uso quando nas dependências do
local de realização dos serviços;

12.15. Fica a CONTRATADA obrigada a colocar em local dos serviços, placas indicativas de
fácil visualização, conforme modelos que serão fornecidos pelo CONTRATANTE, com as
referências necessárias à divulgação do empreendimento e cumprimento da legislação;

12.16. Realizar os serviços descritos na cláusula primeira deste instrumento contratual,
conforme especificados na Planilha, Projeto Básico e anexos que integram o presente
Contrato;

12.17. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se
fizerem necessários nos serviços a serem prestados, até o limite estabelecido na Lei
8.666/93;

12.18. Responsabilizar-se pela integral realização dos serviços objeto deste Contrato,
inclusive no que se referir à observância da legislação em vigor;

12.19. Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato,
não incluindo esta responsabilidade à fiscalização;

ao
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12.20. A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

12.21. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

12.22. Permitir e facilitar a fiscalização do contrato, em qualquer dia e hora, devendo prestar
todos os informes e esclarecimentos solicitados;

12.23. Efetuar o pagamento de seus empregados nos prazos legais, independente do
recebimento da fatura;

12.24. Cercar seus empregados de garantias e proteções legais, nos termos da legislação
trabalhista, inclusive em relação à higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo os
adequados equipamentos de segurança e proteção individual, no que couber, a todos os
componentes de suas equipes de trabalho ou àqueles que por qualquer motivo estejam
envolvidos com a prestação dos serviços;

12.25. A eventual aceitação dos serviços por parte da CONTRATANTE não eximirá a
CONTRATADA da responsabilidade por quaisquer erros, imperfeições ou vícios que
eventualmente venham a se verificar, mesmo que posteriormente, circunstância em que as
despesas de conserto ou modificação correrão por conta exclusiva da CONTRATADA;

12.26. A CONTRATADA será responsável pela vigilância do local da execução dos serviços;

12.27. A CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE, caso solicitada, a relação
nominal de empregados encarregados a executar o serviço contratado, indicando o n^ da
CTPS, data da contratação e registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informações
no prazo máximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituição de qualquer empregado;

12.28. A CONTRATADA deverá registrar as ocorrências havidas durante a execução do
presente Contrato, de tudo dando ciência ao CONTRATANTE, respondendo integralmente
por sua omissão;
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12.29. A CONTRATADA deverá submeter ao exame da fiscalização todo material a ser
empregado nos serviços;

12.30. A CONTRATADA deverá indicar preposto com poderes de decisão amplos e irrestritos,
compatíveis com o objeto deste Contrato, que ficará responsável para responder Junto ao
CONTRATANTE acerca de quaisquer falhas ou dúvidas ocorridas durante a vigência
contratual, ficando desde já acordado que o mesmo deverá reportar-se exclusivamente ao
servidor designado para acompanhamento e fiscalização;

12.31. Em todas as obras e serviços a serem executadas será exigida a apresentação de
Alvará de Construção antes da emissão da competente Ordem de Serviço pelo órgão
competente, de acordo com as normas gerais de procedimentos e da legislação em vigor,
em especial ao Decreto Federal ns 5.296 de 02 de dezembro de 2004, que regulamentou a
Lei ns 10.048 de 08 de novembro de 2000 e Lei n? 10.098 de 19 de dezembro de 2000, em
seu art. 22.

12.32. Deverá ser verificado o cumprimento das normas contidas na legislação federal
quanto à acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, de
acordo com as normas gerais de procedimentos e da legislação em vigor, em especial ao
Decreto Federal n9 5.296 de 02 de dezembro de 2004, que regulamentou a Lei n2 10.048 de
08 de novembro de 2000 e Lei n2 10.098 de 19 de dezembro de 2000, em seu art. 29;

12.33. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a legalização das obras/serviços
nos órgãos competentes, CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - MA, bem
como na Secretaria Municipal de Infraestrutura, com emissão, respectivamente da ART e do
Alvará de Construção. Estes documentos deverão ser mantidos no local dos serviços, em
uma pasta, conforme prevê a legislação vigente, devendo uma cópia ser entregue à
fiscalização da CONTRATANTE;

12.34. A CONTRATADA com sede fora do estado do Maranhão deverá ter seus registros
visados no CREA/MA, como condição de validade do mesmo, conforme resolução CONFEA
n9 413 de 27 de junho de 1997.

