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TOMADA DE PREÇOS N904/2021

REGIDO PELA LEI N°. 8.666/93 ESUAS ALTERAÇÕES, LEI COMPLEMENTAR N?123/2006, LEI COMPLEMENTAR m
147/2014, LEI COMPLEMENTAR Ns 155/2016 E DECRETO FEDERAL Ne 9.412/2018 E DEMAIS LEGISLAÇÕES

ÓRGÃO INTERESSADO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N^

SECRETARIA MUNICIPAL DE ÕBI^S ESERVIÇOSURBANOS 2202001/2021 . j

TIPO DE LICITAÇÃO:' REGIMEOE EXECUÇÃO: j

MENOR PREÇO i ' V • --V
1

-Êxecuçãoindireta ppr preçò global

OBJETO: !; . rT ,•' "' ' • '
Contratação de èmpresa especializada na,execução de serviços de engenharia élétricà, visando a manutenção
corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública dé cada um dós logradouros: do Município de
São João dos Patos-MA, englobando o Perímetro Urbãnó, com fornecimento de Materiais,^ Equipamentos e
Mão de Obra. ; . • " ^ .

Valor Estimado Total: RS í.574.696,23 (Um-miihio quinhentos e sétenta e,quatro mil seiscentos e noventa e
seis reais e vinte,e três centavos). ' ' , . ;

LOCAL E DATA DO RECEBIMENTÒ ABERtURA DOS1ENVEL0PES' :DE ' PROPOSTAS; DE PREÇOS E
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: \ " ' V . - ' ' ^
LOCAL: Saia de Licitações da PrefeiturVMühiçipal dê Sãò, joão .dos,Patos,-io'caiizada na Av. Getúiio Vargas, 135,
Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA. - . / - "

DATA:25/03/2021 {Aberturada Sessão): , : ^ ;
HORA: 08:00hs (XXXX Horas) horário local; . '

SE NO DIA SUPRACITADO NÃO HOUVER, EXPEDIENTE, O RECEBIMENTO EO INÍCIO DaUbERTURA DOS
ENVELOPES REFERENTES A ESTA TOMADA DE PREÇOS SERÃO REALIZADOS, NO PRIMEIRO DIA ÚTIL DE
FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATÓS/MA, QUE SE SEGUIR.

DIA, HORÁRIO, LOCAL EMEIO DE COMÜNÍCAÇÃO PARÁ OBTENDO DO EDÍTAL.

DIA: Segunda a Sexta-feira
HORÁRIO: das 08:00h5 às 13:00hs (horário locai).
LOCAL: Saia de Licitações da Prefeitura Municipal de São João dos Patos, localizada na Sala de Licitações da
Prefeitura Municipal deSão João dos Patos, localizada naAv. Getúiio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São
João dos Patos/MA.
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EDITAL

~ ^^MÁDA DE PREÇOS Ngir472021 "

A Prefeitura Municipal de São João dos Patos, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, torna
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 25 de março de 2021, às 08h:00min, na
saia de sessão da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na Av.Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP:
65.665-000, São João dos Patos/MA, a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS n" 04/2021, na forma de
execução indireta, sob regime de empreitada por PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR PREÇO, instaurada por meio
do processo admlnistrativo'n2 2202001/2021,'dêvidanTéhtè autorizado, fègida'pèla"LêÍ Federai ns 8.666/1993,
Lei Complementar ,n® 123/2006, Lei Complementar n® 147/2014, Lei Complementar ns 155/2016, Decreto
Federaln^ 9.412/2ÒÍ8 e demais legislações pertinentes, bem como pelas disposições deste Editai.

- !
No dia, hora e local acima indicado, a Comissão receberá os envelopes contendo a documentação de
habilitação e proposta de preços dos licitantes interessados e dará inícioà abertura da sessão pública.

1.OBJETO - • • " '. ^

1.1. Contratação de empresa especializada-na execução dê serviços de engenharia elétrica, visando a
manutenção corretiva e préventivá de todd"o sistema' de iluminação púbiica'dê^çáda um dos logradouros do
Município de São João dois^Patôs-MA, ' englobando o Perímétro Urbano, cbrhTòrnecimento de Materiais,
Equipamentos e'Mão de Obra^ conforme, cònforme-especificações e condiçõernd ANEXO I do presente Edital
(PROJETO BÁSICO). i

1.2. O valor total máximo desta licitação é de R$1.574.696,23 (Um milhão quinhentos e setenta e quatro mil
seiscentos e noventa e seis reais e vinte é três centavos), conforme jslanlihas orçamentárias, parte Integrante
do Projeto Básico-ANEXO I do presente Editai. ' --

1.4.4.0 prazo de execuçãodo objeto é.dè 10 {dez).mese5, a contar dorecêbimento da Ordemdé Serviço.

|2. IMPUGNAÇAO AO EDITAL

2.1. Qualquer cidadão poderá impugnar ó;:presente Edital, -pòr irregüiaridadè na aplicaçãoida Lei, devendo
protocolar o pedido em até 02.('dóis)r-dias úteis;antes'"'da datá-fixada'para recebimento dos envelopes
"Documentação" e "Proposta", dévendo'a Còmissâò Pe'rrnanente de Licitação julgar e responder à Impugnação
em até 03 (três) dias úteis. '.-*1 ^
2.2. Decairá doidireito de Impugnar os terhrios deste editai perante a Prefeitura Municipal Jde São João dos
Patos, o licitanté que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para recebimento dos
envelopes "Documentação"e "Proposta", apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em
que tal comunicação não terá efeito de recurso.

2.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitanté não ò impedirá de participar, desta Licitação, até o
trânsito em julgado da-decisão-a eía-^pertinente, sendo-lhe-defeso oferecer •Im'pugnaçâo fora do prazo
estabelecido no § 22 do art. 41 da Lei n. 2 8.666/93.

2.4. Aimpugnação interposta deverá ser entregue no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal de São João
dos Patos/MA, mediante registro no livro de protocolo, ou em segunda via, no horário das 8:00hs às IBtOOhs
(horário locai).

[3. CONDIÇÕES DE PARTIGÍPAÇÃO^ • . ; ',.'-7... •" .. ' '" - . '' I

3.1 A licitanté interessada em participar do certame, prestará garantia para habilitação, em favor da Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA, CNPJ ns 06.089.668/0001-33, em valor correspondente a 1% (um por
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cento) do total orçado da contratação, em caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia
ou fiança bancária, conforme disposto no "caput" e § do Art. 56, da Lei Federal ns 8.666/93.

a) Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública

a.l Se a opção da garantia for Título da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos 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.

a.2 Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do valor correspondente à garantia deverá ser
efetuado em conta corrente da P M SAO JOÃO PATOS MA ISS - Prefeitura Municipal de São João dos Patos,

Estado do Maranhão na •CONTA"CORRENTEri3;021'-4r AGÊNCIAr0603^3/P M SAO JOÃO'PATOS MA ISS,
BANCO DO BRASIL; ' . ' - ' •

b) Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, ho original, emitida por entidade em
funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de .São João dos Patos, Estado do Maranhão,
cobrindo o riscoide quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusula de atualização financeira, de
imprescritibilidade, inalienabilidade e de irreyogabllidadê, assim como prazo de validade de no mínimo 120
(cento e vinte) dias; , ' - '

c) FiançaBancáriã, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original, emitida por entidade
em funcionamento no País, ern nome dá Prefeitura Municipal de' São João' dos Patos, Estado do Maranhão,
devendo conter expressamente Cláusula de atualização' financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de
irrevogabilidade; assim como prazo dé validade-de no mínimo 120 (cento e vinte) dias.

d)Agarantia, independente da modalidade efetuada;deveráestar contida no Envelope n. 01Documentos de
Habilitação. s ' . .-j

3.2. A licitante interessada ém participar desta TOMADA DE PREÇOS deverá::

3.3. Além das Ivedações previstas, nó Art. 9" da lei n" 8.666/93;.'rião poderão participar, direta ou
indiretamente,dèstalícitaçãorr ' 'i'' / - ^ }

3.3.1. Empresai^que se encontra.sob^-falência, recuperação judicial ou'extrajudicial.que impossibilite o
cumprimento do contrato,coiicurso de,credores, dissolução du liquidação. , ,1

3.1.1.1 Somente será aceita a participação de empresíern recuperação judicial e extrajudicial, desde que
apresente o Plano de Recuperação homologado.pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo de
atendimento a todos osrequisitos dè habitação' econômicòrfinanceira estabelecidos no edital.

3.3.2. Empresasiem regime de consórcio, qualquer que seja sua forma dé constituição, pessoasjurídicas que
explorem ramo de atividade incompatível cóm o objetodesta licitação e cprh sócios comuns concorrendo
entre si, empresas estrangeiras qué hão funcionem no país, nem aqueles que terihám sido declarados
inidôneos para licitar ou contratar.com a Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de
licitar e contratar com a Prefeitura Municipalde São João dos Patos/MA.

3.3.3. Cooperativas de mão-de-obra tendo em vista que a execução do objeto desta licitação demanda a
prestação de serviços de forma habitua! e pessoal, mediante subordinação hierárquica do trabalhador à
empresa contratada.

3.4. Asimples apresentaçãoda proposta implica, por parte da licitante, de que inexistem fatos que impeçam a
sua participação, eximindo assim a Comissão de Licitação do disposto noart. 97da Lei ns8.666/93.

l4^CREDENdÀMENTCí:^^-": '̂'-7T"'/
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4.1. As empresas licitantes que quiserem se fazer representar nesta Licitação, além dos envelopes, deverão
apresentar junto à Comissão de Licitação, no iníciodos trabalhos, credencial do seu representante legal, com a
respeaiva qualificação civil, que tanto poderá ser procuração passada por Instrumento Público, quanto por
Carta Credencial, assinada pelo representante da empresa com firma reconhecida, nos termos do modelo do
Anexo II deste Edital.

4.1.1. O instrumento de credenciamento deverá estar acompanhado de cópia do Ato Constitutivo ou Contrato
Social da empresa, que identifiquem seus sócios e estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal Investidora.

4.1.2. O credenciamento é facultativo, porém sua ausência impedirá que.o.representante da licitante se
manifeste ou responda pelà empresa durante o processo licitatório.

!

4.1.3. A licitante que comparecer representada por seu sócio ou dirigente, se credenciará comprovando esta
qualidade através do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, acompanhado de documento de
identidade.

4.1.4. Original ou cópia autenticada da carteira de.ldentidade do representante.

4.1.5. Comprovante de inscrição do CPF do representante. ;

4.1.6. A Microerhpresa e Empresa de pequeno Porte que desejar usufruir do tratamento diferenciado previsto
na Lei Complementar ns 123/2006, no presente certame deve apresentar juntamente com o documento de
credenciamento; a declaração de que atende ios requisitos estabelecidos no artigo 32 da Lei Complementar,
conforme Anexo 111. í. . . . . ^ '
4.1.6.1. A declaração mencionada no subitem'4.1.6 terá presunção relativa de veracidade, podendo ser
contestada por qualquer interessado, que terá o ônus dé comprovar suas alegações. 1

4.1.7. Nenhuma pessoa natural poderá répresentar mais de uma licitante. ,;

4.1.8. Não serãoconsideradas propostas apresentadas portelex, telegrama",.Internet oufac-símile.

4.2. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia, desde que autenticada por"Cartório competente ou por membro da Comissão, ou por
publicação em órgão de Imprensa Oficial.

4.3. Não será admitida a participação de 02 (dois) representantes paraa mesma empresae nem de um mesmo
representante para mais de uma empresa. ,

4.4. Na hipótese de suspensão dos trabalhos, a licitante será representada na sessão de reabertura pelo
mesmo ou em caso de novo representante, este deverá atender às exigências previstas no item 4.

}

4.5. Nãoserá aceita, em qualquer hipótese, a participaçãode licitante retardatárla, exceto como ouvinte.

[5. DOCUMENTAÇÃO ÉPRORpSTA J " - " ^ \ 1

5.1. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, os interessados entregarão, através de seu
representante legal ou pessoacredenciada, à Comissão, devidamente lacrados, 02 (dois) envelopes, a saber:

ENVELOPE N201 - com as seguintes indicações obrigatórias na parte externa;
Nome e endereço do iicitante
TOMADA DE PREÇOS n2 04/2021 - Data: 25/03/2021.
"DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"
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ENVELOPE N2 02 - com as seguintes Indicações obrigatórias na parte externa:
Nome e endereço do licitante
TOMADA DE PREÇOS n^ 04/2021 - Data: 25/03/2021.
"PROPOSTA DE PREÇOS"

5.1.1. As empresas poderão enviar seus envelopes através de remessa postal através do endereço Avenida
Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000 - São João dos Patos/MA.

5.2. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

A documentação de habilitação deverá ser apresentada em original ou em qualquer- processo de cópia
autenticada por Cartório, membro da Comissão ou publicação em órgão de imprensa oficial, éxcetuando-seos
emitidos pela Internet, cuja validação esteja condicionada a sua verificaçãono respectivo Sítio, que poderão
ser apresentados em cópia simples, os seguintes documentos:

5.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;-' .

b)

d)

b)

c)

d)

Ato coristitutivò, estatuto ou contrato social ern vigor, com todas as suas eventuais alterações, ou ato
constitutivo consolidado, corn todas" suas alterações posteriores, devidamente registrados na Junta
Comercial, em sé/;trãtahdo •de'-sociedades .empresárias e,.'nò'-casb'de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus atuais administradores;' ;

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em
exercício e dó contrato social registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas;

Decreto de autorização, em se tratãrído.de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
país e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir;.' '

, ^ ^

e) Original ou cópia autenticada da cárteira^de identidade de todos os sócios ou proprietário da empresa.

f) Comprovante dê Inscrição.dõ CPF dos sócios ou proprietário da empresa.

g) Certificado de Registro Cadastral - CRC i

5.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal (se houver), relativo ao
domicílio ou sede do licitante;

Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal e Seguridade Social, mediante apresentação da:

Prova de regularidade com a Fazenda-Pública-Federal e Seguridade Sociai,'Pessoa Jurídica, mediante
apresentação da: Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da
União, conforme portaria PGFN/RFB n" 1751, de 02 de outubro de 2014.

Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante
apresentação da:

a. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;
b. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa.

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, através de:
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a. Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
b. Certidão Negativa de inscrição de Débitos na Dívida Ativa.

f) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal - CEF, comprovando
a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

g) Provade inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

5.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Certificado de Registro dó licifànte no Conselho Rêgióhál de Engenharia e Agronòrniâ - CREA;

b) Comprovante de que possui em seu quadro permanente ná data prevista para entrega dos envelopes,
como seu Responsável Técnico, profissional (is) de nívelsuperior, engenheiro elétrico, acompanhado da
certidãodé registro de Pessoa Física no CREA.'

!

c) Certidão de Acervo técnico, expedida pelo"Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/CREA, onde
deverá constar o nóme do profissionál, comprovando ,á execução dos serviços de características
semelhantes realizados" pelo, .mesrnò, acompanhado pelo"atestado de capacidade técnica registrado no
CREA. i

d) Acomprovação do vínculo empregatfcid do Responsável Técnico será feita mediante cópia do Contrato
de Prestação.de Serviços, que demonstre a identificaçãodo profissional. t

e) Quando se tratar de dirigente ou sócio da enipresa iicitante, tal comprovação será feita através do Ato
Constitutivo da mesma ou Certidão do CREA, devidamente atualizados.'

i

f) Declaração do Iicitante, na forma do ANEXO IV, indicando ó responsável técnico pela execução do
objeto desta licitação: •

f.l) a empresa contratada jaara exécução do objeto desta licitação, somente poderá substituir o
responsável técnico pornovo profissional, com a prévia e escrita anuência da Prefeitura Municipal
de.São João dos Patos mediante.a apresentação de-acervd técnico comprovando que possui
experiência profissional equivalente ou superior. ' • - 1

f.2} a declaração de quetrata o item f, deverá ser assinada pelo responsável da empresa, bem como
pelo responsável técnico, amboscomfirma reconhecida. 1

h) Atestado de Capacidade Téchica-operacionai,, fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou
privado', que comprove que a emprésa executou serviços pertinentes ao obejeto da licitação. O
atestado deverá estar acompanhado de planilhas que contenham as parcelas de maior relevância do
objeto dallcitação. ..... ... -

i) Declaração formal e expressa da Iicitante, que disponibilizará equipe técnica assim como instalações,
máquinas e equipamentos considerados essenciais para ocumprimento do objeto da licitação.

J) Declaração de que tomou conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos,
conforme modelo de Declaração constante do ANEXO Vdeste Edital, em papel timbrado da empresa,
assinada pelo seu representante legal devidamente identificado, informando, sob as penalidades da
lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos,
diante do conhecimento das especificações técnicas definidas no Projeto Básico, anexo a esteeditai, e
que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer
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questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de
São João dos Patos/MA.

k) Declaração do íicitante, na forma do ANEXO Vil, de que está de acordo e se submete
incondicionalmente às disposições deste Edital bem como às da Lei Federal ns 8.666/1993 e suas
alterações.

5.2.4. QUALIFiCAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercíciosocial (balanço, termo de abertura
e encerramento, DRE e notas explicativas), Já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira dâ'èmprês"ã," vedàdã V sua substituição por"balancetes òu balanços provisórios,
podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta.

a.l) serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial è demonstrações
contábeis assim apresentados: •

; a.1.1) sociedades regidas pela Lei n.s 6.4d4/76 (sociedade anônima): i

'• . Publicados^m Diário Oficial; ou '
!• PubIicados,em jornal de grande circulação; ou •. . ' r,'.
,• Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta' Comercial da sede|ou domicílio do
; licitante. -

; a.1.2)sociedades por cota'de responsabilidade limitada'(LIDA): ;
i •. ' ' I
;• . Por fotocópia do livro Diário, inclusive corh os Terrhos de Abertura e de Encerramento,
; devidamente aútenticadò ha 'Jünta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em

outro órgão equivalente; ou - * '

» Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
i autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do'licitante.

, a.1.3) sociedade criadà no exercício em curso: '
* ' ^

• Fotocópia dó ,Balanço" de Abertura,^ devidamente registrado ou auteriticado na Junta
! Corhercial da'sed_e ô'u'domicílip do licitante;A.' j

!a.1.4) o balanço patrimonial e-ãs-,derhonstraçõés contábeis deverão estar assinadas por
j Contador ou por outro profissional equivafente, devidamente registrado no Conselho
í Regional de Contabilidade; i

a.2) ;Aboa situação financeira será avaliada pelos índices de Liquidez Gerai (LG), Solvência Gerai
(SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor mínimo igual a^l (um), resultantes
da^aplicàção das ^gujntes fórmulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

SG= ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE
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8.2.1) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao
balanço;

a.2.1.1) caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de efetuar os
cálculos;

a.3) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.

b) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida
até 60 (sessenta) dias consecutivos antes do recebimento dos envelopes, quando não vier expresso o prazo
de validade.

b.l) As licitantes sediadas em outras comarcas do Estado do Maranhão que não a de São João dos Patos/MA e
em outros Estados da Federação deverão apresentar, juntamente com as certidões negativas exigidas,
declaração passada pelo Fórum Judicial de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros
que controlam a distribuição de falência e concordata, salvo se vier expresso na certidão. !

5.2.5. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: . • ' , - -

a) Declaração da Empresa Licitante, conforme modelo Anexo XIV, assinada pelo titular da erhpresa ou pessoa
legalmente habilitada; comprovando .a delegação dé "poderes para fazê-lo em nome da empresa,
claramente afirmando: ' ;

a.l) estar ciente das condições désta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de
todos os documentos apresentados; - . ' í

a.2) que executará os serviços de acordo com o projeto básico e as especificações técnicas fornecidas
pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão, disponibilizando pessoal
técnico'especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade
adequado;

8.3) que participarâo-efeti^mente da execução dos sè'rviço(s).profissional(is) indicado(s) para fins de
comprovação de qualificação, técnica, ,admitindo-se..a.substituição por profissional de experiência
equivalente ou superior,'desde que aprovada pelã Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA;

b) Declaração da Inexistência de fato impeditivo da sua habilitação, conforme modelo doi Anexo XV deste
Edital. i ^ , r I

c) Declaração do licitante, na forma do ANEXO VIII, de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado
(s) com menos de 18 (dezoito) ànos em trabalho noturno perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (catorze) anos, cumprindo o disposto no
inciso XXXIII, aft.72, da Constituição Federal de 1988.

d) Certidões Simplificada e Específica expedida pela Junta Comercialdo Estado domicílio da sede da licitante.

5.2.6. A autenticação de cópias de documentos-pela Comissão Permanente de Licitação - CPL poderá ser
efetuada ano dia da sessão, mediante a apresentação dos originais para confronto.

5.2.7. Para a habilitação, as ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida que será devidamente
conferida pela Comissão. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente MEou EPP for declarado vencedor do certame, prorrogável por Igual período, para a regularização
da documentação.

