
ESTADO DO MARANHAO

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

CNPJN" 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração
unicef^

TOMADA DE PREÇOS Na 05/2021

REGIDO PELA LEI N°. 8.666/93 ESUAS ALTERAÇÕES, LEI COMPLEMENTAR Ne123/2006, LEI COMPLEMENTAR Ne
147/2014, LEI COMPLEMENTAR Ne 155/2016 E DECRETO FEDERAL Ne 9.412/2018 E DEMAIS LEGISLAÇÕES
PERTINENTES. ^

ÓRGÃO INTERESSADO: - -

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

TIPO DE LICITAÇÃO:

MENOR PREÇO i

PROCESSO ADMINISTRATIVO Na
I

2602001/2021 j

REGIME DE EXECUÇÃO:

Execução indireta porpreço global

OBJETO: i ' ..\;
Contratação de empresa especializada na Prestáção de Serviços de Limpeza Pública Urbana'no Município de
SãoJoão dos Patos/MA. ' \

Valor Estimado Total: R$ 2.502.534,10 (Dois milhões quinhentos e dois mil quinhentos e trinta e quatro reais e
dez centavos).

LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO E, ABERTURA DOS , ENVELOPES'- DE PROPOSTAS! DE PREÇOS E
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: ' ! ^ " '' ' Í
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitüra""Municipal de SãoJoão dos Patos, localizada nã Av. Getúlio Vargas, 135,
Centro-CEP: 65.665-000, SãoJoãodos Patos/MA. '!.* ' ,-

DATA: XX/XX/XXXX (Abertura daSessãò) " ' ^ •
HORA:XX:XXhs (XXXX Horas) horário local. ^

SE NO DIA SUPRACITADO NÃO HOUVER EXPEDIÈNTE, O RECEBIMENTO E O INÍCIO DAÍ ABERTURA DOS
ENVELOPES REFERENTES A ESfA TOMADA DE PREÇOS. SERÃO REALIZADOS NO PRIMEjRO DIA ÚTIL DE
FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO'jOÃO DOS PATOS/MA, QUE SE SEGUIR.

DIA, HORÁRIO, LOCAL EMÊfO DE COMUNICAÇÃO PARÁ OBTENDO DO EDItÀL

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

TOMADA DE PRIÕÍSNg 05/2021

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 10h:00mín, na
sala 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' 05/2021, na forma de
execução indireta, sob regime de empreitada por PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR PREÇO, instaurada por meio
do processo administrativo ns 2602001/2021/dêvidámenté autorizado, regida pélã Lei Federal ns 8.666/1993,
Lei Complementar n' 123/2006, Lei Complementar ng 147/2Ò14, Lei Complementar ng 155/2016, Decreto
Federal ng 9.412/2Ò18 e demais legislações pertinentes, bem como pelas disposições deste Edital.

/ j

No dia, hora e local acima indicado, a Corhissão receberá os envelopes contendo a dpcumentação de
habilitaçãoe proposta de preços dos Hçltantes interessados e dará Início à abertura da sessão pública.

1. OBJETO . ...... ' . . , 1

1.1. Contratação de empresa especializada na Prestação.dé-Serviços de Limpeza Pública Urbana no
Município de Sãò João dos' Patos/MA, cprifdrme, conforme especificações e condições noANEXO l do presente
Edital (PROJETO BÁSICO). '

1.2. O valor total máximo desta licitação é de R$ 2.502.534,10 (Dois milhões quinhentos e dois mil quinhentos
e trinta e quatro reais e dez centavos), conforme planilhas orçamentárias, parte integrante do Projeto Básico -
ANEXO I do presente.EdItal.

1.4.0 prazo de execução do objeto é de 10 (dez) meses, a contar do recebirnentp da Ordem de Serviço.

[2. IMPÜGNAÇÃO AO EDITAL - . ' ' ^ ^ "i • |

2.1. Qualquer cidadão poderá"Impugnar o presente Edital, por irregularidade na apllcaçâo'da Lei, devendo
protocolar o pedido em até 02 (dois)' dias úteis antes dá data fixada pára recebimento dos envelopes
"Documentação" e "Proposta", devendo a. Comissão Permanente de Licitação julgar e responder à impugnação
em até 03 (três) dias úteis. ; ^

2.2. Decairá do idireito de impugnar os,"termos deste edital perante a Prefeitura Municipal ;de SãoJoão dos
Patos, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que:anteceder à data marcada para recebimento dos
envelopes "Documentação"e "Proposta", apontando ás falhas ou Irregularidades que o viciariam, hipótese em
que tal comunicação não terá efeito de recurso. ;

2.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar desta Licitação, até o
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, sendo-lhe defeso oferecer impugnação fora do prazo
estabelecido no § 2g do art. 41 da Lei n. g 8.666/93.

2.4. Aimpugnação interposta deverá ser entregue no Serviço de Protocoloda Prefeitura Municipal de SãoJoão
dos Patos/MA, mediante registro no livro de protocolo, ou em segunda via, no horário das 8;00hs às 13:00hs
(horário local).

IS.CONDIÇÕESbElPARTICiPÀÇÃO'" • . " / -1

3.1 Alicitante interessada em participar do certame, prestará garantia para habilitação, em favor da Prefeitura
Municipal de SãoJoão dos Patos/MA, CNPJ ng 06.089.668/0001-33, em valor correspondente a 1% (um por
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 § Ig do Art. 56,da Lei Federal ng 8.666/93.
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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 CORRENTE: 13.021-4, AGÊNCIA: 0603-3, P M SAO JOÃO PATOS MA ISS,
BANCO DO BRASIL.

b) Seguro Garantia, mediante "eritregá dã corhpetente apólicè" nó 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 quebrá do Contrato, devendo conter expressamente cláusula de atualização financeira, de
imprescritibilidade, inalienabilidadé e de irrevogabilidade, assim corno prazo de validade de no mínimo 120
(cento e vinte) dias.

c)Fiança Bancária, mediante entrega da cpmpetente cartá.defiança bancária, no original, emitida por entidade
em funcionamento no País, em nome da Prefeitura'Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão,
devendo conter^expressamente Cláusulá de atualização financeira,' de imprescritibilidade, inalienabilidade e de
irrevogabilidade] assim como prazo de validade de no mínimo 120(cento e vinte) .dias. ;

d)Agarantia, independente da modalidade efetuada,deveráestar contida no Envelope n. 01Documentos de
Habilitação.

3.2. Alicitante interessada em participardesta TOMADA DE PREÇOS deverá:_ ;

3.3. Além das vedações previstas no,Art...9'' da Lei n* 8.666/93,'não poderão participar, direta ou
indiretamente, desta licitação:

3.3.1. Empresa que se encontra sob falência, recuperação judicial ou-extraj'udicial que impossibilite o
cumprimento do contrato, cóticurso de credores, dissolução.ou liquidaçã_o. ;

I . -.s". ' ' ' I í -

3.1.1.1 Somente será aceita a participação" de empresa em recuperação Judicial e extrajudicial, desde que
apresenteo Plano de Recuperação homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo de
atendimento a todosos requisitos "de habitação ecbnômico-financeira estabelecidos noedital.

3.3.2. Empresas,em regime de consórcio," quaiquer.que seja^suá forma de constituição, pessoas jurídicas que
explorem ramo de atividade incompatível com'o objeto desta licitação e com sócios corriuns concorrendo
entre si, empresas estrangeiras que não funciohém no país, nem aqueles que tenharn sido declarados
Inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de
licitare contratar com a Prefeitura Municipal de 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 habitual e pessoal, mediante subordinação hierárquica do trabalhador à
empresa contratada.

3.4.Asimples apresentação da proposta implica, por parte da licitante, de que inexistem fatosque impeçam a
sua participação, eximindo assim a Comissão de Licitação dodisposto no art. 97da Lei ns8.666/93.
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4.1. As empresas lícitantes que quiserem se fazer representar nesta Licitação, além dos envelopes, deverão
apresentar junto à Comissão de Licitação, no Início dos trabalhos, credencial do seu representante legal, com a
respectiva 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 Investidura.

4.1.2. O credenciamento..é facultativo, porém sua .ausência impedirá que.o representante da llcitante se
manifeste ou responda pela empresa durante o processo licitatórlo. :

^ I
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. Originai ou cópia autenticada da carteira de identidade do representante.

4.1.5. Comprovante de Inscriçãodo CPF do representante. "1
i " % . " • *. .

4.1.6. A Microernpresa e Empresa de Pequeno Porte"que desejar usufruir do tratamento diferenciado previsto
na Lei Complementar ns 123/2006, no pfesenté certame'deve apresentar juntamente com o documento de
credenciamento) a declaração de que atende âos requisitós estabelecidós no artigo 32 da Lei Complementar,
conforme Anexo III. '^ , •' ' • "
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 oônus de comprovar suas alegações. |

4.1.7. Nenhuma pessoa natural poderá representar rriais de uma licitante. '' ,

4.1.8. Não serão^consideradás.própostas apresentadas por telex, telegrama, Internet ou fac-sírhile.

4.2. Os documentos necessários ao^credenciamento poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia, desde que autenticada por Cartório' competente oü por membro da Comissão, ou por
publicação em órgão de imprensaOficial:i

4.3. Não será admitida a participação de 02 (dois) representantes para a mesma empresa e nem de um mesmo
representante pára 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. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, exceto como ouvinte.

5. poeUMENTAÇÃO EPROPOSTA

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

ENVELOPE N2 01 - com as seguintes indicações obrigatórias na parte externa:
Nome e endereço do licitante
TOMADA DE PREÇOS ns 05/2021 - Data: 25/03/2021.
"DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"

Página 4 de 52



SÜ

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

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

Secretaria Municipal de Administração

ENVELOPE N8 02 - com as seguintes indicações obrigatórias na parte externa:
Nome e endereço do licitante
TOMADA DE PREÇOS n2 05/2021 - Data: 25/03/2021.
"PROPOSTA DE PREÇOS"

unicef®

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

5.2. DOCUMENTAÇÃO DE HABIUTAÇÃO:

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, èxcetuando-seos
emitidos pela Intefiiet, cujavalidação esteja condicionada a sua verificação no respectivo Sítio, que poderão
ser apresentados'em cópiasimples,os seguintes documentos:

5.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA;

a) Registro comercial, no caso de empresa Individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas ás suas eventuais alterações, ou ato
constitutivo consolidado,.com tbdás suas alterações.posteriores, devidamente registrados na Junta
Comercial, em se tratando .de sociedades empresárias e,' no" caso de sociedades por ações,
acompanhado de dociimentos^de eleição de seus atuais administradores;:'. ^

c) Inscriçãò do ato constitutivo, no casode sociedades simples, acórnpanhada de prova da diretoria em
exercício e docontrato social registrado noRegistro Civil das Pessoas Jurídicas; |

d) Decreto de autorização, em se tratándo"de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
país e atode registro òuautorização para funcionarnento, expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir; .

! -V "i -
e) Originai oucópia autenticada da carteira de identidade détodos ossócios ouproprietário da empresa.

t ' -j

f) Comprovante de Inscrição do.CPFdos sócios ou proprietário da empresa. •

g) Certificadode RegistroCadastral.

5.2.2. REGULARIDADE FISCAL ETRABALHISTA: . . . ' '

a) Prova de Inscrição ho Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

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

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

Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal ê Seguridade Social, 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.

d) 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, ouCertidão Positiva com efeitos deNegativa, 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) Certificadode Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal - CEF, comprovando
a regularidade perante o Fundo de Garantia porTempo 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) Certificadode Registrodo licitante nb Conselho Regional de Engenharia e Agronomia- CREA;

b) Comprovante de que possui em seu quadro permanente ná data prevista para entrega dos envelopes,
comoseu Responsável Técnico, profissional (is) de nível superior, engenheiro ambiental, acompanhado da
certidão de registro de Pessoa Física no CREA.

1 í
c) Certidão! de Acervo técnico, expedida peió'Gonsélho Regional de Engenharia e Agronomia/CREA, onde
deverá constar o nome do profissional, comprovando-a execução dos serviços de características
semelhantes realizados pelo.mesmo, acompanhado'pelo'atestado de capacidade técnica registrado no
CREA. : - • • ' " ' ' '

i
d) Acomprovação do vínculo empregatício 'doResponsável Técnico será feita mediante cópia do Contrato
de Prestação de Serviços, que'demonstre a Identificação db profissional, ou mediante certidão do CREA,
devidamente atualizada. _ " ' ' ;

e) Quando setratar de dirigente ou sócio da empresa licitante^.tal comprovação será feita através do Ato
Constitutivo da mesma ou Certidão do CREA, devidamente atualizados.

f) Declaração do licitante,-na forma do ANEXO IV, indicando o responsável técnico pela execução do
obieto desta licitação; ' ' v

, . ' . j, '

f.l) a 'empresa contratada.para execução do objeto,desta licitação, somente poderá substituir o
responsável técnico por novo profissional, com a.prévia e escrita anuência da Prefeitura Municipal
de.São João dos PatosWdlante a apresentação de acervo técnico comprovando que possui
experiência profissionalequivalente ou superior. --.

f.2} a declaração de quetrata o item f, deverá ser assinada pelo responsável daempresa, bem como
pelo responsáveltécnico, ambbs com firma reconhecida.

h) Atestado de Capacidade Técnica-operacional, fornecido por pessoa jurídica de-direito público ou
privado, que comprove que a empresa executou serviços pertinentes ao obejeto da licitação. O
atestadb.deverá estar acompanhado de planilhas que contenham as parcelas de maior relevância do
objeto da licitação.

1) Declaração formal e expressa da licitante, 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 doANEXO 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 doconhecimento das especificações técnicas definidas no Projeto Básico, anexo a este editai, e
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que assume 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
São João dos Patos/MA.

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

I) Declaração em papel timbrado da empresa, informando que se compromete a apresentar, até a
assinatura do contrato, as Licenças de Operação expedidas por órgão ambiental competente que
autorizem a empresa a executar.as atividades de coleta e transporte de resíduos, sólidos urbanos,
necessários a perfeita execução dos serviços constantes deste editai.

5.2.4.QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: !

a) Balanço patrlmoritál e demonstrações contábeis do último exercício social (baianço, termo de
abertura e encerramento, DRE e notas explicativas). Já exigíveis e apresentados na fôrma da lei, que
comprovem á boa situação financeira da empresa/vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, :podendo ser atualizados, quando encèrrádos há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta... ' -7'--. ^ -

a.l) serão consiclêrádos;a.ceitos'como na fôrma da iei^o balanço patrimonial è demonstrações
contábeis assiní apreséntadòs: • í

' a.1.1)sociedades regidaspela Lei n.^ 6.404/76(sociedadeanônima): |

• Publicados em Diário Oficial; ou •• \
,• Publlcadosem jornal:degrandéclrculação; ou' '
'• Por fotocópia registrada_ou autenticada naJunta'Comercial da sede ou domicílio do
; llcitante. , ,

' a.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada' (LIDA):

• Por fotocópia-do livro Diário, inclusive com os Termos de-Abertura e de Encerramento,
j devidamente autenticado" na Junta Comercial dá sede òu domicílio dó llcitante ou em

outro órgão equivalente; ou - i

• Por fotocópia do'Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamerite registrados ou
, autenticados na Junta Comercialda sede pü dòmlcíliodo llcitante: >

I a.1.3] sociedade criada no exercício em curso: !

• Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
' Comercialda sede ou domicílio do licitante; " /
i
;a.l.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverâo-estar assinadas por

" Contador ou por"outro profissional equivalenterdevidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade, acompanhado da certidão de registro do contador;

a.2) A boa situação financeira será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Gerai
(S6) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor mínimo igual a 1 (um), resultantes

da aplicação das seguintes fórmulas:

LG = ATIVO CIRCUUNTE + REALIZÁVEL A LONGOPRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Página 7 de 52



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 unicef
Secretaria Municipal de Administração

SG= ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

a.2.1) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao
balanço;

a.3) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado,
juntamente com os documentos ern apreço, ó mémoriãl de cálculocorrespondente.

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/MAe
em outros Estados da Federação deverão-apresentar, juntamente còm as certidões negativas exigidas,
declaração passada pelo Fórum Judicial de sua sedé,'indÍcahdo quais os Cartórios ou Ofícios de Registros
que controlaítia distribuição de falência e concordata, sálvo ^ vierexpresso na certidão.