Cláusula Décima Terceira-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1. Emitir as respectivas Ordens de Serviços;
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13.2. Fornecer à CONTRATADA junto com cópia da ordem de serviço, todos os elementos
que possam ser indispensáveis ao cumprimento do objeto deste Contrato;

13.3. Designar, previamente, servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização
deste Contrato;

13.4. Efetuar o pagamento ajustado, conforme previsto em Contrato;

13.5. Acompanhar e fiscalizar o andamento das obras/serviços, por intermédio do fiscal de
contrato, para tanto formalmente designado, exigindo o cumprimento do prazo de execução
previsto no Edital;

13.6. Permitir o livre acesso dos empregados às suas dependências para execução dos
serviços referentes ao objeto, quando necessário e, quando devidamente identificados;

13.7. Atestar as faturas correspondentes, desde que os serviços tenham sido efetuados a
contento;

13.8. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto
ou responsável técnico da CONTRATADA;

13.9. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as
orientações passadas pela comissão de fiscalização e recebimento de obras/serviços ou com
as especificações constantes do Edital e, solicitar que seja refeito o serviço recusado, de
acordo com as especificações constantes do Edital;

13.10. Exigir que os empregados da CONTRATDA, quando no desempenho das funções
relativas aos serviços aqui especificados, usem os Equipamentos de Proteção Individual -
EPI, conforme a NR6;

13.11. A fiscalização/gestão estará a cargo do setor competente do órgão CONTRATANTE,
por intermédio do servidor Édimo José Vaz, matrícula 6871-1, nos termos do art. 67 da lei ns
8.666/93, o qual registrará todas as ocorrências e deficiências verificadas e encaminhará à
CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

Cláusula Décima Quarta ~ DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:
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A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada
através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de
documentos.

14.1.

Cláusula Décima Quinta - DA RESCISÃO DO CONTRATO:

15.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante,
independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art.
55, inciso IX, da Lei n^ 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da
referida lei.

Cláusula Décima Sexta - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVA E PENALIDADES PARA O CASO

DE INADIMPLEMENTO:

16.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Comissão Permanente de
Licitação - CPL, caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando
aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

16.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará à CONTRATADA a aplicação
de multa de mora, na forma estabelecida a seguir:
16.2.1. 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso, até o limite correspondente a 10
(dez) dias;

16.2.2. 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do lis (décimo primeiro)
dia, até o limite correspondente a 15 (quinze) dias;
16.2.3.1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 162 (décimo sexto) dia, até o limite
correspondente a 30 (trinta) dias, findo o qual a CONTRATANTE rescindirá o contrato
correspondente, aplicando-se a CONTRATADA as demais sanções previstas na Lei ns
8.666/1993;
16.2.4. Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação,
quando a CONTRATADA cometer qualquer infração às normas legais, seja Federai, Estadual
e Municipal, respondendo, ainda, pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em
razão da infração cometida;
16.2.5. Será aplicada multa de 2% (dois por cento), sobre o valor da contratação quando a
CONTRATADA:
a) executar objeto em desacordo com o Projeto Básico, normas e técnicas ou especificações,
independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;
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b) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia,
dolo ou má fé, venha a causar danos a CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente
da obrigação em reparar os danos causados.

16.3. As multas a que se refere este item incidem sobre o valor do contrato e serão
descontadas dos pagamentos evenlualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Balsas
ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

16.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Balsas poderá
aplicar as seguintes sanções:

••'3

16.4.1. ADVERTÊNCIA;

16.4.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, após o prazo previsto item 16.2.2, no
percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não seja
cumpridas fielmente as condições pactuadas;
16.4.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração por período de até 2 (anos) anos; e
16.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

16.5. A aplicação da sanção prevista no item 16.4.1., não prejudica a incidência cumulativa
das penalidades dos itens 16.4.2. e 16.4.3., principalmente, sem prejuízo de outras
hipóteses, em caso de reincidência de atraso na execução do objeto licitado ou caso haja
cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas,
facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.