5.3. PROPOSTA

Página 8 de 51



ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

CNPJN" 06.089.668/0001-33 unlcef^
Secretaria Municipal de Administração

5.3.1. O envelope 02 conterá, em 01 (uma) via, proposta impressa em papel timbrado do licitante, na língua
portuguesa, devidamente datada e assinada pelo representante legal, e deverá conter:

a) Resumo da Proposta, consoante modelo proposto no ANEXO IX do Edital, indicado em moeda
corrente nacional, expresso em algarismos e por extenso, inclusas todas as despesas necessárias à
execução completa do objeto ora licitado, bem como modelo e ano dos veículos que serão utilizados;

b) Planilha Orçamentária, de acordo as planilhas constantes do Projeto Básico - ANEXO I do Edital, com
preços unitários, parciais e totais;

c) Cronograma Físico-Financeíro, de acordo com cronograma constante do Projeto Básico - ANEXO I do
Edital; " " " ' •"

d) O prazo de execução do objeto é de 10 (dez) meses, a contar do recebimento da Ordem de Serviços.

e) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados da data-lirnite prevista para
entrega das propostas, conforme art. 64, § 3s, da LeiFederal ns 8.666/1993;

f) Composição de BDt, conforme modelo apresentado no Anexo XII, ou modelo próprio desde que
contenha todas as informações solicitadás..

f.l) O BDI, que incidirá sobre ò sorríatório dos custos totais de cada item de serviço, deverá estar
apreseritado à parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente detalhada sua composição.

f.2) Cada licitante"apresentará sua composição de BDI com base em fórmula sugerida no Anexo XIII,
levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as despesas
indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro. '

g) Composição de Encargos Sociais - confprme modelo sugerido no AnexoXIII ou modelo próprio desde
que coritenha todas as informações solicitadas. j

g.l) Os'itens constantes no anexo Modelo de Composição,de encargos sociais não são exaustivos,
logo, a'planilha a serjaprèsentada-deverá ser aquelá qué correspònda aos encargos da empresa
licitante. • ;
h) Composiçãode Preços Unitários.'-" '
i) Curva ABC. v - ^ • ' \

5.3.1.2. Os documentos exigidos nas aíínèas, "b", "c", "f e "g*' ê "h". e,-"!", "serão assinados pejo representante
iegal da empre» e-responsável técnico indicado.-no Item 5:2.3,-àiíheà'"b" do presente Edital, conforme
determina a Lei Federal n? 5;194, de 24 de" dezembro de'1966, e Resolução ns 282/CONFEA, de 24 de agosto de
1983. : , ' i

5.3.2. Em caso de erro de cálculo na planilha ou divergência entre o total da proposta ém algarismos e por
extenso prevalecerá sernpre o valor correto, apurado pela Comissão, tomando-se por base os quantitativos
constantesda planilha orçamentária do ANEXO I deste Edital e os preçosunitários propostos pela licitante.

5.3.3. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo bem corno aquelas que contiverem
rasuras, emenda's7borrões õu entrelinhas de mõdõ a ensejar dubiedadê, principalmente em relação a preços
unitários.

5.3.3.1. Para os fins deste item, entende-se como:

a) Rasura: palavra{s) ou qualquer (quaisquer) sinal(is) gráfico(s) riscado(a)(s) ou raspado(a)(s) de modo
que sua leitura se torne impossível ou incompreensível;

b) Emenda: alteração ou modificação do que já foi escrito;
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c) Entrelinha: palavra(s) ou frase(s) escritas no espaçamento entre uma e outra linha do texto da
proposta.

5.3.4. A proposta, uma vez aberta, vincula a licitante, obrigando-a a contratação caso ihe seja adjudicado o
objeto.

5.3.5. Não se considerará quaiquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preço ou vantagem
baseada nas ofertas das demais iicitantes.

5.3.6. Considerar-se-á que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes para assegurar a Justa
remuneração do objeto contratado inciuindo todos os tributos e demais despesas, seja quai for o seu título ou
natureza, tais como fretes, encargos sociais, trábaihistas é fiscais, despesas déViágem'," locomoção, estadia,
aiimentação e quaisquer outras, segundo a iegislação em vigor.

j I

5.3.7. Considera-se sempre que a licitante dispõe da totalidade dos conhecimentos técnicos, gerenciais e
administrativos e dos meios de produção necessários, suficientes e adequados à execução dós serviços para a
reaiizaçâo do objeto, a quai deverá mobiiizar e empregar com eficiência e eficácia no cumprimento do Contrato
que ceiebrar. Não caberá quaiquer pieito de alteração dos valores contratados pela substituição de métodos e
meios de produção incompatíveis com o conjunto dos serviços a reaiizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos. . ' ,

5.3.8. As composições de custos.unitários elaboradas pela Prefeitura Municipal de.São João dos Patos/MA são
instrumentos para a elaboração do orçamento estimativo. Cada licitante'deve elaborar suas composições de
custos inciuindo todos os materiais, eqülpamentbs e mão de obra quê entenderem necessário para a conclusão
do serviço de acordo com a especificação técnica. Não poderá haver tienhum pleito de alteração de valores do
CONTRATADO em função das composições apresentadas pela contratante." *

5.3.9. Em circunstâncias excepcionais, a Prefeitura Municipal de São João dos Patos poderá solicitar às
iicitantes a prorrogação do prazo de validade das propostas; sendo facultado à ijcitante aceitar ou recusar.
Tanto a solicitação da prorrogação quanto a resposta da licitante deverão ser expressas. >

5.3.10. As iicitantes deverão apresentar às propostas de preços com o mesmp.CNPJ constante nos documentos
de Habilitação. , . .' / - '" '

5.3.11. Caso os prazos não estejam expressamente indicados na proposta ou estejam superiores ao indicado
neste edital, prevalecerá o estabelecido neste. . - _

[s/DO jULGAMENtO. . / ^: r' J
6.1. Julgamento da Habilitação

6.1.1. O julgamento iniciar-se-á com a abertura do envelope ns 1, contendo os documentos de habilitação, os
quais poderão ser analisados pelas Iicitantes pelo prazo estabelecido pela Comissão Permanente de Licitação,
podendo aquelas, inclusive, apresentar alegações sobre a documentação das demais Iicitantes.

6.1.2. Após a apreciação.dos.documentos, a Comissão declarará habilitadas as iicitantes que apresentaram os
documentos na forma indicada neste editai e inabilitadas as que não atenderam a essas exigências.

6.1.3. Constatada falsidade em declaração ou documentação, após diligência pela Comissão Permanente de
Licitação, a licitante será inabilitada ou desclassificada, conforme o caso,sem prejuízo de outras penalidades.

6.1.4. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa ou empresa de
pequeno porte, serão adotadosos procedimentos previstos no Art. 43, §1° da Lei Complementar n". 123/2006.

6.1.5. Proferida a decisão, as Iicitantes poderão, unanimemente, renunciar ao direito de interpor recurso, o que
constará em ata, procedendo-se à abertura do envelope n.s 02 das concorrentes habilitadas.
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6.1.6. Não havendo desistência do direito de recorrer, na forma do subitem 6.1.5, a Comissão suspenderá a
sessão, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos até então executados e comunicará, por escrito, com
antecedência mínima de 48 horas, às licitantes habilitadas, a data, hora e local de sua reabertura. Nessa
hipótese, os envelopes n.s 02, devidamente fechados e rubricados pelos presentes, permanecerão até que se
reabra a sessão, sob a guarda e responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação.

6.1.7. Ao final da fase de habilitação, serão devolvidos, fechados, os envelopes contendo as propostas de
preços às empresas inabilitadas.

6.1.8. Envelopes não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da adjudicação, serão destruídos,
independentemente de notificação à interessada..

6.1.9. Quando todas;as licitantes forem inabilitadas, a Comissão poderá, a seu critério, fixar o prazo de 08 (oito)
dias úteis para a.apresentação de nova documentação ou de novas propostas escòjmadas das causas que
ensejaram a inabilitação, conforme disposto no §3, do art. 48, da Lei Federal n^ 8.666/1993.

6.2. Julgamento'das Propostas ;

6.2.1 Ultrapassada a fase de habilitação, serão abértos-os'Envelopes ns 02 apenas das licitantes habilitadas,
sendo divulgadas às licitantes presentes, as co''ndições oferecidas pelas participantes habilitadas, e facultada a
verificação das propostas destas às licitántes presentes pára manifestação. •

6.2.2. O julgamento das propostas será levado a efeito pela Comissão Permanente de Licitação, considerando o
critério de MENOR PREÇO GLOBAL, entre as licitantes.que cumprirem integralmente as exigências deste edital
desde que nenhum preço unitário.da planilha orçamentária da llcitante seja superior aos,preços máximos
estabelecidos na planilha orçamentária da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, constante no Anexo
I deste Edital. i ' .

6.2.3. Verificando-se discordância-entre o preço unitário, e o. total .dojtem, prevalecerá oj primeiro, sendo
corrigido o preço total; ocorrendo,divergência entre o valor constante daíCpmposição de Custos unitários do
serviço e o exprèssp na Planilha Orçamentária, prevalecerá o primeiro; ocorrendo divergência entre os valores
numéricos e os por extenso .predominarão, os últimos. Se a licitante não'aceÍtar a correção de tais erros, sua
proposta será desclassificada.; • * • ' 7 ;

6.2.4. A licitante assume os preços ofertados na sua proposta para cada serviço, etapa e o total do serviço e se
obriga a executá-los integralmente pelo préço'ofertado, não tendo direito a aditivos; de preços por
divergências das quantidades constantes "na planilha da sua proposta çdm as dimensões, cotas de nível e
volumes indicados nos desenhos e detalhes, e de acordo com as especificações dos materiais. ^

6.2.5. Em caso |de absoluta igualdade de preços entrè duas ou mais propostas e, conferido o direito de
preferência previsto no art. S-, § 29 da Lei n.® 8.666/93, ainda permanecer o empate, será efetuado sorteio em
ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.

6.2.6. No caso de empate previsto na LC n9123/06, assim considerado quando as propostas apresentadas pelas
microempresas é/ou empresas de pequeno porte forem iguais ou superiores em até 10 % (dez por cento) da
proposta classificada em prinieiro lugar, será concedido o direito de preferência, no prazo de 20 minutos, nos
termos do Art. 44, §1' e Art. 45, Inciso I da Lei Complementam® 123/2006.

6.2.7. Serão desclassificadas as propostas que:

6.2.7.1. Após análise, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.9 8.666/93:

a) Não atendam as exigências deste edital;

b) Apresentarem valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequívels,
assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação
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que comprove que os custos dos ínsumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade são compatíveis com a execução do objeto;

c) Apresentarem preços unitários superiores aos constantes na planilha orçamentária constante do Anexo I do
Presente Edital;

6.2.7.2. O ônus da prova da exequibilidade dos preços cotados incumbe ao autor da proposta, no prazo
determinado pela Comissão Permanente de Licitação.

6.2.7.3. Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela
Administração; ou

b) valor orçado pela Administração. .

6.2.7.4. Dos licitantes classificados na forma do item 6.2.7.3, cujo valor global da proposta for inferior a 80%
(oitenta por cento) do menor valor a que se referem-os subitens a e b, será exigida, para assinatura do
contrato, prestação de garantia adicional, dentré ai"modalidades previstas no § 18 do art. 56 da Lei 8.666/93,
igual à diferença, entre o valor resultante do iterh 6:2.7.3 e o valor da correspondente proposta.

6.2.7.5. Quando 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 apresentação, pelos licitantes, de
nova documentação ou de outras propostas escõimadas das causas de Inabilitação ou desclassificação.

6.2.7.6. Éfacultada à Comissão de Licitação, em qualquèr fase da licitação, a promoçãode diligência destinada
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de docurnento;

6.2.7.7. Será declarada vencedora á licitante que oferecer o menor preço global, dentro das condições exigidas
neste Edital; i • .

f « » '
•• • i ! t

6.2.7.8. Colocar-se-ão à disposição dos.interessados o resultado,da licitação é òs mapas de apuração e
classificaçãoelaborados segundo a ófdém crescente de preço global; '

Í7. ADJÜDICAÇÃO EHOMOLOGAÇÃO ^ ^ - j
7.1. Oresultado'desta licitação será divulgado de acordo como que estabeleceo § 18do art. 109 da Lei Federal
n8 8.666/1993. '

7.2. Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado da licitação, ou após o seu julgamento, será
lavrada Ata circunstanciada, cabendo à Comissão Permanente de Licitação adjudicar o objeto da licitação
globalmente ao vencedor, submetendo tal decisão à Autoridade Superior dp Município de São João dos Patos,
Estado do Maranhão para, se for o caso, proceder à homologação.

7.3.Aautoridade superior da Prefeitura Municipal de São Joãodos Patos, poderá revogar á licitação por razões
de interesse público,.devendo, anulá-la, de ofício.ou por provocação de terceiros,- quando o motivo assim
justificar.

[8.',RECURSbSADMlNlSJtUTIV0S • J . .' : " .-r ' r.\

8.1. Dos atos da Administração referentes a esta licitação cabem:

8.1.1. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da Ata, nos casos de:

a) Habilitação ou inabilitação do licitante;

b) Julgamento das propostas;
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c) Anulação ou revogação da licitação.

8.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimaçâo da decisão relacionada com o objeto da
licitação, de que não caiba recurso hierárquico;

8.1.3. Pedido de reconsideração de decisão da autoridade superior da Prefeitura Municipal de São João dos
Patos, na hipótese do § 3^ do art. 87 da Lei Federal n^ 8.666/1993, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimaçâo
do ato.

8.2. O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato recorrido.

9; CONTRATAÇÃO ÉÒRbEM DE SERVIÇOS

9.1. Autorizada a -contratação, a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA convocará a licitante
vencedora para assinar o termo de contrato, visando a execução do objeto da presente licitação, nos termos da
minuta do contrato constante do Anexo XI deste Edital.

9.2. A licitante vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, para assinar o Contrato,
o qual poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o
seu transcurso é desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Prefeitura Municipal de São João dos
Patos/MA. j

9.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato,'dentro do prazo estabelecido no item 9.2,
caracteriza o desatendiméiito total da obrigação por ele assumida; açarretandó-à nulidadé da adjudicação,
sujeitando-o às penalidades cabíveis, caso-em que a Prefeitura Municipal-de São João dos Patos convocará,
segundo a ordem de classificação, outras licitahtes, mantidas as cotações da'licitante vencedora, se não decidir
proceder à nova licitação. •' ' ' -

9.4. A vigência do contrato, bem còmo os prazos de início de etapas"de execução, de conclusão e de entrega,
poderão ser prorrogados, em conformidade e dèsdé'què'ãténdidòs õs requisitos dispostos no art. 57 da Lei n^
8.666/93. • • ;

9.5. A solicitação de prorrogação deverá ser formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias do vencimento, anexandõ-se documentocomprobatório dó alegado pelaContratada.

9.6. O contratado fica obrigado a aceitar, nàs mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem nos serviços, serviços ou compras; até 25% (vinte e cinco pòr cento) do valor Iniciai atualizado do
contrato. • • . i

9.7. A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação. |
9.8. O prazo para a execução dos serviços será de acordo com o subitem 5.3.1, letra "d" do presente Edital,
contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços.

9.9. O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro do exercício vigente. .

[lO. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ' ' . - ~1
10.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, o contrato será fiscalizado pela Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA, através de equipe composta de engenheiros, arquitetos e técnicos
nomeados pela Autoridade Superior da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, para acompanhar a
realização dos serviços.

10.2. Durante a vigência deste contrato, o Contratado deve manter preposto, aceito pela Administração, para
representá-lo.
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10.3. As atribuições da fiscalização do contrato são aqueias previstas neste edital e seus anexos, além das
estabelecidas na legislação em vigor.

10.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal, deverão ser solicitadas a seus
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

10.5. O fiscalizador do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com
o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária, bem como adotar as providências e exercer as
competências da FISCALIZAÇÃO previstas neste Edital e seus anexos.

[ll. PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado por melo de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor,
para crédito na conta çorrenté por ele indicada, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias, contados
da data da entrada no protocolo àesta Prefeitura da, Nota Fiscal emitida com base" na medição previamente
aprovada pela Fiscalização. " '

11.2. As medições serão realizadas a cada 30 dias corridos de serviços, sendo considerado o início da contagem
do prazo a data de recebimento da ordem de serviço. ;

11.3. A contratada deverá dar entrada--nb boletim' de rhedição dos serviços, executados com base no
cronograma aprovado vigente, no setpr'de protocolo da Prefeitura Municípal'dç São João dos Patos - MA,
acompanhada dà solicitação de pagarnento (Anexo X), e das certidões riegatlyas.de débito júnto ao INSS, FGTS,
Certidões Estaduais e Municipais, Fazenda Federal e Certidão Negativa de Débitòs Trabalhistas, para análise e
ateste da Fiscalização, sendo ábeftb um processo adrriinístratlvo específico para os pagamentos relativos ao
contrato. ' , • , . - ^

11.4. Aaprovação da medição deverá ser eifetuada pela, Prefeitura de São Joãò dos Patos por meio do setor
competente noiprazo máximo de,5(cinco)^dias a-contar da-data-de entrada no protocoioídesta Prefeitura
Municipal do boletim de medição dos serviços executados.

11.5. Aprovada a medição, a Contratada sérá convocada para dar entrada no protocolo para juntada aos autos
da sua Nota Fiscal ém duas vias, qüe será encaminhada à Secretaria Municipal de Finanças, para que conduza o
processo de pagamento. • ^ - •' . '

11.6. Além dos documentos exigidos, no item 11.3, para a primeira.medição do serviço, deverão ser juntados
ainda osseguintes documentos: • ^ . " . " - , ' ' • '

a) Registro no CREA/MA (Anotação de Responsabilidade Técnica r ART); '
b) Uma cópia do;Contrato; í

c) Uma cópia da planilha orçamentária; • ' ^ •
I ' ./

d) Uma cópia dajordem de serviço; - ./

11.7. A última rnèdição somente será..pagã.^após o recebimento provisórib.do serviço"^ objeto desta licitação e
contra a apresentação das CNDs do INSS e da FazendaFederai, bem como do Certificado de Regularidade junto
ao FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidões Estaduais e Municipais.

11.8. No valor da nota fiscal,já deverão estar descontadas as eventuais muitas e outros descontos decorrentes
de retenções de valores previstos no contrato, se for o caso.

11.9. Os serviços executados que caracterizarem adiantamento de serviços, em reiação ao cronograma físico-
financeiro aprovado, não representam direito antecipado de recebimento do CONTRATADO, podendo no
entanto serem pagos,a critério exclusivo da Administração e mediante disponibilidade financeira.
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11.10. 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 atualização financeira devida pêlo CONTRATANTE,
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da
seguinte fórmula:

EM = lxNxVP

Onde:

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 atualização finan^ceifa^: 0,0001644, àssirri apurado: - . .
l = (TX/100) l = (6/100) I = 0,0001644 ^ !

365 365 . • : , ;
TX = Percentual da taxa anuãl = 2%. . ' ^

11.11.Aatualização-financeira prevista: nesta cláusula, se for o caso,será incluída nafatura/nòta fiscal seguinte
ao da ocorrência.' ' T-i ' ' • . - >

11.12. Não será ápiicada a taxa de atualização financeira jDrevista np subitem ll-lO acima, quando o atraso de
pagamento se der em função" de atrasos,na liberação dos recursos pelo .órgão "còncedente responsável pela
transferência dos.recursos firianceiròs para custeio do objeto da presente licitação.

íl2.JNÀDlMPLEjyÍENT0;Ê SANÇÕES

12.1. Ainexecuçãò parcial ou total 'do objeto deste"" contrato e a prática 'de qualquer dos atos indicados na
Tabela 1 abaixo, vèrificado'O, nexo causaídevido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às
obrigações contratuais em questão, torna passível a áp[içação das sanções previstas na legislação vigente e
nesse contrato, óbservandò-se pcontraciitóriõê^a ãmpiã dèfèsá, cóhfórme listado a seguir: !

a) advertência; j ' - - > . .'

b) multa; j " , ' l-i j
c) suspensão temporária de participação em licitação è impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal
de SãoJoão dos Patos,,Estado do Maranhão, por prazo não superior a 02 (dois) anos; ;

d) declaração de inidoneidade pará llcitarbu contratar com a Administração Pública. . .

12.2. Poderá senaplicada a sançãode advertência nasseguintescondições: . ^

a) descumprimehto parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que
ameacem a qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonial oU hurnana, desde que nãq'caiba a aplicação
de sanção mais grave; • ^ ^

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos aò desenvolvimento dos. serviços da Prefeitura
Municipal de São*Jòãó"dò-s Pátos/MAra critério db Fiscal dò Codtrátò7"desde que não caiba a aplicação de
sanção mais grave;

c) na primeira ocorrênciadas infrações relacionadas na Tabela 1 abaixo;

d) a qualquer tempo, se constatado atraso dos serviços de até 5 (cinco) dias, comparando-se o que foi
efetivamente executado pela empresa e o cronograma físico financeiro apresentado e aprovado pela
FISCALIZAÇÃO.

