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Obra: REFORMA EADAPTAÇÃO DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO OCEO (Centro de
Especialidades Odontológicas).

I I
I

Local; Zona Urbana'
, I

1

Município: São João dos Patos-MA

folha

MEMORIAL D|ESCRITIVO EESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA IMPLANTAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO OCEO.

MEMORIAL DESC ^ITIVO

o presente memorial descritivo tem como objetivo descrever e especificar os
serviços a serem executados por ocasião da reforma do prédio onde Irá funcionar o
CEO, esta reforma tem como finalidade principal criar as condições estruturais e

operacionais para atender às necessidades mínimas exigidas para o bom
funcionamento deste segmento da saúde, facilitando, assim, o acesso e acomodação

tanto dos usuários como dos funcionários. Todos os serviços serão executados por

empresa especializada de engenharia que será designada através de licitação pública, a

ser realizada de acordo com a Lei Federai n^ 8.666/93 e suas alterações. A prefeitura

exercerá através do seu quadro técnico, a fiscalização rigorosa da execução dos

serviços de acordo com o memorial e especificações técnicas presentes neste projeto

Básico. Todos os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade e todos os

serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios da boa

técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras.



rOLHA iVo

uáJ

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
I

Estas' especificações têm por objetivo estabelecer edeterminar condições e
tipos de materiais a serem empregados, assim como fornecer detalhes construtivos a
cerca dos serviços que ocorrerão por ocasião da execução dos serviços. Qualquer

discrepância en:re estas especificações e o piano de trabalho será dirimida peia
fiscalização.

j
Correrão por conta da empreiteira, todas as responsabilidades com as Instalações

'i '
provisórias da obra, tais como;

I

Placa da obra.

i

Mobilização é u ilização de equipamentos etc.

Osserviços serão iniciados logo após a emissão da ordem de serviços.
I

O prazo para execução da obra será o que constar no contrato, de acordo com o
estipulado nò cronograma físico-financeirò e nas instruções da licitação.

SERVIÇOS INICIAIS

! I
A placa indicativa da obra será de acordo com o que consta na planilha e será
confeccionada e'm material de qualidade tipo vinil ou similar.

i !
Alocação será rjealizada com oauxilio de equipamentos de medição linear tais como;
Trena's, réguás èetc.



COBERTURA!

Será executada!a reposição de algumas peças de madeira que estão danificadas;
I ' I

retelhamento com telha cerâmica tipo canal com até 20% nova; bem como o

encantamento ao longo da cumeeira e também beiribica em toda a extensão dos
beirais. !

FORRO

I

Todo o prédio será forrado em PVC com lâminas de 20cm de largura, montadas em
perfis e tirantes de madeira, que serão fixados no madeiramento do telhado.

ALVENARIA, EST FUTURA E REVESTIMENTO

rOt^HA N"

íLLBHjCa

Toda a alvenaria será executada em tijolo cerâmico de 6 furos de (9x19x19) cm,

assentados sobre argamassa traço 1:4 cimento e areia ou mista traço 1:2:8. A estrutura

em concreto,arrnado em todo o prédio será executada em traços compatíveis com a
resistência de IrCK = 25MPA. O revestimento de paredes serão executados em

argamassa traço 1:4 cimento e areia ou mista traço 1:2:8 em massa única aplicada

manualmente, com tarisca, prumo e esquadro. A parte de revestimento cerâmico em

paredes Internas, serão em placas de 25x35cm esmaltada extra devidamente
rejuntada com argamassa específica.

ESQUADRIAS;
i

Serão assentadas portas de madeira, folha pesada, núcleo sólido capa Usa em HDF,

diversas dimensões (incluindo marco, alizares, dobradices e fechaduras). As janelas

serão em esquadrias de alumínio de correr, com vidros e batentes e protegidas com

grades de ferro,

completo. I
I

1
PISOS E REVERTI

O portão principal será em gradli de metalon redondo de %" vertical.

VIENTOS

O piso interno será tipo cerâmico tipo acetinado.
I

Na parte externa será executado piso cimentado liso.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Será toda embut da em eletrodutos tipo garganta com bitola de Afiação será toda

na bitola de '2;5mm e 4mm, com quadro de entrada e de distribuição Interna dos

circuitos, com disjuntores de amperagem variada de acordo com a carga de cada

circuito. 1 !



[folha N°
INSTA LAÇÕES HlbROSSANITÁRIA

BK-r:A

Serão executadas em tubos PVC água diâmetros variados caixa d'água e demais

conexões. Os esgotos em tubos PVC de 40mm, SOmm e lOOmm e demais conexões.

Serão assentadas bacias sanitárias de louça branca comum e bacia sanitária específica

para cadeirante, lavatórios de louça branca com coluna, completos. Nos consultórios e

cantinas, colocar, bancadas em granito.

PINTURA !
I
I

As paredes internas serão emassadas com massa corrida e pintadas com tinta PVA
li

látex duas demãos, as externas serão com massa acrílica e pintura com tinta acrílica
duas demãos, as demais superfícies, ferro e madeira, serão pintadas com esmalte
sintético, corh duas demãos.