13.6. As sanções previstas nos itens 16.4.1, 16.4.3 e 16.4.4, poderão ser aplicadas
conjuntamente com item 16.4.2, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10
(dez) dias.

16.7. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 16.4 e, consequentemente a rescisão
contratual, reserva-se ao órgão CONTRATANTE o direito de optar pela oferta que se
apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação.

16.8. A segunda adjudicatária, em ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às
mesmas condições estabelecidas neste Edital.

16.9. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da
Prefeitura Municipal de Balsas/MA.
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16.10. DECLARAÇAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

16.10.1. A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável para 0
acompanhamento da execução contratual se constatada a má-fé, ação maliciosa e
premeditada em prejuízo do Município de Balsas, evidência de atuação com interesses
escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao Município ou aplicações
sucessivas de outras sanções administrativas.
16.10.2. A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com toda a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação, após ressarcidos os prejuízos e decorrido 0 prazo de 05
(cinco) anos.

16.10.3. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração
Pública, será aplicada ao licitante ou CONTRATADO, nos casos em que:
a) tenha sofrido condenação definitiva, por ter praticado por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e contratar com 0 Município de
Balsas/MA, em virtude de atos ilícitos praticados;
d) reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer
informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução
deste contrato, sem consentimento prévio, em caso de reincidência;
e) apresentarem à Administração qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em
parte, com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual;
f) praticarem fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.
16.10.4. independentemente das sanções a que se refere este capitulo, 0 licitante ou
CONTRATADO está sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo a
Administração propor que seja responsabilizado:
a) civilmente, nos termos do Código Civil;
b) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício
profissional a elas pertinentes;
c) criminalmente, na forma da legislação pertinente.

16.11. PAGAMENTO APÓS MULTA
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16.11.1. Nenhum pagamento será feito ao executor dos serviços que tenha sido multado,
antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

16.12. DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES

16.12.1. As sanções serão aplicadas pelo titular da Administração, facultada a defesa prévia
do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da
declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista,
conforme § 3^ do art. 87 da Lei n^ 8.666/93.

16.13. DA APLICAÇÃO DA MULTA

16.13.1. As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter
compensatório e assim, o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por
perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

Cláusula Décima Sétima - DA GARANTIA DB EXECUÇÃO DO CONTRATO:

17.1. Anteriormente à assinatura deste contrato, a contratada ofereceu, a título de garantia
contratual, conforme o Art. 56, §29, da Lei n9 8.666/93, a importância correspondente a 5%
do valor da contratação do lote vencido pela mesma, tendo optado pela seguinte
modalidade de garantia;

( ) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo este ter sido emitido sob a
forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda, no valor de RS 23.252.61.
Em se tratando de depósito bancário, este fora depositado no Banco do Brasil, Agência:
0895-8, conta caução: 42.818-3, favorecido: Prefeitura Municipal de Balsas, CNPJ;
06.441.430/0001-25, e juntar o comprovante do depósito.

( ) Seguro-garantia;

( ) Fiança bancária.

17.2. O valor da caução e o seu prazo de validade deverão estar permanentemente
atualizados até a expedição do Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços.
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17.3. A garantia contratual prestada pela contratada, será restituída após o término do
contrato.

Cláusula Décima oitava - DA SUBCONBTRATAÇÃO

18.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato, bem como dos serviços
principais, ou seja, os considerados para efeito de atestação da capacidade técnico-
operacional e técnico profissional como relevantes.

18.2. Os serviços relevantes para atestação da capacidade técnico-operacional e técnico
profissional constam no edital que originou este Contrato. í

18.3. É permitida a subcontratação do percentual de 10% a 30% (dez a trinta por cento),
considerando o valor total estimado do contrato, no caso da CONTRATADA não se enquadrar

como Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Microempreendedor
individual, atendendo assim o disposto no art. 33 da Lei Municipal ns 1,087 de 24 de maio

de 2010. Ressaltando, que a possibilidade de subcontratação será a

CONTRATADA.

18.4. A subcontratação de que trata este item não exclui a responsabilidade da contratada
perante o órgão licitante quanto à qualidade técnica do serviço prestado.

18.5. A subcontratação depende de autorização prévia por parte do Contratante, com
parecer técnico da fiscalização, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos
de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços.