12.3. Poderá ser aplicada multa nas seguintes condições:
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a) Caso haja a Inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual ou R$ 22.000,00, o que for maior. Para Inexecução total, a multa aplicada será de até 10% (dez por
cento) sobre o valor total do contrato. Para o atraso Injustificado na execução do objeto será aplicada a multa
correspondente a R$0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso.

12.4. Poderá ser configurada a Inexecução parcial do objeto quando:

12.4.a.l. Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a 30 (trinta) dias.

12.4.a.2. Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais.

12.5. Poderá ser configurada a Inexecução total do objeto quando o adjudicatário se recusar a assinar o
contrato ou receber a ordem de serviço e ainda quando houver atraso injustificado para início dos serviços por
mais de 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço.

12.6. Poderá ser configurado atraso Injustificado na execução dos serviços, quando:

a) Ocorreratraso injustificado dos serviçospor prazo superior a 5 (cinco) dias e inferiora 30 (trinta) dias.Após o
trigésimo dia de atraso e a critério da Administração; poderá ser considerada inexecução parcial da obrigação
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.."^- 'r :

b) ACONTRATADA deixar decumprir quaisquer outros prázos"estabeÍecÍdos neste edital e no contrato.

12.7. Caberá ainda à Contratada, nos casos de reincidência nasrinfrações previstas na Talíela 1, as multas
previstas na Tabela 2,abaixo:" • -T • ;

; . • ' TABELA I
INFRAÇÃO

GRAU
ITEM DESCRIÇÃO

1 Permitiria presença de empregado sem uniforme, mal apresentado, por ocorrência. 01

2 Manter funcionário sem qualificaçâo.para a execução dos serviços - por ocorrência. ' 01

3
Não curriprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por
ocorrência. . ' ' •

01

4
Não cumprir determinação dà FISCALIZAÇÃO para controle"de acessp.deseus funcionários -
por ocorrência. •, • . o. . -

01

5
Executar serviço sem a utilização de equipamentos dé'próte"çâo individual (EPI), quando
necessários-por ocorrência. !

02

6
Não iniciar execução de serviço nos prazos.estabelecidòs pela FISCALIZAÇÃO, observados os
limites rhínimos estabelecidos pelo contrato - por ocorrência. ;

02

7
Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar
de providenciar recomposição complementar - por ocorrência.

02

8 Utilizar material ou mão de obra inadequada na execução dos serviços - por ocorrência. 03

9
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços
contratuais - por ocorrência.

03

10 Reutilizar màteríãl, peçaou equipamentosem anuência da FISCALIZAÇÃO - porocorrência. 03

11
Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de seus agentes - por
ocorrência.

03

12
Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas
atribuições - por ocorrência.

03

13
Não refazer serviço rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou
determinado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.

04

14
Não manter nos locais de serviço em tempo integral, durante toda a execução do contrato o
engenheiro Indicado naassinatura docontrato e previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO -

04
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por ocorrência.

15
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato - por
ocorrência.

05

16
Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da FISCALIZAÇÃO, sem motivo
justificado - por ocorrência.

05

17
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause danos físico, lesão corporal ou
conseqüências letais - por ocorrência.

06

TABELA 2

GRAU - CORRESPONDÊNCIA

1 R$ 200,00
2 RS 400,00

3 R$ 500,00 '
4 RS1.000,00
5' RS 3.000,00
6 RS5.000,00

12.8. O somatório de todãs-as niultas aplicadas ao longo da execução-contratual não poderá ultrapassar o
percentual de10% (dez porcento) 5qbre'ò valor total do contrato. Atingido estelimite, aAdministração poderá
declarar a inexecução total do contrato; • .

12.9. Suspensão temporária de participarem licitação e impedimentos dé contratar com a Prefeitura Municipal
de São João dos Patos/MA: ' , ,

12.9.1 A sanção de suspensão do direito de licitar"e de contratar com a Prefeitura Municipal de São João dos
Patos/MA, de que trata o inciso ili; art. 87; da"Lel n.2 8.666/93, poderá-ser aplicada à CONTRifl^TADA, por culpa
ou doio, por até 2' (dois) anos, no caso de inexecução parcial dd objeto, conforme previsto no item 12.4 desta
cláusula. , , . .'

' i

12.10. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública: ;

12.10.1 Asanção de declaração dê inidoneidadê para licitardu contratar com a Administração Pública, prevista
no inciso iV, art. 87, da Lei n.2 8.666/93; íjqderá seraplicada, dentre outfos casos, quando a Contratada:

a) tiver sofrido condenação definitiva pbr'te'r praticadõ, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos; " !

I - • ;
b) praticar atos ijícitòs, visando frustrar os objetivos dá licitação; i
c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal
de São João dos Patos/MA, em virtude de atos ilícitos praticados;

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, ern benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus
empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do contrato, sem consentimento prévio da
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA;

e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei ns. 8.666/93, praticado durante o procedimento iicitatório,
que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a assinatura do contrato;

f) apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo
de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do contrato, a manutenção das condições
apresentadas na habilitação;

g) cometer inexecução total do objeto, conforme previsto no item 12.5 desta cláusula.
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12.11 As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar de licitação ou de contratar
com a Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão e de declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de
muita.

12.12 O vaior da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos
eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão à Contratada.

12.13 Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a Contratada obrigada a recolher a importância devida no
prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, através de DAM, devendo ser apresentado o comprovante de
pagamento a esta Prefeitura, sob pena de cobrança Judicial. . .

12.14 Esgotados os.meios administrativos para cobrança do valór devido pela Cpntratada ao Contratante, esta
será encaminhada para inscrição em dívida ativa. , = ,

12.15 A aplicação das penalidades sérá precedida da concessão da oportunidade de contraditória e ampla
defesa por parte do adjudicatárlo, na forma da iel. - S

|3; ÈpNtrDÈ RECURSÓrEpQTAÇÃQORÇÁ,M^ - • '•

13.1 As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

PODER: 02 PODER EXÉCUfiVO T* , . . ' :/ ' . ' " " j
ÓRGÃO: 08SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS . • , . '
UNIDADE; SECRETARIA.DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS > ' ' . ' - |
15.452.0019.2028.0000 - MELHORIA EMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA i- i

14.1 A critério do licitante b" mèsmb, poderá vistoriar o locaí onde sefá-éxecutadã o serviços objeto desta
licitação para inteirár-se das condições e graus de dificuldades existéntès, podendo tálvistoria ser realizada até
o segundo dia útil anterior ao da-apresentação das propostas, èm companhia de servidor(a) da Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de,Siõ João dos Patos,'Estádò do Maranhão.

14.2 APrefeitura Municipal de São João dos Pátósbblocã-sé à disposição para agendamento àevisitas ao local
dosserviços, o qual deverá ser previamente solicitado à Secretaria: Municipal de Obras e Serviços Urbanos, das
08 às 13 horas (horário local).

14.3Tendo em vista a hãò obrigatoriedade da realização da vistoria, a simples párticipaçãpínesta licitação já
indica queos participantes conhecem todasas condições locais pára execução dos serviços,e estãode acordo
com todas as condições estabelecidas' no edital, razão pela ,qual, os licitantes não poderão alegar o
desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das
obrigações assumidas ou^em favor"de'eventuais pretensões de'acréscimos de preços em decorrência da
execução do objeto desta licitação.

15.1 Será exigida da contratada a apresentação ao setor de Contratos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias
úteis, contados da data de assinatura do contrato, comprovante de prestação da garantia de execução novaior
correspondente a 2% (dois por cento) do vaior global do contrato, a qual deverá ser prestada em uma das
formas previstas abaixo:
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15.2 Caberá à adjudicatária optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1^, da Lei ns 8.666/93,
abaixo descritas, apresentadas nas condições seguintes:

a) Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública

a.l Se a opção da garantia for Título da Dívida Púbiica, estes deverão ser emitidos sob a forma escriturai,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado peio Banco Centrai do Brasil
e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

a.2 Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do valor correspondente à garantia deverá ser
efetuado em conta corrente da PMMN - Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão na
CONTA CORRENTE: 13.021^, AGÊNCIA:'0603-3, P M SAOJOÃO PATOS MA ISS, BANCO DOBBAS\l.

b) Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por entidade em
funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão,
cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusula de atualização financeira, de
imprescritibiiidade, inaüenabilidade e de irrevogabiiidade, assim como prazo de validade de no mínimo 60
(sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato.

c) Fiança Bancária, mediante entrega da cqmp^etente carta de fiariça bancária, no original, emitida por entidade
em funcionamento no País, em nome da"Prefeitura Municipal de São João-dps Patos, Estado do Maranhão,
devendo conter expressamentè Cláusuia 'dé atualização financeira, de irnprescritibilidade, inalienabilidade e de
irrevogabiiidadei assim como prazo de'validade de nó mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de
vigência do contrato. . ' " •

15.3 A Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão poderá descontar do valor da garantia
de execução toda e qualquer importância que lhe for devida, a qualquer título, pela Contratada, inclusive
multas. ' "• '(

15.4 Utilizada a garantia, a Contratada obriga-se a integralízá-ia no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da
data em que for notificada formalmente "peio CONTRATANTE, sob pena de ser descontada na fatura seguinte.

15.5 Será considerada extinta agarantia: ' ' V~ j
a) com a devoiuçãp da apóiice,'Carta fiançã;0U autorização para d levantamento de importâncias depositadas
em dinheiro a' título de garantia, acompanhada .de declaração da Administração,, mediante termo
circunstanciado,'de que o CONTRATADO cumpriu tòdas as cláusulas.do contrato;

b) notérmino davigência docontrato, caso aÀdministração não.cómunique a ocorrência desinistros.

[16. RECEBIMENTÓ DÒ ÒBJETÓ DOiCONTRATO ^ ^ . |

16.1. Concluída os serviços, esta será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação
escrita do Contratado.

16.2. A FISCALIZAÇÃO poderá recusar ©'recebimento provisórib "dos serviços, caso haja inconformidades
significativas quanto às especificações.

16.3. No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório, estas serão relacionadas em
documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento definitivo.

16.4. O recebimento definitivo dos serviços será efetuado por servidor ou comissão designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação,
ou vistoria, que será de até 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento provisório, que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.s 8.666/93.
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16.5. O recebimento, provisório ou definitivo, não eximirá a Contratada da responsabilidade civil pela solidez e
segurança dos serviços, nem da ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

[l7. SUBCONtRÀTAÇÕES }

17.1. Será permitida a subcontratação de partes dos serviços, mediante prévia autorização expressa da
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.

17.2. Toda e qualquer subcontratação deverá ser solicitada, por escrito, à Prefeitura Municipal de São João dos
Patos/MA, pelo representante legal da contratada, na qual constará a descrição dos serviços a serem
subcontratados, bem como a indicação da empresa a.ser subcontratada, que deverá.comprovar no mínimo a
sua regularidade fiscal é trabalhista.

17.3. Os subcontratados deverão cumprir e fazer cumprir, por seus prepostos ou conveniados, leis,
regulamentos e,'posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes,
pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe a responsabilidade pelas conseqüências de qualquer
transgressão de seus prepostos ou convenentes.

17.4. Não poderá ser subcontratada a totalidade do objeto contratado.

[18. DISPOSIÇÕES GERAIS ^ ' j

18.1. Ocorrendo feriado ou ponto facultativo na data da: licitação,"a sessão púbi[ca será realizada no primeiro
dia útil subsequénte, no mesmo horário e local." '

18.2. Os participantes desta licitação sujeitam-se a todòs os seus termos, condições, normas,' especificações e
detalhes do presente Edital, comprometendo-se a cumpri-los plenamehte, decaindo do direito de impugná-los
o licitante que, tendo-os aceito' sem objeção, vier> após julgamento desfavorável, apresentar falhas e
irregularidades que os viciem. , . . ,

18.3. Enquanto perdurarem os motivos determinantes de punições ou até que seja promovida a reabilitação,
não poderão participar da presente licitação as empresas que'tenharri sofrido penalidade resultante de
contratos firmados anteriormente com a Administração, na condição de prestadoras de serviços, fornecedoras
ou empreiteiras.] ' • - _•

18.4. AAdministração poderá, a seu critério,, inspecionar as instalações'das llcitantes, assim como verificar a
exatidão das informações, antes e após a adjudicação. .

18.5. Os períodos de tempo e os prazos'referidos neste Edital serão contados em dias consecutivos, salvo
disposiçãoexpressa em contrário. ,

18.6. Os licitantés poderãocolher informações adicionais eventualmente necessárias sobre d certame junto à
Comissão, na forma indicada no preâmbulo.

18.7. No caso de opção pela garantia de participação do tipo "seguro garantia", o mesmo deverá ser feito
mediante entrega da.competente apólice emitida,por entidade.em funcionamento no país, acompanhada da
certidão de regularidade da emitente, em nome do Municípiode São João dos Patos.

18.8. A licitante declarada vencedora deverá apresentar no ato da assinatura do contrato comprovação de
vínculo empregatíciode um profissional técnico em segurança do trabalho através de contrato de trabalho.

18.9. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Comissão, com a aplicação da Lei
Federal ns 8.666/1993.

18.10. APrefeitura Municipal de SãoJoão dos Patos poderá homologar, anular ou revogar a presente licitação,
observadas as formalidades legais.
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18.11. Este Edital e seus Anexos, que dele fazem parte integrante para todos os fins e efeitos, se encontram
disponíveis para consulta e obtenção de forma gratuita no endereço indicado no preâmbulo, em dias úteis, no
horário das OShOOmin ás IShOOmin.

18.12. Os interessados que obtiverem este Edital na forma do parágrafo anterior poderão dirimir eventuais
dúvidas sobre o Projeto Básico desta licitaçãojunto a Prefeitura Municipalde São João dos Patos, localizada na
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA, em dias de expediente, no horário
das OShOOmin às IShOOmin.

18.13. Quando se tratar de certidões ou documento equivalente, em que não possuem validade ou a validade
não esteja expressa, serão considerados válidos .os documentos expedidos nos .60. (sessenta) dias que
antecederem a data da abertura das propostas.

j

18.14. Integram o presente Edital, dele fazendo parte, independentemente de transcrição:

Anexo I- Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Projeto Básico e Especificações;

Anexo II- Carta de credenciamento;

Anexo Ml - Declaração para Microempresas e Erhpresas de PequenoPorte;

Anexo IV - Declaração de manutenção do responsável técnico; • ' .

Anexo V- Declaração de que tomou conhecimento das condições dos trabalhos;

Anexo VI-Modélo.Carta Fiança;' •

Anexo VII-Declaração de sujeição ao Edital; " ' •

Anexo VIM - Declaraçãode cumprimento do Art. 72,-XXXIII, da CF/88; ' ;
^ ^ ....

Anexo IX-Modelo de proposta; > i."- ' >;

Anexo X-Modelo desolicitação de pagamento; , \

Anexo XI- Minuta do Contrato; - • '

Anexo XII-Modelo de Composição do BDI;-' '

Anexo XIII-Modelo deComposição de Encargos Sociais; • ^

Anexo XIV-Modelo de Declaração, conforme alínea a, do subitem 5.2.5 do Edital;

Anexo XV-Modelo de Declaração de inexistência,dé fato impeditivo de habilitação.

Anexo XVI - Termo de Recebimento Provisório. <

Anexo XVII -Termo de Recebimento Definitivo. '

São João dos Patos/MA, 05 de março de 2021.

Thuany Costa de Sá Gomes
Secretária Municipal de Administração

Portaria n® 001/2021
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TOMADADE PREÇOS NS04/2021
ANEXO l

PROJETO BÁSICO

OBJETO

Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia eiétrica, visando a
manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública de cada um dos
logradouros do Município de São João dos Patos-MA, englobando o Perímetro Urbano, com
fornecimento de Materiais, Equipamentos e Mão de Obra.

PRAZOS

O prazo de execução do objeto será de 10 (dez) meses," conforme Cronograma Físico-Financeiro, a
contar do recebimento da Ordem de Execução de Serviço.
O prazo de vigência do contrato deverá ser até 31 de dezembro do exercício vigente a tempo da
contratação.
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: - -

Valor Estimado Total: RS 1.574.696,23 (Üm milhão quinhentos e setenta e quatro rhil seiscentos e
noventa e seis reais e vinte e três centavos), conforme planilhas orçarnentárias, parte integrante do
Projeto Básico-ANEXp 1do.presente Edital.
EMPREITADA: '( x) Preço Global ( ) Preço Unitário
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: ( x ) Global . Ç ) PorLote

LOCAL DE EXECUÇÃO: /

Município de São João dos Patos/MA.

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROJETO BÁSICO
Setor de Engenharia Municipal •.

UNIDADE FISCALtZADORÀ . >' -
Secretaria Municipal de Obras e Serviços ürbanos

LOCAL ONDE PODERÁ SER EXAMINADO EADQUIRIDO O PROJETO BÁSICO
Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Patòs'/MA, - localizada na Av. Getúlio Vargas, 135; Centro - CEP:
65.665-000, São João dos Patos/MA, Salà da Comissão Permanente deLicitação- CPL. ^

A Planilha Orçamentária, Caderno de Encargos, Cronograma físico-financeiro. Projeto Básico e
Especificações^ .
ACOMPANHAMENTO E FISCALiZAÇAO

Ficará a cargo da Prefeitura Municipal de São João dos Patos, por equipe composta de engenheiro(s},
e/ou arquitétõ(s) é técnicos nomeados pêiá AÜtoridadé Superior, para' acompanhar a realização dos
serviços.
CONTEÚDOA SER ENTREGUE EM CD-ROM
1. Projeto Básico, com conjunto de critérios, condições e procedimentos estabelecidos pelo contratante
para a contratação;
2. Planejamentos técnicos, com pranchas gráficas e documentação de base (memoriais descritivos,
especificações técnicas e/ou similares);
3. Planilha Orçamentária, cronograma físico-financeiro, lista de composição do BDI, lista de composição
dos EncargosSociais.
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TOMADA DE PREÇOS NS 04/2021

ANEXO I - PROJETO BÁSICO

unicef?^

Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia elétrica, visando a
manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública de cada um dos logradouros do
Município de São João dos Patos-MA, englobando o Perímetro Urbano, com fornecimento de Materiais,
Equipamentos e Mão de Obra.

Valor Estimado Total: R$ 1.574.696,23 (Um milhão quinhentos e setenta e quatro mil seiscentos e noventa e
seis reais e vinte e três centavos). •
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TOMADA DE PREÇOS NS 04/2021
ANEXOU

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

CARTA CREDENCIAL

A /' empresa CNPJ ns

neste ato representado pelo(s) Sr.(a)

uniceftâ

com sede na

(diretores ou sócios, com qualificação completa nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e

endereço), pelo' presente instrumento de mandato, .nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es)

(norne, RG, CPF,.naclonalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos

poderes para, Junto a Préféltúra Muriicipal deSão João dos Patos, praticar os atos necessários à representação

da outorgante na licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS ri® 04/2021, usando dos recursos legais e

acompanhando-bs, conferindo-lhes, ainda; pbdéres especiais para ofertarproposta no caso de beneficiário da

Lei Complementar n» 123/2006, declarar ajntençãó de interpor recurso, renunciar ao direlto.de interposição de

recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos,'dando tudo por bom firme e valioso.

*

' (local e data por extenso)

' , (norne da empresa) ' '
(Nome e ássínatura de seu representante legal)
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CONOCRRÊNCIA NS 04/2021
ANEXO III

(PAPELTIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A/O

sediada na

! • r:g. nS ^ CPF ne

(razão social do Iicitante),-Inscrita-no. CNPJ sob o ns

^(endéreço completo), representada pelo(a) Sr.(a)

D E C LARA, parà ós fins do disposto na

Lei Complementar n?123/2006, sob as sançõesadministrativas cabíveife sob as penasdá lei,'quese enquadra

como: í ^ ^ í

• MICROEMPRESA, conforme ihc. l do art. 38 da Lei Cornplementar-ns 123/20061 •• l

•EMPRESA DE PEQUENO PORTE; conforme Inc- Hdo art. S® da Lei Còrriplementâr ns 123/20Ó6.

• 'í.
A íicitante DECLARA, àlnda; que não sé enquadra em qualquer das hipóteses'de exclusão no §

4 do art. 3® da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer ò direito de preferência como critério de

desempate no procedimento" licitatório dá TOMADA DE PREÇÒS em-epígrafe, realizado pela Prefeitura

Municipalde São Jpãò dos Patos. . . " •

OBS: ASSINALAR COM "X" UMA DAS OPÇÕES ' . . ^ ,

l - • '

i , ' (local e data por extenso)

(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
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TOMADA DE PREÇOS NS 04/2021
ANEXO IV

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

unicef^

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

CNPJ n.e por seu representante

legal, declara •* pèràntè . a Prefeitura Municipal de São João dos Patos,, que o Sr.