5.2.5. OUTROS DOCUMENTOS DE HÀBILITAÇÃO: , ' : ' |
a) Declaração da Empresa Licitante, cónforme modelo'Anexo XIV, assinada pelo titular da ernpresa ou pessoa

legalmente habilitada, comprovando a delegação idé. poderes. para fazê-lo em norne da empresa,
claramente afirmando: • ^

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

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

a.3) que participarão efetivamènte^da execução dos serylçd(s} profissional(is) lndÍcado(s) para fins de
comprovação de qualÍficaçâo"técnica, admitÍndó-se-a substituição por profissional de experiência
equivalente ousuperior, desdequeaprovada pela Prefeitura Municipal de São João dósPatos/MA;

b) Declaração da inexistência de fato impeditivo da súa habilitação, conforme modelo do'Anexo XV deste
Edital. ;

c) Declaração do licitante, na forma dó ANEXO VIII, de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado
(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre e de 16.(dezesseis) anos em
qualquer trabalhe salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (catorze) anos, curhprindo o disposto no
inciso XXXIIi, art7s,"da Constituição Fêdêrárde 1988.

d) Certidões Simplificada e Específica expedida pela Junta Comercial do Estado domicílio dasede da licitante.

5.2.6. Comprovação Atualizada de que a empresa licitante atende as Normas de Segurança do Trabalho e
Riscos Ambientais:

a) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) dentro da validade, de acordo com a Norma
Reguladora NR-9, com a respectivaART do Responsável Técnico.
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b) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dentro da validade, de acordo com a Norma
Reguladora NR-7.

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

5.2.8. 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 ME ou EPP for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização
da documentação. . . - - . -. -

5.3. PROPOSTA

5.3.1. O envelope n8 02 conterá, em 01 (uma) via, proposta impressa em papel timbrado do llçitante, na língua
portuguesa, devidamente datada e assinada pelo representante legal, e deverá conter: '

a) Resumo da Proposta, consoante modelo proposto no ANEXO iX do Editai, indicado em moeda
corrente nacional, expresso em algarismos'e pôr extenso. Inclusas todas as despesas necessárias à
execução completa doobjetoora licitado; bemcomo 'modelo e ano dosveículos e máquinas queserão
utilizados; . . .

b) Planilha Orçamen^ria, de acordo as planilhas constantes do Projeto Básico - ANEXO I do Edital, com
preços ünitárlos, parciaise totàis; ' . ' "

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

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

e) Prazo de validade da proposta de, nó'tfiínimo, 60 (sessenta) diascontadosda data-iirfiite prevista para
entrega das.propostas, conforme art. 64, § 32, da Lei Federal ns 8.666/1993; ;

f) Composição de BDI, conforme' rnodelò apresentado no Anexo XII,' oú modelo próprio desde que
contenhatodas as informações solicitadas. / . -

f.l) O BDI, que incidirá sobre o somatório dos,cústos totais'dé.cada item de serviço, deverá estar
apresentado à parte, ao finaj da pianilha, sendo alinecèssaríaniénte detalhada sua cornposição.

f.2) Cada iiçitante apresentará sua composição de BDI corn.base em fórmula sugerida no Anexo Xili,
levando em conta' que nesta taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as despesas
indiretas não explicitadas na planilha orçamentária eo lucro. j

g) Composição de Encargos Sociais - conforme modelo sugerido no Anexo XIII ou modelo próprio desde
que contenha todas as informações solicitadas.

g.l) Os itens constantes no anexo Modelo de Composição de encargos sociais não são exaustivos,
logo, a planilha' ã s'er' apres'ehtada deverá ser aquela que' 'corresponda aos encargos da empresa
llçitante.

h) Composição de Preços Unitários.
i) Curva ABC

5.3.1.2. Os documentos exigidosnas alíneas "b", "c", "f" e "g" e "h", serão assinados pelo representante legal
da empresa e responsável técnico Indicado no Item 5.2.3, alínea "b" do presente Edital, conforme determina
a Lei Federal ns 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e Resolução n2 282/CONFEA, de 24 de agosto de 1983.
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5.3.2. Em caso de erro de cálculo na planilha ou divergência entre o total da proposta em algarismos e por
extenso prevalecerá sempre o valor correto, apurado pela Comissão, tomando-se por base os quantitativos
constantes da planilha orçamentária do ANEXO I deste Edital e os preços unitários propostos pela licitante.

5.3.3. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo bem como aquelas que contiverem
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas de modo a ensejar dubiedade, 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) 5inal(is) gráfico(s) ríscado(a)(s) ou raspado(a)(s) de modo
que sua leitura se to'rne impossível ou incompreensívél;

b) Emenda: alteração ou modificação do que já foi escrito; :

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, obrígando-á a contratação caso lhe seja adjudicado o
objeto. I

5.3.5. Não se considerará-qualquer oferta de'vantagem não prevista no-Edital, nem preço ou vantagem
baseada nas ofertas das demais licitantes.-

5.3.6. ConsideraV-se-á que Òs preços fixados pela licitante são completos e suficiéhtés para'assegurara justa
remuneração dò objeto contratado incluindo todos os tributos e demais'despesas, seja qual for o seu título ou
natureza, tais como fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, despesas de viagem, locomoção, estadia,
alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação.em vigor.' ^

5.3.7. Considerá-se sempre que ajícitante dispõe da totalidade dos conhecimentos técnicos, gerenciais e
administrativos e dos meios de pt^oduçâo necessários, süficíintês^ e adequados à execução dos serviços para a
realização do objeto, a qual deverá mobilizar e empregar com eficiêricia e eficácia no cumprimento do Contrato
que celebrar. Não caberá qualquer pleito dé alteração dos valores cóntratados pelasubstituição de métodos e
meios de produção incompatívélícofn ò conjunto dos serviços a reaKzar 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 incluindo todos os materiais, eqüipamentos e mão de obra que entenderem necessário para a conclusão
do serviço de acordo com a especificação técnica. Não poderá hávèr nenhum pleito de alteração de valores do
CONTRATADO em função das composições apresentadas pèla contratante.

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

5.3.10. As licitantes déverão aprésentar as propostas de 'preços com o mesmo 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.

le.DOJULGÀMENTO - ''.r. ;• ^ ' a'- 1

6.1. Julgamento da Habilitação
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6.1.1. O Julgamento Iniclar-se-á com a abertura do envelope ns 1, contendo os documentos de habilitação, os
quais poderão ser analisados pelas licitantes pelo prazo estabelecido pela Comissão Permanente de Licitação,
podendo aquelas. Inclusive, apresentar alegações sobre a documentação das demais licitantes.

6.1.2. Após a apreciação dos documentos, a Comissão declarará habilitadas as licitantes que apresentaram os
documentos na forma Indicada neste edital 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 licitanteserá inabilitada ou desclassificada, conforme o caso, sem prejuízo de outras penalidades.

6.1.4. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da microempresaou empresa de
pequeno porte, serãoadota"dós*os procedimentos previstos' rio Art. 43, §1' da'Lei Complementar n°. 123/2006.

6.1.5. Proferida a decisão, as licitantes 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.

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, jaor escrito, com
antecedência mínima de 48 horas, às licitantes'-.habilitádas, a-data, hora e local de sua reabertura. Nessa
hipótese, os envelopes n.s 02, devidamente fechados e rubficadòs pelos presentes, permanecerão até que se
reabra a sessão, sob a guarda e responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação. i

6.1.7. Ao final da fase de jiábilÍtaçâo,''serão devolvidos, fechados,"^ os'envelopes contendo |as propostas de
preços às empresas inabilitadasi . ' /

6.1.8. Envelopes'nâo reclamados'nò prazo dé30(trinta) dias a contar da data daadjudicação, serãodestruídos,
independentemènte de notificação'à interessada. " ' '

6.1.9. Quando todas as licitantesforem inabilitadas, a Comissão poderá, a seu critérib,fixaro prazo de 08 (oito)
dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de novas propostas escoimadas das causas que
ensejaram a inabilitação, conforme djspòsto no §3, doart.48, da Lei pederal n® 8.666/1993. !

— . I 1 , '' i
6.2.Julgamento dasPropostas"'-;

6.2.1 Ultrapassada a fase de habilitação, serão.abertos òs Envelopes n® Ó2 apenas das llcitántes habilitadas,
sendo divulgadas às licitantes presérites,''as condições oferecidas pelas-participantes habilitadas, e facultada a
verificação das propostas destas às licitantes.présentes para manifestação. |
6.2.2. OJulgamento das propostas será levado a efeito,pela Comissão Permanente deLicitação, 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' licitante seja superior aos preços máximos
estabelecidos na planilha orçamentária dá Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, constante noAnexo
I deste Edital.

6.2.3. Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total do item, prevalecerá o primeiro, sendo
corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre o valor constante da Composição de Custos unitários do
serviço e o expresso na Planilha Or^mêntárlá, prevalecerá ó primeiFo; oVorrendo divergência entre os valores
numéricos e os por extenso predominarão os últimos. Se a licitante não aceitar a correção de tais erros, sua
proposta será desclassificada.

6.2.4. Alicitante assume os preços ofertados na sua proposta para cada serviço, etapa e o total do serviço e se
obriga a executá-los integralmente pelo preço ofertado, não tendo direito a aditivos, de preços por
divergências das quantidades constantes na planilha da sua proposta com as dimensões, cotas de nível e
volumes indicadosnos desenhos e detalhes, e de acordo com as especificações dos materiais.
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6.2.5. Em caso de absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas e, conferido o direito de
preferência previsto no art. 32, § 22 da Lei n.2 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 n2123/06, assim considerado quando as propostas apresentadas pelas
microempresas e/ou empresas de pequeno porte forem iguais ou superiores em até 10 % (dez por cento) da
proposta classificada em primeiro lugar, será concedido o direito de preferência, no prazo de 20 minutos, nos
termos do Art. 44, §1° e Art. 45, Inciso I da LeiComplementar n' 123/2006.

6.2.7. Serão desclassificadas as propostas que:

6.2.7.1. Após análise, com base nò artigo 48,"incisds l é II da" Lei n.28.666/93:'

a) Não atendam as exigências deste edital;

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

c) Apresentarerri, preços unitários superiores áos conltantes na planilha orçamentárià constante do Anexo Ido
Presente Edital;, - , • ' ' s " i

6.2.7.2. O ônus da prova da exequlbilidade dos preços cotados incumbe ao autor da proposta, no prazo
determinadopeíaComissão Permanentede Licitação. *

6.2.7.3. Considéram-se manifestamente Inexequíveis'as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta porcento) do menordos'seguintes valores: " . • '

i I, I •. , . , . -
a) média aritmética dos valores dás propostas superiores, a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela
Administração; óu , . ;

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 adicionai/ dentre as modalidades previstas no § 12 do art. 56, da Lei 8.666/93,
igual à diferença" entreovalor resültante doitem 6.2.7.3~e',o valor da'correspondente proposta.

6.2.7.5. Quando todosos licitantes forèrh inabilitados oü todasas propostas forèm desclassificadas, a Comissão
Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias" úteis para apresentação, pelos licitantes, de
nova documentação ou de outraspropostas escoimádas dascausas de inabilitação ou desclassificação.

6.2.7.6. Éfacultada à Comissão de Licitação, em qualquerfase da licitação, a promoção de diligência destinada
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento;

6.2.7.7. Será declarada vencedora a licitante que oferecer o menor preço global, dentro dascondições exigidas
neste Edital;

6.2.7.8. Colocar-se-âo à disposição dos interessados o resultado da licitação e os mapas de apuração e
classificação elaborados segundo a ordem crescente de preço global;

[7; ApJÜDlCÀÇÃdE HÓMOLQGÀÇÃOjJ'^- T \ _ •

7.1.0 resultado desta licitação será divulgado de acordo com o que estabelece o§12 do art. 109 da Lei Federal
•2 8.666/1993.
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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 do Município de São João dos Patos,
Estado do Maranhão para, se for o caso, proceder à homologação.

7.3. A autoridade superior da Prefeitura Municipal de São João dos Patos, poderá revogar a licitação por razões
de interesse público, devendo anulá-la, de ofício ou por provocação de terceiros, quando o motivo assim
justificar.

8. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

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 intimaçãp do ato ou lavratura da Ata, nos casos de:

a) Habilitação ou inabilitação do licitante;

b) Julgamento das propostas;

c) Anulação ou revogação da licitação.

8.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da Intimação da decisãoTelacionadajcom o objeto da
licitação, de que não caiba recurso hierárquico;

8.1.3. Pedido de reconsideração; de decisão dã autoridade superior da Prefeitura Municipal de São João dos
Patos, na hipótese do § 39 doart. 87 da Lei Federal n^ 8.666/1993, no prazo de Í0 (dez) dias úteis da intimação
do ato. ^ !

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

[9;ç6nTRATAÇÃOEPRDEMDESERVIÇOS ' ' ,/ ^ .1

9.1. Autorizada Ia contratação, "a Prefeitura Municipal de Sãò Jo'ão 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 e desde que ocorra rhotivo'justificado, acèito pela Prefeitura Municipal de São João dos
Patos/MA.

9.3. A recusa injustificada do adjudlcatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido no item 9,2,
caracteriza o desatendimento total da obrigação por ele assumida, acarretando a nuüdade da adjudicação,
sujeitando-o às penalidades cabíveis, caso em que a Prefeitura Municipal de São João dos Patos convocará,
segundo a orderh de classificação, outras licitantes, mantidas as cotações da licitante vencedora, se não decidir
proceder à nova licitação. . .. / . -

9.4. A vigência do contrato, bem como 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 ns
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, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada.

9.6. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem nos serviços, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
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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. 0 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.

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

10^DA mSCALIZAÇAO DOS SÊRVIÇOS

10.1. Sem prejuizo 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. . ,

10.3. As atribuições da fiscalização do contrato são' aqüelás previstas neste edital e seus anexos, além das
estabelecidas na legislação êm vigor.

10.4. As decisões e providências.que ultrapassarem a competência do Fjscal,'deverão ser solicitadas a seus
superiores em tempo hábir para a ad^oçãò das medidas convenientes.

10.5. O fiscalizador dó contrato pòdè sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com
o especificado, sempre que éssa medida se tornar necessária, bem como'adotar as providências e exercer as
competências dá FISCALIZAÇÃO previstas neste EditaFe seus anexos.

[ll. PAGAMENTO' ' ^ T ^ ^

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

11.2. Asmedições serão realizadas á cada 30 diãscorridos de serviços, sendo considerado o início da contagem
doprazo a datade.recebimento dá òrdèm dêserviçç.

11.3. A contratada deverá, dar entrada no'boÍetlm de medição dos serviços executados com base no
cronograma aprovado vigente, no setor de" fjrotòcolo da'PVéfeitura Municipal de São João dos Patos - MA,
acompanhada dà solicitação de pagamento (Anexo X),.e das certidões negativas dedébito junto ao INSS, FGTS,
Certidões Estaduais e Municipais, Fazenda Federal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, para análisee
ateste da Fiscalização, sendo aberto um processo administrativo especifico para os pagarnentos relativos ao
contrato. '

11.4. 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
Municipaldo boletim de medição dos serviços executados.

11.5. Aprovada a medição, a Contratada será convocada para dar entrada no protocolo para juntadaaos autos
da sua Nota Fiscal em duas vias, que 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, deverãoser juntados
ainda os seguintes documentos:

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

c) Uma cópia da planilha orçamentária;

d) Uma cópia da ordem de serviço;

11.7. A última medição somente será paga após o recebimento provisório do serviço objeto desta licitação e
contra a apresentação das CNDs do INSS e da Fazenda Federal, 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 multas 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 relação ao cronograma físico-
flnanceíro aprovado, não representam direito antecipado de recebimento do CONTRATADO, podendo no
entanto serem pagos, a critério exclusivo da Administração e mediante,disponibilÍdade financeira.

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 pelo CONTRATANTE,
entre a data acima referida e a correspondente' ab efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da
seguintefórmula: , ; '• "•

EM =lxNxVP i , V- ' •"
Onde: ' ' • ^ ". ' - • 1 • •
EM = Encargos nioratórios; •- '
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento é a do efetívó pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga. •, i • i
I=índice de atualização financeira =0,0001644, assim apurado; , " • í
I = ("OÍ/100)1= (6/100) I = 0,0001644 í

365 365 . " ; " " ' 7 "
TX = Percentual da taxa anual = 2%. i . " •

11.11.Aatualização financeifa. prévistá "nesta cláusula, se for o caso,será'incluída na fatura/nota fiscal seguinte
ao da ocorrência. ' ^ •> ,

11.12. Não será aplicadaa taxa de'atualiz"açâo financeira prevista no subitem 11.10 acima, quando o atraso de
pagamento se der em função de atrasos na liberação dós-recursos pelo órgão concedente responsável pela
transferência dos recursos financèiros para custeio;do objeto da presente licitação.