18.6. A Contratada deve submeter à apreciação da Contratante o pedido de prévia anuência
para subcontratação, com apresentação do (s) pretendente (s) subcontratado (s) e da
respectiva documentação, que deve corresponder a exigida para habilitação no edital.

18.7. Uma vez aprovado o limite da subcontratação, conforme critérios da Contratante,
deverá a mesma ser autorizada por despacho da autoridade competente, com amparo em
cláusula contratual autorizatíva da providência.

18.8. A Subcontratante e subcontratada deverão celebrar o Contrato de subcontratação, no
qual a CONTRATANTE comparecerá na condição de interveniente anuente, contendo todos
os elementos de praxe.
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18.9. A subcontratante é a CONTRATADA deste Contrato e a subcontratada é a empresa que
executará os serviços subcontratados.

18.10. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e
coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratação.

IS.ll.Todos os pagamentos dos serviços subcontratados serão realizados exclusivamente
pela CONTRATADA, na forma deste contrato.

Cláusula Décima Nona - DOS CASOS OMISSOS:

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n^ 8,666/93 com suas alterações, e
dos princípios gerais de direito.
19.1.

Cláusula Vigésima - PUBLICAÇÃO

Será publicado no Diário Oficial do Estado - DOE, o resumo deste contrato, nos20.1.
termos da Lei n^ 8.666/93.

Cláusula Vigésima Primeira - DO FORO:

21.1. Fica eleito o foro da Comarca de Balsas, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
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21.2. E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi
impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam
seus legais e jurídicos efeitos.

i

Balsas MA), de de 2022.

r—73
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

JORGE HE|^«^|^f.(^RIGUES,iQRGNETH

m

\J'JMAK'P
ASCON LT^A

ANTONiO ( AIMUNDO SILVA SOUSA
rONTRATADA

\!
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ANEXO I
Contratante: Prefeitura Municipal de Balsas - MA
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de Poços Tubulares, na zona rural do município de Balsas/MA, decorrente do
Convênio Plataforma Mais Brasil n“ 896492/2019, celebrado entre FUNASA e a Prefeitura Municipal de Balsas - MA

PREFEITURA DE órgão solicitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura

BALSAS Bases; Sinapi - 07/2021 • Maranhão
BDI: 24.18%

112,86%HoristaEncargos Sociais: Não desonerado
71,21%MensalistaContratda: Empresa ASCON LTDA

R$Valor: R$
465.052,16

PLANILHA ORÇAMENTARIA GERAL - LOTE ■ II ■ POVOADO RIACHO DÓ MÀTÓ
UNID I ÓUANT j PREÇO

í ’ UNI

S/BDI

í ‘ VALOR«• « DESCRIÇÃO DO ITEM PESOfPREÇOTTBM ■^TONTr ->■

TOTALUNI
C/BDI

17.671,73 3,77SERVIÇOS INICIAIS1

11.839,18 2,52SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada

01.01
0,56438,13 2.628,78m2 6,00 352,82ORSE01.01.001 51

9.210,40 1,96741,70 921,04Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira
compensada, não incluso mobiliário,
af 04/2016

m2 10,00SINAPI 9358401.01.002

5.832,55 1.24ADMINiSTRAÇAO LOCAL01.02
5.832,55 1,241,00Administração local da obra01.02.001 109 un

4.696,65 5.832,55CAEMA
33,90154.064,46POÇO TUBULAR PROFUNDO 2S0M 62

1.515,00 0,32SERVIÇOS PRELIMINARES02.01
0,321.515,000,81 1,01kmDeslocamento de equipamentos e materiais102.01.001

1.500,00CAEMA
58.771,34

1.703.34
13,58PERFURAÇÃO POÇO TUBULAR 250M

Escavaçao dos tanque e canaletas de lama
02.02

0,365,42 253,06 314,27m3702.02.001
CAEMA
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10.102,00202,0450,00 162,70Perfuração 14' em sedimento (de 0 A 50 M )02,02.002 8 m
CAEMA

2,27114,40 5.720,0050,00 92,13Perfuração 14’ em sedimento (de 50 A 100 M )02.02.003 9 m
CAEMA

11,704,50 2,50234,0950,00 168,51Perfuração 14" em sedimento (de 100 A 150 M )1002.02.004 m
CAEMA