; (norhe e profissão), CREA , será indicadó cõmo responsável

técnico pela execução do objeto desta licitação.é será mantido nessá condição até o recebimento definitivo do

objeto, caso seja vencedora do.certame.';

Declará, ainda, que, sèjnèvitávéí, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica

igualou superior à do substituído e com préviaanuência da Prefeitura Múhiciparde'São João dos Patos/MA.

(local e data por extenso) '

! —

.f '{nome da empresa)" j;.,/
(nome e assinatura dòrepresentante legaroú prbcurador),
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TOMADADE PREÇOS 04/2021
ANEXO V

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

unicef^è

DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO
OS.TRABALHOS

Declaro que tenho pleno conhecimento das condições.e peculiaridades Inerentes á natureza dos
trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, ANEXO I do Edital
da TOMADA DE PREÇOS n" 04/2021, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará
deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura
Municipal de SãoJoão dos Patos/MA. .-l-'•

Cidade/Estado, XXXX de XXXX de XXXX.

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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TOMADA DE PREÇOS NS 04/2021
ANEXO VI

MODELO DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

1. Pela presente, o (a) (nome da instituição fiadora) com sede em (endereço completo), por seus
representantes legais Infra-assinados, declara que se responsabiliza como FIADOR e principal pagador, com
expressa renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil Brasileiro, da empresa (nome da
empresa), com sede em (endereço completo), até o limite de R$ (valor da garantia) (valor por escrito) para
efeito de garantia à execução do Contrato n® (número do contrato, formato "xx/anò),"decõ'rrente do processo
llcitatório (modalidade e número do Instrumento convocatório da licitação - ex.: PE n® xx/ano), firmado entre a
AFIANÇADA e a Préfeitura Munlcipal de São João dos Patos/MA pára (objeto da licitação). •

2. Afiança ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa AFIANÇADA, de todas as obrigações
estipuladas no contrato retro mencionado, abrangendo o pagamento de: ,

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO ao CONTRATADO; -

c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

d) obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não honradas pelo CONTRATADO; e

e) prejuízos Indiretos causados à CONTRATANTE e prejuízos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo
durante aexecução do contrato. ' ^ • . ;

3. Esta fiança é válida por (prazoj contado em dias; correspondente à-vigêncía do contrato) (valor por escrito)
dias, contados aipartir de (data dé início da vigência do contrato); vencendò-se, portanto em (data).

4. Na hipótese de inadimplernento de qualquer das obrigações assumidas pela AFIANÇADA, o (a) (nome da
Instituição fiadora) efetuará o pagamento das importâncias que forem devidas, no âmbito e por efeito da
presente fiança, até o limite acima"estipuiado,,no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento
de comunicação escrita da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.

5. A comunicação de Inadimplernento deverá ocorrer até o"prazo máximo de 90 (dias) após o vencimento desta
fiança. ; " i !

6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA será admitida ou Invocada por este FIADOR com o fim
de escusar-se dó cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este Instrumento perante a Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA. '

7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem
assim por honorários advocatíclos, na hipótese da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA se ver
compelido a Ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a presente fiança.

8. Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data de vencimento desta fiança, o (a) (nome da Instituição
fiadora) não tiver recebido da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA qualquer comunicação relativa a
Inadimplernento da AFIANÇADA, ou termo circunstanciado de que a AFIANÇADA cumpriu todas as cláusulas do
contrato, acompanhado do original desta Carta de Fiança, esta fiança será automaticamente extinta,
independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificação judiciai ou extrajudicial, deixando, em
conseqüência, de produzir qualquer efeito e ficando o FIADOR exonerado da obrigação assumida por força
deste documento.
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9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que satisfaz às
determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários
deste Instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança.

10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o
valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida entidade federal.

(Locale data)

(instituição garantidora) (Assinaturas autorizadas)

Página 29 de 51



ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

CNPJ N" 06.089.668/0001 -33

Secretaria Municipal de Administração

TOMADADEPREÇOS N? 04/2021
ANEXO VII

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL

unícef^J

Declaramos expressamente que: ' . . - -

I

/
l

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na TOMADA DE PREÇOS IMs

04/2021, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi

fornecida com ojEdital. , - > '

Manteremos válida esta Proposta:pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias'consecutivos, a contar da data da

sua apresentação e abertura. ' ;

Temos conhecimento dos locais e dás condições de execução dos serviços. ;

I . y* ^ ' t ,

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa

Comissão os esclarecimentos~e.informações adicionais que fòrem considerados necessários, bem como,

assinar, concordar,, desistir, intê^rpòr recurso) firmar cpmpromiss'o e'todòs'os atos inerentes ao procedimento

licitatório. i -. " - " .

(local e data por extenso)

(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
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TOMADADE PREÇOS N9 04/2021
ANEXO VIII

(PAPELTIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 78, XXXIIÍ, DA CF/88

unicef®

A /empresa

, R.G. n2

CNPJ nS-

^ CPF n2

representada' pelo(a) Sr(a)

DECLARA, para fins do disposto

no inciso V do art. 27 da Lei Federai ns 8:666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perig0S0;0U insalubre e não emprega?menor-'de dezesseis anos, salvo na, condição de aprendiz,

admitida a partir dos 14 (quatorze) anos,mos termos'do Inciso XXXIll do.Art. 79'da Constituição Federal de

1988.

(local e data "porextenso).-,

v"-' '/./(nome da empresa) - ' , -
(nome e assinatura"do representante legal ou procurador)
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TOMADADE PREÇOS NS04/2021
ANEXO IX

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)
CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

unicef^^

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
São João dos Patos - Maranhão

Prezados Senhores, " .

/ - - <
Após exàrhinar è estüdardetalhadamente o Edital da Tomada de Preços 04/2021 e seus Anexos,

apresentamos às VosiasSenhoriasnossa Proposta de Preços para execuçãodos serviços.

A presente"propostaToi formulada com base nas especificações, condições técnicas, administrativas
e contratuais estabelecidas no Edital da'Tomada de'-Preços ns 04/2021, os quais aceitamos e nos
comprometemos a cumprir integralmente. . f-

Declaramos que,esta' proposta tém validade pelo prazo'de -. r ( ) dias, contados da data de
abertura das propostas. - 1- ;

O prazo para execução."dós serviços é de'-,.'.).... ( ..).)/dias corridos, a contar da data do
recebimento da ordem de serviço. ^ •

corrente:

Conta, para depósito^ dos ^pagamentos" das faturas:,/Banco:.,.. Agência": Conta
I .V ! _ '-'f

VAL0R 6L0BAL DA PROPOSTA: R$ : ( L.....; ). '

Declaramos que no" preço acima'cotado estão computadas todas as despesas,com materiais,
mão de obra, tributos, impostos,.taxas"e despesas, seja qual-for o seu título ou natureza, incluindo, mas
não se limitando a, fretes, encargos sociais> trabalhistas e fiscais, ISS, despesas de viagem, locomoção,
estadia, alimentação e quaÍsqueryutras,~segundo a,legislação, erri' vigor, representando a compensação
integral pela prestação dos serviços.....

Indicamos como Representanteiegal, para assinar o Contrato de execução doss*eryiços:

Nome completo:. .
Nacionalidade: i

Qualificação Profissional:
Endereço: , \ ,
Cargo/Função que ocupa na Empresa Proponente:

DADOS DA EMPRESA:

RAZAO SOCIAL:

ENDEREÇO:

C.N.P.J:

Locale data:

Estado Civil:

CPF: .

<Razão Social da Proponente>

<Asslnatura e carimbo do representante legal>

RG: '
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TOMADADE PREÇOS 04/2021
ANEXO X

(PAPEL TIMBRADO DO LICÍTANTE)

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A(o) Senhor(a) . -
Gestor(a) da Secretaria Municipal de Finanças

Referente ao Processo ns. LJ.

Encaminhamos em anexo a nota fiscal no valor total de R$
providenciado pagamento çonforme inforrnações ábaixqf. " -

EMPRESA: ; •,
IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO?,
OBJETO: ' r
N9 DA NOTA DE EMPENHO:

N9 DO CONTRATO (SE.HOUVER):' ^ '

Apresentamos em anexo a seguinte documentação:
(LISTAR OS DOCUMENTOS ANEXADOS)

Atenciosamente;

(Nome e assinatura.do responsável pela.empresa) ' •.

(local e dátã por extenso)

(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

unicef^^

para que seja
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TOMADADE PREÇOS 04/2021
ANEXO XI

(PAPEL TIMBRADO DA PREFEITURA)

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N9 / QUE ENTRE SI

CELEBRAM O MUNICÍPIO-DE.-SÃO JOÃO DOS

PATOS, ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA
^ I PARA

.NAFORMA ABAIXO:

Pelo presente Instrumento, de um lado, -o Município de São João dos Patos, Estado-do: Maranhão, pessoa
Jurídica de direito público, por Intermédio da/sua Prefeitura Municipal, inscrita no GNPJ/MF sob o ns
06.089.668/0001-33 com sede na Av. Getúlio'Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA,
São João dos Patos/MA,-neste ato representado .pelo'Secretário Municipah de , Sr.s

: ^ . doravante denorhinada CONTRATANTE, é, çJe outro, a^ empresa , com
sede ^ (endereço,completo). Inscrita no CNPj/MF sob,p hs; doravante
denominada CONTRATADA, reprèséntada neste' ato pelo seu -(cargo) , (nome)

(nacionalidade)^ (estado .cjvll) : • , (profissão) ,
(domicílio) ! , (carteira de Identidade) . • . (CPF/MF) • têm, entre
sl, justa e acordada a celebração do presente Contrato de_^execução ,dos serviços, na forma de execução
indireta, reglme'de empreitada por preço global, sujeitando-se as partes à Lei Federai n^ 8.666/1993 e suas
alterações e demais legislações aplicáveis à espécie, bem como ao Edital dá TOMADA DÉ PREÇOS ns 04/2021,
formalizada nos autos do Processo Administrativo ns 2202001/2021, e aos termos da proposta vencedora, que
fazem parte integrante dèste Còntrató,-independentemente de transcrição;,mediánte as seguintes cláusulas e
condições: , ^ ' .-L'-" .

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO"LEGAL" - j

O presente Contrato tem como'fundamento a'Léi"Féderaljhf_ 8.666/93 e siias alterações posteriores,
pertinentes e a TOMADA DE PREÇOS ns 04/2021/dévídamenfê homologado pela autoridade competente, tudo
parte integrante deste Termo, independente de transcrição. . •

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO • .

O presente CONTRATO tem como objeto a Contratação de empresa especializada na execução de serviços de
engenharia elétrica, visando a manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública de
cada um dos logradouros do Município de'São João dos Patos-MA, englobando o Perímetro Urbano, com
fornecimento de-Materiais, Equipamentos é Mão de Obra, sob a forma de empreitada por préço global, tudo
de acordo com os Elementos Técnicos discriminados no Edital da TOMADA DE PREÇOS NS 04/2021, e demais
especificações expressas, e com a Proposta da Empresa contratada, que também passam a fazer parte
integrante deste Instrumento.

CLÁUSULATERCEIRA- PREÇO GLOBAL

Para execução total dos serviços, fica ajustado o Preço Global em R$
, de acordo com a Proposta de Preços apresentada pela

CONTRATADA.
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CLÁUSULAQUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no edital e seus anexos:

a) Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas e, ainda, com estrita
observância do instrumento convocatório, do Projeto Básico, da Proposta de Preços e da legislação vigente;

b) Prestar os serviços no endereço constante da Proposta de Preços;
c) Prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho;
d) Iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados;

e) Comunicar ao fiscal do. contrato, por escrito e tão logo constatado o. problema, ou a impossibilidade de
execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências.cabíveis;

f) Responder pelos serviços que executar, na forma do ato.convocatório e da legislação aplicável;

g) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou
prestações objeto do contrato em que se verifiquem yícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução
irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;
h) Observado d disposto no artigo 68 da Lei 8.666/93, designar e manter preposto, acompanhar e se
responsabilizar pela execução dos serviços. Inclusive pela-regularldade técnica e disciplinar da atuação da
equipe disponibilizada para os serviços; • - • • '
i) Elaborar relatório mensal sobre a prestação dos serviços, dirigidb ao fiscal dó contrato, relatando todos os
serviços realizados, eventuais-pròblerrias .verificados'e qualquer fato relevante'sobre a execuçãi do objeto
contratual; ^ ^
J) Manter em estoque um mínirhò de materiais, peças ê componentes de "reposição regular e necessários à
execução do objeto do contrato; ;
k) Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as
condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação; I

I) Cumprirtodas as obrigações e encargos sociais trabalhistas e dernonstrar ò seu adimplemento;

m) Indenizar todo e qualquer'.dano e/ou prejuízo pessoal ou^rnaterial que possa advir, direta ou serem
causados por direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades óu serem causadas por seus proposto ao

CONTRATANTE, aos usuários ou a terceiròs;-7" - - '
n) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiência estipulado pelo art. 93, da Lei Federal
n28.213/91. I ^ :

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CÕNTRATANTE ' . '

-Caberá ao CONTRATANTE, além das obrigações previstas no edital e seus anexos:

a) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

b) comunicar à: CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços e interromper
imediatamente os trabalhos até a sua regularização; -

c) mandar refazer os serviços executados em desconformidade com o projeto básico, especificações e normas
técnicas, tendo a CONTRATADA a obrigação de executá-los sem qualquer ônus para a contratante;

d) fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais e
emitido o termo de recebimento definitivo do serviço;

e) indicar técnicos como seus prepostos, para exercer as atividades de fiscalização dos serviços ora
contratados.

f) efetuar os pagamentos nos prazos e demais condições previstas no presente contrato.
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CLAUSULAsexta " PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- O prazo de execução do objeto será de 10 (dez) meses, conforme Cronograma Físico-Financeiro, a contar do
recebimento da Ordem de Execução de Serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O licitante vencedor terá 5 (cinco) dias a contar do recebimento da ordem de serviço
para o início dos serviços.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega, poderão ser
prorrogados, em conformidade e desde que atendidos os requisitos dispostos no Art. 57 da Lei n2 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA CONTRATUAL . , - ,

-Como elemento assecuratôriò do cumprimentp das obrigações contratuais, a CONTRATADA apresentará à
Gestão de Contratos, em até 15 (quinze) dias úteis, contados da data de assinatura dp contrato, comprovante
de prestação da garantia de execução no valor correspondente a 2% (DOIS POR CENTO) do valor global do
contrato, a qual deverá ser prestada em uma das formas previstas abaixo: " |

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública - Se a opção dá garantia for Título
da Dívida Pública, estes deverão seremitidos sõb á forma^éscritufal, mediante registro em sistema centralizado
de liquidação e de custódia.autorizado pelo.Banco Central do Brasii e avaliados pelos séus valores econômicos,
conforme definiàopelo Ministério dá.Fazenda. ^

PARÁGRAFO SEGUNDO- Séa opção da garantia for Caução em Dinhelro/ó depósito dovalor correspondente à
garantia deverá;ser efetuado ^em conta poupança da Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do
Maranhão, na CONTA CORRENTE: 10298-9, AGÊNCIA: 1734-5, PREF MUN SÃO JOÃO DOS PATOS - TRIBUTOS,
BANCO DO BRASIL. ' , ,

PARÁGRAFO TERCEIRO - Seguro Garantia, medi^te entrega da competente apólice, no original, emitida por
entidade em funcionárnento riò País, emmome da Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do
Maranhão, cobrindo o risco de.guèbrá do,Contrato, devendo conter expressamente cláusula de atualização
financeira, de iníprescritibilidade/inalienabilidade e de irrevogábilidadé/assim como prazo de validade de no
mínimo 60 (sessènta) dias além cio flm.'do prazo de vigência do'contrato.'

PARÁGRAFO QUARTO - Fiança Baricária>'mediante entrèga dá cornpetente carta de. fiança bancária, no
original, emitida: pór entidade ém furíciònámento-no País, em horne,daiPrefeitura Municípahde São João dos
Patos/MA, Estado'dó' Maranhão,''devendo'conter ,expréssaméntè'Cláusula-de atualização financeira, de
imprescritibilidade, inaiieriabilidáde e de jrfévogabi!idaçÍe,'*assim como prazo de validade de no mínimo 60
(sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato.

i • . ' _

PARÁGRAFO QUINTO - A Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, poderá descontar do valor da
garantia de execução toda e qualquer importância que lhe for devida, a qualquer título,-pela Contratada,
inclusive multasJ

PARÁGRAFO SEXTO - Utilizada a garantia; a Contatada obriga-se a integralizá-la no prazo de 5 (cinco) dias
úteis contados da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE, sob pena de ser descontada na
fatura seguinte.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Será considerada extinta a garantia:

a) com a devoiução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas
em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo
circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato;

b) no término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros.
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CLÁUSULAOITAVA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- As despesas com a execução do objeto do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS
UNIDADE: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0019.2028.0000 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90.39.00 - OUTROSSERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAJURÍDICA

CLÁUSULANONA - PAGAMENTO

- O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para
crédito na conta.corrente por elé indicada, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias, contados da
data da entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal emitida com base na medição previamente
aprovada pela Fiscalização. . .,

PARÁGRAFO PRIMEIRO; As medições serão, realizadas ,a;"cada 30 dias corridos dos prviços, ou em
periodicidade menor, a critério da Administração; sendo considerado o início da contagem do prazo a data de
recebimento da ordem de serviço? !

PARÁGRAFO SEGUNDO: A contratada déverá"dar entrada no boletirn de medição'dos serviços executados com
base no cronograma aprovado vigente, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de São João dos
Patos/MA, acorripanhada da solicitação de pagamento (Anexo X), e das certidões negativas de débito junto ao
INSS, FGTS, Fazenda Federal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidões Negativa de Débitos e da
Divida Ativa Estadual e Municipal,, para .análise e ateste da Fiscalização, sendo aberto um processo
administrativo específico para os pagamentos relativos ao contrato..

PARÁGRAFO TERCEIRO: A aprovação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitura de São João dos Patos
por meio do setor competente no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data de entrada no protocolo
desta Prefeitura Municipal do boletim de medição dos serviços executados.

PARÁGRAFO QUARTO: Aprovada a medição, a Contratada será convocada pará dar entrada no protocolo para
juntada aos autos da sua Nota Fiscalem duas vias,""que será encaminhada à Secretaria Municipal de Finanças,
para que conduza o processo de pagamêntõ.

PARÁGRAFO QUINTO: Além dos documentos exigidos no p'arágrafo segündo, para a primeira medição dos
serviços, deverão ser juntados ainda os seguintes documentos: |
a) Registro do serviço no CREA/MA (anotaçãode respoiisabilidade técnica-ART); •

b) Uma cópia do Contrato;

c) Uma cópia da planilha orçamentária;

d) Uma cópia da ordem de serviço;

PARÁGRAFO SEXTO: A última medição somente será paga após o recebimento provisório dos serviços objeto
desta licitação e contra a apresentação das CNDs do INSS e da Fazenda Federal, bem como do Certificado de
Regularidade juntoao FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidões Negativa de Débitos e da
Divida Ativa Estadual e Municipal.

PARÁGRAFO SÉTIMO: No valor da nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais multas e outros
descontos decorrentes de retenções de valores previstos no contrato, se for o caso.
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PARÁGRAFO OITAVO: Os serviços executados que caracterizarem adiantamento de serviços, em relação ao
cronograma físico-financeiro aprovado, não representam direito antecipado de recebimento do CONTRATADO,
podendo no entanto serem pagos, a critério exciusivo da Administração e mediante disponibiiidade financeira.

PARÁGRAFO NONO: 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 atuaiização financeira devida pelo
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimpiemento da parcela, terá a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = ixNxVP

Onde: , . ...

EM = Encargos moratórios; ;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; '
VP = Vaior da parcela a ser paga.
i = índice de atualização financeira =0,0001644, assim apurado;
i = (TX/100) i = (6/100) i = 0,0001644

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 2%. ,

PARÁGRAFO DÉCIMO: A atualização financeira prevista nesta cláusula se, for. o caso, será incluído na
fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO:-Não será aplicada a taxa de atuaiizaçãofinanceira prevista ho subitem 11.10
acima, quando o atraso de pagamento se der/em_ função de atrasos na liberação dos recursos pelo órgão
concedente responsável pela transferência dos recursos .financeiros para custeio do objeto da presente
licitação.

CLÁUSULADÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES

- Este Contrato poderá sealterar, mediante as devidas justificativas: ^

a) unilateralmente pela CONTRATANTE quando:

a.l) houver modificação no projèto básico ou das especificações, para melhor adequação técnica aos
seus objetivos; • .

a.2) em decorrência de acréscimo ou suprehâo quantitativa do seu objeto, nas rnesmas condições
licitadas, inclusive quanto ao preço, observados os lirnites previstos na Lei ns. 8.666/93;

b) por acordo das partes, mediante Termo Aditivo, rias demais hipóteses admitidas na Lei Federai ns
8.666/1993 e suas alterações.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Asupressãopoderá, medianteacordo entre as partes, ultrapassar o percentual de
25% (vinte e cinco por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO r O,contrato poderá ser prorrogado de acordo com.o.Art. 57 da Lei Federai ns
8.666/93.