São João dos Patos-MA, 20/11/2021

JOSE HENRIQUEPORTO NOLETO

Eng9 Civil CREA 1900672022



OBJETO:

LOCAL: -

PREFEITURA DE

SÃOJOÃO
DOS PATOS

/ T

'v _<;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS

REFORMA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O CEO(Centro de Especialidades Odontológicas)

SEDE MUNICIPAL--- - BDI: "28,82%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS VALOR ORÇADO MÊS1 MÊS 2 MÊS 3 TOTAL

TOTAL DO MÊS % MENSAL TOTAL DO MÊS % MENSAL TOTAL DO MÊS % MENSAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES / DEMOLIÇÕES R$ 4.691,10
100%

R$ 4.691,10 R$ 4.691,10 1

02 MOVIMENTO DE TERRA R$ 321,68
100% 1

R$ 321,68 R$ 321,68

03 COBERTURA R$ 9.131,39
^^•••11 100% ••••üü 1
R$ 9.131,39 R$ 9.131,39 1

04 FORRO R$ 6.843,62
50%

R$ 3.421,81 R$ 3.421,81 R$ 6.843,62 1

05 INFRAESTRUTURA R$ 2.268,60
50%I 50% 1 n

R$ 1.134,30 R$ 1.134,30 R$ 2.268,60

06 ALVENARIA, ESTRUTURA E REVESTIMENTO R$ 32.549,41
50% 50%1••••• 1 1

1 R$ 16.274,71 11R$ 16.274,71 1 1RS 32.549,41 t

07

1

ESQUADRIAS R$ 17.816,01
100% 1 1

1 R$ 17.816,01 1 1RS 17.816,01 1

08 PISOS E REVESTIMENTO R$ 7.666,37 [IMBOTI 100%! 1 1
R$ 7.666,37 RS 7.666,37 1

09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 13.082,16 [T 60% 50% 1 1
R$ 6.541,08 R$' 6.541,08 RS 13.082,16

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS R$ 11.012,17
HMMll 1 1
1R$ 11.012,17 1RS 11.012,17 1

11 PINTURA R$ 23.019,17
1 1

R$ 23.019,17 RS 23.019,17

12 SERVIÇOS FINAIS R$ 1.113,58 [•••H ioo%l1 1
R$ 1.113,58 RS 1.113,58

TOTAL DESTE CRONOGRAMA R$ 129.515,26 R$ 33.840,69 1 R$ 52.854,28 R$ 42.820,29 RS 129.515,26



SÃO JOÃO
DOS PATOS

GOVERWO DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS-MA
OB^: REFORMA DO PRÉDjO ONDE SEÍ^ INSTALAD0_0 CEO (Centro_de Especialidades _ Bancos
Odontológicas)

SINAPI - 09/2021

SEINFRA - 027.1

ORSE - 09/2021

MEMÓRIA DE CALCULO

Item 1Descrição Und ' Quant.

' 1 SÉRVÍÇOS PRE ÉLlMlNARÈS / DÈMOlilÇÕES •• r i 7 ; >' , •V' ' i •. i' ' /' ^ ^ : i
i.i!pi_acade obra padrão BASE X ALTURA (3X2) 6.00

1.2 DEMOLIÇÃO DE REBOCO m" PERÍMETRO X PÉ DIREITO X 50% 189,31

1.3 DEMOÜÇÃO DE P1S'0 ÁREA INTERNA DA EDIFICAÇÃO 78,95

1 1.4 DEMOLIÇÃO DEPAREDES DE ALVENARIA m' PERÍMETRO X PÉ DIREITO 19,41

1.5 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS m® LEVANTADO IN LOCO 15,12

' . 2 MOVIMENTO DE TERRA 1" . •; '1 ; ; ' •

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DEVALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M PERÍMETRO DAS PAREDES QUE SERÃO 321,68
CONSTRUÍDAS

U-U3X0BERTURA. . f!;
3.1 RETELHAMENTO C/TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA 1 m' S ÁREA DE COBERTURA j 124,39

3.2 TRAMA DE MADEIRA PARA TELHADO . 1 . ..i 20% DA ÃREA DE COBERTURA ; 24,88

! 1 í



SAO JOÃO
DOS PATOS

GOVERNO DO POVO

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO OCEO (Centro de Especialidades Bancos _
Odontológicas) - -

ItemiDescrição

SINAPI - 09/2021

SEINFRA - 027.1

ORSE - 09/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
Und

4 FORRO

4.11 FORRO PVC FORNECIMENTO E MONTAGEM

5 INFRAESTRUTURA
"r—"

5.1 'ALICERCE EM ALVENARIA DE PEDRA BRUTA ARGAMASSADA EM CIMENTO E AREIA

1 _;IRAÇ0J:7
' 5.2i BÁLbRAME EM ALVENARIA DE PEDRA PRETA BRUtÁ ARGAMASSADA - TRAÇO 1:7

6 ALVENARIA, ESTRUTURA E REVESTIMENTO

6.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
_ ARMADO. PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA. FCK =25 MPA. AF_01/2017 ,

6.2rÁLVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MÍSTA D~E CÁL
HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) _

6.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA COM COLHER DE PEDREIRO. TRAÇO 1:3

6.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DEEMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO
MANUALMENTE. TRAÇO 1:2:8. EM BETONEIRADE 400L. PAREDES INTERNAS, COM
EXECUÇÃO DETALISCAS. EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E

6.5 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA. TRAÇO 1:4

6.6 REVESTIMENTO CERÂMICA PARA PAREDES INTERNAS

nr'

m'

nr'

m'

m'

m'

---f-

ÁREA INTÉRNÀ DA^ÉDIFICÂÇÃÒ"

PERÍMETRO X ALTURA X LARGURA

PERÍMETRO X ALTURA X LARGÜRA

PILARES NOVO MURO

ÁREA DE ALVENARIA NOVO MURO E
FECHAMENTO DE PORTA

DOS MUROS E PAREDES '
"1 ÁREA DOS MUROS EPAREDES T

CONSTRUÍDAS

•Área" dõ reboco DÈMOLipo_|ÁR^s dè |
'BÂNHEIRO's"ATÉ 1.70 DE ÃLTÜRA ENA" SALÂÍ

Quant.