13.420,00 2,86268,4050,00 216,14Perfuração 14' em sedimento (de 150 A 200 M )02.02.005 11 m
CAEMA

322,43 16,121,50 3,44259,6550,00Perfuração 14' em sedimento (de 200 A 250 M )1202.02.006 m
CAEMA

77.991,50 16,63SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
Revestimento Tubo Liso PVC Geomecénico Reforçado DN
ISOmm
Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Reforçado DN 150mm

02.03
7,17176,96 33.622,40190,00 142,5002.03.001 ORSE 6256 m

26.099,40 5,56434.9960,00 350,29626802.03.002 ORSE m
0.924.297,5013,84 17,19M 250,00instalaçao revestimento em PVC2002,03.003

CAEMA
0,08364,48293,51 364.481,00Tampa de Fundo - Cap Fêmea Geomecânico Reforçado DN

ISOmm
Tampa - Cap macho Geomecânico Reforçado DN ISOmm

629302.03.004 ORSE un

364,48 0,08364,481,00 293,5131 un02.03.005
CAEMA

0,3362,39 1.559,7525,00 50.24UNCentralizadores em aço 6' X 14'2302.03.006
CAEMA

10.588,04 2,26542,4219,52 436,80m3Fornecimento e instalaçao de pré-filtro11002.03.007
CAEMA

0,10456,8438,0730,6612,00Fornecimento e instalaçao de tubo de recarga em PVC sotdavel
de 50mm

2202.03.008 m

CAEMA
638,61 0,14632,29509,17m3 1,01Proteção Sanitaria1802.03.009

CAEMA
3,3715.786,62SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO POÇO02.04
0,96186,66 4.479,84150,31h 24,001502.04.001 Limpeza com compressor

CAEMA
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0,964.479.84150,31 166,6624,00hDesenvolvimento com compressor1602.04,002
CAEMA

0,964.479,84186,66150,3124,00hTeste de produção com compressor1702.04.003
CAEMA

0,06259,6852,28 64,924,00m3Desínfecçâo1402.04.004
CAEMA

0,14664,92664,92535,451,00Analise fisico-quimica e bacteriológica un2102.04.005
CAEMA

0,11529,30529,30426,241,00Clorador de PVC tipo pastilha modelo AcquacolorlIO -4" 110MM
‘ ou similar

un11402.04,006
CAEMA

0,19893,20693.20719,281,00Abrigo provtsorio e nivelamento da perfuratriz un12202.04.007
CAEMA

3,9918.704.22INSTALAÇÕES ELETROMECANICAS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE IMPLEMENTOS
HIDRÁULICOS
Fornecimento e montagem de edutor em tubos de aço

galvanizado de 1 1/2" inclusive tuvas
Fornecimento e montagem de cavalete de recalque em aço
galvanizado DIN 2440, DN 38mm 1 1/2",
incluisive valvuía, registro e manomelro
CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSiVEL, FABRICAÇÃO
ESPECIAL EM BRONZE, PARA POÇOS
TUBULARES

Conjunto moto-bomba submersivel, 4BPS2-25 fabricaçao especial
em bronze, para poço tubular - Q = 1.77
m%, AMT= 137,12 mea, POÇO = 6'-1,48HP
Quadro de comando, tipo chave compensadora aulomatica 1,48
HP, trifasico, 380/220V, 60HZ
Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2,450/750v -
fornecimento e Instalação
Aquisição e montagem de Cabo de cobre múltiplo para controle
de n(vel-3x1,5mm*.

3
2,1610.153,1903.01

1,808.463,6056,80 70,53120,00m8203.01.001
CAEMA

0,361.689,591,00un8103.01.002 1.689.591.360,60CAEMA

1,647.703,7103.02

0,803.772,201,00un11603.02.001 3.037,68 3.772.20CAEMA

0,17801,11801,11645,121,00un8603.02.002
CAEMA

0,341.593,8012,269,87130,00MORSE 1141303.02.003

0,331.536,6011,829,52130,00M10103.02.004
CAEMA
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ENTRADAS DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO (MONTAGEM E
INSTALAÇÃO)