CLÁUSULADÉCIMA PRIMEIRA - DIREÇÃO DOS SERVIÇOS

PARÁGRAFO ÚNICO: Asubstituição voluntária de integrante da equipe técnica ou do profissional habilitado
residente durante a execução do serviço ora CONTRATADO dependerá de aquiescência da CONTRATANTE
quanto ao substituto, presumindo-se esta, a falta de manifestação em contrário, dentro do prazo de 10
(dez) dias da ciência da substituição.

CLÁUSULADÉCIMA SEGUNDA - FISCALIZAÇÃO
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- Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, o contrato será fiscalizado pela Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA, através de equipe composta de engenheiros, arquitetos e técnicos
nomeados pela Autoridade Superior da Prefeitura Municipal, para acompanhar a realização dos serviços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência deste contrato, o Contratado deve manter preposto, aceito
pela Administração, para representá-lo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As atribuições da fiscalização do contrato são aquelas previstas no projeto básico
anexo a este edital, além das estabelecidas na legislação em vigor.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal, deverão ser
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para á adoção das medidas cõnvénientès. ''

CLÁUSULADÉCIMA TERCEIRA- RECEBIMENTO

- O objeto desta licitação será recebido pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos, através da
Fiscalização, em conformidade com o previsto no Art. 73 da Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Concluído o serviço, esta será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscálizaçâo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze)
dias da comunicação escrita do Contratado. - ^

PARÁGRAFO SEGUNDO 7 A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório dó serviço, caso haja
inconformidades significativas quanto às especificações.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de inconformidades qué não impeçam o recebimento provisório, estas serão
relacionadas em documento anexo ao terrrio circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento
definitivo. . . ' [

PARÁGRAFO QUARTO - O recebimento definitivo do serviço^erá efetuado por servidor ou comissão designada
pela autoridade competente, mediante term6"circúns"tinciado,ãssiriàdó pelas partes, após o decurso do prazo
de observação, ou vistoria, que será de até 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento provisório, que
comprove a adequação do objeto aòs termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.2 8.666/93.

PARÁGRAFO QÜINTO - Orecebimento; provisório ou definitivo, não eximirá a Contratada da responsabilidade
civilpela solidez e segurança do serviço; nem da ético-profissiohal, pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - INADIMPLEMENTÒ ESANÇÕES '
- Ainexecução parcialou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos indicados na Tabela 1
abaixo, verificado o nexo causai devido a ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações
contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato,
observando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

a) advertência; j

b) multa;

c) suspensão temporária dê 'participação em licitação e impedimento" de contratar com a Prefeitura
Municipalde São João dos Patos, Estado do Maranhão, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições:

a) descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que
ameacem a qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonial ou humana, desde que não caiba a aplicação
de sanção mais grave;
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b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA, a critério do Fiscal do Contrato, desde que não caiba a aplicação de
sanção mais grave;

c) na primeira ocorrência das infrações relacionadas na Tabela 1 abaixo;

d) a qualquer tempo, se constatado atraso dos serviços de até 5 (cinco) dias, comparando-se o que foi
efetivamente executado pela empresa e o cronograma físico financeiro apresentado e aprovado pela
FISCALIZAÇÃO.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Poderá ser aplicada muita nas seguintes condições:

a) Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada muita de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual ou R$ 22^000,00, o que for maior. Para Inexecução total, a multa aplicada será dé até 10% (dez por
cento) sobre o valor total do contrato. Para o atraso injustificado na execução do objeto será aplicada a multa
correspondente a RS 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Poderáser configurada a inexecução parcial do objeto quando:

a) Ocorreratraso injustificado dos serviçospor prãzõ superior a 30 (trinta) dias.

b) Ocorrer odescumprimento ou cumprimento irregular de ciáu^sulas contratuais.-- j
PARÁGRAFO QUARTO: Podefá ser configurada a inexecução totai do objeto qüando o adjudlcatáriose recusar
a assinar o contrato ou receber a ordem de serviço è ainda quando houver'atraso'injustificado para início dos
serviços por mais de 30 (trinta) dias após a emissão da ordem dé serviço., ;

PARÁGRAFO QUINTO: Poderá ser configurado atrasoMnjustificado há execução dos serviços, quando:

a) Ocorreratraso injustificado dos serviçospor prazo superior a 5 (cincó) dias e inferiora 30 (trinta) dias. Após o
trigésimo dia de atraso e a critério^da Administração, poderá-serconsidéfada inexecução parcial da obrigação
assumida, sem prejuízo da rescisão uniiateral da avença. •

b) ACONTRATADA deixar decumprir,quáisqúèr outros prazos estabelecidos neste edital e no contrato.

PARÁGRAFO SEXTO: Caberá ainda à Contratada; nos casos de reincidência',hasTnfrações previstas naTabela 1,
as muitas previstas naTabela 2 abaixo;'"' . ' 1

• " TABELAI

' •INFRAÇÃO * •- .
GRAU

ITEM DESCRIÇÃO

1
Permitir à presença de empregado sem uniforme, mal apresentado, por
ocorrência

01

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços - por ocorrência Dl

3
Não cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado'" pela
FISCALIZAÇÃO-porocorrência.-- '—-

01 "

4
Não cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus
funcionários - por ocorrência.

01

5
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI),
quando necessários - por ocorrência.

02

6
Não iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO,
observados os limites mínimos estabelecidos pelo contrato - por ocorrência.

02

7
Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente,
ou deixar de providenciar recomposição complementar - por ocorrência.

02
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8
Utilizar material ou mão de obra inadequada na execução dos serviços - por
ocorrência.

03

g
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os
serviços contratuais - por ocorrência.

03

10
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO - por
ocorrência.

03

11
Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de seus agentes - por
ocorrência.

03

12
Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com
suas atribuições-por ocorrência. - -

03

13
Não refazer serviço rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no
contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.

04

14

Não manter.nos locais de serviço em tempo Integral, durante toda a execução do
contrato o engenheiro Indicado na assinatura do contrato e previamente
aprovado pela FISCALIZAÇÃO-por ocorrência.

04

15
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do
contrato - por ocorrência.

05

16
Recusar-se, a executar serviço oü cumprir deterrhiriações da FISCALIZAÇÃO, sem
motivo justificado - por ocorrência.

05

17
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou caüse danó.físico, lesão
corporal ou conseqüências letais-porocorrência. ' -

06

TABELA 2

GRAU . ^CORRESPONDÊNCIA

. 1 • R$ 200,00 í
2 R$400,00 ;
3 • '' R$500,00
4 ' ~ . R$1.000,00

: 5, , .•R$ 3.000,00
' 6 • ' : ' - > "R$5.000,00

PARÁGRAFO SÉTIMO: Osomatório de todas as niultas aplicadas ao longo da execução contratual não poderá
ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a
Administração poderá declarar a Inexecuçãototal do contrato. '

PARÁGRAFO OITAVO: Suspensão teniporárla de participar em licitação e impedimentos de contratar com A
Prefeitura Municipal de São João dós Patos/MA: A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar
com a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, de que trata o inciso III, art. 87, da Lei n.2 8.666/93,
poderá ser aplicada à CONTRATADA, por'culpa ou dolo, poraté 2 (dois) anos, no caso de Inexecução parcial do
objeto, conforme previsto no parágrafo Terceiro desta cláusula.

PARÁGRAFO NONO: Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública: A
sanção de declaração de Inidoneidade para licitarou contratar com a Administração Pública, prevista no inciso
IV, art. 87, da Lei n.28.666/93, poderá ser aplicada, dentre outros casos, quando a Contratada:

a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
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c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA, em virtude de atos ilícitos praticados;

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que
seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do contrato, sem consentimento
prévio da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA;

e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei ns. 8.666/93, praticado durante o procedimento
licitatório, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a assinatura do contrato;

f) apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o
objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução~do contrato, a manutenção
das condições apresentadas na habilitação;

g) cometer inexecução total do objeto, conforme previsto no item12.5desta cláusula.

PARÁGRAFO DÉCIMO: As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar de licitação
ou de contratar com a Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão e de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à Contratada
juntamentecom|a de multa. \ ' > " • . -
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O valor da multa/ aplicada após o/egular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal dê São João dos Patos, Estado do
Maranhão à Contratada. • ' - i - • • > _

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Sé o valor do pagamento for insuficiente, fica^ a Contratada obrigada a
recolher a importância devida no' prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, através de DAM, devendo
ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura, sob'pena de cobrança judicial.

I

PARÁGRAFO DÉCIMO. TERCEIRO: Esgotados OS meios administrativos,para cobrança do valor devido pela
Contratada ao Contratante, esta será encaminhada para inscrição em dívida ativa.

/

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: Àápilcaçãò das penalidades será-precedida da concessão da oportunidade de
contraditório e ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA AMPLÀ DEFESA ' , '

PARÁGRAFO ÚNICO: Na decisão de.aplicar qualquer umà dessas penalidades, acima mencionadas, são cabíveis
recursos, sem efeito suspensivo: " "

a) Representação, do prazo de 02 (dois) dias úteis contados cia ciência da decisão;
b) Recursos para autoridade imediatamente superior, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da

ciência do indeferimento do pedido de reconsideração.

CLÁUSULA DÉCIMASEXTA - RESCISÃO

- A inexecução, total ou parcial, do contrato poderá ensejar a rescisão, com as conseqüências contratuais
previstas na Lei ris 8666/93"!

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Arescisão docontrato se dará nos termos dos artigos 79e 80da Lei ns8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de rescisão provocada por inadimpíemento do Contratado, o Contratante
poderá além de outras medidas legalmente previstas, reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do
contrato até o valor dos prejuízos causados à Administração.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado ocontraditório e a
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, o Contratado terá o prazo de 5 (cinco) dias
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úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o Contratante adotar,
motivadamente, providências acauteladoras.

CLÁUSUU DÉCIMASÉTIMA- DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não admitira quaisquer alteração do termo ou especificações, salvo
casos especialíssimos, a seu exclusivo critério, suficientemente justificados e fundamentados com a necessária
antecedência, estudo técnico e os devidos registros.

PARÁGRAFO SEGUNDO: ACONTRATADA somente poderá sub empreitar a execução dos Serviços com a prévia
concordância da CONTRATANTE ficando, neste caso, solidariamente responsável, perante a CONTRATANTE,
pelos serviços ou Instalações executadas pelos subempreiteiros e, ainda, pelas conseqüências dos fatos e atos a
eles imputáveis.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Aos contratados de sub empreitadas, incorporar-se-âo, de pleno direito, todas as
cláusulas deste instrumento, relativas às responsabilidades e deveres da CONTRATADA para com a
CONTRATANTE. •

PARÁGRAFO QUARTO: A seu exclusivo critério, V CONTRATANTE poderá autorizar a CONTRATADA, a fazer
cessão total ou "parcial deste ÇONTRATO,~médiante lavratura do termo de cessão, atendidas, em relação ao
concessionário sub-rogado com todos os direitos e obrigações'do cedente, decorrentes deste instrumento.

CLÁUSULADÉCIMA OITAVA - VIGÊNCIA

O presente instrumento terá vigência até xx de xxxxxxxx de xxxx, podendo ser alterado mediante termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMANONA- DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES "

A CONTRATADA" obriga-se a aceitar,'nas mesmas condições contratuais, os acréscimos, ou supressões que se
fizerem necessárias na execução dos serviços, do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, §
le da Lei n5 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - PUBLICAÇÃO • - ;

Este CONTRATO'será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, nos termos da Lei n^8.666 de 21 de junho de
1993. ;

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE .

- Os preços dos serviços objeto deste contrato poderão ser reajustados, pelo índice Nacional de Custo da
Construção do Mercado (INCC-M), mediante solicitação do CONTRATADO, após o interregno de 1 (um) ano
(computadas as'eventuais prorrogações)'contado da'data prevista para apresentação da proposta, ou do
orçamento a que essa proposta se referir.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possá mais sèr utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor - _ . ,

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos conforme as disposições da Lei Federal n^ 8.666/1993 e suas alterações e
demais legislações aplicáveis à espécie.
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CLÁUSULAVIGÉSIMA TERCEIRA- FORO

unicef''®

Fica eleito o Foro de São João dos Patos/MA, para dirimir as questões oriundas do presente CONTRATO,
renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E assim, por estarem Justos e
contratados, assinam este CONTRATO em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

São João dos Patos/MA, xxx de xxxxxxxxxxxxde xxxx.

Pela CONTRATANTE:

Secretario Municipal de.

Pelá"CONTRATADÁ^ '

' Representante da Empresa

Página 44 de 51



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida GetúHo Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N° 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração
unlcef^

TOMADADE PREÇOS NS04/2021
ANEXO XII

(PAPELTIMBRADO DOLICITANTE)

"MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BDI"

A licitante deverá apresentar a composição e o cálculo do BDI,conforme dados abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia elétrica, visando a

manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública de cada um dois logradouros do

Município de São João dos Pátos-MA, englobando o Perímetro Urbano, com fornecimento de Materiais,

Equipamentos e Mão de Obra. ' |

DESCRIÇÃO :
VALORES DE REFERÊNCIA• % - Taxas Adotadas-

%• MÍNIMO.- ' MÁXIMO . MÉDIA
Risco ' ' '

.....

Despesas Financeiras '
- .

Administração Central ' :

Lucro 1

Tributos (soma dbs itens abaixo)

COFINS . - -

PIS , , . 1

ISSI"H*")
-

TOTAL • . ;

Plenário
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TOMADADE PREÇOS NS04/2021
ANEXO XIII

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

unicef^

"COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS"

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS EÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA EMENSALISTA - COM DESONERAÇÃO

-ITEM" - / : " - . DISCRIMINADO o HÒRISTA % MÉNSÁLISTA % c-

GRUPO A

Al INSS •

i

A2 SESI ' 1
!

A3 SENAI ;
)

A4 INCRA . 1

A5 SEBRAE i .

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO . -

1

A7 SEGURO CONTRA ACiDENTÈDÉJRABALHO - 1

A8 FGTS • • \ _ •

A9 SECONCI ' ^ - , • • , •

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAÍSBÁSICOS

GRUPO B >1 .

BI REPOUSO SEMANAL REMUNERADO '•' ,

B2 feriados;. " ;

B3 AUXÍLIO-ENFERMIDADE 'í: (
1

B4 i3ssALÁRig V-\ ,.V-Aí i

B5 LICENÇA-PÁTERNIDADE' '• ' 'A V.\ •; li'. - ' -V' , i
B6 FALTASJUSTIFICADAS Wa?;, u ^ '"A A -• (

1

B7 DIASDECHUVA ,A í > 1
BB AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO;*• JT" r-- 'Â. '} •

B9 FÉRIAS GOZADAS A;'J.-Aj '-/ i
BIO SALÁRIO MÁTERNIDADE i

i

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM ASINCIDÊNCIAS DE A ,
!

i GRUPO C

Cl AVISO-PRÉVIO (INDENIZADO)
C2 AVISO-PRÉViO (TRABALHADO) '

C3 FÉRIAS (INDENIZADAS) - - - '

C4 DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTACAUSA

C5 INDENIZADO ADICIONAL

C
TOTAL DOSENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS
GLOBAIS DE A

GRUPO D

Dl REINCIDÊNCIAS DE A SOBRE B

D2
REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
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D TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS

TOTAL(A+B+C+D)

t / ^

\ \ .

\' ;
• .f I

. i; r

"r-
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TOMADA DE PREÇOS NS 04/2021
ANEXO XIV

(PAPEL TIMBRADO DOLICITANTE)

DECLARAÇÃO (Item 5.2.5"a" do Edital)

uniceftS^

em cumprimento ao Item 5.2.5, alínea "a" do editalída TOMADA DE

PREÇOS n' 04/202Í,declara o seguinte:

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os

documentos apresentados; ' - - ' • . • j

2. Que executará os serviços de acordo corri ó projeto básico "e"as especificações técnicas fornecidas pela

Prefeitura Municipal de SãoJoâo-dos Patos/MA, disponibilizando pessoal-téçnico.especializado e que tomará

todas as medidas para assegurar um controle dé qUàlidade adequado;'" .

3. Que manterá no serviço, em tempo ihtègral, o' profissional Indicado para fins de comprovação de

qualificação técnica, admitindo-se á substituição por profissional de èxperiência equivalente ousuperior, desde
I

que aprovada pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA; • • , ,

Cocai (XX),. de. de.'

(Nome e assinatura'do responsável pelaempresa)
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TOMADA DE PREÇOS NS 04/2021
ANEXO XV

(PAPEL TIMBRADO DO LICíTANTE]

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

unicef^

A empresa signatária, inscrita no CNPJ sob o n.5

sediada na (endereço completo), por seu representante legal, declara, sob as penas

da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.9, da Lei Federal n.s 8.666/93, que até a presente data nenhum fato

ocorreu que a inabilite a participar da TOMADA DE PREÇOS ns 04/2021, e que contra ela não existe nenhum

pedido de falência ou concordata. •

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital ê seus anexos e quese submetea todososseustermos.

Local (XX), de de

(Nome e assinatura do representante legaj da empresa)

'• (h.2 da identidáde do declarahte)".
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Secretaria Municipal de Administração
unicefí®

TOMADA DE PREÇOS NB 04/2021
ANEXO XVI

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia elétrica, visando a
manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública de cada um dos logradouros do
Município de São João dos Patos;MA, englobando o Perímetro Urbano, cpm fornecimento de Materiais,
Equipamentos e Mãode-Obra.

REFERÊNCIA: Processo n^ 2202001/2021

LICITAÇÃO: Tomada dé Preços n^ 04/2021
. . CONTRATADA: ;

A Prefeitura Municipal dé São João dos Patos- MA, por meio da Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Urbanos, vem, através do presente Termo; formalizar o TERMO DE RECÉBiMENTO PROVISÓRIO da
entrega do(s) seiviços abaixo relacionados, referente ao Pregão em epfgrafe,'em cumprimento ao disposto no
art. 73 da Lei Federal n2 8.666/93. .

A Secretaria Municipal de Obras e Sèrvíços Urbanos (órgão requisitante) recebe os referÍdo(5)
serviços permanentes a fim dé proceder avaliação criterÍpsa,-yerificando a sua conformidade com as
especificações técnicas descritas no Rrojeto Básico e com a Proposta da Empresa. •

E, assim, expede-se'este Termo de Receblmentc Provisório em 03 (três) vias de igual teor e
forma, para que produzaos iegítirhos efeitos de direito. .

São João dos Patos- MA • de.

• xxxxxxx

Secretário(a) Municipal de_

xxxxxx

de 2021.

(servidor ou comissão responsável pelo recebimento)

xxxxxxxxxx

Representante Legai da Empresa
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Secretaria Municipal de Administração
unicef^

TOMADA DE PREÇOS NS 04/2021
ANEXO XVII

TERMO DE RECEBIMENTO DEflNITlVO

OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia elétrica, visando a
manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública de cada um dos logradouros do
Município de São João dos Patos-MA, englobando o Perímetro Urbano, com fornecimento de Materiais,
Equipamentos e Mão de Obra

REFERÊNCiA: Processo ns2202001/20h
LICITAÇÃO: Tomada de Preços n» 04/2021

.CONTRATADA: j

A Prefeitura Munícipal-dè-Sâd João dos Patos- MA, pof:meíò'da Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Urbanos, vem, através do'prè'sente .Termo,-formalizar o TERMÓ DE-RECEBIMENTO DEFINITIVO, da
entrega do(s) serviços abaixo relacionados, referente ao Pregão em epígrafe, em cumprimento ao disposto no
art. 73da Lei Federal ne8.666/93. ' ' '

ASecretaria Municipal de Obras e Serviços Úrbanos(órgâoTequisitantè) recebe os referido(s)serviços
permanentes a fim de "procedefavaliação criteriosa, verificando a sua conformidade com as especificações
técnicas descritas no Projeto Básico e com a Proposta da Empresa.,

E, assim, expede-se este Terrno, de Recebimento Definitivo em 03 (três) vias de igual teor e forma,
para que produza os legítimos efeitos^de direito. '

São João"dos Patos- MA de : de 2021.

xxxxxxx

Secretário(a) Municipal de

xxxxxx

(servidor ou comissão responsável pelo recebimento)

xxxxxxxxxx

Representante Legal da Empresa
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ N° 06.089.668/0001-33

PROJETO BÁSICO

Constitui objeto do presente -Edital- a -seleção e- contratação - de sociedade

empresária especializada na execução de serviços de engenharia elétrica, visando
. i

a manutenção corretiva e preventiva de Todo o sistema de ilurninação pública de

cada um dos' logradouros'do Município de SÃO JOÃO DOS PATÒS-MA, en

globando o| Perímetro Urbano, com fornecimento\dé Materiais, Equipamentos e

; I • > .
Mão de Obra, conforme especificações ê condições descritas neste Projeto e nos

demais documentos relativos" ao mesmo, que ora passam a fazer parte

deste instrumento indepéridenté de transcrição.