[l2. INApHyiPLEMENT0E SANÇÕES -j ' j ^ '~Í
12.1. A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos indicados na
Tabela 1 abaixo, verificado o nexo causai devido à 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, observandorse o contraditório.e a ampla defesa, conforme.listado a seguir:

a) advertência;

b) multa;

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

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

12.2. Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições:
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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;

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'pélâ ernprèsa e 'o cronogramâ físico financeiro apTesehtãcio" é aprovado pela
FISCALIZAÇÃO.

12.3. Poderá ser aplicada rhulta nas seguintes condições:

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 tòtal do contrato. Para o atraso injustificado na execução do objeto será aplicada a multa
correspondente a R$0,05% (cinco centésimos por cento) por dlà de atraso.

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

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

12.4.3.2. 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 recebera ordem de serviço e ainda,.quandd houver atraso irijuistificado paraInício dos serviços por
mais de 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço.

12.6. Poderá serjconfigurado atraso injustificado na execução dos serviços, quando;

a) Ocorreratraso injustificado dos sérviçós/porprazo superior a 5r(cÍnco) dias e inferiora 30 (trinta) dias.Após o
trigésimo dia de,atraso e a critério da Administração, poderá ser considerada iiiexecução parcial da obrigação
assumida, sem prejuízo da rescisão,uiiilateral da avença.

b) ACONTRATADA deixarde cumprlfquaisquer outros prazçs estabelecidos neste edital emo contrato.

12.7. Caberá ainda à Contratada, nos,casos de reincidência^nas'infrações previstas na Tabela 1, as muitas
previstas na Tabela2 abaixo: " - - '•

TABELA 1

! INFRAÇAO
GRAU

ITEM DESCRIÇÃO
1 Permitir a presença dé empregado sem uniforme, mal apresentado, por ocorrência: 01

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

3
Não cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por
ocorrência.

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
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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 Reutilizarmaterial, 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 erh tempo Integral, durante toda a execução do contrato o
engenheiro indjcado naassinatura docontratoe previarnente aprovado pela FISCALIZAÇÃO -
por ocorrência. '

04

15
Utilizar as dependências da CONTRATANTE parà' fins-diversos do objeto do contrato - por
ocorrência. . " r. . .

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

GRAU 1 . . . CORRESPONDÊNCIA
i: .... R$.200,0Ü

t . ~ . R$400,00

3, ' ^ ; RS 500.00

4; . • R$r.ooo,oo

Sí R$ 3.000,00 :

6, • . - . R$ 5.000,00

12.8. o somatório de todas as multas aplicadas ap jpngo da-execução-contratual não poderá ultrapassar o
percentual de 1Ò% (dez por cento) sobre ovalor total do contrato; Atingido este limite, aAdministração poderá
declarar a inexecução total do contrato. • '

12.9. Suspensãokemporária de participar emlicitação e impedimentos decontratar com a Prefeitura Municipal
de São João dos Patos/MA:

12.9.1 Asanção de suspensão do direito de licitar e decontratar com a Prefeitura Municipal de São João dos
Patos/MA, de qúe trata o Inciso III, art. 87, da Lei n.s 8.666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA, porculpa
ou dolo, poraté'2'(dols)ã^nos, ho c^asò de inexecução parciardo dbjetó, conforrne previsto no Item 12.4 desta
cláusula.

12.10. Declaração de Inidoneldade para licitar ou contratarcom a Administração Pública:

12.10.1 Asanção de declaração de Inidoneldade para licitar oucontratar com a Administração Pública, prevista
no Inciso IV, art.87, da Lei n.s 8.666/93, poderá seraplicada, dentre outros casos, quando a Contratada:

a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
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b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

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, a CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo
de participar da licitação òu 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.

12.11 As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participarde licitaçâq ou de contratar
com a Prefeitura Municipal de SãoJoão dós Patos^, Estado do Maranhão e de declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser àpjicadas à Contratada juntamente com a de
multa. I ' .\s--

12.12 O valor da multa, ápiicada-àpós b regular processo administrativo, será^descontadq de pagamentos
eventualmente devidos pela Prefeitürá Municipal de SãoJòãodos Patos, Estado db Maranhão à Contratada.

12.13Se 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 valor devido pela Contratada ao Contratante, esta
será encaminhada para inscrição em dívida ativa.

12.15 A aplicação das penalidades será~ precedida da concessão da oportunidade de contraditória e ampla
defesa por parte do adjudlcátário, ha forma da lei. '

13.FONTE DE RECURSO ÉpÒTAÇÃOiÒRÇÀMENTÁRIA

13.1As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à contadaseguinte dotação orçamentária:

PODER: 02 PODER EXECUTIVO '

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA DE OBRAS ÈSERVIÇOS URBANOS
UNIDADE: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15.452.0019.2028.0000 - MELHORIA EMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

[14.'DA VISTORIA

14.1 A critério do licitante o mesmo poderá vistoriar o local onde será executada o serviços objeto desta
licitação para inteirar-se das condições e graus de dificuldades existentes, podendo talvistoria ser realizada até
o segundo dia útil anterior ao da apresentação das propostas, em companhia de servidor(a) da Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal deSão João dos Patos, Estado do Maranhão.
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14.2 A Prefeitura Municipal de São João dos Patos coloca-se à disposição para agendamento de visitas ao local
dos serviços, o qual deverá ser previamente solicitado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, das
08 às 13 horas (horário local).

14.3 Tendo em vista a não obrigatoriedade da realização da vistoria, a simples participação nesta licitação já
indica que os participantes conhecem todas as condições locais para execução dos serviços e estão de 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. GARANTIA DE EXECUÇÃO |
15.1 Será exigida da contratada a apresentação ao setor de Contratos, no prazo máximo dé 15 (quinze) dias
úteis, contados da data de assinatura do 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:

15.2 Caberá à adjudicatárla optar por uma das"modaliàádes'j3revistas no árt. 56, § is,, da Lei n® 8.666/93,
abaixo descritas; apresentadas nas condiçõesseguintes: " ^ . ; ;

a) Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública -

a.l Se a opção da garantia fòr Título da Dívida Pública, estes devéfão ser emitidos sob a forma escriturai,
mediante registro em sistema centralizadode liquidação é.de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil
e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

8.2 Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do valorcprrespondente à garantia deveráser
efetuado em conta corrente da PMMN.- Rrefeitura.Municipal.de Sâo João dos Patos, Estado'do Maranhão na
CONTA CORRENTE: 13.021-4, AGÊNCIA: 0603-3, P M SAO JOÃO PATOS MA ISS, BANCO DO BRASIL.

b) Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice," no original, emitida por entidade em
funcionamento no País, em nome'da Prefeitura MunicipaKde São João dos, Patos, Estado do Maranhão,
cobrindo o rÍsco;de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusula de atualização financeira, de
imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim-como prazo de validade de no mínimo 60
(sessenta) dias além do fim do prazo de vigência dó contrato.-

c) Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta-dé fiança-bancária, no original, emitida por entidade
em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão,
devendo conter expressamente Cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de
irrevogabilidadej assim como prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de
vigência do contrato.

i ,

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 integralizá-la no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da
data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE, sob pena de ser descontada na fatura seguinte.

15.5 Será considerada extinta a garantia;

a) com a devolução 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;
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b) no término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros.

[16. RECEBIMENTO DO OBJETO DÓ CONTRATO

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 o recebimento provisório dos serviços, caso haja Inconformidades
significativas quanto às especificações.

16.3. No caso de Inconformidades•c|ue"não lmpeçam"o'receblmento'provlsório,"estas'serão relaclonadas em
documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até ò 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 prazò de observação,
ou vistoria, que'será de até 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento provisório,jque comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.- 8:666/93.

16.5. O recebimento, provisório ou definitivo, não exlmirá a Contratada da responsabilidade civil pela solidez e
segurança dos sèrviços, nem da ético-pròfissional, pela perfeita èxecução do contrato.

[17. SUBCONTRATAÇÕES _ - . I

17.1. Será permitida a sübcohtratação de partes dos serviços, mediante prévia autorização expressa da
Prefeitura Municipal de São João^dos Patos/MA.' •. . j
17.2. Toda e qualquer subcontratação deverá ser solicitada,'por escrito, à Prefeitura Municipa) de São João dos
Patos/MA, pelo! representante iêgal "da conVatada, ha quaT constará', ã descrição dos serviços a serem
subcontratados,|bem como a indicação da empresa a ser subcontratada, qúe deverá comprovar no mínimo a
sua regüiaridadefiscai etrabalhista.'i % i

17.3. Os subcontratados deverão'curhprir e fazer cumprir,'por seus prepostos ou cònveníados, leis,
regulamentos e; posturas, bem; como quaisquer determinações ernanadas" das autoridades competentes,
pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhea responsabiÍÍdadè~pelas conseqüências de qualquer
transgressão de seus prepostos ou çonvehehtes. ' ; ,• ,

17.4. Não poderá sersubcontratadá a totalidade doobjeto contratado. '^

[18. DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. Ocorrendo feriado ou ponto facultativo na data da licitação, a sessão pública será jrealiUda no primeiro
dia útil subsequente^ no mesmo horário e local.

18.2. Os participantes desta licitação sujéitam-se a todos os seus termos, condições, norrhás, especificações e
detalhes do presente Edita), çomprometendp-sj a cumpri-los p[enárnente,_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 tenham sofrido penalidade resultante de
contratos firmados anteriormente com a Administração, na condição de prestadoras de serviços, fornecedoras
ou empreiteiras.

18.4. A Administração poderá, a seu critério, inspecionar as instalações das licitantes, assim como verificar a
exatidão das informações, antes e após a adjudicação.
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18.5. Os períodos de tempo e os prazos referidos neste Edital serão contados em dias consecutivos, salvo
disposição expressa em contrário.

18.6. Os licitantes poderão colher informações adicionais eventualmente necessárias sobre o 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 Município de São João dos Patos.

18.8. A licitante declarada vencedora deverá apresentar no ato da assinatura do contrato comprovação de
vínculo empregatício de um"profissional técnico e'm "segurança do trabalho atravésüe contrato"de trabalho.

18.9. Os casos nâo'prevÍstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Comissão, com a aplicação da Lei
Federal n9 8.666/1993.

18.10. A Prefeitura Municipal de São João dos Patos poderá'homologar, anular ou revogara presente licitação,
observadas as formalidades legais.

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, ém dias úteis, no
horário das OShÒOmin às13h00min._

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

18.13. Quando se tratar de certidões ou documento equivale'nte,-em que não possuem validade ou a validade
não esteja expressa, serão considerados válidos-os documentos expèdidos nos 60 (sessenta] dias que
antecederem a data da abertura das propostas. < ^ ,

18.14. Integram o presente Edital,dele fazendo parte, independentemente de transcrição:
• - ' ' .'S' ' I

Anexo I- Planilha Orçamentária, Cronógrama Físico Financeiro; Projeto Básico é Especificações;

Anexo II-Carta de credenciamento; ..i.'- -

Anexo III - Declaração para MIcroempresas e Empresas de Pequeno Porte;.

Anexo IV- Decláraçâo de manutenção do.responsável técnico; „ '

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

Anexo VI- Modelo Carta Fiança; i

Anexo VII - Declaração de sujeição.ao Edital;

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

Anexo IX - Modelo de proposta;

Anexo X- Modelo dè solicitação dé ^garhénto;

Anexo XI - Minuta do Contrato;

Anexo XII - Modelo de Composição do BDI;

Anexo XIII - Modelo de Composição 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 de fato impeditivo de habilitação.

Anexo XVI - Termo de Recebimento Provisório.

Anexo XVII - Termo de Recebimento Definitivo.
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São João dos Patos/MA, 05 de março de 2021.

Thuany Costa de Sá Gomes
Secretária Municipal de Administração
.. . Portaria n2 001/2021—
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TOMADA DE PREÇOS NS 05/2021
ANEXO I

PROJETO BÁSICO

OBJETO

Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Limpeza Pública Urbana no
Município de SãoJoão dos Patos/MA.

PRAZOS

O prazo de execução do objeto será de-10 (dez) meses, conforme Cronograma Físico-Fínanceiro, 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: R$ 2.502.534,10 (Dois rhilhões quinhentos e dois mil quinhentos e trinta e
quatro reais e dez centavos), conforme planilhas orçamentárias, parte integrante do Projeto Básico -
ANEXO Ido;presente Edital. V• . * '
EMPREITADA: . • ( x) Preço Global •{ ) Préço Unitário
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: ' ( xl Global ( ) PorLote

LOCAL DE EXECUÇÃO:
Municípiode São João dos Pátos/MA.

UNIDADE RESPONSÁVEL PELp:PROJETO BÁSICO
Setor de Engenharia Municipal'

í . • . S

UNIDADE FiSCALIZADORA

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

LOCAL ONDE PODERÁ SER EXÃMINÁDO EADQUIRIDO 0 PRpJETÒ.BÁSICO
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, - localizada na Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP:
65.665-000,'São João dos Patos/MA,"Sala dã Comissão Pe'rmá.riente de Licitação- CPL.. ;

A Planilha 'Orçamentária, Caderno de Encargos"^ Cronograma físico^financeiro. Projeto Básico e
Especificações.

ACOMPANHAMENTO EFISCALIZAÇÃO
Ficará a cargo da Prefeitura Municipal de São João dos Patos, por equipe composta de engenheiro(s),
e/ou arquiteto(s)* ê técnicos "nomeados pela Autoridade Superior, para acompanhar a realização dos
serviços.

CONTEÚDO A 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 Encargos Sociais.
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TOMADA DE PREÇOS NS 05/2021

ANEXO I - PROJETO BÁSICO

uniceftô

Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Limpeza Pública Urbana no Município de
São João dos Patos/MA.

Vaior Estimado Total: R$ 2.502.534,10'(DoÍ5 milhões quinhentos e dois mil quinhentos e trinta e quatro reais
e dez centavos).
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empresa

TOMADADE PREÇOS N& 05/2021
ANEXO II

(PAPELTIMBRADO DO LICITANTE)

CARTA CREDENCIAL

CNPJ n2

neste atò representado pelo(5) Sr.(a)

unicef<âJ

com sede na

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

endereço), pelo! presente instrumento de mandato"; noméia e "constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es)

(nome, RG, CPF,.nacionalidade,:éstado_civil, profissão e endereço);-a quem^ confere(m) amplos

poderes para,junto a Prefèitura,Municipal de SãoJoão.dos Patos,^pratÍcár os aTòs necessários à representação
i -ú— 1' • ^ '

da outorgante na licitação na modalidade, de TOMADA DE PREÇOS h® 05/2021, usando dos recursos legais e

acompanhando-ps, conferindo-lhes, ainda," pbdéres espèciáis para ofertar proposta no caso de beneficiário da
Lei Complementar ns 123/2006, declarar a intenção dè interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de

K, t

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

' 1- I

I (local e data por extenso)' '

" "(nome da empresa)
(Nome e assinatura de seu representante legal)
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CONOCRRÊNCIA NS 05/2021
ANEXOU!

(PAPELTIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA EEMPRESA DE PEQUENO PORTE

A/C

_,''sediada na

^ R.G. n9 ^ CPF ns

{razão-social do Jicitante), inscrita no CNPJ sob o n^

(endereço completo), representada peio(a) Sr.(a)

, DECLARA, para OS fins do disposto na

Lei Complementar n^ 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra

como: - j

•MICROEMPRESA, conforme inc"l do art.;32 da Lei Complementar ri2 123/20Ò6. •

•EMPRESA DE PEQUENO PORTE,' corifórmé inc. II doart. 3sda Lei Compléméntar nS 123/2006.

Aíicitante DECLARA, ainda, que não se enquadra erri qualquer das hipóteses de exclusão no §

4 do art. 32 da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de

desempate no procedimento-licitatóriò. da TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, realizado pela Prefeitura

Municipal de Sãò João dosPatos. • ' . ' ' :

OBS: ASSINALAR COM "X" UMA DAS OPÇÕES

(local e data por extenso)

(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
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TOMADADE PREÇOS NS 05/2021
ANEXO IV

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

unicef^íl

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

^ CNPJ n.e por seu representante

legal, declara, perante a Prefeitura Municipal de São João dos Patos,] que o Sr.

\ (nome e profissão)/.CREA ns , será indicado cbmo responsável

técnico pela execução do objeto desta licitaçãò e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do

objeto, caso seja vencedorá do certame. •• ^ " ]

Declara, ainda, que, se inevitável,'a substituição será feita por profissional com qualificação técnica

igual ou superior à do substituído e com préviaanuência da Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Patos/MA.