Aquisição e instalação de Quadro de medição padrão CEMAR
para B.T. trifâsico (3F+N), instalado no
abrigo do quadro de comando a 1,50m do piso, incluindo
instalação de aterramento com haste de cobre
tipo copperweld, de DN 5/8 "x 3.00m, incluindo conec

quarame*
03.03 847,32

03.03,001 93 1,00 682,33 847,32 847,32un 0,18CAEMA

4 CUBICULD PARA PROTEÇÃO DO QUADRO OE COMANDO
cubículo de proteção do quadro de COMANDO
Escavação manual de vala ou cava em material de 1’ categoria,

profundidade até 1.50m
Alicerce em pedra bruta argamassada 1:8

4.423,70 0,94
04.01 4.423,70 0,94
04.01.001 ORSE 2497 m3 0,36 42,31 52,54 18,91

04.01.002 57 m3 0,36 402,23 499,49 179,82 0,04CAEMA
04.01.003 58 Baldrame em alv. Pedra bruta argamassa 1:8 m3 0,24 822,22 245,05 0,05

CAEMA 1.021,03
04.01,004 ORSE 151 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com

argamassa 15 -1:2:8 (cimenlo/cal/areia),
junta=1cm - Rev.09
Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive

escoramento em madeira e capeamento 4cm
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e

estruturas de concreto de fachada, com colher
de pedreiro, argamassa traço 1 ;3 com preparo manual. af_06/2014

m2 13,23 39,96 49,62 656,47 0,14

04.01,005 ORSE 145 m2 4,00 122,43 152,03 608,12 0.13

04.01.006 SINAPI 87904 m2 26.46 7,15 8,88 234,96 0,05

04.01.007 ORSE 13026 Reboco ou emboço externo, de parede, com argarrtassa traço t5 -
1:5 (cimento / areia) com Rebotec,
espessura 2.0 cm

Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t5 -
1:5 (cimento / areia) com Rebotec,
espessura 2,0 cm

Aterro de caixão de ediificação. com fomec. de areia, adensada
com água

m2 13,23 26,33 32,70 432,62 0,09

04.01.008 59 m2 13,23 24,31 30,19 399,41 0,09CAEMA

04.01.009 ORSE 77 m3 2,25 165,31 205,28 461,88 0,10
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Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em
pisos ou lajes sobre solo. espessura de '10
cm'.af 08/2017
Piso cimerítado desempolado traço 1:5, e = 3 cm
Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm,

assentado com argamassa de cimento e
areia
Pintura de Gradil Metálico padrão CEHOP, confeccionado
barras chata 2" x 5/16’, com 01 demão de
tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético
(medir somente uma vez)

Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte
sobre superfícies metálicas - RI
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA

latex para exteriores - coresconvencionais

14,90146,98119,970,10m3SINAPI 9662404.01.010

0,0144,6831,0324,991,44m22172ORSE04.01.011 0,0130,49190,58153,470.16m210783ORSE04.01.012

0,04183,5842,0133,834,37m2com7696ORSE04.01.013

0,0277,1317,6514,214,37m27808ORSE04.01.014
0,04197,9214,9612,0513,23m22287ORSE04.01.015

0.04210.8915,9412,8413.23m2"pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA
latex para interiores - cores
convencionais - Rev 03
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento,
aplicação de 01 demão de liquido selador,
02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex
convencional para interiores

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto
moldado in loco, usinado, acabamento
convencional, espessura 10 cm, armado. af_07/2016

RESERVATÓRIO ELEVADO CAP 10M3

SERVIÇOS PRELIMINARES ~
Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo
roçagem e queima

2285ORSE04.01.016

0,06273,6834,2127,558,00m22291ORSE04.01.017

0,03153,17157,91127,160,97m294997SINAPI04.01.018

8,3339.092,31
5 0,331.551,26
05.01 0,09440,004,403.54100.00m23ORSE05.01,001
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1.111,2657,4046,2219,36Locacao convencional de obra. utilizando gabarito de tábuas
corridas pontaietadas a cada 2,00m - 2
utiiizações. af_10/2018
"iSTRUTURA E FUNDAÇOES/CONCRETO CONVENCIONAL

minimo de cimento de E 150 Kg/m3,

m99059SINAPI05.01.002

3,6216.992,76
0,0305.02 133,82352,15283,580,38m3

Concreto com consumo
incluindo fornecimento de materiai produção,
lançamento, adensamento e cura iastro E=5CM
"Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7;3 (em massa seca de cimentei

areia média/ brita 1) - preparo mecânico
beloneira 400 i. af_05/2021 (biocos de fundaçao e arranque