Os serviços ;objetos deste edital .-poderão ser executados-em: avenidas, ruas, tra

vessias, vielas, becos, escadáriás, escadões, travessas, praças, passeios, parques,

áreas de lazer, campos de futebol, faixas de pedestres, trevos, pontes, viadutos,

estacionamentos públicos, monumentos históricos e em qualquer outra área onde

existam poritos de iluminação-pública nos Logradouros do-Município de SÃO

JOÃO DOS PATOS

JUSTIFICATIVA

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas. 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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A Resolução 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 218 determina que: "A distribui

dora deve transferir o sistema de iluminação pública, registrado como Ativo Imo

bilizado em Serviço - AIS, à pessoa jurídica de direito público competente.

§ 1® A transferência à pessoa Jurídica de direito público competente deve ser

realizada sem ônus, observados os procedimentos técnicos e contábeis
í

para a transferência estabelecidos em resolução específica."

Assim é de total importância iniciar os procedimentos objetivando atender às de

terminações: da Agência Nacional de "Energia Elétrica - ANEEL e preparar os Lo-

gradouros do Município de SÃO JOÃO DOS PATOS^MA., para fazer frente aos

novos compromissos nó.que diz respeito a passar á'executar a: Manutenção do

Sistema de Iluminação Pública.

A cidade cresce a cada instante e cabe ao Município zelar pela boa infraestrutura
i

urbana oferecendo à população.cada vez melhor qualidade, de vida. '

A Iluminação Pública é fator preponderante neste -processo. Além do que a ex

pansão imobiliária no Município gera ^a cada -dia um aumento ' significativo

da demanda de serviços desta natureza.

Este é um processo sem fim porque a cada obra executada que melhora o nível

da iluminação em determinado trecho da cidade, Bairro ou Via Pública

ou mesmo numa Praça Pública, os moradores de outras regiões pleiteiam o

mesmo procedimento. Énosso dever e obrigação, inclusive pelo Princípio da Iso-

nomia, Já que todos são iguais perante a Lei, procurar oferecer a todos os

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. GetúlioVargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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Linicef'®

Munícipes o mesmo tratamento. O sentimento de igualdade na sociedade mo

derna pugna pelo tratamento justo aos que ainda não conseguiram a viabilização

e a consecução de seus direitos mais básicos e fundamentais para que tenham

não somente o direito a viver, mas para que também possam continuar tendo

uma vida digna.

Desta forma, -faz-se necessária a abertura de^ processo licitatório para con

tratação de empresa qualificada para a continuidade da execução dos serviços de
I

manutenção em questão. Em função da párticularídade do objeto', e pelo fato

do recebimento da^.obras"de-extensão e/ou melhorias"da rede elétrica ficar vin

culado ao gerenciamento'da concessionária de energia-elétrica, a empresa deverá

estar cadastrada, ou, com cadastro-em andamento ha concessionária que atende

aos Logradouros deste município quando da assinatura do contrato.

FUNDAMENTO LEGAL ..

O objeto que trata este Projeto. Básico e .seu .prosseguimento tem amparo legal

na Lei Federal 8.666/1993,por tfataf-se.de serviços comuns assim definidos no
I

parágrafo úfiico do artigo primeiro da citada Lei.

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

Para participar, a empresa interessada deverá comprovar que possui habili

tação técnica para atuar nos serviços ora licitados.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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Apresentar todos Atestados de Qualificação Técnica solicitados, registrados no

CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e todos os Certifi

cados Técnicos Jurídicos e Técnicos Contábeis exigidos no Edital;

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proponente que vier a causar impedimento ao^ normal e legal andamento da

presente licitação, além das sanções legais previstas, será responsabilizada
i

i

civilmente pelos danos e prejuízos-táusadòs ap Município função da não conclu

são do processo licitatòrio berh como do objeto pretendido.' •
í

A participação neste processo Licitatório importa à empresa proponente na

restrita aceitação das condições - estabelécidas no presente Edital e seus

Anexos, bem como às estabelecidas nas "CONDIÇÕES DE CONTRATO" e na

"MINUTA DO TERMO"DE ÇpNTRATO", que fazem partè integrante ideste Edital,

como se nele estivessem integralmente reproduzidqs.'

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlío Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, Sâo João dos Patos/MA
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBJETO

Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para execu

ção de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de ilu

minação pública de cada um, dos Logradouros do Município de SÃO JOÃO

DOS PATOS^MA, conforme especificações ê condições descritas ho presente Edi

tal, seus anexos e apêndices, incluindo:o fornecimento de materiais, equipamen

tos e mão de obra.",'-, ' '

Os serviços pbjetos deste edital poderão ser executados em; avenidas, ruas,

travessias, vielas, becos, escadarias, escadões, travessas; praças, passeios, parques,
, , / ,, ^ '

j ^ ' r *'' ^ ' '
áreas de lazer, campòs-de 'futèboli.Jaixas de' pedestres;"trevos, pontes, viadutos,

estacionamentos públicos, monurnentos históricosre em, qualquer outra área onde

existam pontos de iluminação pública rios Logradouros da base territorial

do Município.

DEFINIÇÕES GERAIS

Para efeitos da presente licitação, são apresentadas as seguintes definições:

Ponto de Iluminação Pública

E o conjunto completo, constituído por uma Luminária e seus acessórios.

Lâmpada, Braço, Fiação, Conectores, Reator e Relé-Fotoelétrico, indispensáveis ao

Éa7errm

www.saojoaodospatos.ma.gov.br "
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seu funcionamento, suprido pelo mesmo circuito elétrico. Chamado também de

ponto de IP.

Ponto de Iluminação Pública do Tipo Aéreo

É o conjunto constituído por uma luminária e seus acessórios, sustentada

por estrutura pertencente à concessionária ou à própria Prefeitura, cujo cir

cuito alimentadòr é constituído de condutores instalados ao ar livre.

Ponto de Iluminação Pública do Tipo Subterrâneo

É o conjunto constituído por, uma luminária e seus acessórios, além de

postes, braços, suporté ou colunas, e cujo circuito alirriehtador compõe-se de

condutores instalados em életrodutos subterrâneos òü "enterrados diretamente no

solo, sejam de propriedade, do fylunicípio. "

Ponto de Iluminação Pública do,Tipo Ornamental

Éo conjunto de concepção estética,"auto suportado através de postes de aço, de

alumínio ou ferro fundido, constituído por bases, colunas, braços e supor

tes também em aço ou ferro fundido ou alumínio fundido, para a ilumina

ção de praças, avenidas duplicadas, trevos, etc, são também classificadas

como ornamentais alguns pontos de iluminação específicos que estão locali

zadas em locais diferenciados valorizando monumentos públicos.

wvvw.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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Rede de Iluminação Pública

Éo conjunto de circuitos que tem por finalidade alimentar diversos pon

tos de iluminação pública, sustentados por postes de concreto circular,

duplo T ou de concreto com conicidade reduzida, ou também de aço,

com uma ou duas luminárias. Quando os Cabos Elétricos Alimentadores são

. ' 1

aparentes e fixados no alto dos postes ela diz-se REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

AÉREA. Quando os cabos Elétricos Alimentadores estão instalados em eletrodutos
1 '

enterrados rio solo ' , ' i
i

Ela 3diz-se REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SUBTÉRRÂNEÃ. Ã
I V A • ' , * ' j t

' » ^

Manutenção Corretiva

Serviços executados em um Sistema de Iluminação Pública em conseqüência da

ocorrência de defeito', ou- acidente, para recuperar ponto apagado ou elimi

nar situaçãO' de risco a pessoas ou patriniônio.

Manutenção Preventiva

Serviços planejados e executados em um Sistema de Iluminação Pública

objetivando evitar a ocorrência de defeitos e/ou minimizar seus efeitos. A

Manutenção Preventiva poderá ser iniciativa da empresa contratada ou por ofício

do Município.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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Ronda

Constitui-se na visita às avenidas, ruas, travessias, vielas, becos, escadarias,

escadões, travessas, praças, passeios, parques, áreas de lazer, campos de

futebol, faixas de pedestres, trevos, pontes, viadutos, estacionamentos públi

cos, monumentos históricos e em qualquer outra área onde existam pontos

de iluminação pública nos Logradouros da base territorial do Município, de

forma a verificar situações de inconfòrrhidade, na maioria das vezes sendo pon-

tos de IP apagados,' más-também situações de^',risco, necessidade de Melho

ria ou Ampliação da iluminação, prevenção de danos materiais aó patrimônio
•1 * , ', I

público ou de terceiros, ,etc. Nos- locais mencionados neste item,' deverá ser

realizada inspeção (ronda) , nas instalações de iluininaçãp pública, visando

detectar lâmpadas apagadas ou acesas indevidamente, poste fora do prumo,

abairoados, ,faltantes ou com luminária faltante ou compartimento aberto, braço

ou suporte fofa de posição, caixa de passagem còm tampa quebrada ou faltante.

A ronda deverá ainda detectar qualquer irregularidade que venha colocar em ris

co a segurança da população ou do sistema. Não se deve entender a Ronda co

mo sendo somente a visita noturna. O roteiro de Ronda ou trecho deverá ser fei

to em comum acordo com a Fiscalização do Município.

jfomm
EnDWiMtoQVttsa

âiEAmrerNM
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Serviços de Pronto Atendimento/Emergenciais

Correspondem aos serviços requeridos em algum equipamento ou compo

nente físico de IP que esteja ocasionando obstrução parcial ou total à circulação

normal de veículos ou pedestres e/ou que ofereça riscos, ou danos, de qualquer

natureza à população e/ou ao patrimônio público ou de terceiros, òu ainda em

que a falta da Iluminação possa possibilitar algumas das situações descritas.

Estes serviços de pronto atendimento/emergência deverão ser executados

imediatamente após a.solicitação do serviço. - "• ^ r '

Ponto Manutenido .
I

É o Ponto de Iluminação Pública que foi consertado ou que sofreu manu

tenção porque .estava apagado, para que voltasse .a- funcionar normalmente,

ou que estava aceso direto e fòi recuperado a coritentò. ;

Ponto Convencional

E o Ponto de Iluminação Pública que esta numa altura até 08 (oito) me

tros do solo, independentemente do modelo da Luminária, do Tipo da Lâmpada

e se os Equipamentos Auxiliares são acoplados ou não.

Ponto Seml-Convenclonal

ElMIltfBirol
cREAinnniM,

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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É o Ponto de Iluminação Pública que esta numa altura acima de 08 (oito) metros

e abaixo de 12 (doze) metros do solo, independentemente do modelo da Lumi

nária, do Tipo da Lâmpada e se os Equipamentos Auxiliares são acoplados ou

nao.

Ponto Não Convencional

Éo Ponto de Iluminação Pública que esta numa altura adma. de 12 (doze) metros

do solo, independentemente do modelo da Luminária, do Tipo da Lâmpada e se
' f

os Equipamentos Auxiliares são acoplados-ou não.

Vão I
í -

Éa distância em metros, eritre-urn Poste e outro, numa Via Pública;, Em geral o
(

"VÃO" é igual a 35 (trinta e cinco) metros.

RECURSOS DE PESSOAL, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.

Éde inteira! responsabilidade' da ÇONTRATÀDA-0-"'treinamento, qualificação e re-

cursos de mão-de-obra, material e equipamentos necessários aos trabalhos para

o cumprimento dos prazos e demais exigências do Edital e seus anexos,

observando'as quantidades mínimas necessárias.

É de responsabilidade também da Contratada o pleno cumprimento das leis e

normas regulamentares na execução dos trabalhos e nas condições de segurança,

cabendo exclusivamente à Contratada a responsabilidade por ações trabalhistas.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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previdendárias e/ou acidentárias promovidas por seus empregados ou prepostos,

devendo atender integralmente o disposto no anexo XIII.

A Contratada deverá manter Engenheiro Responsável pela execução contí

nua dos serviços, o qual deverá atender imediatamente às solicitações do

município.

Todas as Ferrartientas necessárias e a serem utilizadas quando da execução de

quaisquer serviços deverão estar sempre ao dispor do pessoal que executará tais

serviços, jamais sendo aceita alegação de falta de ferramenta! disponível.

Os veículos necessários à perfeita éxecução ,de'todo e qualquer serviço

também serão de exclusiva'responsabilidade da Contratada que deverá mantê-los

no território de abrangência-do Município, nos termos- deste Memorial Descritivo
' • ' r -

e demais itens do Edital e anexos.

' ,'b _• ' . ' ^ ,
As Instalações físicas para álmoxarifado, guarda de veículos, ferramentas e equi

pamentos, acomodação do; pessoal,' escritórios, • etc. são de exclusiva res

ponsabilidade da Contratada" e deverão obedecer as legislações e normas

vigentes. '
i

MATERIAIS U SEREM UTILIZADOS

Os materiais necessários aos serviços objeto da presente licitação serão

adquiridos e fornecidos pela empresa Contratada. Materiais de uso corrente

tais como fitas isolantes, massa de isolamento elétrico, tintas, primers, remo-

vedores, solventes, mesmo sendo produtos de valor menos significativo.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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deverão ser adquiridos de fabricantes devidamente qualificados e certifica

dos. Assim como: lixas, panos, estopas, sabões, massa para calafetar , massa

plástica, pincéis, todos deverão ser de boa procedência e adquiridos junto a fabri

cantes de boa reputação no mercado, sujeitos à reprovação do Setor de

Fiscalização competente do município.

Todos os demais materiais necessários aos serviços objeto da presente lici

tação deverão ser adquiridos de fornecedores homologados e atenderem

integralmente as normas da^ ABNT E INMETRO/PROCEL, quando aplicável.

Qualquer aplicação de material diverso deverá, .receber, anterior aprovação

da Concessionária Locai, mediante todòs os testes é recursos disponíveis e

solicitados para avaliação.

INSPEÇÕES DE AQUISIÇÃO ,

Todos os ^materiais .adquiridos- pela Contratada • serão' inspecionados pelo

município e'quando for o casò, por corpo técnico dà Concessionária, sempre nas

dependências da Contratada.

Todas as despesas decorrentes da inspeção deverão ser suportadas exclusi

vamente pela Contratada, inclusive aquelas decorrentes de ensaio destrutivo.

Para tanto, deverá a Contratada protocolar junto aos Logradouros a solici

tação para inspeção dos materiais, antes da sua instalação.
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A aquisição de materiais pela Contratada deverá ser dimensionada e pla

nejada de forma que todos os materiais sejam inspecionados de acordo com as

rotinas dos Logradouros.

CONTROLE DE QUALIDADE

A Contratada se obriga, a partir da assinatura do contrato, a GARANTIR A QUA

LIDADE de todo e qualquer material aplicado no Sistema; de Iluminação

!

Pública dos .Logradouros do Município. Toda documentação solicitada nas etapas

de Inspeção e Liberação farão- parte do acervo dos Logradouros, deforma

a garantir a rastreabilidãdá e o controÍè'de qualidade.-A qualquer rhomento o

município poderá requisitar "amostras dos produtos para a realização de

ensaios para controle da qualidade. Estes ensaios, serão suportados exclusivamen

te pela Coníratada.

GESTÃO DE MATERIAIS ' . .

Almoxarífado, Estoque Òpèracional é Estoque de Devolução

Deverá ser criado no mínimo 1 (um) ' alrnoxarifado para ps materiais novos adqui

ridos pela •empresa contratada para aplicação no Sistema de Iluminação

Pública dos'Logradouros e para os materiais retirados das ruas durante os servi

ços de manutenção.

O almoxarífado deverá estar devidamente equipado para acondicionamento e

movimentação dos materiais, com prateleiras, pallets, armários, carrinho porta pal-

iíaToTctrs
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lets, etc. Além disso, deverão dispor de mão-de-obra para os serviços de

movimentação interna e carregamento de veículos.

Dentro da área coberta deverá estar marcado e identificado o local onde estarão

armazenados os materiais retirados da iluminação pública e que serão pré-

tratados pela Contratada, e posteriormente triados. Para os materiais classificados

como Recuperável (R), Recuperável em Garantia (RG) e Inservível (I), deve

rá existir unri' local marcado e identificado. O material inservível deverá ser separa

do em Nocivo ao Meio Ambiente-(NMA-DESC)-e Não Nocivo ao Meio Ambiente

(ND). { • •• - \

Todos os materiais, novòs ou retirados da iluminação pública, deverão ser arma

zenados de forma adequada e de--maneira .-;a -garantir a integridade, a

conservação', o controle è:a fiscalização dos estoques.

Em hipótese alguma poderá a Contratada ou qualquer de seus funcionários (que

será enxergado como a: Contratada) doar, -ernprestar, permutar, enfim de

senvolver qualquer operação dê qualquer espécie envolvendo materiais reti

rados do Sistema de Iluminação Pública do município. Todos esses materi

ais pertencem ao município'e devem estar ao dispor do ..Município. Qual

quer procedimento que configure inconformidade na relação com o mate

rial de propriedade do Município dará ensejo à devida indenização com

as penalidades cabíveis.
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Movimentação dos Materiais

Toda a movimentação de materiais será por conta e responsabilidade da con

tratada. Para tanto, a Contratada deverá dispor de equipamentos e veículos

apropriados para esta movimentação. Todos os materiais movimentados dentro

do almoxarifado da Contratada, na retirada ou devolução de materiais de ilumi

nação pública, deverão ser arranjados fisicamente de forma organizada pela

mesma, podendo estes ser acompanhados de fiscalização do município.

Controle de Estoque dos Almoxarifados

A contratada deverá apresentar á Fiscalização "de cada município em até 10 (dez)

dias da assinatura do Contrato a relação de estoque rhínimo que deverá manter

em seu almoxarifado, nunca inferior ao-histórico de reparos executados no muni

cípio, entre' 3% (três pòr cento) e 4% (quatro pôr-cento) mensais, incluin

do todos os acessórios, inerentes aos pontos de' Iluminação Pública. Além

das luminárias distribuídas "por' potência das respectivas lâmpadas, sempre

com sistema de ignição e relês acoplados que deverão ser montados somente

quando da respectiva instalação.

O controle dos materiais de Iluminação Pública será efetuado através de sistema

informatizado, contemplando o estoque existente e as movimentações rela

tivas às entradas e saídas de materiais.
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A fim de manter controlado o fluxo de materiais no almoxarifado, a Con

tratada deverá dispor de equipamentos de informática, linha telefônica e

funcionários habilitados e com dedicação exclusiva para operar o sistema

de controle de estoque e movimentação de materiais de Iluminação Pública em

seu Será permitido, a qualquer horário, o acesso da fiscalização do Município às

dependências... "da Contratada. A fiscalização do controle dos materiais de

iluminação pública, nos locais de armazenagem, será feita pela Prefeitura através

de seus servidores a serem indicados: pelo Responsável pela Gestão d̂o Contrato

da Administração íyluhicjpa!., -

Triagem deiMaterIãls e Destinaçãó Final

Todos os nlateriais retirados do sistema-de iluminação pública , serão trans

portados pela Contratada para o seu almoxarifado; A Contratada fará, às

suas expensas, um pré-tratamento. e acondicionarnehto dos mesmos. Esses

materiais ficarão depositados ém local;apropriado,/;áté'.que o município indique a

destinaçãó final dos mesmos. -

A triagem dos materiais será efetuada por mão-de-obra fornecida pela

Contratada, sob orientação e fiscalização do Município.

As devoluções de materiais à Concessionária Local, quando for o caso, deverão

ser acompanhadas da documentação legal pertinente, sendo que as guias

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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de entrega deverão ser assinadas e carimbadas no seu verso por no mínimo um

funcionário da Concessionária Local ou por pessoa por ela designada.

Os serviços de movimentação de carga, descarga, manuseio e transporte dos

materiais entre almoxarifados da Contratada, do Município e da Concessio

nária Local, observadas as datas e locais programados, serão de responsa

bilidade da Contratada.

Todo o material que puder ser reaproveitado deverá ser colocado sempre à dis

posição do Município, com relatório de quantitativos e classificação atualizados e

esta o usará: segundo-seus"critérios, vontade e interesse.

A Contratada jamais poderá utilizar os materiáis' salvados para recomposi-

I

ção em serviços de Manutenção, -salvo condições' onde houver autorização

prévia pelo Setor competenté do município.

Descarte dé Materiais

A empresa contratada deverá se responsabilizar pelo armazenamento, trans-

} ,

porte e destinação final dos materiais contaminantes retirados .'da rede de
í

Iluminação Pública de propriedade do Município. Estes materiais contaminantes,

principalmente os de Classe I, deverão ter sua destinação final realizada de forma

sustentável e ambientalmente correta, feita por empresa credenciada por

órgão ambiental oficial.
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Ao final do processo deverá ser emitido um certificado de destinação do lote de

materiais processados em nome do respectivo Município.