78,95

1,24

0.45

60,62

'121,24
121,24

sioiss
' 55,06



SÃO JOÃO
DOS PATOS

GOVERNO 00 POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O CEO (Centrode Especialidades Bancos

•Odontológicas)—" " — " "

Item IDescrição
7 ESQUÁDRIAS _

7.1 IKIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PÂDRÃO POPULAR, "
:80X21ÒCM. ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DE BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

SINAPI - 09/2021

SEINFRA - 027.1

ORSE - 09/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO^
Únd"

•"T-

Und

7.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA. SEMl-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO POPULAR.
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS. MONTAGEM E
'INSTALAÇÃO DE BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

Und

LEVANTADO IN LOCO

LEVANTADO IN LOCO

Quant.

3,00

7.3 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA,
INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

7.4 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS

m' BASE X ALTURA

BASE X ALTURA

6,00

7,50-
-

7.5 JANELA BASCULANTE BASE X ALTURA 0,89

7.6 JANELA ALUMÍNIO , MOLDURA EM VIDRO, TIPO GUILHOTINA BASE X ALTURA 0,36

7.7 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO BASE X ALTURA 9,18

8 PISOS

8.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, ACETINADO. LINHA BRANCA. m' ÁREA DE PISO DEMOLIDO 78,95

8.2 PISO CIMENTADO LISO ! ÁREA DE PISO CIMENTADO 43,00

!



SÃO JOÃO
DOS PATOS

GOVERNO 00 POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS-MA
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O CEO (Centro de Especialidades Bancos
Odontológicas)

Item iDescrição
9 instalações ÉLETRICAS

9.1 PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA

9.2 LAMPÀDÀlÉb, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI - 09/2021

SEINFRA - 027.1

ORSE - 09/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
Und

un

un

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS '
10.1 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
'10.2 PORTATOALHADEPAPÈL-MÉTÁLÍCÕ(INSfALADO) "

H

UN

UN

UN

UN

UN_^
ÜN
UN

UN

m'

10.3 VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL

10.4 INSTALAÇÃO DE TÜBOS DE PVC SÍRÍE R, DN 'iOOMM
10"5 'INSTALAÇÃO DE tÚBOS DE PVC, DN 20MM
lO.e^LAVATORIO LOUÇA COM COLUNA P/ OS BANHEIROS
10.7 CUBA LOUÇA DE EMBUTIR
10.81 CUBA AÇO INOX P/ SALA DE ESTERILIZAÇÃO ECOZINHA

' 10.9 TANQUE DE LAVAR COM TORNEIRA

r 10.10 BANCADA EM GRANITO CIN^ ANDORINHA'
jO.11 TORNEIRA P/ LAVATORIOS
1oT2|TORNEIRA CROMADA deMESA
i O.13 BARRAS "de APOIO RETA ÊMÁLÜMINIÒ 70 CM

UN

UN

ÚN

LEVANTADO IN LOCO

LEVANTADO IN LOCO

ESTIMATIVA

Levantado ÍN loco
LEVANTADO ÍN LÒCÒ
Levantado in loco
LEVANTADO IN LOCO

LEVANTADO IN LOCO

LEVANTADO IN LOCO

LEVANTADO IN LOCO

LEVANTADO IN LOCO

LEVANTADO IN LOCO

LEVANTADO IN LOCO

[JANTADO IN LOCO
LEVANTADO IN LOCO

:í.

Quant.

58,00

22,00

20,00 i

' 7,00;
1,0^1

257op!
60,00

2.00

4.00

2.00
1,00

6.50

2.00

1.C0

2,00
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SÃO JOÃO
DOS PATOS

GOVERNO DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS-MA
OBRA; REFORMA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O CEO (Centro de Especialidades Bancos
Odontológicas) " — " ---

ItemIDescrição
11 PINTURÀ

SINAPI - 09/2021

SE1NFRA - 027.1

ORSE ~ 09/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
Und

ÁREA DE PADEDES11.11 EMASSAMENTO DE PAR^E_S_2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA
1í.2["^TÉX ACRÍLICO TRÊS DEMAÒS em"PAREDES
TÍ.'3I PINTURA TINTA DE ÀCÀBAMÉNTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM

MADEIRA, 3 DEMÃOS.AP 01/2021

ÁREA DE PADEDES

2 X ÁREAS DÈ ESQUADRIAS EM MADEIRA

12 SERVIÇOS FINAIS
12.1

12.1

12.2

CORRIMAO SIMPLES, ALUMÍNIO

l^PEZA DA OBRA_
LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, 20CM

m

ün"

LEVANTADO IN LOCO

LEVANTADO EM PROJETO

QÜÂNTIDADE D"É LETRAS (NOME DA

Quant.

436,86

436,86'
32,76:

9,00;

78,951

'3,00 •



Obra

LOCAL: SEDE MUNICIPAL

PREFEITURA DE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DÊ SÂÕ JOÃO DOS PATOS-MA
REFORMA DO PRÉDIO ONDE SERÁINSTALADO O CEO(Centro de Especialidades Bancos
Odontológicas)

PLANILHA ORÇAMENTARIA

.SINARI - 09/2021.