(local e data por extenso)-

.. " . - (nome da ernpresa)
(nome e assinatíira.do representante legal ou procurador)
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TOMADA DE PREÇOS N»05/2021
ANEXO V

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

unicef<S>

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

Declaro que tenho pleno conheclnnento das condições e peculiaridades inerentes á natureza dos
trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, ANEXO I do Editai
da TOMADA DE PREÇOS n' 05/2021, 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 São João dos Patos/MA. 'l\' r. 7' i

Cidade/Estado, XXXX de XXXX.de XXXX.

Nomee Assinatura do Representante Legal da Empresa

! !

t
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TOMADA DE PREÇOS 05/2021
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-assínados, declara que se responsabiliza como FÍADOR 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), àté o limitè de R$ (valor da garantia) (valòr por escrito) para
efeito de garantia à execução do Contrato ns (número do contrato>formato xx/ano), decorrente do processo
licitatório (modalidade e número do instrumento convocatório da licitação - ex.: PE ns xx/ano), firmado entre a
AFIANÇADA e a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA para (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 dq contrato; '• -' \

b) multas punitivas aplicadas pela FISWLIZAÇAO ao CONTRATADO; . " . • . i

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

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

e) prejuízosindiretos causados à CONTRATANTE e prejuízoscausados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato. '; ;

3. Esta fiança é válida por (prazo, contado em dias, correspondente à vigência do contrato) (valor por escrito)
dias, contados a partir de (data de iníciò da vigência docontrato), vencendb-se, portanto em (data).

4. Na hipótese de inadfmplemènto de qualquer das obrigações'assumidas .pela AFIANÇADA, o (a) (nome da
instituição fiadora) efetuará ò pagarriento das importâncias que forem devidas, no âmbito e por efeito da
presente fiança, até o limite acima estipulado, rio prazo de 48 (quarentae oito) horas, contado do recebimento
de comunicação'éscrita da Prefeitura Municipalde São João dos Patos/MA.'

5. Acomunicaçãode inadimplementodeverá ocorrer até o prazo máximo de 90 (dias) após o vencimento desta
fiança. ; " ' >

6. Nenhuma objeção ou opóisição da nossaAFIANÇADA será admitida'ou invocada por "este FIADOR com o fim
de escusar-se dó cumprimento da obrigação assurhida neste ato ê por este instrumento perante a Prefeitura
Municipal de SãóJoãodos Patos/MA.

7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesasjudiciais e/ou extrajudiciais, bem
assim por honorários advocatícios, na hipótese da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA se ver
compelido a ingressar erhjuízo "para dèmandãro cumprimento da obrigação a que se referea 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
inadimplemento 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 judicial 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 garantídora) (Assinaturas autorizadas)

i • \ ' í"
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TOMADADE PREÇOS NS 05/2021
ANEXO VII

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

unicef^J

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOEDITAL

Declaramos expressamente que: " * - - — ^

Concordamos intégraimènte e sem qualquer restrição com as condições expressas na TOMADA DE PREÇOS Ns

05/2021, bem assim còm as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi
s' '

fornecida como Edital. r-. "".V/' ' [

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

sua apresentação e abertura"! - •
^ ! ' ' ' ' " j

Vi'' ' - - • . ' , ,

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.• '

s! w . — . - i » - «

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

Comissão os esclarecimentos'è-infórrnações adicionais que-forem considerados necessários, bem como,

assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os ãtos inerentes ao procedimento

licitatório. ' ' " ' • , ,

(local e data por extenso)

(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
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TOMADADE PREÇOS 05/2021
ANEXO VIII

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7S,XXXIll, DA CF/88

unicef(^J

A empresa

^ R.6. ns

CNPJ ns

^ CPF nfi

, representada' pe[o(a) Sr(a)

DECLARA, para fins do disposto

no inciso V do art. 27 da Lei Federal ns 8.666/1993, flue não emprega menor de dezoito ános em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega^mendr^^^de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz,

admitida a partir dos 14 (quatorze) anos,= hds termos dò inciso >Ó<Xlli do Art..?® da Constituição Federal de

1988.

(local e data por extenso)

• . . (nome da empresa) i '
{nome è assinatura do representante"legal ou procurador)
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TOMADA DE PREÇOS N805/2021
ANEXO IX

{PAPEL TIMBRADO DOLICITANTE)
CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

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,

unicef®

Após examinar e estudar detalhadamente o Edital da Tomada de Preços h- 05/2021 e seus Anexos,
apresentamos às Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços para execução dos serviços.

A presente proposta foi formulada com base nas especificações, condições técnicas, administrativas
e contratuais estabelecidas no Edital da Tomada dê Preços ns 05/2021, os quais aceitamos e nos
comprometemos a cumprir integralmente; ~

Declaramos que'esta proposta"temvalidade pelo prazò"çle ( dias, contados da data de
abertura das propostas. I . ,' ' .' — ' . ' '

O prazo para execução dos serviços é de^ ( ;.) dias corridos, a contar da data do
recebimento da ordem de serviço.

Conta' para depósito dos. pagamentos das faturas: Banco: Agência: Conta
corrente: .; . ....

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ( ).

Declaramos que no preço acima cotado estão computadas todas as despesas com materiais,
mão de obra, tributos, imposto^,taxas e despesas, seja qual for. o seu título óu natureza. Incluindo, mas
não se limitando a, fretes, encargos soçiais,^trabalhistas e fiscais, ISS, .despesas de viagem; locomoção,
estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a-legisláção em'vigor,-representando a compensação
integrai pela prestação dos serviços'., / i

Indicamos como Representantelegal, para assinar o Coritrato de execução dos servfços:

Nome completo:
Nacionalidade:

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

DADOS bA"EMPRESAT

RAZAO SOCIAL:

ENDEREÇO:

C.N.PJ:

.Estado Civil:

CPF:

Locale data:

<Razão Social da Proponente>
<Assinatura e carimbo do representante legal>

RG:
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TOMADADE PREÇOS NS05/2021
ANEXO X

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A(o) Senhor(a)
6estor(a} da Secretaria Municipa! de Finanças

Referente ao Processo n^.

EncaminHamos em anexo a nota fiscal n^- ;-no valor total de R$
providenciado pagamento conforme informações abaixo:

EMPRESA: " . " •

IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO:' '
OBJETO: 1

N2 DA NOTA DE EMPENHO:

N2 DO CONTRATO (SE HOUVER}: '

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

Atenciosamente)
•- '•

(Nome e assinatura do responsável pela empresa)

(local e data por extenso)

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

unicef^J

para que seja
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TOMADADE PREÇOS NS05/2021
ANEXO XI

(PAPELTIMBRADO DA PREFEITURA)

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO NS /.

unicefSíí

QUE ENTRE SI

CELEBRAM O. MUNICÍPIO-DE SÃO JOÃO DOS
PATOS, ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA

• 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 CNPJ/MF sob o ns
06.089.668/0001-33. com sede na Av. Getúlio yargas;'135; Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA,
São João dos Patos/MA, neste- ato representado peío Secretário Municipal de - • • , Sr.e

, doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro, a erhpresa • , com
sede ^ (endereço completo), Inscrita no CNPJ/MF sob,o ns • doravante
denominada CONTRATADA, representada neste ato peió seu (cargo) ^ , (nome)

,- (nacionalidade) J •' - '. (estado civil) , (profissão) ,
(domicílio) (CPF/MF) _, têm, entre_, (carteira de identidade)
si, justa e acordada a celebração do presente Contrato de execução dos serviços, na forma de execução
indireta, regime^de empreitada por preço gioba], sujeitando-se.as partes à Lei Federal n® 8.666/1993 e suas
alterações e demais legislações aplicTveis à espécie, bem como.ao Edital dá TOMADA DE PREÇOS n2 05/2021,
formalizada nos autos do Processp Ádministrativo ns 2602001/2Ò21, e aos termos da proposta vencedora, que
fazem parte integrante deste Contrato, indeíDendéntemente dé tráhscriçâòrmediante as seguintes cláusulas e
condições: i . ^ !

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO'LEGAL -;

O presente Contrato tem como fündarnento a'Lei Federal,n® 8.666/93 e suas alterações posteriores,
pertinentes e a TOMADA DE PREÇOS hs C5/_2021,.dévidamerite homologado pela autoridade competente, tudo
parteintegrante deste Termo, independente detranscrição. 1

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

Opresente CONTRATO tem como objeto a Prestação de Serviços de Limpeza Pública Urbana no Município de
São João dos Patos/MA, sob a forma de empreitada por preço global, tudo de acordo,com os Elementos
Técnicos discriminados no Edital da TOMADA DE PREÇOS Ns 05/2021, e demais especificações expressas, e
com a Proposta da Empresa contratada, quetambém passam a fazer parteintegrante desteinstrumento.

CLÁUSULATERCEIRA-PRECO GLOBAL

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

CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no edital e seus anexos:
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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 iegislaçâo 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 trabaiho;
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 vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução
irregular ou do ernprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;
h) Observado o' disposto no artigo 68 da Lei 8.666/93, designar e manter preposto, acompanhar e se
responsabilizar pela execução dos serviços, inclusive pela regularidade técnica e disciplinar da atuação da

equipe disponibilizada para os serviços;
i) Elaborar relatório mensal sobre a prestação dos serviços, dirigido ao fiscai do contrato, relatando todos os
serviços realizados, eventuais problemas" verificados e qualquer fato relevante sobre a exécuçãi do objeto
contratual; .* , • /
j) Manter em estoque um rhíriimo de materiais, peças e componentes de reposição regular e necessários à
execução do objko docontrato; '
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)Cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu adimplemento;

m) Indenizar todo e qualquer dano-e/ou prejuízo péssoai ou'material que possa advir, direta ou serem
causados por direta ou indiretamentè, do exercício de suas atividades ou serem causadas por seus proposto ao
CONTRATANTE, aos usuários ou a terceiros; „,

n) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiência estipulado pelo art. 93, da Lei Federai
ne 8.213/91. ~ '

CIÃUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - '

- 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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CLÁUSULASEXTA- 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 licltante vencedor terá 5 (cinco) dias a contar do recebimento da ordem de serviço
para o inicio 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 ns 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA- GARANTIA CONTRATUAL . ... ...

-Como elemento assecuratórío do cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA apresentará à
Gestão de Contratos, em até 15 (quinze) dias úteis, contados da data de assinatura do 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 dasformas previstas abaixo: I

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caução em dinheiroou Títiilps da Dívida Pública - Sea opção da garantia for Título
da Dívida Pública, estes deverão ser emitidossob ã forma'escritura], mediante registroem sistema centralizado
de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brásií e avaliados pelos seus valores econômicos,

conforme definido pelo Ministério da Fazenda. I

PARÁGRAFO SEGUNDO - Séaropçâo da garantia for Caução em Dinheiro,' o depósito dovalorcorrespondente 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, 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 risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusula de atualização
financeira, de irnprescritlbilida'de;^inalieriabilidade e de ÍrrevogabilÍdade, assÍm;como prazo de validade de no
mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato. '.;

PARÁGRAFO QUARTO - Fiança Bancária,, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no
originai, emitida por entidade em.funcionamento no'País, em nome.da Prefeitura Municipal^de São João dos
Patos/MA, Estado do Maranhão, devendo çontér expressamente Cláusula de atualização financeira, de
imprescritibilidade, inalienabilidade e de irreyogabilidade,: assim como prazo de validade de no mínimo 60
(sessenta) dias aíém.dofimdo prazo de vigência do contràto.

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 multas.-

PARÁGRAFO SEXTO - Utilizada a garantia, a Contratada obrigasse a integralizá-la no prazo de 5 (cinco) dias
úteis contados da data em quefor notificada formalmente pelo CONTRAfANTE, sob pena deser descontada na
fatura seguinte.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Seráconsiderada extinta a garantia:

a) com a devolução 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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CLÁUSULA OITAVA - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

- 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 EMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90.39.00 - OUTROSSERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAJURÍDICA

CLÁUSULA NONA - PAGAMENTO

- O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para
crédito na conta-corrente por ele Indicada, em moeda corrente naclonàl, 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 serviços, ou em
periodicidade menor, a critério da Administração," sendo considerado o Início da contagem dó prazo a data de
recebimento da prderri de serviço. • " > ' " . ' •

PARÁGRAFO SEGUNDO: Acontratada deverá dar entrada no boletirnde níedlção dós serviçosexecutados com
base no cronograma aprovado .vigente;"no setor de protocolo dá Prefeitura Municipal de São João dos
Patos/MA, acompanhada 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 aocontrato.. . . ' |

PARÁGRAFO TERCEIRO: Aaprovação da^ medição deverá ser efetuada pelá Prefeitura de Sâò João dos Patos
por melo do setor competente no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar^da data de entrada no protocolo
desta Prefeitura Municipal dp bolètim de rhedição dos serviços'exècutados.

PARÁGRAFO QUARTO: Aprovada amédição, aContratada será convocada para dar entrada rio protocolo para
juntada aos autos da sua Nota Fiscal erh duas vias,'que será.encaminhada à Secretaria Municipal de Finanças,
para que conduza o processo de pagamento. . .

PARÁGRAFO QUINTO: Além dos documentos'.exigidos no parágrafo segundo, para a primeira medição dos
serviços, deverão ser juntados ainda os seguintes documentos:

a) Registro do serviçono CREÀ/MA (anotação de responsabilidade técnica - ART);

b) Uma cópiado*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 junto ao 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 exclusivoda Administração e mediante disponibilidade 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 atualização financeira devida pelo
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 moratóriõs; •
N= Númerode dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; i
VP = Valor da parcela a ser paga.
I= índicede atualizaçãofinanceira = 0,0001644, assim apurado:
I= Cnc/lOO) I = (6/100) I = 0,0001644

365 365 , . •
TX =Percentual da taxa anual=2%. __ _

PARÁGRAFO DÉCIMO: A. atualização financeira prevista''nesta~ciáusula se for o caso, será incluído na
fatura/nota fiscal seguinteao"da ocorrência. 'i'"- '

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Não será aplicada a taxa de atualização financeira prevista no 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. '

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES , . . '

- Este Contrato poderá se alterar, mediante as devidas justificativas:

a) unilateraimente pela CONTRATANTE quando:
! . . ' ' \

a.l) houver modificação no!projéto"básico ou dás especificações,' pàra melhoradequação técnica aos
seus objetivos; '• .';

a.2) em decorrência de acréscimo.ou supressão quantitativa do seu objeto, nas mesmas condições
licitadas, inclusivequanto aó preço, observados os limites previstos na Lei ns. 8.666/93;

b) por acordo das partes, mediante Termo Aditivo, nas demais ^hipóteses admitidas na Lei Federal n2
8.666/1993 e suas alterações.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Asupressão poderá, mediante acordo entre as partes, ultrapassar o percentual de

25% (vinte e cinco por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO.- O .contrato poderá ser prorrogado.de acordo com ò Art. 57 da Lei Federal n^

8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA 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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FISCALiZACÃO
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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 Pisca I, deverão ser
solicitadas a seus superiores ém terripo hábil para~a'adoção das rhèdidãs convenientes". ' ;

CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA - 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 fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze]
dias da comunicaçãoescrita do Contratado. ' —' ^ [

PARÁGRAFO SEGUNDO j À'FISCALÍ2AÇÃ0 poderá recusar o recebimento, provisório do serviço, caso haja
inconformidades significativas quanto às especificações. '• '

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

PARÁGRAFO QUARTO - O recebimento definitivo do serviço será efetuado porservidor ou comissão designada
pela autoridade competente, mediante termo círcuhstanciàdõ, assinado pélas 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 adequaçãodo objeto aostermos contratuais,observadò o disposto no art. 69 da Lei n.s 8.666/93.

PARÁGRAFO QUINTO - Orécebirnento; provisório ou definitivo, não eximirá "a Contratada da responsabilidade
civilpela solidez e segurança do setyiço; nem da ético-profissional, pela.perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - INÀDIMPLEMÉNTO ESANÇÕES •• ^ i
- Ainexecução parcial ou total do objetp deste contrato e_a prática de qualquerdos atos Indicados naTabela 1
abaixo, verificado o nexo causai devido à ação"õu à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações
contratuais em questãò, 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;

b) multa; \

c) suspensão te'mpórária dé participação em licitação é impédimentõ dê contratar com a Prefeitura
Municipal de 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 nasseguintes 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.

PARÁGEtAFO SEGUNDO: Poderá ser aplicada multa nas seguintes condições:

a) Caso haja a inexecução pãrcial do objeto será aplicada multa dè 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 totaídô contrato. Para o atraso Injustificado na execução do objeto será aplicadaa multa
correspondenteá RS 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Poderá ser configuradaa inexecução parcial do objeto quando:

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

b) Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular dè cláusulas contratuais.