4205.02.001
CAEMA

0,08376,39508,63409,590,74m3
6805.02.002

CAEMA
com
de pilares)
"Concreto fck = 20mpa. traço 1:2,7;3 (em massa seca de cimento/
areia média/ brita 1) - preparo mecânico
com betoneira 400 i. af_05/2021 (vigas niveis 00 , 2.67 e 5,34

0,18829,07409.59 608.631,63m3
7005.02.003

CAEMA

)15X15cm
Concreto fck = 20mpa, traço 1 ;2,7:3 (em massa seca de cimento/
areia média/brita 1) - preparo mecânico
com
"Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/
areia média/ brita 1) - preparo mecânico

betoneira 400 i. af_05/2021 (viga nivei 8,00 )20X30cm

0.14651,05508,63409,691,28m3
6905.02.004

CAEMA betoneira 400 i. af_05/2021 (piiares 20X20cm)
0,09417,08508,63409,590,82m3

7105.02.005
CAEMA

com
Concreto fck = 20mpa, traço 1 ;2,7:3 (em massa seca de cimento/

areia média/ brita 1) - preparo mecânico
com betoneira 400 i. af_05/2021 (iaje de apoio )E=20cm

0,251.174,94508.63409,592,31m3
7205.02.006

CAEMA
0,914.260,2716,6313,39256,18kgCorte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em

laje.af_12/2015
Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em

estruturas diversas, exceto iajes. af_12/2015
Corte e dobra de aço ca-50. diâmetro de 6,3 mm. utilizado em

estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015
Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em

estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015

92803SINAPI05.02.007
0,391.847,7517,9914,49102,71kg

92793SINAPI05.02.008
0,18825,5917,7714,3146.46kg

92792SINAPI05,02.009
0,261.231,3716,9413,6472,69kg

92791SINAPI05.02.010
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Forma plana para fundações, em compensado resinado de lOmm.
05 usos, inclusive escoramento
Forma plana para estruturas, em compensado resinado de lOmm,

05 usos, inciusive escoramento -
Revisada 07.2015 (pilares)
Forma plana para estruturas, em compensado resinado de lOmm,

05 usos, inclusive escoramento -
Revisada 07.2015 (vigas niveis 0,00, 2,67 e 5,34)

Forma piana para estruturas, em compensado resinado de 10mm,
05 usos. inciusive escoramento -
Revisada 07.2015 (iaje do fundo)
Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm,

05 usos, inclusive escoramento -
Revisada 07.2015 (vigas niveis 8,00)

RESERVATÓRIO EM FIBRA _
Fornecimento e instaiaçao de reservatório em fibra cap de 10.000

iitros
INSTALAÇÕES HIORAUUCAS
Tubo pvc rígido soidávei marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")

aiimentaçao do reservatório
“"Tubo pvc figido soidávei marrom p/ água. d = 50 mm (1 1/2")

distribuição
Registro tipo esfera em PVC c/borboiela, d = 2"
Caixa para registro, tipo i, para diâmetros de Ml a lOOmm

Tampa p/ Caixa de Registro Tipo 1, em Concreto Armado fck =
21MPa, dim. 1,0x1,0x0,12m c/Tampão TD-

0,09430,0664,0051,546,72m2
9105.02.011

CAEMA 0,351.638,4064,0051.5425,60m2
8905.02.012

CAEMA
0,331.566,7264,0051,5424.48m2

8705.02.013
CAEMA

0.19913,9264,0051,5414,28m2
9005.02.014

CAEMA
0,15696,3264,0051,5410,88m2

8605.02.015
CAEMA

1.376.432,70
1.3705.03 6.432.701,00un77 6.432,7005.03.001 5.180,14

CAEMA 0,612.875,33
~K5,80 0,1105.04 47.8038.4911,00m7805.04.001

CAEMA 0,09430,2047,8038,499,00m7905.04.002
CAEMA 0,0283,0663,0666,691,00un3204 0,28ORSE05.04.003

05.04.0Õ4
1.293,601,00un5957ORSE 1.293,601.041,71

437,00 0,12542,67542,671,00un5973ORSE05.04.005

5 0,281.319,64
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Fornecimento e montagem de escada em em canloneira abas
iguais-1 1/2" X 1/4" degraus em aço-CA25,
DN = 1"