SEINFRA - 027.1

ORSE - 09/2021

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com Total com BDI

BDI

1 i • 7^ •• ^SERVIÇOS PRELIMINARES / DEMOLIÇÕES , ' . ' I (• ' , 1 • ,
1 ' •' • R$ . 4.691,101

1.1 Cl 937 SEINFRA PLACA DE OBRA PADRÃO m* 6,00 151,47 195,12 1.170,74

1.2 1 17 ORSE DEMOLIÇÃO DÉ RÉBÓCÕ 189,31, 6,34 8.17 1.546,13

1.3 T Cl 064
i '10963 '

SEINFRA DEMOLIÇÃO DEPISO m' 78,95' 12,34 15,90 1.255,02,

1.4 ORSE ^DEMOLIÇÃO DE PAREDES DEALVENARIA m' 19,41 17,78 22,90 444,57

J.5 j C2210
1

SEINFRA RETIRADA DE PORTAS E JANELAS m' 15,12 14,10 18,16 274,63

2 MOVIMENTO DE TERRA • f . R$ 321.68|
2.1 93358 S1N/\PI ESCAVAÇÃO MANUAL DEVALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m' 4,97 50,20 64,67 321,68

1,30 M

3""

3.1

3.2

S

5.1

"COBERTURA

C2200 SEINFRA RETELHAMENTO C/TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA
92539 Slh^I^

(ÍMIHÍüR

TRAMA DE MADEIRA PARA TELHADO

FORRO PVC FORNECIMENTO E MONTAGEM

1NFRAESTRUTURA

1 COMPOSIÇÃO ALICERCE EM ALVENARIA DEPEDRA BRUTA ARGAMASSADA EM CIMENTO
E AREIA TRAÇO 1:7

m' 124,39

m' ! 24,88

m' 78,951

8 Tm 4Í971

0,00

44,22 56,96

63,83 82,23

67,29 86,68

259,51 334,30

9.13^
7.085,781
2".045,61^

FÍ$^^"?T'^:843;62j
6.843,62

R$ 2.268i60

1.662,93



PRE'FEITURA DE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

Obra

PREFEITURA MUNICIPAL' DE SAO JOÃO DOS PATOS-MA
REFORMA DO PRÉDIO ONDE SERÁINSTALADO O CEO(Centro de Especialidades Bancos
Odontológicas)

LOCAL: SEDE MUNICIPAL SlNAPl -09/2021

SEINFRA - 027.1

ORSE - 09/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6.2 2 CÓMPÒSIÇÂÓ" BALDRÃMÉ ÉM ÀLVENARIÁ DE PÈD^ PRETA BRUTA ARGÁMASSÀDÂ'- '
TRAÇO 1:7

1,24 378,07 487,03 605,67

6 ALVENARIA, ESTRUTURAE REVESTIMENTOS-^. V-—-r-v - .
6.1 95957 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DEESTRUTURAS DE

CONCRETO ARMADO. PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK =
25 MPA AF 01/2017- . .

m' 0,45 2.935,15 3.781,06 1.684,46

6^2 ' C0073 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CÈFÍ^ICO FURADO (9x19xT9)cm C/ÃRGAMASSA
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

m' 60,62 59,82 ^ 77",Ò6 4.671,23

6.3 87904 SlNAPl CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA COM COLHER DE PEDREIRO.
TRAÇO 1:3

121,24 6,31 8,13 985,47

6.4 89173 SINAPI

•

(COMPOSIÇÃO REPRÊSENTÁTIVÁ) DO SERVIÇO DE EMBÕÇO/MASSÃ
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRADE 400L,
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF 12/2014

m' 121,24 25,69 33,09 4.012,17

6.5 C3Õ37 SIENFRA • REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 310,55 4'Í,57 53,55 16.629,89

6.6 87271 SlNAPl REVESTIMENTO CERÂMICA PARA PAREDES INTERNAS m' 55,06[ 64,38 82,93 4.566,20
•

..

"

T.,:
——— . 17r816,0Í]

7.1 100690 SlNAPl KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OÚ MÉDIA),
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DOFURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Und 3,00 670,20 863,35 2.590,05



7.2

Obra

PREFEITURA DE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

Í.J

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JÕAO DOS PATOS-MA
REFORMA DOPRÉDIO ONDE SERÁINSTALADO O CEO (Centro de Especialidades Bancos
Odontológlcas)

LOCAL: SEDE MUNICIPAL .SINARU09/2021.

SEINFRA - 027.1

ORSE • 09/2021

90850 SINAPI

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ÍÕTdÉ PÕ^Â DÈ MADEIRA FRISADA. SEMÍ-ÕCÀ'(LÉVl OU MÉDIA),"
PADRÃO POPULAR. 90X210CM. ESPESSURA DE 3.5CM. ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DEBATENTE. FECHADURA

Und 6.00 707,161 910,96 5.465,78

7.3

J

C3659 SEINFRA

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PORTÃO DE MÈtALON E BARRACHATADE FERRO C/FECHADURAE
DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

7,20 384,53 ' "495,35 3.566,53

7.4 94570

C4830

SINAPI

SEINFRA

.JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS "

JANELA BASCULANTE m*

7,50

0,89

320,28

420,56

412,58

"541,77
3.094,39

482,17

7.6

7.7'
11944

C1426

ORSE

SEINFRA

JANELA alumínio . MOLDURA EM VIDRO, TIPO GUILHOTINA

GRADE DEFERRO DEPROTEÇÃO
0,36

9,18
♦

279,61

210,34

360,19

270,96

129,67

2.487,41

8 . PISOS E REVESTIMENTO , R$, . 1.7.668,37
8.1

8.2

10986

98679

ORSE

SINAPI

REVESTIMENTOCERÂMICO PARA PISO, ACETINADO, LINHA BRANCA.
PISO CIMENTADO LISO

m® 78,95

43,00

61,05

"26,31
78,64

33,89

6.208,99

1.457,38
:

-|- - :
1

% "• ^ ^ir1NSTÀLAÇÔÉS;ELETRICAS-•fe••'̂ "^^^^ R$ 13.08^16
9.1 93145 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA un 1 58,00' 169,02 217,73 ! 12.628,43

9.2 h 97610 ' SINAPI iLAMPADA LED, FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO | un 1 22,00 16,01 20,62 1 453,73
'

1

10 , INSTALAÇÕES: HIDROSSANITARIAS • R$ 11.01^17
10.1 88267 SINAPI lENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

iCOMPLEMENTARES i

H j 20,00] 16,54 21,31 426,14

10.2 Cl 996 SEINFRA PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO(INSTALADO) UN 1 44,79 57,70 403,89

10.3 95470 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL UN 1 1.00' 202,63 261,03 • 261,03



Obra

PREFEITURA DE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS-MA
REFORMA DOPRÉDIO ONDE SERÁINSTALADO O CEO (Centro de Especialidades Bancos
Odontológicas)

LOCAL: SEDE MUNICIPAL SINAPI - 09/2021

SEINFRA-027.1

ORSE- 09/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

10.4 91790 SINAPI INSTALAÇÃO DETUBOS DE PVCSÉRIER, DN lOCMM UN 25.00, 63,24 81,47 2.036,64

,10.6 91784 SINAPI INSTALAÇAO DE TUBOS DE PVC. DN 20MM UN 60.00 31,71 40,85 2.450,93

10.6 2090 ORSE LAVATORIO LOUÇA COM COLUNA P/ OS BANHEIROS UN 2.00 238.72 307,52 615,04

10.7 2087 ORSE CUBA LOUÇA DE EMBUTIR UN 4.00 120,14 154,76 619,06

10.8 86900 SINAPI CUBA AÇO INOX P/ SALA DE ESTERILIZAÇÃO E COZINHA UN 2.00, 171,38 220,77 441.54

10.9 C3595 SEINFRA 'TANQUE DE LÃVAR CÒMTÒRNÈIRA UN 1.001 157,57 202,98 202,98

ho 10 10759 ORSE ^BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA m* 6,501 341,13} 439,44 2.856,38^

10.11 3689 ORSE TORNEIRA P/ LAVATORIOS UN 2.00! 21,37 27.53 55,06

M0.12 86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA UN 1.00; 86,70 111,69 111,69

10.13
•

100871 SINAPI BARRAS DE APOIO RETA EM ALUMÍNIO 70 CM UN 2.00; 206,41 265,90 531,79

PINTURA , R$ ,, 23.019,17i
11.1 C1207 SEINFRA EMASSAMENTO DE PAREDES 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA 436,86 15,09 19,44 8.492,09

11.2 C4167 SEINFRA LÁTEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES m' 436,86j 24,59: 31,68 , 13.838,34
11.3 102229 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO m® 32.76 i 16,32 21,02 688,73

•
lACETINADO EM MADEIRA. 3 DEMÃOS. AF_01/2021 1

f
1 i

i 1
1

SERVIÇOS FINAIS ^ ' ' „R$. 1.113.58|
^12.1 99857 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES.ALUMÍNIO m 9.00> 65,39 84,24 758,12

12.2 99802 SINAPI LIMPEZA DA OBRA m' 78.951 0.31 0,40 31,53

12.3 Cl 620 SEINFRA LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO. H= 20CM UN 3,00 83.82 107,98 323,93'

Total Geral R$ 129.515,26



Obra

Local:

PREFEITURA MÜNtCIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS

REFORMA DOPRÊOIO ONDE SERAINSTALADO O CEO(C«ntrode EspecialidadesOdonlolóslcas)
SEDE MUNICIPAL

CURVA ABC DE SERVIÇOS
ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL PESO ACUMILADO

1 REBOCO a ARGAUASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 Rí 16.629,89 12.84% 12,84%
2 LÁTEXACRiUCO TRÊS DEMAOS EM PAREDES RS 13.838,34 10.68% 23,52%
3 PONTO DEILUMINACAO E TOMADA RS 12.628,43 9.75% 3328%
4 EMASSAMENTO DE PAREDES 2 DEUAOS C/MASSA ACRiUCA RS 8.492,09 6.56% 39,63%
5 RETELHAMEMTOC/TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA RS 7.085,78 5.47% 45,30%
6 FORRO PVC FORNECIMENTO E MONTAGEM RS 6!843,62 528% 50,59%
7 REVESTIMENTO CERÂMICOPARAPISO. ACETINADO. UNHABRANCA. RS 6208,99 4.79% 55,38%

KIT DE PORTADEMADEIRA FRISADA. SEMI-OCA (LEVE OUMÊOIA). PADRÃO POPULAR, 90X210CM. ESPESSURA
DE3,5CM,ITENS INCLUSOS" DOBRAD1ÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DEBATENTE. FECHADURA COM