PARÁGRAFO QUARTO: Poderá ser configurada a inexecução total do objeto quandoo adjudicatário se recusar
a assinaro contrato ou recebera prdem de serviço e ainda quando houveratraso injustificado para início dos
serviços por mais de 30 (trinta) dias'após a emissão da ordem de serviço.

PARÁGRAFO QUINTO: Poderá ser configurado atraso injustificado na execução dos serviços, quando:

a) Ocorrer atraso injustificado dos serviços porprazo superior""a 5 (cinco) dias'e inferior a 30(trinta) dias. Após o
trigésimo dia de'atraso e a critério'da Administração,-poderá serconsiderada inexecução parcial da obrigação
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste edital è no contrato.

PARÁGRAFO SEXTO: Caberá ainda à Contratada, nos casos de reincidência nas infrações previstas na Tabela 1,
as multas previstas na Tabela 2 abaixo:", - - • •

. /- • TABELAI •

- INFRAÇÃO V -
GRAU

ITEM DESCRIÇÃO '

1
Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado, pòr
ocorrência

01

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços - por ocorrência 01

3
Não cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado" pela
FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.

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

9
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 rio
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 é previamente
aprovado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.

04

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

05

16
Reçusar-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 dano' físico, lesão
corporal ou conseqüências letais - por ocorrência.

06

TABELA 2

GRAU . . CORRESPONDÊNCIA
1 •. RS200,00

! 2 ' R$400,00

! 3 • ' • RS500,00

4 •• , > . . ' R$1.000,00
! 5 ' . • ' - . .RS 3.000,00 :

6 • R$5.000,00 {

PARÁGRAFO SÉTIMO: O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução contratual não poderá
ultrapassar o pèrcentuai de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a
Administração poderá declarar a inexecução total do contrato.

PARÁGRAFO OITAVO: Suspensão temporária de participar em licitação e Impedimentos de contratar com A
Prefeitura Municipal de São João dos 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 111, art. 87; da Lei n.s 8.666/93,
poderá ser aplicada à CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no casode inexecução parcial do
objeto, conforme previsto no parágrafo Terceiro desta cláusula.

PARÁGRAFO NONO: Declaração de Inidoneldade para licitar ou contratar com a Administração Pública: A
sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar coma Administração Pública, prevista no inciso
IV, art. 87, da Lei n.e 8.666/93, 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, visandofrustrar 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
lidtatório, 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 dã licitação ou para comprova"r, durante a'êxecuçâo do contrato, a manutenção
das condições apresentadas na habilitação;

g) cometer inexecução total do objeto, conforme previsto no item 12.5 desta cláusula. ,

PARÁGRAFO DÉCIMO: As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participarde 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 multa. .

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO:. O valor'da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos'eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de SãoJoão dos' Patos, Estado do
Maranhão à Contratada. i

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Sé 0 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.

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

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO:.A aplicação.das penalidades será precedida.da concessão da oportunidade de
contraditório e ampla defesa por parte do adjudicatário, na formaida lei.' •.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAAMPLA DEFESA . ' • í
PARÁGRAFO ÚNICO: Na decisão de aplicar qualquer uma dessas penalidades, acima mencionadas, são cabíveis
recursos, sem efeito suspensivo:

- '

a) Representação, do prazo de 02 (dois) dias úteis contados da 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 DÉCIMASEJCTA - RESCISÃO

- A inexecução,stotal ou parcial, do contrato poderá ensejar a rescisão, com as conseqüências contratuais
previstas na Lei n® 8666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão do contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n® 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de rescisão provocada por inadimplemento 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 o contraditório 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 DÉCIMA SÉTIMA " 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 execuçãodos 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-ão, de pleno 'direito, todas as
cláusulas deste instrumento, relativas às responsabilidades e deveres da CONTRATADA para com a
CONTRATANTE. ' ' • , i

I . •

PARÁGRAFO QUARTO: A seu exclusivo critério, a CONTRATANTE poderá autorizar a CONTRATADA, a fazer
cessão total ou parcial deste CONTRATO, mediante lavrátura do termo de cessão, atendidas, em relação ao
concessionário sub-rogado corh todos os direitos e obrigações do cedente, decorrentes deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMAOITAVA - VIGêNCIA

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

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS ÀCRÉSCIMOS 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, §
is da Lei n® 8.666/93. ., .

CLÁUSULAVIGÉSIMA - PUBLICAÇÃO
. - i

Este CONTRATO será publicado, em resumo, ria'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 dá 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 possa mais ser 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 n2 8.666/1993 e suas alterações e
demais legislações aplicáveis à espécie.
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CLÁUSULAVIGÉSIMA TERCEIRA- FORO

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 xxxxxxxxxxxx de xxxx.

Pela CONTRATANTE;

Secretario Municipal de.

. ..' Pela CONTRATADA-

^' Representante da Empresa'

Página 45 de 52



.PREfElTUfiA 0%

SÃO JOÃO
DOS PATOS

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
unicef®

TOMADA DE PREÇOS N205/2021
ANEXO XII

(PAPEL TIMBRADO DOLICÍTANTE)

"MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BDI"

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

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Limpeza Pública Urbana no
Município de São Jóão dos Patos/MA.

'DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA • % Taxas Adotadas-

%MÍNIMO . MÁXIMO MÉDIA

Risco 1

Despesas Financeiras , — • f,;,. -

Administração Central '

Lucro ! . • L.v • / -

Tributos (soma dós itens abaixo) ^ . i
J

COFINS f '

PIS ; , . • • -

ISS<"»C"l . . -

TOTAL
'

Fonte

Plenário

e da composição, valores dè referência e fórmula do BOI: Acórdão 325/2007 - TCU
ário ; U.: '•' • '•
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TOMADADE PREÇOS NS 05/2021
ANEXO XIII

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

"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 . , DISCRIMINAÇÃO ' HÓRlSTA-% "MENSALISTA %

GRUPO A

Al INSS '

A2 SESl

A3 SENAI

A4 INCRA

A5 SE8RAE • ' • - " ' _" 1

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO-' :• - V - v • \

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO . ,

A8 FGTS i

A9 SECONCI • • \ - À •

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS ' .

GRUPOB

BI REPOUSO SEMANAL REMUNERADO- -

82 FERIADOS ' 1

83 AUXÍLIO-ENFERMIDADE , -

84 135 SALÁRIO •

85 LICENÇA-PATERNIDADE -•

86 FALTAS JUSTIFICADAS •".' . - ^
87 DIAS DE CHUVA • .. . •

88 AUXÍLIO ACIDENTE DETRABALHO"

89 FÉRIAS GOZADAS

810 SALÁRIO MATERNIDADE

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A

GRUPO C

Cl AVISO-PRÉVIO (INDENIZADO)
C2 AVISO-PRÉVIO (TRABALHADO) _ . . .. .

C3 FÉRIAS (INDENIZADAS)
C4 DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL

C
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS
GLOBAIS DE A

GRUPO D

Dl REINCIDÊNCIAS DEA SOBRE B

D2 REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E
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REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO

D TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS

TOTAL(A+B+C+D)

{ i '
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TOMADADE PREÇOS NS 05/2021
ANEXO XIV

(PAPELTIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO (Item 5.2.5"a" do Edital)

unicef?^

em cumprimento ao item 5.2.5, alínea "a" do editaí^da TOMADA DE

PREÇOS n" 05/2021, declara o seguinte: . j

1

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

documentos apresentados; . !

2. Que executará os serviçQs.:de_acordo,-com ò projeto básico-^e as especificações técnicas fornecidas peia

Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, disponibilizando" pessoal técnico especializado e que tomará

todas as medidas para assegurar um controle dê quaiidade adequado; / i

3. Que manterá no serviço, em,tempo''Íntegrai, o "profissional-indicado para fins de comprovação de

qualificação técnica, admitindo-se a.substituiçâo por^proflssional de experiência equivaiente ou superior, desde

que aprovada peia Prefeitura Municipaide São João dos-Patds/MA;~-~ •' j

^Locãi(XX); de, de.'

. ;

(Nonieeassiriatura.do responsável pela empresa)
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TOMADADE PREÇOS NS 05/2021
ANEXO XV

(PAPEL TIMBRADO DO IICITANTE)
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DECURAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

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

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

da Lei, nos terníos do artigo 32, § 2.9, da Lei Federal n.9 8.666/93, que até a presente data nenhum fato
i

ocorreu que a inabilite a participar da TOMADA DE,PREÇOS n9 05/2021/e que contra ela não existe nenhum

pedido de falência pu concordata. ~ •

Declara, outrossjm, conhecer, na íntegra o^Edital e seus anexos e'que sesubmete a todos os seus termos.

Local (XX), de de

(Npmé é assinatura dp representante lègal da empresa)

••, ";"(n.9 da identidade do declarante)-
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*PREFEITUI)A OE

SÃO JOÃO'
DOS PATOS

ESTADO 00 MARANHAO

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

CNPJN" 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração
unicef^U

TOMADA DE PREÇOS N»05/2021
ANEXO XVI

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Limpeza Pública Urbana no
Município de São João dos Patos/MA

. - - - REFERÊNCIA: Processo n5 2602001/2021

-- ' " LICITAÇÃO: Tomada de Preços 05/2021
/ ' CONTRATADA: ;

A Prefeitura Municipai de São João dos'PatÒ5-.MA, por meio da Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Urbanos, vem, através do presente-Terfno, formáíizar. o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO da
entrega do(s) serviços abaixo reiacionadds,-réferente ao Pregão em epígrafe,- em cumprimento ao disposto no
art. 73 da Lei Federal n2 8:666/93>- '

! • -, -i •' '• •
A Secretaria Municipal de'Obras é'Serviços,Urbanos (órgãoVequisitante) recebe os referido(s)

serviços permanentes a fim de proceder- avaliação'critériosa, verificando a sua conformidade com as
especificações técnicas descritas rio Projeto Básico e com a Proposta da Empresa. ' i

E, assim, expede-se este Termo de Recebirriento Provisóríò em 03 (três) vias de Igual teor e
forma, para que!produza ós legítimos efeitos de direito. . -

Sâo Joâo dos Patos- MA de de 2021.

xxxxxxx

Secretári6(a)-Muhicipaide

xxxxxx

(servidor ou comissão responsável pelo recebimento)

xxxxxxxxxx

Representante Legalda Empresa
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ESTADO DO MARANHAO

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
unicef®

TOMADADEPREÇOS N? 05/2021
ANEXO XVII

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Limpeza Pública Urbana no
Município de São João dos Patos/MA

REFERÊNCIA: Processo ns 2602001/2021

LiCITAÇÃO: Tomada de Preços ns 05/2021
CONTRATADA: í

A Prefeitura Municipal de São João dos Patos--MÀí por,melo da Secretaria Municipal de Obras é
Serviços Urbanos, yem, atraVès do preseiite Termo, formàlizaro JERMO'DE. RECEBIMENTO DEFINITIVO, da
entrega do(s) sen/iços abaixo rèlacipriadòCreferentè ao Pregão em epígrafe, emcumprimento ao disposto no
art. 73 da Lei Federal n9 8.666/93. - V <• . , '

ASecretaria Municipal de Obras e Serviços UrbánQs(órgão requisitahte) recebe os referido(s) serviços
permanentes a fim de proceder avaliação criteriosa, verificaiido a sua conformidade com as especificações
técnicas descritas no Projeto Básico e com'a Prõpohadá Empresa.- '-. '̂ , '

i V . . r !

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

r • •-V-"'' V'.'..y-..- ; ;
j . " "•. 'Sãò^Jjaão dos Patos-MA .de •,/de'2Ó2Í. _'

• í ' •
•'! •' i s ' .XXXXXXX .

Secretário(a) Münicipál de*";

xxxxxx

(servidor ou comissão responsável pelo recebimento)

xxxxxxxxxx

Representante Legai da Empresa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA

OBJETO: SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PA

BDI: 28,82% E ENCARGOS SOCIAIS 84,19%

BASE DE PREÇOS: SINAPI-MA 09.2020 DESONERADO

LOCAL: SÃO JOÃO DOS PATOS-MA

Resumo
TRABALHOS DE COLETA DOMICILIARA/ARRIÇÃOE UIVIPEZA DEVIAS - MÃODE ' 49.246,20

Trabalhos IDE pòLÈTA DQMíCíLiÁÉ^RRiçÃo e limeèza eie vias -MAQUÍto;/|r:|^ ^ . 145.019,76
E EQUIPAWiÉNTbS ^ L' -- -^

' ' ' —^—

Total do orçamento sem 0 BDI 194.285,96

BDI 28,82% 55.987,45

Total do Valor Mesal com 0 BDI 28,82% 250.253,41

Valor total do serviço 10 meses com 0 BDI 28,82% 2.502.534,10

dois milhões, quinhentos e dois mii, quinhentos e trinta e quatro reais e dez centavos



CÓDIGOS SINAPI
09.2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA

OBJETO: SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA, NO MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS PATOS-MA

BASE DE PREÇOS: SINAPI-MA 09.2020 DESONERADO

BDI-28,82% 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

1 TRABALHOS DECOLETA DOMICILIAR/VARRIÇÃO E LIMPEZA DEVIAS - MÃO DE OBRA

90777 1.1 Profissional Responsável técnico (Engenheiro Ambiental) h 150,00 75,62 11.343,00

90776 1.2 Supervisor dos serviços de limpeza (Encarregado) h 300,00 23,47 7.041,00

86324 1.3 Operador de Maquinas pesadas (Trator/Pá Carregadeira) h 300,00 14,29 4.287,00

66281 1.4 Motorista de Caçamba / Caminhão Coletor / Compactador h 360,00 13,82 4.975,20

88241 1.5
Agente de limpeza e capina / Gari / Coleta / Varrição e
CapIna.(Ajudante)

h 1.800,00 12,00 21.600,00

Total Geral mão de obra

Total geral item

49.246,20

49.246,20

2 TRABALHOS DECOLETA DOMICILIARA/ARRIÇÃO E LIMPEZA DEVIAS - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

5811 2.1

Caminhão basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga
útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m. potência 185
cv, inclusive caçamba metálica.