O projeto de recolhimento, armazenamento e destinação final destes mate

riais deverá ser desenvolvido e supervisionado por profissional com qualifi

cação técnica superior pertinente a esta atividade, com emissão do respec

tivo laudo Técnico.

A empresa'Contratada poderá utilizar para todos os efeitos a política rever

sa para materiais contaminantes retirados dos sistemas de iluminação pú

blica, desde que atenda esta Especificação Técnica.
I

DECRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços a^ serem prestados abrangem atividades ;nà área de manutenção do

sistema de iluminação pública dos Logradouros e . de manutenção de redes

de distribuição de energia elétricá-cgm iluminação públicas aéreas e subterrâneas,

quando houver. ^ •

Operação è Manutenção Plena do Sistema de Iluminação Pública com

Garantia de Funcionamento do Sistema de Iluminação Pública.

Consiste naiGarantia de funcionamento do Sistema de Iluminação Pública, opera

ção, manutenção das instalações, intervenções preventivas, corretivas, aplica

ção dos materiais com todos os serviços e reparos necessários.

Os Serviços de Manutenção preventiva e corretiva englobam todas as ati

vidades e cuidados técnicos necessários para assegurar o funcionamento

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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regular e permanente do Sistema de Iluminação Pública dos Logradouros

do Município. Estes serviços podem ser descritos como:

A inspeção de rotina em todos os pontos de iluminação e a correção de

não conformidades detectadas.

A revisão das conexões e do estado geral da unidade, cada vez que nela for reali

zada qualquer intervenção.

O pronto atendimento e a eficaz execução de serviços em caso de emergência

dentro dos prazos previstos. - - \

' \ ' . / . % » ^ " / , •' ' '

O atendimento a solicitações para substituição' de lâmpadas apagadas à noi

te ou acesas de dia, ou substituição de qualquer acessório que cause a incon-
i • -

formidade, corri revisão no. circuito dentro dos prazos previstos.

Triagem e recuperação dos materiais retirados ,dá fêdé e devolução ao mu

nicípio, següindo instruções" dá;:Fisçalização, com 'descarte dos materiais nocivos

ao meio ambiente.

A substituição ou reparo nos equipamentos e acessórios "com defeito, des-
i

i

critos a seguir, que estejam causando qualquer tipo de inconformidade no

ponto de iluminação Pública:

-Lâmpadas queimadas e ou quebradas;
gnsenh^BNtebta

- Relês fotoelétricos com defeito;

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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- Chaves magnéticas com defeito;

- Reatores com defeito;

- Luminárias ou projetores defeituosos ou em mau estado de con

servação;

- Rede de alimentação aérea ou subterrânea interrompida;

- Fiação interna dos braços e postes;

- Conectores.

Todos os serviços de manutenção' deverão ser relatados às prefeituras,

sendo estes;,.cadastrados em ."sistemat informatizado dasimesmas. Os

registros deverão ,-estar'ordenados .por número de solicitação, devendo

permanecer sob a guarda da contratada até-o término do Contrato, ocasi-
t ' •

ão em que deverão .ser entregues à Prefeitura em meio magnético e em
' j >

'' /

três cópias. Sempre"'qüe .a Prefeitura solicitar, a contratada deverá

disponibilizar todasTas. informações seja <por transferência de dados,

seja por.relatório impresso.'

Gestão e Gerenciamento

Deverá a contratada implantar uni plano de Gerenciamento da Qualidade, sempre

em busca de melhorias, redução de erros e diminuição de reclamações.

A contratada além de gerenciar o processo, deve gerenciar fornecedores de ma

teriais, peças e acessórios para atendimento aqualquer tempo, bem como geren

Tamm
Eneantastol

CflEA^nWgM.
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ciar subcontratadas desde que autorizado pelo Município sempre que for o caso.

A contratada deve manter no mínimo 01 (um) Engenheiro Eletricista co

nhecedor de Sistemas de Iluminação Pública para diagnosticar, criar processos,

levantar as necessidades do Município, identificar soluções e recomendar ações,

no sentido de implantar e viabilizar melhorias de acordo com a necessi

dade específica.

O Município também manterá um profissional qualificado para 'ser o inter

locutor com a contratada e sempre que se realizar qualquer tipo dè reunião de

trabalho entre as partes deverá haver a "respectiva Ata de .Reunião.

Serviços de Pronto Atendimento

Caberá à Contratada executar os serviços de Pronto Atendimento ao Siste

ma de Iluminação Pública exigidos por situações de perigo pessoal ou

material que devam ser atendidos de-imediato, por .'recebimento de solicitação ou

detectados, os quais deverão ser prestados durante as 24 (vinte e quatro) horas

do dia, 07 (sete) dias por semana, ininterruptamente.

São exemplos de serviços de Pronto Atendimento: danos' causados por

abalroamentos, por impactos diversos, por fenômenos atmosféricos, incên

dios, circuitos partidos por escavações, luminárias com refrator e/ou com-

partimento para equipamento abertos, entre outros, incluídos todos que de

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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qualquer ou alguma forma possam constituir risco para a população ou para

transeuntes.

Este Serviço de Pronto Atendimento também deverá estar apto a atender qual

quer demanda de reparo solicitado pelo município em qualquer horário e dia da

semana.

Deverá a empresa Contratada dispor de responsável destinado ao atendi

mento dos; Serviços de Pronto Atendimento munido de canais de comuni-
t ;

cação exclusivos ao atendimento- (telefone fixo, telefone celular, rádio ou

similares), dè forma que jamais poderá.~alégar não- receber o contato. •

Deverá a ernpresa Contratada encaminhar mensalmente ao município, até as 12h

do último dia útil do mês em - vigor a escala do mês seguinte, de res

ponsáveis pelo atendimento das solicitações, de Pronto Atendimento.

Na ocorrência de situações- onde a equipe-de prohto atendimento não

consiga elirríinar a situação., de risco -.'"a equipe ' devera sinalizar e isolar o local, e

solicitar a 'equipe de manutenção- apropriada. Caso seja solicitada, para

um segundo chamado de pronto atendimento, esta equipe deverá deixar

um funcionário de prontidão no local à espera da equipe apropriada.

Neste tipo de intervenção, a contratada além de se incumbir dos reparos solici

tados, deverá colher todos dados necessários para que o município possa

,\OWfc

li®
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acionar o causador do eventual acidente. Para tanto deverá providenciar junto aos

órgãos policiais competentes o correspondente Boletim de Ocorrência Poli

cial.

Esta providência também será tomada em casos de furtos de materiais que sejam

constatados no decorrer dos seus serviços, se houver.

A Contratada .para execução dos serviços, deverá relatar para a prefeitura, para

que esta efetue o lançamento da solicitação de Pronto Atendimento no

sistema informatizado de gestão em até 24 horas, e enviar, no prazo máximo de

até 05 (cinco) dias úteis, o Boletim de Ocorrência Policial.' -
't ' '

, i

i

Cadastro e Àtualizaçâo Permanente da Base de.Dados do Sistema.de Ilumina

ção Pública do Município

Os Serviços,de Implantação, Atualização e Manutenção do Cadastro abrangem o

levantamento em campo das.características dos ;equipámentos e materiais de to

do o Sistema de Iluminação Pública. do Município, incluindo avenidas, ruas,

travessias, vielas, becos, escadarias, escadões, travessas, praças, passeios,

parques, áreas de lazer, campos de futebol, faixas de pedestres,'trevos, pontes,

viadutos, estacionamentos públicos, monumentos históricos e em qualquer outra

área onde existam pontos de iluminação pública nos Logradouros da base territo

rial do Município. O serviço de cadastro deverá ser implantado em até 30 (trinta)
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dias após a emissão da Ordem de Serviço da prefeitura, que permita o gerenci

amento do Parque de Iluminação Pública. Os dados a serem levantados deverão

incluir:

a) Localização georeferenciada em base cartográfica, com coordenadas

UTM;

b) Nome.do logradouro / GEP;"

c) Largura da via;

d) Característica do trecho (zona urbana residencial, comercial ou mista

-zona rural-bairfq^mais^.afastadõ):- !

e) Tipo de rede: Aéreá / Subterrânea; V;.:.- '•
í ; ;•^."A- :
! ' • • ;

f) Tipo de Transformador-de: IP:; grupo, númefóVde fases, potência e ten

sões, etc; • ^ ; '

g) Forma de alirnéntaçãa da rede; • ' ' -- «• ••

h) Tipo de Comando' (individual,.grupo); Relè.-acópiado ou fixado no poste;

i) Condutores: singelo/ duplex-^triplex/ quadriplex; ;

j) Tiplos de Condutores por circuito; .

k) Tipo e características da luminária; Reator.acoplado ou. fixado no poste;

I) Projeção do Braço/ tipo de suporte;

m) Lâmpada: quantidade, tipo e potência;

n) Equipamento auxiliar / Reator: características;
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o) Interferência com árvores ou outros obstáculos;

p) Data, responsável pela atualização.

INDICADOR DE DESEMPENHO DA MANUTENÇÃO

Acompanhamento e Avaliação dos Serviços

Definição dos critérios técnicos de acompanhamento e avaliação dos servi

ços contratados, de modo a permitir ao MUNICÍPIO verificar a qualidade do servi

ço e do gerenciamento do Sistema de Iluminação Pública. Cada critério

tem uma definição, um modo e uma periodicidade de cálculo definidos nos itens

a seguir:

Critério da ,Qualidade .do Serviço: Esse• critério -comporta três aspectos prin-

cipais: ; . . • , • • ' !
i _

• a Qualidade da Manutenção,
I • ' '

• a Qualidade dá Continuidade da Iluminação e\

• a Qualidade da Intervenção ná Rede de lluminação.

Qualidade da Manutenção: ' A avaliação da Qualidade da Manutenção tem

como objetivo verificar se a limpezae o atendimento aos pontos de iluminação

estão sendò efetuados em concordância com o Contrato. Os pontos de con

trole serão relativos à limpeza do refletor ou da luminária, estado das luminá

rias em operação e o estado em que se encontra a lâmpada: acesa ou apa

gada.
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A avaliação da Qualidade da Manutenção será realizada durante o dia por inter

médio de inspeção em amostras escolhidas, pela Fiscalização do MUNICÍPIO, em

grupo(s) de pontos luminosos dispostos em seqüência contínua dos pontos

locaIizado{s) em bairros ou áreas definidos pelo MUNICÍPIO. Serão inspecio

nados 5% dos pontos dos bairros ou áreas escolhidas. A periodicidade das

inspeções nas ámostras será bimestral. Os resultados apurados ria avaliação

serão objeto de um relatório assinado pelas partes, onde serão registrados

os números de luminárias sujas,-- de luminárias com defeitos e de lâmpadas

acesas; dos'pontos locàlizado(s) em bairros ou áreas definidos pelo MUNICÍPIO.

Serão inspecionados 5% dos pontos dos bairros ouváreas escolhidas. A periodici

dade das inspeções nas amostras será bimestral. Os-resultados apurados na avali-
i

ação serão objeto de um relatório assinado pelas partes, onde serão registrados

OS números' de luminárias sujas, de luminárias com defeitos e de lâmpadas ace

sas;

As inspeções não deverão ser realizadas duas vezes consecutivas na mesma área,

a menos que seja de repetição em área onde não ocorreu aprovação da manu

tenção, em todos os critérios, na vez anterior;

A Qualidade da Manutenção é medida de acordo com os seguintes Itens de

Controle (máximo aceitável):

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135. Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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unicef®

Número máximo de luminárias sujas: 10% do total da amostra.

Número máximo de luminárias defeituosas: 5% do total da amostra.

Número máximo de lâmpadas acesas durante o dia: 5%do total da amos

tra.

8.8.1.6. Qualidade da Continuidade da Iluminação: A avaliação da Qualidade

da Continuidade da Iluminação tem como objetivo verificar se a substituição

preventiva das lâmpadas está sendo efetuada conforme o previsto no Con

trato; ' r-

8.8.1.7. A avaliação da Qualidade-da-Continuidade da Iluminação será reali-
j

zada durante a noite, através de inspeção em amostras escolhidas p'ela Fiscaliza

ção do MUNICÍPIO em conjünto(s) de pontos luminõsos.dispostos em seqüência

contínua, localizado(s) erp. bairros ou'áreas definidas pelo MUNICÍPIO. Serão

inspecionados 5% -dos pontos dos. bairros ou áreas escolhidas- A perlodici-
\

dade das inspeções das amostras será bimestral. Os resultados apurados na

avaliação serão objeto de um relatório assinado pelas duas partes, onde

serão registrados os números pontos luminosos apagados a noite simulta

neamente, com defeitos não causados por pane geral ou setorial conforme

Projeto Básico;

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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A Qualidade da Intervenção na Rede de Iluminação é medida de acordo com os

seguintes itens de Controle (Tipos dePane):

• Tempo de atendimento a reclamação de 3 pontos luminosos ou mais

consecutivos apagados num mesmo logradouro: 80% das reclamações

em até 24 (vinte e quatro) horas no primeiro ano e90% nos anos subse

quentes.'

• Tenipo de atendimento a reclamação de um ou dòis pontos lumi

nosos apagado num logr;adourò:. 80% das reclamações em até 48

(quarenta e oito) horas no primeiro ano, e 90% nos'ános subsequentes.

Em quaisquer dos casos estabelecidos no item 8 e 'seus subitens, se- o conserto

necessitar de uma Intérvénção de manutenção.' •pesada, a CONTRATADA

deverá informar, no -final- dos prazos para conserto estabelecidos naqueles

subitens, Fiscalização dó MUNICÍPIO': e apfesentar-lhe a programação da

correspondente correção. '

EngwMnL
CKEAmWNM

7arm

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas. 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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PENALIDADES POR VIOLAÇÃO DOS ÍNDICES DE QUALIDADE

unicef^J

Sem prejuízo das demais sanções contratuais cabíveis, poderão ser aplicadas à

CONTRATADA multas por violação dos índices de Qualidade, após um pe

ríodo mínimo de 90 (noventa) dias do início do gerenciamento completo do Sis

tema de Iluminação Pública no Município:

NORMAS GERAIS E ESPECÍFICAS

Todos os serviços-a serem desenvolvidos deverão ser executados segundo os

padrões e /equisitos previstos nas normas regulamentadores da Associação

Brasileira de Normas Técnicas -ABNT e do Ministério do Trabalho e Emprego,

estarem certificados de acordo com os regulamentps do Instituto Nacional

de Metrologia ^INMETRQ.' ' ' , / ; |

A recomposição dos passeios'ou logradouros públicos necessários em função

dos trabalhos executados péia contratada será de sua exclusiva responsabi

lidade, seguindo as normas utilizadas pelo setor competente do Município,

inclusive quanto a horário de trabalho e interrupções no trânsito..

Quando da manutenção em qualquer unidade com poste metálico, a exis

tência do aterramento deve ser verificada, corrigindo ou executando novo

aterramento.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúllo Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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Todo e qualquer trabalho ou serviço em que se faça necessário o aterra-

mento este deverá ser feito, impreteriveimente.

RECURSOS MÍNIMOS DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

Equipes para Execução dos Serviços de Manutenção do Sistema de Ilu

minação Pública

A composição de cada. equipe -e características - de equipamentos a serem

empregados pela Contratada serão, no mínimo, os seguintes:

VEÍCULO 'QUANT. 'equipe,- OBSERVAÇÃO

PickUp com Escada . 1 : 2 Eletricistas Motorista incluso

" . í

I . *' ' '

Em caso de;alteração.há legislação pertinente a-composição das equipes de que

trata este Item, a contratada- se compromete a proceder às adequações necessá

rias. • ' -

A composição indicada acima é a mínima exigida, não eximindo a contratada de

proceder as adequações necessárias conforme as características locais dos

sistemas de iluminação pública.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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ENCARGOS SOCIAIS

Estado: MARANHAO - MA Viaêncía: A PARTIR DE JANEIRO 2020

Tabela base orçamentária (Mês/Ano): SINAPI 09.2020

Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:

CÓDIGO
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO
HORISTA (%) MENSALISTA (%) HORISTA (%) MENSALISTA (%)

Grupo A

A1 NSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 3ESI 1.50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 NORA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7
Seguro Contra Acidentes de
Trabalho

3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

AS SEOONOl 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A Total 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%

Grupo B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87% Não Incide 17.87% Não incide

B2 Feriados 3,95% Não incide 3,95% Não incide

B3 Auxilio - Enfermidade 0,89% 0.69% 0,89% 0,69%

B4 13* Salário 10,73% 8,33% 10,73% 8,33%

B5 Ucença Patemidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%

B7 Dias de Chuva 1,46% Não incide 1,46% Não incide

68 Auxilio Acidentes de Trabaiho 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

69 Férias Gozadas 7,42% 5,76% 7,42% 5,76%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 0.03% 0,03%

B Total 43,25% 15,52% 43,25% 15,52%

Grupo C

01 Aviso Prévio Indenizado 4,72% 3,67% 4,72% 3,67%

02 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

03 Férias Indenizadas 5,83% 4.53% 5,83% 4,53%

04
Depósito Rescisão Sem Justa
Causa

3,98% 3,09% 3,98% 3,09%

05 Indenização Adicional 0,40% 0,31% 0.40% 0.31%

c Total 15,04% 11,69% 15,04% 11,69%

Grupo D

D1
Reicidência de Grupo A sobre
Grupo B

7,70% 2,76% 16,35% 5.87%

D2

Reinddêcia de Grupo A sobre
Aviso Prévio Trabalhando e
Reincidência do FGTS sobre
Aviso Prévio Indenizado

0,40% 0,31% 0,42% 0,33%

D Total 8,10% 3,07% 16,77% 6,20%

rotal (A+B+C+D) 84,19% 48,08% 112,86% 71,21%

1 Fonte: Tabela SINAPI • Composição de Encargos Sociais site: httD://vvww.caixa,gq^

,data das Tabelas SINAPI deInsumos edeComposIçSes para elaboração Orçamentária é de: SINAPI 09.2020

Ea data da Tabela SINAPI deComposição deEncargos Sociais dereferência, éa partir de: JANEIRO 2020

Utilizamos asTabelas SINAPI deInsumos e deComposições do tipo: COM DESONERAí

ESTÃO SENDO ADOTADOS OS PERCENTUAIS ABAIXO:

Código:
% dos

Grupos
% Total de Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:

A: 17,80%
HORISTAS MENSALISTAS

B: 43,25%

C: 15,04% 84,19% 48,08%
D: 8,10%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA

OBJETO: SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS-Í

BDI: 28,82% E ENCARGOS SOCIAIS 84,19%

BASE DE PREÇOS: SINAPl-MA 09.2020 DESONERADO

LOCAL: SÃO JOÃO DOS PATOS-MA

Resumo
TI^BALI#S:PE;ILÜIWlNAÇÀOifUBUCA -WlÃOp^^ Jv;

TRABALHOS DE:iLÚMINAÇÃ0fÚBLjCA, fVEieULÒS^^^ i 24;13ÇL50

TRÃBÃLHÒS0ÈILyMÍNÁÇÂ$PyByèÃ--lÍflATÉRtó^ ' . 75^946,27

Total do orçamento sem o BDI 121.345,17

BDI 29,77% 36.124,46

Total do Valor Mesal com o BDI 29,77% 157.469,62

Valor total do serviço 10 meses com o BDI 29,77% 1.574.696,23

• um milhão, quinhentos e setenta e quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais e
vinte e três centavos



CÓDIGOS SINAPI
09.2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA

OBJETO: SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA

BASE DE PREÇOS: SINAPI-MA 09.2020 DESONERADO

BDI-29,77% ENCARGOS SOCIAIS: 84,19%

*CHP- unidade em carga horária de produção prevista para execução dos serviços.
Preço

Itens Descrição dn Quant Unitário

sem BDI

Valor total

1

91677 1.1

90776 1.2

88324 1.3

88281 1.4

88247 1.5

TRABALHOS DEILUMINAÇÃO PUBLICA - MÃO DE OBRA
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Operador de Maquinas (GUINDAUTO/MUCK)

Motorista (CAMINHOTE)
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

h 90,00 78,92 7.102,80

h 240,00 23.47 5.632,80

h 80,00 14,29 1.143,20

h 120,00 13,82 1.658,40

h 480,00 11.94 5.731,20

Total Geral mão de obra 21.268,40

Total geral item 21.268,40

CHP 120,00 132,80 15.936,00
93402

92138

101663

101664

101665

95818

101555

101538

101539

101632

101653

101560

92982

2.1

2.2

TRABALHOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - VEÍCULOS
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
3300 KG. MOMENTO MÁXIMO DECARGA 5.8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7.60 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV- CHP DIURNO.
AF 03/2016

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL. POTÊNCIA 180 CV.
CABINE DUPLA,4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015

3 TRABALHOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - MATERIAIS

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE
2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO. AF_08/2020
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE
3"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE
4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 32 MM (1"). APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 11/2016
ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO. EM AÇO
GALVANIZADO. AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 07/2020

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA. COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA. COM 2 ESTRIBOS E2 ISOLADORES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