8 EXECUÇÃO00 FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. RS 5.465,78 4,22% 59,60%
ALVENARIA DETUOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DECALHIDRATADA ESP.°10cni

g (12:8) RS 4,67123 3,61% 6321%
10 REVESTIMENTO CERÂMICA PARA PAREDES INTERNAS RS 4.56620 3,53% 66,73%

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DOSERVIÇO DEEMBOÇO/MASSA ÚNICA. APUCADO MANUALMENTE.
TRAÇO 12:6. EM BETONEIRA DE400UPAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DETALISCAS, EDIFICAÇÃO

11 HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS)E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.AF 12/2014 RS 4.012,17 3.10% 69,83%
PORTÃO DEMETALON E BARRA CHATA DEFERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA INCLUS. PINTURA ESMALTE

12 SINTÉTICO RS 3.566.53 2,75% 72,59%
13 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS RS 3.094,39 2,39% 74,97%
14 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA RS 2.65628 221% 77,18%

KITDE PORTA DE MADEIRA FRISADA.SEMLOCA(LEVEOU MÉDIA), PADRÃOPOPULAR.80X210CM, ESPESSURA - . .

DE3,5CM.ITENS INCLUSOS: DOBRAOIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DEBATENTE. FECHADURA COM
1S EXECUÇÃODO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. RS 2.590,05 2,00% 79,18%
16 ALICERCE EM ALVENARIADE PEDRA BRUTA ARGAMASSADA EM CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:7 RS 1.662.93 1,28% 80,46%
17 INSTALAÇÃO DETUBOSDE PVC.DN20MM RS 2.450.93 1,89% 82,36%
16 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO RS 2.487.41 1,92% 84,26%
19 TRAMA DE MADEIRA PARA TELHADO RS 2.045,61 1,58% 85,86%
20 INSTALAÇÃO DETUBOSDE PVCSÉRIE R. DN100MM RS 2.036.64 1,57% 87,43%

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DEESTRUTURAS DECONCRETO ARMADO. PARA EDIFICAÇÃO
21 INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK=> 25 MPA.AF 01/2017 RS 1.684.46 1,30% 88,73%
22 DEMOUÇÃO DE REBOCO RS 1.546.13 1,19% 89,92%
23 DEMOÜÇÃODE PISO RS 1255.02 0,97% 90,89%
24 PLACA DE OBRA PADRÃO RS 1.170.74 0,90% 91,80%
26 CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIA COM COLHER DE PEDREIRO. TRAÇO 1:3 RS 985.47 0,76% 92,56%
26 PISO CIMENTADO USO RS 1.457.38 1,13% 93,68%
27 CORRIMÃO SIMPLES, ALUMÍNIO RS 758.12 0,59% 9427%

PINTURA TINTA DEACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EMMADEIRA, 3 DEMÃOS.
26 AF_01/2021 RS 688,73 0,53% 94,80%
29 CUBA LOUCA DE EMBUTIR RS 619,06 0,48% 95,26%

— 30"^-LAVATORIOLOUÇACOM COLUNA P/OS BANHEIROS Ka 'OI9,lW •0,47% 95,75%
31 BALDRAME EM ALVENARIA DE PEDRA PRETA BRUTA ARGAMASSADA-TRAÇ01:7 RS 605,67 0.47% 9622%
32 BARRAS DE APOIO RETA EM ALUMÍNIO 70 CM RS 531,79 0,41% __ 96,63%
33 DEMOLIÇÃO DE"PAREDES DEALVENARIA ------ RS 444,57 0,34% 96,97%
34 JANELA BASCULANTE RS 482,17 0,37% 97.35%
35 LAMPADA LED,FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO RS 453,73 0,35% 97.70%
36 CUBA AÇOINOX P/ SALA DE ESTERILIZAÇÃO E COZINHA RS 441,54 0,34% 98.04%
37 ENCANADOR OU BOMB0RO HIDRÃUUCO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES RS 426.14 0,33% 9827%
44" PORTATOALHADEPAPEL-MET/yjCO(INSTALADO) "" RS 403,89 0.31%" 96;68%
45 LETREIRO - LETRA EM CAIXADE ZINCO. H= 20CM RS 323,93 025% 98.93%
46 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALACOM PROFUNDIDADE MENOROU IGUALA1,30 M RS 321.68 025% 99.18%
47 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS RS 274,63 021% 99.39%
48 VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL RS 261.03 020% 99.59%
49 TANQUE DE LAVAR COM TORNEIRA RS 202.98 0.16% 99.75%
50 JANELAALUMINIO. MOLDURA EM VIDRO, TIPO GUILHOTINA RS 129.67 0.10% 99.85%
51 TORNEIRA CROMADA DE MESA RS 111.69 0.09% 99.93%
52 TORNEIRA P/ LAVATORIOS RS 55.06 0.04% 99,98%

53 UMPEZADAOBRA RS 31.53 0.02% 100,00%

Total Geral 1» 12921526



Descrição

Data

Estado

I Unidade
' Vaiorsem

ALICERCE EM ALVENARiADE PEDRA PRETA BRUTAARGAMASSADA - TRAÇO 1:7
09/2021

Maranhão

m'