CHP 360,00 112,10 40.356,00

89035 2.2
Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de
4.675 kg

CHP 300,00 99,03 29.709,00

89015 2.3 Vassoura mecânica (equipamento para varrição e limpeza de vias) h 900,00 2,03 1.827,00

COMPOSIÇÃO 01 2.4
Podador mecânica costai (equipamento para poda de arvores em
geral)

h 900,00 34,27 30.843,00

92106 2.5

Caminhão para equipamento compactador de limpeza a sucção
com caminhão trucado de peso bruto total 23000 kg, carga útilmáx.
15935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv, Inclusive
iimpadora a sucção, tanque 12000 1

CHP 150,00 168,70 25.305,00

53858 2.6
Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida128 hp, capacidade
da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg

CHP 378,00 44,92 16.979,76

Total Geral de maquinas e equipamentos: 145.019,76

1 'J . -Z' " . r ' . Total do orçàménto sem ó.BDI 194,265,96\
BDI 28,82% 55.987,45

tf'''''^ Total'do Valor Mesai com ò BDI 28,82% 250.253,41]

dois milhões, quinhentos e dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais e dez centavos



JUSTIFICATIVA DE QUANTITATIVOS DO PROJETO

1 TRABALHOS DECOLETA DOMICILIAR/VARRIÇÃO E LIMPEZA DEVIAS - MÃO DE OBRA

DIMENSIONAMENTO:
1.1 P>ofissíóriálRêsi?òhsávél técnico (Eh^nhèiroÃmlii , j - •, . >"• ' v . p

DIAS TRABALHADOS POR MÊS PELO PROFISSIONAL 30,00 dias

HORAS TRABALHADA TOTAL = 5,00 horas

QUANTIDADE DE PESSOAL = 1,00 unidade

TOTAL DE HORAS NECESSÁRIAS PARAEXECUÇÃO DOS TRABALHOS 150,00 Horas

1.2 Supervisor dos serviços de limpeza (Encarregado), .

DIASTRABALHADOS POR MÊS PELO PROFISSIONAL 30,00 dias

HORA TRABALHADA POR DIA 5,00horas

QUANTIDADE DE PESSOAL = 2,00 unidade

TOTAL DEHORAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DOSTRABALHOS 300,00Horas

13 Operador de Maquinas' pesadas .(Trator/Pá Carregadeii

DIAS TRABALHADOS POR MÊS PELO PROFISSIONAL 30,00 dIas

HORA TRABALHADA POR DIA 5,00 horas

QUANTIDADE DE PESSOAL = 2,00 unidades

TOTAL DEHORAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 300,00Horas

1.4 Motorlstá dé Caçamba /Caminhão Coletor/ Còmpácta> . .. ^ ' •' . "" V. 1

DIAS TRABALHADOS POR MÈS PELO PROFISSIONAL 30,00 dias

HORA TRABALHADA POR DIA 6,00 horas

QUANTIDADE DE PESSOAL = 2,00 unidades

TOTAL DE HORAS NECESSÁRIAS PARAEXECUÇÃO DOS TRABALHOS 360,00 Horas

Agente de limpeza e capina / Gari / '
1.5 Coleta / Varrição é: ',

.Cãpiria.(Ajudante) " 'v

DIASTRABALHADOS POR MÊS PELO PROFISSIONAL 30,00 dias

HORA TRABALHADA POR DIA 5,00 horas

QUANTIDADE DE PESSOAL = 12,00 unidades

TOTAL DE HORAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DOSTRABALHOS 1.800,00Horas

2.0 TRABALHOS DECOLETA POMICILIARA/ARRIÇÂO E LIMPEZA DEVIAS - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

DIMENSIONAMENTO:

2.1 Caminhão bascúlantè 6 rn3 toco, peso tirutp,total 16^01

INFORMAÇÕES DOS CÁLCULOS

SÃO JOÃO DOS PATOS-MA

HABITANTES SEDE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA 25.929,00 hab

0,00 hab

0.00 hab

TOTAL: 25.929,00 hab

Fonte (Dados daPrefeitura) Média geral deprodução individual de lixo gerado por dia: 1,35 Kg
Densidade Média do lixo domicilan 240,00 Kg/m»



JUSTIFICATIVA DE QUANTITATIVOS DO PROJETO

PESO TOTAL 30 dias =

HAB.X PRODUÇÃO X 30.00 dias

PRODUÇÃO =DENSIDADE LÍXO/PROD. DIARIA

1.050.124,50 Kg 1.050 toneladas

VOLUME = PESO/DENSIDADE

VOLUME TOTAL 10 MESES = 4.375,52 m'

quant, de viagens

2

Quantidade de horas por dia =

CÁLCULOS DE HORAS CAMINHAO 6M3

Distancia Volume(6m3) tempo

6,00 Km 6,00 m* 0,50 hora

6,00 horas

Quantidade Total de horas =

TOTAL DE DIAS NECESSÁRIOS 30,00 dias

QUANTIDADE DE MAQUINAS = 2,00 unidades

HORA TRABALHADA POR DIA 6,00 horas

360,00 horas

—^-"iratoraepneusrpoiencia^oarcvr

2.2 tração 4x4, peso com lastro de
• Aa-TClr^

2.3
Vassoura mecânica (equipamento
párá vaiTição e iimpéza de vias)

^Kooaaor mecanicaxostai"^—

2.4 (equipamento para poda de arvores

2.5

../loral

•Cammhãcrparrréqulpamento ; f
compactador de limpézá a sucção
com caminhão trocado de peso
bruto total 23000 kg, carga útil máx.
15935 kg, distância entre eixos 4,80
m, potência 230 cv, inclusive

Jimnâdnr» a RiimAn..tanniin.1201)1).L

DIAS TRABALHADOS POR MÊS 30,00 dias

HORA TRABALHADA POR DIA 5,00 horas

QUANTIDADE DE MAQUINAS = 2,00 unidades

TOTAL DEHORAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 300,00Horas

DIAS TRABALHADOS POR MÊS 30,00 dias

HORA TRABALHADA POR DiA 5,00 horas

QUANTIDADE DE MAQUINAS = 6.00 unidades

TOTAL DEHORAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 900.00Horas

DIASTRABALHADOS POR MÊS 30.00 dias

HORA TRABALHADA POR DIA 5,00 horas

QUANTIDADE DE MAQUINAS = 1,00 unidades

TOTAL DE HORAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 150,00Horas

• 2.6 ^ Pá carregadeira sobre rodas; potência iíqulda;128 hp, t'.. f

DIAS TRABALHADOS POR MÊS 30,00 dias

HORA TRABALHADA POR DIA 4,20 horas

QUANTIDADE DE MAQUINAS = 3,00 unidades



JUSTIFICATIVA DE QUANTITATIVOS DO PROJETO

TOTAL DEHORAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 378,00Horas



PLANILHA - CURVA ABC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
OBJETO: SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA, NO MUNICÍPIO DE SÃOJOÃO DO!
BASE DE PREÇOS: SINAPI-MA 09.2020 DESONERADO

BOI: 28,82%
E.SOCIAIS: 84,19%

ITEM
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM
REALIZADOS

CUSTO

O SEM

BDI

ituiTÀDi CUSTO TOTAL FINAL %D0 c.iniTPM oac
UNID QUANT. UNITÃRIO INCLUSO BDI SUBITE «aSÍ?,

COM BOI 28,82% M

% DO ALCANCE

ACUMULAD PARCIAIS

O ABC

Caminhão basculante 6 m3 toco, peso bruto total
16.000kg. carga útil máxima11.130 kg, dístândaentre pun tRnnn nom iaaai
eixos 5,36 m, potência 185 cv, inciusive caçamba ' ' '
metálica.

51.986,60 20,77% 20,77%

2^ Podador mecânica costai (equipamento para poda de ^
arvores em gerai)

- - Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com
lastro de 4.675 kg

Caminhão para equipamento compactador de iimpeza a
sucção com caminhão trucado de peso bruto total

2.5 23000 kg, carga útil máx. 15935 kg, distãnda entre
eixos 4,80 m, potênda 230 cv, inclusive limpadora a
succão. tanaue 120001

1.5
Agente de limpeza e capina I Gari / Coleta / Vamção e
Capina.(Ajudante)

Pá carregadeira sobre rodas, potênda líquida 128 hp,
2.6 capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso

operacional 11632 kg

Profissional Responsável técnico (Engenheiro
Ambiental)

1.2 Supervisor dos sen/iços de iimpeza (Encarregado)

> . Motorista de Caçamba I Caminhão Coletor /
Compactador

.. 2 Operador de Maquinas pesadas (Trator/Pá
Carregadeira)

2.3
Vassoura mecânica ( equipamento para variçâo e
limpeza de vias)

CHP

CHP

CHP

900,00 34,27 44,15 39.731,95 15,88% 36,65%

300,00 99,03 127,57 38.271,13 15,29% 51,94%

150,00 166,70 217,32 32.597,90 13,03% 64,97% ^

1.800,00 12,00 15,46

378,00 44,92 57,87

150,00 75,62 97,41

300,00 23,47 30,23

360,00 13,82 17,80

300,00 14,29 18,41

900,00 2,03 2,62

27.825,12 11,12% 76,09%

21.873,33 6,74% 84,83% Q

14.612,05 5,84% 90,67% Q

9,070,22 3,62% 94,29% Q

6.409,05 2,56% 96,85% Q

5.522,51 2,21% 99,06% Q

2.353,54 0,94% 100,00% Q

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO POR MÊS COM BDI 28,82%= 250.253,41
TOTAL DE MESES= 10,00

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO = 2.502.534,10



PREFEITURAMUNICIPALDE SAO JO&O DOS PATOS-MA
OBJETO: SERVIÇOS DEUMPEZAPU8UCA URBANA NOMUNICÍPIO DESÃO JOiO DOSPATOS-MA
BASEDEPREÇOS: SINAPI-MA 09^20 DESONERADO
BDI-2e,82% ENCARGOS SOCIAIS: SAm

etSCtoâXÀÇiô DAETAfA

A» «

CAMCAAMA ^»ICO • FMNC6«0

At 5t4^5! Tk 'M4«i.W

1AOO%

n wTVéfiií^í RS 1M.»1MSI RS

1AOO% 1
r

M iUM a tuttn

14M. I

n .««^441

lom

n ci4n«t

ímví,

ta 1MM4I

UC9»

n .majs

lom

: I 14,om

'tOTAJ»MHCiAlC 3 ^CSw55Q t riso^o4iJ E5m557i] D5^53m3

TOTATt ACUUUUDO» t wwajQg.W^ Aino.ma^ [laiai^fja) j ] [ Ãtki^MVto |

TOTAL GERAL PlMliMA R$ 2.602.534.10



COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS PRÓPRIOS - SEM BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA

OBJETO: SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA

BASE DE PREÇOS: SINAPI-MA 09.2020 DESONERADO

BDI-28.82% ENCARGOS SOCIAIS: 84,19%

ITEM N® CÓDIGO RESUMO ÜND. QUANT.

2.4

PREÇO

CPU.01

86316

105S9

Podador mecânica costal (equipamento para poda do arvores em
geral]

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

H

UN

0,5000000 11.78

ROCADEIRA DESLOCAVEL, LARGURA DE TRABALHO DE 1.3 M 0,0096685 2.935.30

Preço total por H .

Total

5,69

28,38

34,27



mu OESCfOçAOANALtnCA SKLAS PERCENTUAL situaçAo
PERCENTUAIS UlNlUOS E

UiXIMOS POR ITEU

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 4.00% OK 3.00% 5.50%

SEGURO E GARANTIA s»o 1,00% OK 0,80% 1.00%

RISCO R 1.20% OK 0,97% 1,27%

DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,20% OK 0,59% 1,39%

LUCRO 7,10% OK 6,16% 8,96%

TAXA REPRESENTATIVAOE TRIBUTOS i • PIS^COFINSHSS^CPAB 10,65% OK 7,65% 13,15%

6.1 PIS PIS 0,65% ÕK U,U0% U.bCA)

62 COFINS COFINS 3,00% OK 3.00% 3.00%

I3S: cücule: 6.3 CONTRIBUIÇÃO PREUIOENCIARIA SOBREARECEITA BRUTA CPRB 4,50% OK 4,50%

Sd.ôoH 64 ISS ISS 2,Sfl% oK 1.üü%

UMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013 de 20.34% a 26.00% 1

Fdrmula - Acórdão TCU 2.622/2013:

BDI
(í + AC*S*R + G)ií+DF)(l + L) ^

(1-0

BDI 28,82% OKI Percentual do BDI quando calculado
sem desoneração atende ao limito

estipulado pelo Acórdão TCU2.622/2013.

[3 KSa-ae<Oradoorerída



ENCARGOS SOCIAIS

Estado: MARANHAO •MA Víaêncla: A PARTIR DE JANEIRO 2020

Tabela base orçamentária (Mês/Ano); SINAPI 09.2020

Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:

CÓDIGO descrição
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

HORISTA (%) MENSALISTA (%) HORISTA (%) MENSALISTA (%)

Grupo A

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

AS SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Saiário 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%

A9 SEOONCI 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 incida 3,95% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,89% 0,69% 0,89% 0,69%

B4 13° Salário 10,73% 8,33% 10,73% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0.07% 0,06% 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%

87 Dias de Chuva 1,46% Não incide 1,46% Não incide

88 Auxilio Acidentes de Trabalho 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

89 Férias Gozadas 7,42% 5,76% 7,42% 5,76%

810 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% 11,89% 15,04% 11,69%

Grupo D

D1
Reiddência de Grupo A sobre
Grupo B

7,70% 2,76% 16,35% 5,87%

D2

Reincídêcia de Grupo A sobre
A\riso 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%

T otal (A+B+C+D) 84,19% 48,08% 112,86% 71,21%

Fonte: Tabela SINAPI • Composição de Encargos Sociais Site: httD://www.caixa.Qov.br

AdatadasTabelas SINAPI de Insumos e de Composições para elaboração Orçamentária é de: SINAPI 09.2020

Ea data daTabela SINAPI de Composição de Encargos Sociais de referência, é a partir de: JANEIRO 2020

Utilizamos as Tabelas SINAPI de Insumos e de Composições dotipo: COM DESONERA<

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%
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MEMORIAL-DESCRITIVO

unicefíiíí

• GENERALIDADE:

Este Memorial Descritivo tem a função de propiciar a perfeita compreensão do projeto e de orientar o

consultor objetivando a boa execução dos serviços.

Os serviços deverão ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execução. Toda e qualquer al

teração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações.

Poderá a fiscalização paralisar (^s^efvlçõs"òu'meTmo mãhdãT refazê-los, quándo"ps mesmos não se

apresentarem de acordo com as especificações; detalhes ou normas de bòa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas deterrhinadas por cotas,

prevalecerão sempre as ultimas.

Deve também manter serviço ininterrupto' de vigilância da.obra até a sua entrega definitiva, responsabi-

llzando-se pôr qualquer danos decorrentes da execução da mesma.

è de sua responsabilidade manter átualizados,- no canteiro de obras, Alvará; Certidões e Licenças, evi

tando interrupções por embargo. Assim comò ter um jogo completo, aprovando e atualizado dos proje

tos, especificações, orçamento, cronograma e demais elementos que interessam aos serviços.

• FINALIDADE

A limpeza urbana, em particular, por vezes é vista predominantemente comò fator de embelezamento

das vias públicas. Emverdade, o tratamento de resíduos e dejetos e sua destinação final apropriada são

essenciais à eliminação de focos transmissores de doenças e á preservação do meio ambiente.

Os serviços de limpezá reqüefém," além" de elevados investimentos, técnicas de engenharia sanitária

adequadas a cada localidade. De um.niodo geral, os Municípios, em razão de limitações financeiras e da

falta de pessoal capacitado, èrifrefitam dificuldades na organização e operação desses serviços.

O serviço de coleta e transporte de resíduòs sólidos domiciliares e comerciais, consiste na remoção de

todo e qualquer.resíduo ou detrito depositado nas vias e logradouros públicos originários de estabele

cimentos] públicos, institucionais de prestação de serviços, comerciais, residenciais, e,de feiras livre no

município de Bom Lugar - MA, e posterior encaminhamento ao lixão, (destinofinal do lixo).

• LOCAL DA OBRA

- Vias urbanas no município de São João dos Patos -MA.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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A IMPORTÂNCIA DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

l/Aspecto sanitário

uniceftS?

O lixo pode provocar efeitos maléficos através de:

- As ruas e avenidas trazem muita importância econômica, social e ambiental.

#Agentes físicos

É o caso do lixo acumulado às margens de cursos d'agua ou de canais de drenagem e em encostas,

acabando por provocar o seu assoreamento e o deslizamento dos taludes, respectivamente.

#Agentes biológicos

O lixo mal acondicioriadõ bu depõiitado a céu aberto cÕnstituj-se emfoco de proliferação de vetores

transmissores de doenças (ratos, baratas, moscas, etc.).

#Aspectos estéticos e de bem-estar

Aexposição indevida do lixogera incômodos à população, tanto pelo seu mau odor quanto pela polui

çãovisual e degradação do espaçoonde é lançado.- : ^

#Aspecto econômico^financeiro • - '

O lixo, uma vez aproveitado, pode ter reduzidos os custos com a sua coleta e-disposição final. Seu

aproveitarnento se faz através de reciclagem de materiais recuperáveis (papel, plástico, metal, vidro,

etc.), com a fabricação de composto orgânico ou, ainda, pelo aproveitamento do gás metano produzi

dodurante a suadecomposição na ausência de oxigênio. '

#Aspecto social ^ .

Écomum a existência, nos vazadouros de lixo e até mesmo nas ruas, de todo um contingente de pes

soas que buscam na separação e comercialização de materiais recicláveis uma alternativa para o seu

sustento e de sua família. Isto se dá ém condições suburhanas. Épossível> entretanto) manteresta ati

vidade econômica, masem adequadascondições de trabalho. Éo casodas unidades de beneficiamen-

to de lixo e dos programas de coleta seletiva'tratados adiante.

OBETiVO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.

O principal objetivo da remoção regular do lixogerado pela comunidade é evitar a proliferação de ve

tores causadores de doenças. Ratos, baratas, moscas encontram nos restos do que consumimos as

condições ideais para se desenvolverem".

Entretanto, se o lixo não é coletado regularmente os efeitos sobre a saúde pública só aparecem um

pouco mais tarde e, quando as doenças ocorrem as comunidades nem sempre associam à sujeira.

Quando o lixo não é recolhido, a cidade fica com mau aspecto e mau cheiro. Éisto que costuma inco

modar mais diretamente a população, que passa a criticar a Administração Municipal. As possibilida

des de desgaste político são grandes e é principalmente por isto que muitas Prefeituras acabam por

promover investimentos no setor de coleta de lixo.

Prover para população de São João dos Patos -MA vias e calçadas limpas e trafegáveis;

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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Promover a melhoria nas condições de conforto e segurança nas vias púbüca do município;

Contribuir para a manutenção do bem-estar da população.