RELÊ FOTOELÈTRICO PARA COMANDO DEILUMINAÇÃO
EXTERNA 1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 08/2020

LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PARA
LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400WE MISTA ATÉ 500
W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1". COMPRIMENTO
DE 1,50M. PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020
CABO DE COBREFLEXiVEL ISOLADO. 10 MM'. 0,6/1,0 KV.
PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CABO DECOBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 16 MM'. ANTI-CHAMA
0.6/1.0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 12/2015

CHP 150.00 54.63

Total Geral de maquinas e equipamentos:

Total geral Item

8.194,50

24.130,50

24.130,50

UND 11,00 15,41 169,51

UND 7,00 16,17 113,19

UND 4,00 19,40 77,60

UND 11,00 24,23 266,53

ÜND

UND

UND

UND

UND

7,00

4,00

4,00

75.00

40,00

150,00

376,14

4,51

29,00

47,62

20,84

153,81

6,43

10,06

31,57

116,00

190,48

1.563,00

6.152,40

964,50

3.783,94



CÓDIGOS SINAPI
09.2020

91927

92984

91929

91931

91926

91928

96972

74131/1

83463

74131/4

97564

91919

93654

93655

93656

93657

93659

93673

91871

91872

95729

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA

OBJETO: SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA

BASE DE PREÇOS: SINAPI-MA 09.2020 DESONERADO

BDI-29,77% ENCARGOS SOCIAIS: 84,19%

* CHP - unidade em carga horária de produção prevista para execução dos serviços.
Preço

Itens Descrição Un Quant Unitário

sem BDi

Valor total

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

3.27

3.26

3.29

3.30

3,31

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2,5 MM^ ANTI-CHAMA

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXiVELISOLADO. 25 MM'. ANTI-CHAMA
0,6/1,0KV. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXiVELISOLADO. 4 MM'. ANTI-CHAMA
0,6/1.0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVELISOLADO. 6 MM'. ANTI-CHAMA
0,6/1.0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXiVELISOLADO. 2.5 MM'. ANTI-CHAMA
450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO. 4 MM'. ANTI-CHAMA
450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 12/2015

CORDOALHA DE COBRE NU25 MM'. NÃOENTERRADA, COM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ2/2017

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM

PVC. PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E

INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO. PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTOTRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM
CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES. COM BARRAMENTO

CURVA 135GRAUS PARA ELETROCUTO, PVC. ROSCÁVEL, DN
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CURVA 180 GRAUS PARA ELETROCUTO, PVC. ROSCÁVEL. DN
32 MM (1). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A• FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE
25A• FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF„04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE
SOA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE
SOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

ELETROCUTO RÍGIDO ROSCÃVEL. PVC. DN 25 MM (3/4").
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE •
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
ELETROCUTO RiGIDO ROSCÃVEL. PVC. DN 32 MM (1"). PARA
CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

3.32 ELETROCUTO SOLDÁVELCINZA 1/2

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

400,00

78,00

200,00

200.00

155,00

154,00

19,00

2,00

2,00

2,00

10,00

10,00

4,00

4,00

4,00

4,00

3,00

3,00

20,00

10,00

4,00

3,18

16,38

4,47

6,03

2,42

3,93

29.78

56,32

252,27

324,58

6,08

11,06

9,50

10,13

10,13

10,94

17,61

35.10

7,22

9,28

5,20

1.272,00

1.277.64

894,00

1.206,00

375,10

605,22

565,82

112,64

504,54

649,16

80,80

110,60

38,00

40,52

40,52

43,76

52,83

105,30

144,40

92,80

20,80



CÓDIGOS SINAPI
09.2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA

OBJETO: SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA

BASE DE PREÇOS: SINAPI-MA 09.2020 DESONERADO

BDI-29,77% ENCARGOS SOCIAIS: 84,19%

* CHP - unidade em carga horária de produção prevista para execução dos serviços.

Itens Descrição Un Quant

Preço
Unitário

sem BDI

Valor total

97611 3.33
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W. BASE E27 •
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UND 50,00 17,08 854,00

100919 3.34
LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UND 80,00 49,24 3.939.20

101654 3.35
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE33 W
ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UND 15,00 277,30 4.159,50

101657 3.36
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98W
ATÉ 137W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

LUMINÃRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PARA

UND 15,00 626,04 9.390,60

101653 3.37 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTAATÉ 500
W. COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1COMPRIMENTO

UND 15,00 153,81 2.307,15

101548 3.38
ISOADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO -
FORNECIMENTO E INSTAAÇÃO. AF_07/2020

UND 19,00 5,11 97,09

101641 3.39
LÂMPADAVAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E
INSTAAÇÃO.AF_08/2020

UND 20,00 37,97 759,40

101643 3.40
LÂMPADAVAPOR DE MERCÚRIO 250 VJ - FORNECIMENTO E
INSTAAÇÃO. AF_08/2020

UND 20,00 33,10 662,00

101640 3.41
LÂMPADAVAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E
INSTAAÇÃO. AF_08/2020

LUVA PARA ELETROCUTO, PVC,ROSCÁVEL, DN 40 MM (1

UND 20,00 73,58 1.471,60

91886 3.42 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTAADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO EINSTAACÃO. AF 12/2015
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM

UND 4,00 7,24 28,96

74131/5 3.43
CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLÂRES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES

UND 2,00 373,05 746,10

64402 3.44 TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE
EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 112,5KVA TRIFASICO 60H2

UND 2,00 72,78 145,66

73857/2 3.45 CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 7,5KVA MONOFASICO

UND 2,00 8.719,58 17.439,16

P.MERCADO 3.46 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND 2,00 3.600,00 7.200,00

101627 3.47
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO
EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR

UND 15,00 145,86 2.187,90

101666 3.48 METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 08/2020

UND 6,00 239,68 1.438,08

101632 3.49 RELÊ FOTOELÉTRICO NA UND 20,00 20,84 416,80

101632 3.50 RELÊ FOTOELÉTRICO NF UND 50,00 20,84 1.042,00

Total Geral de materiais: 75.946,27

Total geral Item 75.946,27

Total do orçamento seni o BDi' 121.345,17]
BDI 29,77% 36.124,46

TotaIJdo Valor MesàLcom o:BPI-29,77%:

'Valor tòtaTdó:Serviço 10 meses com ò;BDI 29,77% ' 1.574:696,23\



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA

OBJETO; SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA

BASE DE PREÇOS: SlNAPl-MA 09.2020 DESONERADO

BDI-29.77% ENCARGOS SOCIAIS: 84,19%

* CHP• unidade em carga horária de produção prevista para execução dos serviços.
Preço

CÓDIGOS SINAPI Descrição Un Quant Unitário Valor total
09.2020 sem BDI

um milhão, quinhentos e setenta e quatro mii, seiscentos e noventa e seis reais e vinte e três cen



JUSTIFICATIVA DE QUANTITATIVOS DO PROJETO

TRABALHOS DEILUMINAÇÃO PUBLICA - MÃO DE OBRA

DIMENSIONAMENTO:

1.1 Profissional Responsável técnico (Engenheiro ELETRI

DIASTRABALHADOS POR MÊS PELO PROFISSIONAL 30,00 dias

HORAS TRABALHADA TOTAL = 3,00 horas

QUANTIDADE DE PESSOAL = 1,00 unidade

TOTAL DE HORAS NECESSÁRIAS PARAEXECUÇÃO DOSTRABALHOS 90,00 Horas

1.2 Supervisor.dos serviços de limpeza ( Encarregado)

i.3 Opérador dê Maquinas (GUINDAUTOJMUCK)

{ 1.4 Motorista (CAMINHOTE)

1.5
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM

ENCARÍ30S COMPLEMENTARÉS

DIASTRABALHADOS POR MÊS PELO PROFISSIONAL 30,00 dias

HORA TRABALHADA POR DIA 4,00 horas

QUANTIDADE DE PESSOAL B 2,00 unidade

TOTAL DEHORAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DOSTRABALHOS 240,00Horas

DIASTRABALHADOS POR MÊS PELO PROFISSIONAL 20,00 dias

HORA TRABALHADA POR DIA 4,00 horas

QUANTIDADE DE PESSOAL = 1,00 unidades

TOTAL DEHORAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 80,00Horas

DIASTRABALHADOS POR MÊS PELO PROFISSIONAL 30,00 dias

HORA TRABALHADA POR DIA 4,00 horas

QUANTIDADE DE PESSOAL « 1,00 unidades

TOTAL DEHORAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DOSTRABALHOS 120,00Horas

DIASTRABALHADOS POR MÊS PELO PROFISSIONAL 30,00 dias

HORA TRABALHADA POR DIA 4,00horas

QUANTIDADE DE PESSOAL = 4,00 unidades

TOTAL DEHORAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 480,00Horas

2.0 TRABALHOS DEILUMINAÇÃO PUBLICA - VEÍCULOS

DIMENSIONAMENTO;
2.1 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE

2.2

XAMINHONETECOM MOTORA

DIESEL, POTÊNCIA 180 CV,
CABINE DUPLA, 4X4 - CHP

.DIURNO..AF-11/2fl1B-J

Quantidade Total de horas

TOTAL DE DIAS NECESSÁRIOS 30,00 dias

QUANTIDADE DE MAQUINAS= 1.00 unidades

HORA TRABALHADA POR DIA 4,00 horas

120,00 horas

DIAS TRABALHADOS POR MÊS 30.00 dias

HORA TRABALHADA POR DIA 5,00 horas

QUANTIDADE DE MAQUINAS= 1,00 unidades

TOTAL DEHORASNECESSÁRIAS PARAEXECUÇÃO DOSTRABALHOS 160,00 Horas



ITEM DISCRIMINAÇÃO DOSSERVIÇOS ASEREM REALIZADOS

PLANILHA-CURVA ABC

PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
OBJETO: SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS-R
BASE DE PREÇOS: SINAPi-MA09.2020 DESONERADO

BDI: 29,77%
E.SOCIAIS: 84,19%

mmitIbi CUSTO , %DO %DOUNID QUANT. UNITARIO ,ncSbDI2^77% SU0ITEM
COM BDI incluso BDI 29,77% „ ACUMULADO

3.4S
TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 112,5KVA TRIFASICO 6C1HZ CLASSE 16KV
IMERSO EM ÓLEO MINERALFORNECIMENTO EINSTAUCAO

UND 2,00 8.719,56 11.315,40 22.630,80 14,37% 14,37% A

2.1

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG.
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 6,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60
M. INCLUSIVE CAMINHÁO TOCO PBT16.000 KG, POTÊNCIA DE 189CV- CHP
DIURNO. AF_03/2016

CHP 120,00 132,80 172,33 20.680,15 13,13% 27,50% A

3.36
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UND 15,00 626.04 812.41 12.188,18 7.74% 35,24% A

2.2
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV. CABINE DUPLA,
4X4 • CHP DIURNO.AFJ1/2015

CHP 160,00 54,63 70.89 10.634,00 6,75% 42,00% A

3.46
TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 7,6KVA MONOFASICO 60HZ CIASSE 16KV
IMERSO EM ÓLEO MINERALFORNECIMENTO EINSTALACAO

UND 2,00 3.600,00 4.671.72 9.343,44 5,93% 47,93% A

1.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 90,00 78.92 102.41 9.217,30 5.85% 53,78% A

3.9

LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE
MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 600 W. COM BRAÇO EMTUBO DEAÇO
GALV1°, COMPRIMENTO DE 1,60 M. PARA POSTE DE CONCRETO -

UND 40,00 153,81 199,60 7.983.97 5,07% 58,85% A

1.5 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 480,00 11.94 15,49 7.437.38 4.72% 63,58% A

1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 240,00 23,47 30,46 7.309.68 4,64% 68,22% A

3.35
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DE 33 W ATÉ 60 W •
FORNECIMENTO EINSTAUÇÃO.AF_08/2020

UND 15,00 277.30 359,85 5.397,78 3.43% 71,65% A

3.34
LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 46 W. BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UND 80,00 49,24 63,90 6.111,90 3,25% 74,89% A

3.11
CABO DE COBREFLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM». ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ2/2015

M 376,14 10.06 13,05 4.910.42 3,12% 78,01% A

3.37

LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE
MERCÚRIO ATÉ400 W E MISTA ATÉ500 W, COMBRAÇO EMTUBO DE AÇO
GALV 1*. COMPRIMENTO DE 1.50 M. PARA POSTE DE CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR).

UND 15,00 153,81 199,60 2.993,99 1.90% 79,91% A

3.47
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W. USO EXTERNO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08«020

UND 15.00 145.86 189,28 2.839,24 1,80% 81,71% B

1.4 Motorista (CAMINHOTE) h 120,00 13,82 17,93 2.152,11 1,37% 83,08% B

3.8
RELÊ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08fl020

UND 75,00 20,84 27,04 2.028,31 1,29% 84,37% B

3.41
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08a020

UNO 20,00 73.58 95,48 1.909.70 1,21% 85,58% B

3.4S
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UND 6,00 239,68 311,03 1.866,20 1,19% 85,77% B

3.13
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM'. ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ2/2016

M 78,00 16.38 21,26 1.657.99 1.05% 87,82% B

3.12
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2,5 MM«. ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 400,00 3,18 4,13 1.650,67 1,05% 88,87% B

3.15
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 6 MM», ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 200,00 6.03 7,83 1.565,03 0,99% 89.86% B

1.3 Operador de Maquinas (GUINDAUTO/MUCK) h 80,00 14.29 18,64 1.483.53 0,94% 90,80% C

3.50 RELÊ FOTOELÉTRICO NF UND 50,00 20,84 27,04 1.352,20 0,86% 91,66% C

3.10

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM». 0,6/1,0 KV. PARA REDE AÉREA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO •
FORNECIMENTO EINSTAUÇÁO.AF 07/2020

M 150,00 6,43 8,34 1.251,63 0,79% 92.46% C



PLANILHA - CURVA ABC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA

OBJETO: SERVIÇOS DEILUMINAÇÃO PUBLICA, NOMUNICÍPIO DESÃOJOÃO DOSPATOS-K
BASE DE PREÇOS: SINAPI-MA 09.2020 DESONERADO

BDI; 29,77%
E.S0CIA1S: 84,19%

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOSSERVIÇOS ASEREM REALIZADOS UNIO QUANT.

CUSTO

UNITÃRl
CSEM

BDI

CUSTO

UNITÁRIO
COM BDI

TOTAL FINAL

INCLUSO BDI 29,77%

%00

SUBITE

M

%DC

SUBITEM

ACUMULADO

ALCANC

DAS

PARCIAI

ABC

3.14
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 4 MM', ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ2/2016 M 200,00 4,47 5,80 1.160,14 0,74% 93,19% c

3.33
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE16 W, BASE E27- FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UND 50,00 17.03 22,16 1.108,24 0,70% 93,90% c

3.39
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W • FORNECIMENTO E INSTAUÇÃO.
AF_08/2020

UND 20,00 37,97 49,27 985,47 0,63% 94,52% c

3.43

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA
PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TKIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND 2,00 373,05 484,11 968,21 0,61% 95,14% c

3.40
LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2020

UND 20,00 33,10 42.95 859,08 0,55% 95,68% c

3.21

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM CHAPA METALICA,
PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND 2,00 324,58 421,21 842,41 0,53% 96,22% c

3.17
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOUDO, 4 MM», ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA
CIRCUITOS TERMINAIS • FORNECIMENTO E INSTAUÇÃO. AF_12/2016 M 154,00 3,93 5,10 785,39 0,50% 96,72% c

3.18
CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM», NÂO ENTERRADA, COM ISOUDOR -
FORNECIMENTO E INSTAUÇÃO. AF_12/2017 UNO 19,00 29,78 36,65 734,26 0,47% 97,18% c

3.20

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.
PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOURES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTAUCAO

UND 2,00 252,27 327,37 654,74 0,42% 97,60% c

3.49 RELÊ F0T0ELÉTR1C0 NA UND 20,00 20,84 27,04 540,88 0,34% 97,94% c

3.16
CABO DE COBREFLEXÍVEL ISOUDO, 2.5 MM», ANTI-CHAMA 450/750V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTAUÇÃO. AF_12/2015 M 155,00 2,42 3.14 488,77 0,31% 98,25% c

3.4
CONDULETE DEPVC, TIPO X. PARA ELETROCUTO DE PVC SOLDÂVEL DN 32
MM (1"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTAUÇÃO. AF_11/2016 UND 11,00 24,23 31,44 345,88 0,22% 98,47% c

3.7
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOUOORES •
FORNECIMENTO E INSTAUÇÃO. AF_07/2020

UND 4,00 47,62 61,80 247,19 0,16% 98,63%' c

3.1
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" -
FORNECIMENTO E INSTAUÇÃO. AF_OS/202O UND 11,00 15,41 20,00 219,97 0,14% 98,77% c

3.44

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOURES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM
PVC - FORNECIMENTO E INSTAUCAO

UND 2,00 72,78 94,45 188,89 0,12% 98,89% c

3.30

ELETROCUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTAUDO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTAUÇÃO.
AFJ2/2015

M 20,00 7,22 9,37 187,39 0,12% 99,01% c

3.6
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA. COM 1 ESTRIBO E 1 ISOUDOR - FORNECIMENTO E
INSTAUÇÃO. AF_07/2020

UND 4,00 29,00 37,63 150,53 0,10% 99,10% c

3.2
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" -
FORNECIMENTO EINSTAUÇÁO.AF_08/2020

UND 7,00 16,17 20,98 146,89 0,09% 99,20% c

3.19

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOURES SEM BARRAMENTO

FORNECIMENTO E INSTAUCAO

UND 2,00 56,32 73,09 146,17 0,09% 99,29% c

3.23
CURVA 180 GRAUS PARA ELETROCUTO, PVC,ROSCÁVEL, DN32 MM (1J,PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTAUDA EM PAREDE • FORNECIMENTO E
INSTAUÇÃO. AF 12C015

UND 10,00 11,06 14,35 143,53 0,09% 99,36% c



PLANILHA - CURVA ABC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DOS PATOS-MA

OBJETO: SERVIÇOS DEILUMINAÇAO PUBLICA, NOMUNICÍPIO DESAOJOAO DOSPATOS-A
BASE DE PREÇOS: SINAPI-MA 09.2020 DESONERADO

BDI: 29,77%
E.SOCIAIS: 84,19%

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOSSERVIÇOS ASEREM REAUZADOS UN1D

CUSTO

BDI

CUSTO

UNITÁRIO
COM BDI

TOTAL FINAL

INCLUSO BDI 29,n%

%D0

SUBITE

M

%D0

SUBITEM

ACUMULADO

ALCANCE

DAS

PARCIAIS

ABC

3.29
DISJUNTOR TRIPOIAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE SOA •
FORNECIMENTO EINSTAUÇÃO. AF_04/2016 M 3,00 35,10 45,55 136,66 0,09% 99,47% c

3.38
ISOLADOR. TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇAO. AF_07/2020 UND 19,00 5,11 6,63 125,99 0,08% 99,55% c

3.31

ELETROCUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (T), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AFJ2/2015

M 10,00 9,28 12,04 120.43 0,08% 99,62% c

3.22

CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÂVEL DN 25 MM (3/4J.
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE • FORNECIMENTO E
INSTALAÇAO. AF_12«016

UND 10,00 8,08 10,49 104,85 0,07% 99,69% c

3.3
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÃRIAS DE 4" •
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UND 4,00 19,40 25,18 100,70 0,06% 99,76% c

3.28
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE SOA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UND 3,00 17,61 22,85 68,56 0,04% 99,80% c

3.27
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04«018 UND 4,00 10,94 14,20 56,79 0,04% 99,83% c

3.25
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UND 4,00 10.13 13,16 52,58 0,03% 99,87% c

3.26
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UND 4,00 10,13 13,15 52,58 0,03% 99,90% c

3.24
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UND 4,00 9,50 12,33 49,31 0,03% 99,93% c

3.6
ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 •
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UNO 7,00 4,51 5,85 40,97 0,03% 99,96% c

3.42

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÂVEL DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE • FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12C01S

UND 4,00 7,24 9,40 37,58 0,02% 99,98% c

3.32 ELETRODUTO SOLDÃVELCINZA1/2 M 4,00 5,20 6,75 26,99 0,02% 100,00% c

TOTALGERAL DO ORÇAMENTO POR MÊS COM BDI29%= 157.469,62

TOTAL DE MESES= 10,00

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO = 1.574.696,23
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DESCRIÇÃO ANaUTICA

aominístraçAo central

SEGURO EQARANTIA

DESPESAS FINANCEIRAS

TAXAREPRESENTATIVAOE TRIBUTOS I • PIS>COFINS>ISS*CPRB

ft3 Contribuição previdenciAria sobre areceitabruta
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UMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2,622^013 de 24,00% a 27.86% -

FCrmula • AeOrdSo TCU 2.622/2013:

(1-0
BDI =•

BDI 29,77% OKIPercentual do BOIquando calculado
som desonoraçso atondo ao limito

ostipulado pelo Acórdão TCU 2,622/2013.