0,2805.05 1.319.64188,52151,817,00m9205.05.001
CAEMA
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URBANIZAÇAO
Cerca com estaca de concreto (espaçamento 1,50m) h = 2,00m,

altura útil 1,60m, c/ 6 fios arame farpado -
Rev. - 03
Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas,

de 2,00 X 2,00m, tela malha revestida 76
X 76mm, n.® 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGÜÃ

ADUTORA DE AGUA BRUTA
Locação de rede de água ou esgoto. af_10/2018

WÕ05.06 4.235,20105.8685,2640,00m3139ORSE05.06.001

1.215.685,42947,57763,066,00m212980ORSE05.06.002

49,07231.095,74
0,096 437,50
0,0106.01 29,684,984,016,00m99063S1NAPI06.01.001
0,03151.3252.5442,312,88m3Escavação manual de vala ou cava em material de 1“ categoria,

profundidade até 1.50m
ReateiTo manual de valas ou áreas, com espalhamento e

compactação, utilizando compactador àpercussão sapinho, sem
controle do grau de compactação

Colchão de areia E=10CM
Fornecimento de tubo de PVC PBA classe 12 para rede de água,

DN 50 mm
Assentamento de tubo de pvc pba para rede de água, dn 50 mm,

junta elástica integrada, instalado em
local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento).
af_11/2017

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA
Locação de rede de água ou esgoto. af_10/2018

Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material
de 1® categoria até 1,50m de
profundidade

2497ORSE06.01.002
0,0144,9616,4713,262,73m32519ORSE06-01.003

0,0157,62160,06128,890,36m3
3212ORSE06.01.004 0,03148,2624.7119,906,00m6206.01.005

CAEMA 0,005,460,910,736,00m97124SINAPI06.01.006

47,25222.574,50
23.675,9206.02 5,054,984,01m99063SINAPI06.02.001 4.754,20

6,4130.067,7410,988,84m3
2503ORSE06,02.002 2.738,41
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Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade
da caçamba da retro. 0,26 m’ / potência:
88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m
solo (sem substituição) de 1‘ categoria

locais com baixo nível de Interferência.

25.844.249.938,00m3
93381SINAPI06.02.003 2.601,49

, com

em 4,3520,386.8271.4757,55285,25m3Colchão de areia8006.02.004
25,05CAEMA 118.175,2024.8620.02Fornecimento de tubo de PVC PBA classe 12 para rede de água.

DN 50 mm
Assentamento de tubo de pvc pba para rede de água, dn 50 mm,

junta elástica integrada, instalado em
nível baixo de interferências (não inclui fornecimento).

m6206.02.005 4.754.20
0,92CAEMA 4.326,320,910,73m94127SINAPI06.02.006 4.754,20

local com
af 11/2017 0,0298,2649.1339,562,00Registro de esfera, pvc, soldável, dn 50 mm, instalado em
reservação de água de edificação que possua
reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalaçao.
af_06/2016

LIGAÇÕES DOMICILIARES
Ligaçao domiciliar com colar óe tomada ( DE 60mmX1/2 )

un94492SINAPI06,02.007

0,944.411,20
0,944.411,2006.03 183,80148,0124,00un

9806.03.001
0,78CAEMA 3.672,54

2.587,^SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Caixa para registro, tipo I, para diâmetros de 50 a lOOmm

Tampa p/ Caixa de Registro Tipo I, em Concreto Armado fck *
21MPa, dim. 1,0x1,0x0,12m c/Tampão TD-5
TOTAL DO ORÇAMENTO

0,5506.04 2,00un5957 1,293,60ORSE 1.041,7106.04.001 0.231.085,34542.67437,002.00un5973ORSE06.04.002
100,00

R$VALOR S/ BDl
373.706.80

RSBDl
91.345,36

R$VW.OR C/ BDl
465.052,16

Balsas - Maranhão - 65800-000
(99) 3541 - 2197
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