ESPEÇIÇICAÇAO TÉCNICAS E RECOMENDAÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS.

Entreas competênciasda PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, incluem-se as ativida

des de saneamento, cuja importância para a promoção do bem-estar da população e do desenvolvimen

to é indiscutível. As redes de abastecimento de água e coletora de esgotos sanitários, a drenagem, a co

leta, o tratamento e destlnação final do lixo têm relação direta com as condições de higidez do melo

ambiente e os indicadores dè saúde. " :

A limpeza urbana, em particular, pòr vezes é vista predorninantemente como fator de embelezamento

das vias públicas. Em verdade, o tratamento de resíduos e dejetos e sua destlnação final apropriada são

essenciais à eliminação de focos transmissores de doenças e à preservação do meio ambiente.

Os serviços de limpeza requerem, além de elevados investimentos, técnicas de engenharia sanitária

adequadas a cada localidade.

Para uma instituição especializada como a Organização Mundial de Saúde (OMS), saneamento e o con

trole de todos os fatores do meio físico onde o homem habita, que exercem ou podem exercer efeitos

prejudiciais ao seu bem-estar físico, mental ou social.

Dentro deste enfoque, a limpeza urbana pode ser alinhada entre as principais funções da Administração

Pública nb campo dá engenharia sanitária. Sóque este seiviço nãotern merecido a atenção necessária

por parte do Poder Público, contando com orçamentos quase sempre reduzidos.

Para enfrentara situação, admjnlstradòres e população devem começar a discutir objetivamente o pro

blema, conscientes de suas responsabilidades e de que o bom funclonamento.do serviço de limpeza ur

bana é imprescindível para atingiros objetivospropostos por qualquer programa.' '

1.COLETA DOMÍCILIAR/VARRIÇÃO ELIMPEZA DE VIAS: - MÃO DE OBRA

1.1 -Profissional Responsável técnico (Engenheiro Ambiental):

Tratamento do lixo

O engenheiro ambiental também tem função essencial na redução, na eliminação e na reciclagem dos

resíduos sólidos. Ele pode atuar diretamente como responsável pela elaboração do projeto de limpeza

pública de cidades e indústrias, com o intuito de evitar a produção excessiva de lixo, ou pode trabalhar

em locais que fazem a coleta desses materiais.

Agrande quantidade de lixo descartada de maneira inadequada tem gerado sérios danos ao meio ambi

ente, prejudicando todo o equilíbrio ecológico. Por isso, o engenheiro ambiental tem atuação extrema-
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mente importante nessa área. Utilizando técnicas específicas, ele propõe soluções para a redução da

produção excessiva dos resíduos sólidos em áreas urbanas rurais e industriais, reduzindo consequente

mente o impacto que eles causariam na natureza.

Uma outra forma de atuação é por meio da reciclagem correta do lixo. Muitas empresas produzem di

versos outros materiais durante a reciclagem, fazendo com que o processo seja ineficaz. Com o auxílio

do engenheiro ambiental, é possível fazer o reuso dos resíduos de maneira eficiente, diminuindo expo-

nencialmente as agressões ao melo ambiente.

Épreciso aindaque o engenheiro ambiental esteja atento ao tratamento do lixo —em lixões e em ater

ros sanitários. É necessáricTque^essé procedimehtò seja fèitó"dé hianéifã coffétã, pois o lixo produz

substâncias tóxicas que causam sérios danos ambientais.

1.2 Supervisor dos serviços de limpeza (Encarregado):

Coordenar è supervisionar equipes de trabalho, controlar padrões produtivos da obra, administrar

cronograma da obra.

Analisar e discutir com o superior detalhes e instruções técnicas do projeto a ser executado.

Orientar e acompanhar a execução dos trabalhos. ' '

Interpretar projetos, relatórios, registros da construção e.ordens de serviço.

Controlar estoques de materiais, bem como resíduos é desperdícios equipamentps e instrumentos ne

cessários à realização do trabalho.

Monitorar padrões de qualidade dos trabalhos, verificar especificações dos materiais utilizados no

canteiro de obras bem como as condições detrabalho e proàuçãò diária.

Zelar pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo material, aparelhos, equipa

mentos e de seu local de trabalho, observando normas de segurança do trabalho.

Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

Os ocupantes do cargo têm por atribuições executar tarefas relativas à distribuição, orientação e su

pervisão das atividades das turmas de trabalho nosserviços de obras em geral, praças e jardins, limpe

za pública e calçamento, inspecionare controlar os trabalhos relacionados com a construção civil em

geral e manutenção do equipamento utilizado, inclusive na área rural, executar outras tarefas correla

tas. ' -.

1.3 Operador de Máquinas pesadas (Trator/Pá Carregadeira)

Manobrar a máquina, manipulando os comandos de marcha e direção do trator, da niveladora ou da

pá mecânica, para possibilitar a movimentação da terra; movimentar a lâmina da niveladora ou pá

mecânica ou da borda inferior da pá, acionando as alavancas de controle, para posicionar o mecanis

mosegundo as necessidades do trabalho; manobrar a máquina, acionando os comandos, para empur

rar a terra solta, rebaixar as partes mais altas e nivelar a superfície ou deslocar a terra para outro lu-
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gar; executar a manutenção da máquina, lubrificando-a e efetuando pequenos reparos, para mantê-la

em boas condições de funcionamento. Podendo especialIzar-se em operar um tipo específico de má

quina niveiadora e ser designado de acordo com a especlaiização.

Executar tarefas de operação de tratores e reboques, montados sobre rodas, para carregamento e

descarregamento de materiais. Executar roçagem de terrenos e limpeza de vias públicas, praças e jar

dins. Conduzir tratores providos ou não de implementos diversos, como iâmina e máquinas varredoras

ou pavimentadoras, dirigíndo-as e operando o mecanismo da tração ou impulsão, para movimentar

cargas e executar operações de limpeza ou similares. Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando

o andamento das opera"çõês7 colbcándo èm prática ã"s niêdida's'de segurança reconiendadas, para ope

ração e estacionamento da máquina. Efetuar a limpeza e lubrificação das máquinas e seus implemen

tos, para assegurar seu bom funcionamento. Efetuar o abastecimento dos equipamentos com óleo di-

esel, observando o nível do óleo lubrificante e lubrificando as partes necessárias, utilizando graxa, para

mantê-las em condições de uso. Registrar as oiíèrações realizadas, anotando em um diário ou em im

pressos, os tipos e os períodos de trabalho, para permitir ò ,controle dos resultados! Executar outras

tarefas correlatas. • ,

1.4 ' Motorista de Caçaniba / Caminhão Coletor / Compactador

Dirigir, devidamente habilitado conforme, legislação, veículos'tais como: automóveis, caminhonetes,

furgões, caminhões e semelhantes, utilizados no transporte de passageiros e carga; operar equipa-
i , » - - - I

mentos, tais como: guindastes e caçambas elevatórias; carregar e descarregar veículos em geral; ajudar

a transportar e arrumar equiparhentos e materiais; zelar pela conservação das ferramentas, caçambas

eviaturas; manter a viatura limpa; executar outras tarefas semelhantes que sejam inerentes ao cargo.

Dirigir è conservar veículos automotores leves,' tais como: automóveis, peruas, picapes, manipulando

os comandos de marcha, direção è demais mecanismos, conduzindo-os e operando-bs em programas

determinados de acordo com as normas'de trânsito e segurança do trabalho e as Instruções recebidas
f

para efetuar o transporte de servidores autoridades, materiais. Verificar itinerário de viagens; contro

lar o ernbarque e desembarque de passageiros. Operar os mecanismos específicos de automotores,

zelar pela documentação de carga e do veículo, controlar a carga e descarga do material transportado,

zelar pela manutenção e conservação do veículo e-seu dèvido abasteciméntó, recolher o veículo após

a Jornada de trabalho, conduzindo a garagem para permitir sua manutenção e abastecimento. Infor

mar seus superiores sobre eventuais defeitos, danos e avarias no veículo comunicando inclusive a ne

cessidade de seus reparos. Controlar as revisões necessárias: troca de óleo e peças de acordo com

manual e quilometragem do veículo zelando por seu perfeito funcionamento. Realizar outras tarefas

atinentes a sua função e ordens de seus superiores.
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1.5 Agente de limpeza e capina / Gari / Coleta / Varrlção e Capma.(A]udante)

Conservar a limpeza de logradouros públicos bem como praças e prédios públicos, por meio de coleta,

varrições, capinas manuais. Atender transeuntes, visitantes e moradores, prestando lhes informações.

Zelar pela segurança do patrimônio e das pessoas, solicitando meios e tomando providências para a

realização dos serviços. Utilizarvassoura, vassourão, pá e carrinho para coleta de lixo. Desempenhar

outras atividades correlatas e afins.

Os varredores de ruas são profissionais responsáveis pela limpeza urbana, praças, avenidas, ruas, e ou

tras áreas, se dedicando ao trabalho, cuidando e recolhendo os detritos que são produzidos diaria

mente.

Nas coletas de lixo os trabalhadores passam pelos õs mais variados riscos de saúde em sua rotina de

trabalho. '

2.0 COLETA DpMICIlIAR/VARRIÇAO E LIMPEZA DE VIAS -,iyiAQUIE EQUIPAMENTOS

2.1 Canninhão basculante 6 mS.toco; peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxirna 11.130 kg, distância

entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inciusive caçamba metálica - materiais ha operação. af_06/2014

2.2 Trator de pneus com potência de 122 cv, tração 4x4, comgrade de discos acoplada- rhanutenção.

af_02/2Ü17 ' • ', '

2.3 Vassoura mecânica (equipamento para varrição e limpeza de vias)

2.4 Podador mecânica costal (equipamento para poda de arvores em geral)

2.5 Caminhão para equipamento compactador de limpeza a sucção com caminhão trucado de peso bruto

total 23000kg, carga útil rriáx. 15935 kg, distância entre eixos4,80'm, potência 230 cv, inclusive limpadora a

sucção, tanque 120001 - materiais na operação. af_ll/2015

2.6 Pá Carregadeira " . • , • . . i

Acontratada será responsável de elaborar p plano de atuação para rnelhof distribuição e execução do uso das

máquinas e equipamentos para realização em sua totalidade dos serviços de limpeza urbana em questão.

Com base e referenciando as normas técnicas de vigentes e normas de segurança técnicas para elaboração dos
I

trabalhos.

A CONTRATADA deverá dispor de instalações fixas, formada pela parte administrativa, educação ambiental,

almoxarifado e adendos.

Deverá dispor de garagem ou pátio de estacionamento, não sendo permitida a permanência de veículos em via

pública.

Cs veículos e equipamentos a serem utilizados nos serviços deverão ser dimensionados de forma a permitir a

substituição e devida manutenção, preservando a execução dos serviços contratados.
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Os veículos deverão trazer, além das placas regulamentares, sir^alizações de segurança. Identificação da CON

TRATADA, identificação do serviço prestado e telefone para reclamações, na forma a ser estabelecida pela

fiscalização.

Os veículos utilizados pela CONTRATADA deverão estar de acordo com a padronização definida pela Prefeitura

no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir do início do contrato.

A CONTRATADA deverá manter os veículos e equipamentos em perfeitas condições de funcionamento, em

especial quanto à manutenção, limpeza e acessórios de segurança. A verificação das condições de funciona

mento dos veículos e equipamentos será feita periodicamente através de inspeção pela fiscalização.

A fiscalização poderá exigir a substituição de qualquer veículo ou équipamehtdqüéTiãó seja adequado à per

feita execução dos serviços.

Adocumentação dos veículos, deverá estar em dia e aprovado pela fiscalização.

As marcas, os modelos de máquinas e equipamentos e outras características dos veículos e demais equipamen

tos, que serão utilizados nos serviços, ficam a critério da CONTRATADA, respeitada as seguintes condições;

- Parcela de 10%(dez por cento) a mais dá frota prevista, mantida como reserva.

Os veículos deverão trazer, além das.placas'regulamentares, as condições necessárias à identificação da CON

TRATADA e telefone para reclamações, na forma estabelecida pela Prefeitura. ;

Os demais veículos e equipamentos operacionais não poderão apresentar idade superior a 05 (cinco) anos

durante toda a execução do contrato.

Os veículos e equipamentos deverão ser mantidos em perfeitas condições de funcionamento e apresentação

visual, inclusive as unidades de reserva.

Estão compreendidos nessa exigência o funcionamento do velocímetro, oròmetro, tacógrafo, a pintura e a

limpeza; constituindo obrigaçãobontratual a sua manutenção.'

A Prefeitura poderá, a qualquer momento, exigira troca de veículo ôu equipamento que não seja adequado ou

não atenda às exigências dos serviços.- . >

Suas quantidades para realização dos seus trabalhos encontrani-se na memória de cálculo em anexo ao proje

to. j

• SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO PROJETO:

- VARRIÇÃO MANUAL PERIÓDICAS DE VIAS ELOGRADOUROS: . _ '

Compreenderá o serviço de varrição manual em passeios, praça e ruas, com recolhimento e remoção dos

resíduos espalhados nas vias e logradouros públicos, compreendendo as sarjetas, os canteiros e os pas

seios.

Serão utilizadas vassouras, onde deverá ser realizada a varrição manual de folhas, galhos pequenos e po

eira que serão dispostos nos carrinhos coletores. Na execução dos serviços, a empresa deverá considerar

que os carrinhos coletores deverão ser guarnecidos dos sacos plásticos especiais, conforme normas da
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ABNT suficientemente resistentes para evitar derramamento dos resíduos, enquanto aguardem, no pas

seio, seu recolhimento

pelos veículos de coleta. O produto da varriçãodeverá ser retirado das viaspúblicas, após a realização dos

serviços e transportados para o local de destinação final. Afreqüência do serviço de varrição manual de

verá ser diária, de segundas-feiras a sexta, vassouras, pás e outras ferramentas necessárias á perfeita exe

cução. Quanto as EP\'s específicos, caberá a contratada fornecer, todo o equipamento de proteção indivi

dual, conforme o previsto a norma do Ministério do Trabalho, bem como exigire fiscalizar o uso.

O serviço de limpeza de logradouros públicos tem por objetivo evitar:

- problemas sanitários pára a"cdmuhldádéT

- interferências perigosas no trânsito de veículos;

- riscos de acidentes para pedestres;

- prejuízos ao turismo; '

- inundações das ruas pelo entupimento dos ralos.''

Atribuições . ' -. ' ' . -

O serviço de limpezade logradouros costuma ser responsável por:

VARRIÇÃO'

Varriçãoou varredura é a principalatividade de limpeza de logradouros públicos.

O conjunto de resíduos como areia, folhas carregadas pelo vento, papais, pontas de cigarro, por exemplo,

constitui o chamado lixo público,cuja composição, em cada local, é função de:

- arborização existente;

- intensidade de trânsitò de veículos; . -. '

- calçamento e estado de conservação do logradouro;

- uso dominante (residencial, còmèrcial, etc;);. _ , , '

- circulação de pedestres.

Umfator que muito influência a limpeza de uma cidade é o"grau de educação sanitária da população. To

dos deveriam estar conscientes que mais importante que limpar é não sujar! O próprio Poder Público po

de dar o exemplo plantando nas ruas árvores que não percam muitas folhas em certas estações, instalan

do caixas coletoras bem visíveis por toda parte ... Com medidas do gênero, a Prefeitura verá diminuído o

seu próprio trabalho.

MÉTODOS DE VARRIÇÃO

As maneiras de varrer dependerão dos utensílios e equipamentos auxiliares usados pelos trabalhadores.

Em um País onde a mão-de-obra é abundante e é preciso gerar empregos, convém que a maioria das ope

rações seja manual.

Apenas em algumas situações particulares recomenda-se o uso de máquinas.

Alimpeza por meio de jatos de água deve ser restrita a situações especiais.
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Normalmente não é preciso varrer a faixa mais central de uma via. O trânsito de veículos basta para em

purrar a sujeira para as sarjetas e estas, sim, deverão ser varridas.

Éhábito no Brasil que a limpeza das calçadasfique por conta dos moradores.O costume é excelente e de

ve ser incentivado podendo, inclusive, constar do Código de Posturas ou outra legislação pertinente.

Automóveis estacionados são a dor de cabeça do limpador da rua. Quanto maior a cidade maior o pro

blema.

Não existem soluções definitivas, mas aí vão algumas sugestões para tentar amenizar o problema:

- estabelecer estacionamentos alternados cada dia os veículos só poderão estacionar em um dos lados

- lados da via pública;"ehquahtó isso~ólado'vazib é'limpo; " - - --

- exigir um afastamento mínimo entre o veículo e o meio-fio solução que só se aplica a ruas largas;

- providenciar varrições noturnas, complementares às que"se fazem durante o dia comportamento reco

mendável para áreas comerciais, o que, entretanto, acarreta maiores custos. '

Plano de varrição . "

Será considerada aqui apenas a varrição manual de ruas e calçadas. ' '

Determinação do nível de serviço ' - ,

Afreqüência com que será efetuada a varrição definirá o nível de serviço. Neste particular, há dois tipos

de varredura:
' t . ... X f

- normal oü corrida;

- de conservação.

Avarrição normal pode ser.exécutada .diariamente, duas ou três vezes por semana, ou eni intervalos mai

ores. - ' ^

Tudo irá depender da mão-de-obra existente, da disponibilidade de equipamentos e das características do
, , ; ' O- .• \• •

logradouro, ouseja, dasuaimportância.para a cidade. _̂ -
í ' V " I

Em multas situações, é difícil manter a rua lirhpa pelo ternpo suficiente para que a população possa per

cebê-lo e julgar ó serviço satisfatório. Aí, só há uma saída: os garis teraò de efetuar tantas varrições (re

passes) quantas sejam exigidas para que o logradouro se mantenha limpo. Este tipo de varredura, chama

da de conservação, é uma atividade em geral implantada nos locais com grande circulação de pedestres:

áreas centrais das cidades; setores de comércio mais intenso, pontos turísticos, etc.

REMOÇÃO DO LIXO VARRIDO

A remoção do lixo varrido poderá ser feita de várias maneiras, com a utilização dos mais diversos equipa

mentos, recomendando-se o seguinte quantitativo de trabalhadores para a coleta:

- Caminhão com carroceria de madeira

Quando são utilizados sacos plásticos pelos varredores, os quantitativos apresentados para caminhões

basculantes e carroceria de madeira deverão ser reduzidos.

ITINERÁRIO
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Deverão ser reunidas informações características do método adotado (equipe de varredores, utensílios e

equipamentos auxiliares utilizados), como também ser consideradas as estimativas dos tempos produti

vos e improdutivos, dentro da jornada de trabalho, tais como;

- tempo real de varredura;

- tempo gasto no deslocamento do servidor até o local de início do serviço;

- tempo gasto nos deslocamentos até os pontos de acumulação do lixo;

- intervalo necessário ao almoço dos trabalhadores;

- tempo que o trabalhador leva para se deslocar do local de término do serviço até o lugar de guarda dos

equipamentos e ferrarhéntas. •

Uma das regras básicas para o traçado de itinerários de varrição por quadras é que ele deverá ser escolhi

do em função da via principal, de taf forma que o primeiro trecho da quadra a ser varrido esteja situado

nela. Assini, num dado momento, todos os trabalhadores da área estão varrendo a via principal, o que é

interessante para demonstrar ã atuação mais efetiva da ürppeza urbana.

Tais procedimentos somente serão possíveis em áreas onde. o traçado viário for favorável. Caso contrário,

deve-se optar por urna varrição contínua. " '

- PODA ECAPINA. '

A capinação também é uma atividade muito importante a ser executada pelos serviços dé limpeza públi

ca, não apenas em ruas e passeios sem asfalto, mas também nas margens de rios e canais.

O método de capina vai depender basicamente:

Da forma de utilização da mão-de-obra

Pode-se utilizar a mão-de-obra excedente dos serviços de varrição não havendo portanto uma freqüência

definida. , - ' ' . '

Quando as características da cidade exigirem uma atuação mais efetiva da limpeza urbana através de ope

ração de capina, será preciso manter urna equipe especial para' efetuar tais serviços.

Das ferramentas e equipamentos empregados

Neste caso a operação poderá ser:

-manual'

-MECÂNICA.

- SISTEMA DE COLETA-REGULAR DE LIXO

Na coleta do lixoexiste um relacionamento estreito entre administração do serviço e população. Todos

sabem como a coisa funciona na prática, mas a maioria jamais parou para pensar na complexidade de

ações que exigem envolvimentos e responsabilidades dos dois lados.

Ésó observar como é, no dia-a-dia de uma cidade:

- os moradores de uma rua colocam os recipientes de lixo em um lugar certo, prevendo sua posterior

remoção;
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- isso não se faz a qualquer tempo, mas em dias preestabelecidos, quando passam veículos e funcioná

rios recolhendo o lixo dos recipientes;

- os usuários sabem a hora aproximada em que o serviço é executado e tratam de tomar suas providen

cias antes;

- há diversas maneirasde efetuar a coleta. Éprecisoum método que coordene todos os movimentos

necessários, buscando o máximo de rendimento com o menor esforço;

- existem também muitos tipos de veículos e equipamentos coletores que devem ser adequados aos lu

gares onde se presta o serviço.

O conjunto de ações e elementos"'mencioriadbs'se chama-sisterha dé còlèta. A Préfeitürá tomará deci

sões em relação a cada uma de suas etapas. Assim, definirá o padrão de serviço que irá oferecer a sua

comunidade.

Planejar á coleta consiste em agrupar informações sobre as condições de saúde pública; a capacidade

técnica dò órgão que prestará o serviço, as possibilidades financeiras do Município, as características da

cidade e os hábitos e as.reivindicáçõès~da população, para então discutir a maneira de tratar tais fatores

e definir os métodos que forem julgados mais adequados. Planejar significa tomar decisões de forma

prudente, procurando sempre imaginar conseqüências. É, portanto, umato político. Não há "receitas de

bolo". Podem, porém, ser apresentadas alternativas que ajudem a dimensionar as atividades em cada

cidade. , ' .

Entre os levantamentos que deverão ser executados, destacam-se:

-as características topográficas è ò sistema viário urbano. Régistrados'em mapas, deverão caracterizar o

tipo de pavimentação dás vias,'declividade, sentido e intensidade de tráfego;

- a definição das zonasde òcupaçãoda cidade.Ás áreas,delimitadas em mapas deverão indicaros usos

predominantes, concentrações comerciais, setores industriais, áreas de difícil acesso e/ou de baixa ren

da,

- os dados sobre população total, urbana, quantidade média de moradores por residência e, caso hou

ver, o número expressivo.de moradores temporários;

- a geração e a composição do lixo;

- os costumes dapopulação, onde deverão ser destacados os mercados e feiras livres, exposições per-

manenteiou emcertas épocasdo ano,festas religiosas e locais preferidos para a prática do lazer;

- a disposição final do lixo.

A Prefeitura ou o órgão prestador do serviço deverá regulamentar os tipos de resíduos a serem removi

dos pelo serviço de coleta.

Geralmente são coletados os seguintes tipos de lixo:

- domiciliar;

- de grandes estabelecimentos comerciais;

- industrial, quando não tóxico ou perigoso;
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- de unidades de saúde e de farmácias;

- animais mortos de pequeno porte;

- folhas e pequenos arbustos provenientes de jardins particulares;

- resíduos volumosos, como móveis, veículos abandonados e materiais de demolição. Estes necessitam

de um serviço especial para sua retirada, devendo, portanto, ser cobrado dos usuários.

O método, ou melhor, a maneira empregada pelos garis para a coleta de lixo, é conseqüência de um

conjunto de fatores. Os mais importantes são:

- a forma de utilização da mão-de-obra;

- tipo de recipleptes^usadosjíéla população riò'acóndicionàmehto dd lixo;

- a densidade populacional da área;

- as condições de acesso existentes.

Quanto à utilização da mão-de-obra, a fórmula mais usual consiste em entregar a cada equipe ou guar-

nlção de còleta (o motorista e os coletores) a responsabilidade pela execução do serviço em um deter-

minado setor da cidade. _ .

Operacionalmente cada setor corresponde a um roteiro de coleta, isto é, ao itinerário por onde deverá

trafegar um dado veículo coletor para que a guárnição possa efetuar a remoção do lixodentro de uma

jornada normal de trabalho.

Em locais de densidade populacional alta há uma maior concentração do lixogerado. Os garis não preci

sam se deslocar muito para recolher grandes quantidades. A produtividade de coleta é alta.

Nos locais de baixa densidade populacional o uso de carrinhos com rodas de borracha para transporte

de latões de 200 litros passa a ser uma opção interessante para agilizaro serviço. Õs mesmos carinhos

são também indicados pa"ra a coleta 'do lixo em ruas que;'pelas suas características, impeçam a manobra

ou até mesmo a entrada do caminhão coletor. Nas ruas de trânsito intenso a coleta deve começar em

um dos lados da via pública e depois'serem recolhidos os recipientes do outro lado.

Escolha do veículo coletor

Aescolha do veículo coletor é feita considerando-se principalmente:

- a natureza e a quantidade do lixo;
/

- as condições de operação do equipamento;

- preço de aquisição do equipamento; - - - - - - -

- mercado de chassis e equipamentos (facilidadeem adquirir peças de reposição);

- os custos de operação e manutenção;

- as condições de tráfego da cidade.

Deve-seestar atento para o bom "casamento" de chassis e equipamentos.

Os equipamentos compactadores são recomendados para áreas de média a alta densidades, em vias

que apresentem condições favoráveis de tráfego.
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Nas cidades pequenas, onde a população não é concentrada, os equipamentos sem compactação são os

mais Indicados.

Nunca é demais lembrar que, em cidades médias e grandes, existem áreas com características diferen

tes que podem Justificar o uso de diversos tipos de equipamentos.

Os roteiros ou itinerários de coleta são definidos para que o serviço se torne o mais eficiente possível.

Para tanto, a regularidade do serviço e o conhecimento dos dias e horários de coleta pela população são

medidas fundamentais à consolidação dos roteiros.

Critérios

Deve-se contar, sempre'qué possíveIJTdhía colaboração da'equipé de^cólétíè^dds fiscais no planeja

mento ou nas alterações de roteiros. Eles, mais do que ninguém, conhecem as características e peculia

ridades do serviço.

Para que os setores sejam bem dimensionados, torna-se necessário adotar o seguinte critério básico:

- utilizar ao máximo a capacidade de carga dos veículos coletores, isto é, evitar as viagens com carga in

completa;

- aproveitar integralmente a jornada normal de trabalho da mão-de-obra;

- reduzir òs trajetos improdutivos, ou seja, aquelesem que não se está coletando;

- fazer uma distribuição equilibrada da carga de trabalho para cada dia e também para todas as guarni-

ções; . . '

- estabelecerque o começo de um itinerário seja próxirno à garagern e o términopróxirho ao local de

destino, sempre que for possível;

- a coleta em áreas com fortes declividades deve ser programada para o início da viagerh (o caminhão

está mais leve); ' . •

- sempre que possível, coletar nos dois lados da rua ao mesmo tempo, mediante trajetos com poucas

voltas. '

Como já mencionado anteriormente, deve-se ainda lembrar:

- em ruas muito largas ou de trânsito intenso é aconselhável fazer a coleta primeiro de um lado e depois

do outro;

- quando á rua servir de estacionamento a muitos veículos e/ou possuir trânsito intenso, é aconselhável

escolher os horários em que esteja mais desimpedida (horário noturno para ás área comerciais e diurno

para áreas residenciais);

Dimensionamento

Para se efetuar a divisãoda cidade em roteiros, é fundamental que as características particulares de

seus bairrosse conhecidas. Um método bastante simplese que pode adotado em qualquer cidade é o

da "cubagem.", que consiste:

- escolher um recipiente-padrãode transferência para os trabalhadores utilizarem na operação de co

leta. Latõesde 100 litros são uma boa opção;
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- determinar o número de recipientes-padrão coletado cada quarteirão da cidade no decorrer da se

mana.

Deve ser anotada também a quantidade de recipientes padrão necessária para completar uma carga

do veículo empregado;

- registrar as cubagens diárias, quadra por quadra, em mapas, onde também estarão as sentido de trá

fego e topografia;

- determinar a extensão do itinerário, que será limitado pelo número de viagens que o veículo coletor

fará do locai de destino em cada dia.

-multiplicar o número deMãgéns-diáriárprevistás pela quàritidáde dê"fecipiéhtes-pádrâo que o veícu

lo coletor pode conter. Este será o tamanho do Itinerário medido em número de recipientes;

- traçar em mapa o itinerário que parecer mais apropriado, somando o número de recipientes por

quadra até que se atinja o total calculado nó item anterior.

Implantação do serviço ;

Após explicaraos trabalhadores (guafnição, motoristas e fiscalização) sobre os objetivos das novas

medidas, os roteiros serão colocados em prática procedendo-se a um acompanhamento dos tempos

empregados no deslocárhento do veículo em todos os percursos.Esteestudo possibilitara alguns ajus

tes. As ocorrências mais comuns são:

- alguns veículos carregarão, na última viagem prevista para o dia, apenas uma parcela da carga para a

qual estão dimensionados e, neste caso, o último.roteiro deve ser aumentado;

- outros veículos estarão sobrecarregados, não conseguindo recolher o lixo do setor no número de vi

agens programadas, havendo necessidade de se diminuir o Itinerário.

• CONSIDERAÇÕES FINAIS . -

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS . • • "

O valor das medições será obtido mediante ps preços unitários constantes na planilha orçamento proposta

vencedora, integrante do contrato, ÀS QUANTIDADES EFETIVAMENTE EXECUTADAS e devidamente aprovadas

e atestadas pelo FISCAL dó contrato. As medições portanto, não se resumirão em apenas dividiro valor global

do Contrato pelo prazo de execução obtendo-se um valor para o mês. -•

Para efeito de controle de volume, a Prefeitura fará a "cubaçâo" de cada veículo de transporte de lixo e fará o

controle do número de viagens e volumes contidos em cada carga.

Acontratada deve apresentar diário de obra com todas informações de trabalhos executados.

Somente serão medidos e pagos os serviços executados de acordo com as especificações técnicas contratuais

que façam parte dos Planos Executivos Definidos.

Em cada processo mensal de pagamento de medições, deverão ser anexadas as fichas de produção diária e

relatório diário referente aos serviços executados. Nestas fichas deverãoser anotadostodos os serviços execu-
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tados e os fatos ocorridos durante a sua execução, tais como: horário de apresentação e de dispensa da(s)

equipe(s), os atrasos, ausências e saídas antecipadas de funcionários e da(s) equipe(s), quebra ou defeito e

horas paradas de equlpamento(s), devendo ter o visto do FISCAL do Contrato.

Todas as medições serão realizadas mensalmente, considerando-se os serviços executados no período com

preendido entre o primeiro e o último dia de cada mês, exceto a primeira que será realizada a partir da assina

tura da ordem de Inicio e a final, que será realizada quando do encerramento do contrato.

As medições deverão ser realizadas pelo Contratante, conferidas, aprovadas e atestadas pelo FISCAL do contra

to, até o 58 (quinto) dia útil subsequente ao período de abrangência da medição considerada. Se durante o

período de realização da medição fòrèm necessárias pròvidências^comjslerhehtãrèsl ppr'partê da Contratada, a

fluênda do prazo será interrompida, reiniclando-se a contagem a partir da data em que aquelas forem cumpri

das. ,

A contratada enviará, mensalmente, ao FISCAL, requerimento em modelo apropriado, onde constem os servi

ços efetivamente realizados e devidamente atestados pelo mesmo, para fins de pagamento.

Depois de verificada a medição é todas as providências necessárias, o FISCAL, providenciará o envio para o

devido pagamento. ,•I !

Caberá ao FISCAL do contrato, á seu critério, deterrhinar o formulário padrão das medições resultantes da

execução dos serviços objeto do contrato.

Nas cidades em desenvolvimento, não restam alternativas, senão o de mudanças comportamentais dos mora

dores em relação aos resíduos descartados, proporcionando redução na sua geração e gradativamente um

maior controle sobre os efeitos ambientais, como também na saúde da população.

A presença dos resíduos sólidos nas áreas urbanas ainda é muito 'significativa, gerando problemas de ordem

estética, de saúde pública, dando acesso a vetores e animais domésticos, obstruindo rios, canais e redes de

drenagem urbana, provocando inundações e potencializando epidemias de dengue e de ieptospirose entre

outras. - . •

Constatou-se que o descarte de resíduos sólidos em locais inadequados é um problema, mas que com a união

de todos da corriunidade, Poder Públicò, Educação Ambiental, podeser resolvido através de mudanças de hábi

tos como: colocar o lixo na porta nos diase horários determinados pela coleta municipal urbana para ser reco

lhidoe levadopara os lixões ou aterros sanitários e praticar a reciclagem de materiais.

Assim será possível minimizar tais efeitos negativose colaborar-com melhoria na qualidade de vidada comuni

dade e alcançar um ambiente sustentável para a atual e futuras gerações.

TIAGO SANTOS DOS SANTOS

«litatsl
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