259.508

codlgo Descrição 1 Unidade Total Valor Coeficlent Total Valor

t
Desoneração e Desoneração

c • 87280 j ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) ' m' 307,4 0,33 101,442

i 68309 PEDREIRO

-• 1 1
H ! 17,02 3 51,06

i 88242 SERVENTE H 12,73 3 38,19

i 4730_ [PEDRADEijWOOUPpRARACHAO m' 62,56 1.1 68,816



Composição BALDRAME

Descrição BALDRAMEEM ALVENARIAOE PEDRA PRETA BRUTAARGAMASSAOA• TRAÇO 1:7
Data 09/2021

Estado Maranhão

Tipo 903

Unidade m*

Valor sem 378,0681

codlgo Descrição

C |87211_ ÂRGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:7
i 188239' CARPINTEIRO

i "Te'e309 "" .PEDREIRO
'l_T8e316 'sEÍ.v|íiÍE_
i TcÃImA- 'pedra PR'ETAlATERmCA

ID0200C002 i
' 1ÓRSE-ÍSS9'̂ ESTRONCAROUCÃ""7,5"CM (3")'
T '00006212 :TABUA2,5X30.0CM(rX12^ !
V"l5061 PREG02 1/2X1Õ '•

Tipo Unidade Valor Coeficiente Valor

Desoneração Desoneração

m* ' 1V m* ' 3Õ2.47| . 0,33'- - - 99,8151
Mão de Obra t 13.81j_ o.sl 6,905

Mão de Obra
1

lLT.h._ ! r •16.62! o,5r - • .8,41
Mão de Obra 1 H 17,02[. 3,0f - 51.06"'
Mão de Obra -rr^-fí 12,691 9,oT 114,21

Matetial m» 1 46.88t '•1 53,768

Meteriál ! . M . 4.681 2,S£ ••• •' 11i7

Material m* 14,3! 2,01 28,6

Material KG 18; 0,2; 3.6



I I

GOVERNO 00 POVO

Prefeitura Municipal de São João dos Patos-MA
Prefeitura Municipal de São João dos Patos-MA
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO OCEO (Centro de EspecialidadesOdontológicas)

COMPOSIÇÃO DÈ BDI (%) | ' '' • '
• 1

1 ^ iií .

. 2 Despesas Financeira8l?(El F) • 1 - 0159%

3
1

1
1"' 4. íGarantia •'

i
5 Riscos - (R). • • illí-' - —

1
6' Lucro - ÍL) - ."•-i-iitri -wsmm'-

1
7 Impostos; (í) 13,16%

7.1-ISS

7.2-PIS

7.3-COFINS

7.4-CPRB

5.00%

0,65%

3,00%

4,50%

(1+(AC+s8)(1+DF)(H-L))
oni - aM

, " 1

4,77%
0,59%

6,16%

i|H , -1

DF=

L=

(1+X) =

(1+Y) =
(1+Z) =

(1-1) =

04.77%

00,59%

06,16%

86,65%

1= 13,15%

(1+X) • (1 KY) • (1 + Z) =

(1-1) =

111,88%

86,85%

BDI = 28,82%

BDI =lfl28i82% TAXADOBDIADUIAÜO MB:



SAO JOÃO
DOS PATOS

GOVERNO DO POVO

SAO JOÃO DOS PATOS -MA

1 1 CÁLCULO DE ENCARGOS

CÓDIGO DESCmÇÃO
HORISTA % MENSALISTA% HORISTA % MENSALISTA %

1
Al INSS 1 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

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

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

A4 INCRA 1 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE j 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação [ 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS ' 1 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SEOONOl 1 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A Total 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%

1
BI Repouso Semanal Remunerado 17,87% Não Incide 17,87% Não incide

B2 Feriados ' | 3,95% Não incide 3,95% Não incide

B3 Auxílio-Enfermidade ' | 0,86% 0,67% 0,86% 0,67%

B4 13" Salário | 10,70% 8,33% 10,70% 8,33%

B5 Licença Paternidade | 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

86 Faltas Justificadas | 0,71% 0,56% 0,71% 0,56%

B7 Dias deChuvas [ 1,46% Não incide 1,46% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho ] 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas | 14,04% 10,93% 14,04% 10,93%

BIO Salário Maternidade | 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B Total 49,80% 20,66% 49,80% 20,66%

S 1
Cl Aviso Prévio Indenizado | 4,44% 3,46% 4,44% 3,46%

C2 Aviso Prévio Trabalhado | 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

03 Férias Indenizadas { 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

04 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,94% 3,07% 3,94% 3,07%

05 Indenização Adicional | 0,37% 0,29% 0,37% 0,29%

C ' Total 8,85% 6,90% 8,85% 6,90%

1
Dl Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,86% 3,68% 18,82% 7,81%

D2

Reincidência de Grupo Asobre Aviso

Prévio Trabalhado e Reincidência do
1

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,37% 0,29% 0,39% 0,31%

D > To^l 9,23% 3,97% 19,21% 8,12%

TOTAL(A+B+C+D) | 85,68% 49,33% 115,66% 73,48%

1 1

1

1



PLANTA DE COBERTURA

^ >

7

PLANTA DE COBERTURA
P«É-f|lTURA DE

SÃO JOÃO
DOS PATOS ^ PREFErrURA MUNICIPALDE SAO JOAO DOS PATOS - MA

PLANTA DE COBERTURA

RcaK>ab>eki£0<ca

RUAPADRE SANTIAGO- SAü JOAO DOS PATOS - MA

REFORMAPARAIMPLANTAçAO DO C60
CENTRO DE ESPECtAUDADES ODONTOLÓGICAS

BSnraNUva. roo PROPONCNIE:

NOV-2021

cúoaooaPRoana

03/03



- Cantina
A-6.90m'

LAVABO.MA^
Ast^m*

LAVADO.FM
A=1.8*m'

SALA Of ATENDIMENTO
AWIO.IW

SALA DE ATENDIMENTO
A-lOiSm*

HECEPCAO

QQO

QQ
—s. EXPURGO

X A=5.01m' 0
•1

a"s| •

>
ov

SALA DE ATENDIMENTO
A-I4.40m*

SALA DE ATEINDiMENT
A-11.4W

PLANTA DE AYOUT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS - MA

PLAMTA DE LAYOUT

RÉsrooAvQ. itoeo

RUA PADRE SANTTAQO• SAO JOAO DOS PATOS - MA

REFORMAPARAIMPLANTAÇÃO 00 CEO
CENTRO DE ESPECIAUOADES CDONTOLÓGICAS

RESPoaua. HLo mopoontr

NOV-2021

CúaoQ DOpnojcm

02/03
1:500



LAVADO M
A"1.84m'

a construir

{.ANIINA
A"8.90m'

SALA DE ATENDlMENrO
A>10.l4m'

RECEP

a implantar

a retirar

LAVA80.FM
A=1.84

LEGENDA

SkOCLO TIPO TAUAKHO OUAT.

P01 PORTA OC UAOOW COU PINTURA ORANCA 080X2.10 02

PQ ponno K remo tipo ocrrdi 1,49X3.10 01

PO) panU) Dc reRRo tipo ccrro) 1.97X2.10 01

PM PORTA DC tMEKA CDU PINTURA ORANCA 0.90X2.10 or

Al «NOA K KOtO TPO COARSI COM 3 FOIH^ T.30XI.OO/1.QD 08

801 JWOA Oe VtOHO TIPO UAXM 0£OXO.SO/I40 01

fTZTi À CONSTRUIR

A DEMOLIR

SAL>* DE ATENDIMENTO
A=10.58m'

mazz.

1
a detnoUr

aocmonr

SALA 02
A=2.95m'

SALA 01
A >>11.41

/\ /

S/\LA Dl ATENDIMENTO
A-U.40m'

7
Wl^íZA

a demolir

PARIDC DE VIDRO

a construir-— —

a construir

PRC.I" eitI/ra

SÃOJOÃO,
DOS.PATOS

PLANTA DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO- --

PREFEITURA MUNICIPALDE SAO JOAO DOS PATOS -MA

PLANTA DE DEMOUÇAO DE CONSTRUÇÃO
RESPONSAVU TfCMCO:

RUAPADRE SANTIAGO- SAO JOAO DOS PATOS - UA

REFORMA PARA IMPLANTAÇAO DOCEO
CENTRO DE ESPECIAUDADES ODONTOLÓG1CAS

RcapoNUva, PBO i^apawNTB

eocoedorae^Toi

01/03



ÓRGÃO INTERESSADO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE LICITAÇÃO: ;!

MENOR PREÇO - \

OBJETO:

ESTADO DO MARANHÃO
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 Saúde

TOMADA DE PREÇOS NS 17/2021

REGIDO PELA LEI N". 8,666/93 ESUAS ALTERAÇÕES, LEI COMPLEMENTAR 123/2006, LEI COMPLEMENTAR NS
147/2014, LEI COMPLEMENTAR 155/2016 E DECRETO FEDERAL NS 9.412/2018 E DEMAIS LEGISLAÇÕES
PERTINENTES. ' I

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS

>7

0211009/2021;:;

REGIME DE EXECUÇÃO:
•

i . f 1;
'̂ Execução Indireta por preço global

• I >1 '

li--.Contratação de ^empresa especializada para a Reformate Adaptação do pr^édio/onde será'Instalado o CEO(Centro de Especlalida^des.jOdontólógrcas) no Município São João dos Patos^- MA. •ij
Valor Estimado Total: RS 129.515,26 (Cento e vinte e)jnpve rhll, qulnheritòs é quinze' reais e vinte e seis
centavos). ;

; • 'i "

LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO E ABERTÜfM DOS ENVELOPES |DE( PROPOSTAS DE PREÇOS E
DOCUMENTAÇÃO DE^HABILITAÇÃO: f 'Í [ ' ^

I ,1 ' ! '
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São^João dos Patos, localizada na AvI Getúlio Vargas, 135,
Centro -CEP: 65.665-pOO,São João dos Patos/MA. j| ' . , ^ \ , L
DATA: 20/01/2022 (Aierturã dã Sés^ - . ^ !. -. . |] ? - \ -
HORA: 15:00hs (quinze Hdras)horáfiòlocal..

5 ] " ' • i • •^ ' i " 'i 'SE NO DIA SUPRACITADO NÃO HOUVER EXPEDIENTE,] CVRECEBIMENTO) E, O. INÍCIofjDAi ABERTURA DOS
ENVELOPES REFERENTES Ia-ESTA/TOMADA •DEj PREjÓSjSEtó©:-REALIZADOS NO PRIMEIRO DIA ÚTIL DE
FUNCIONAMENTO DA-PRÉFEITURA municipal DÉ SÃ'6~jdÃÒ¥0S PÃt0S/MÀ; QUE SE SEGUm. '̂

. ' i i { . '1 ' : - • 1. !' .•

DIA, HORÁRIO, LOCAL EIV ElO.DE COMUNICAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO EDITÁL / í

DIA:Segunda a Sexta-feira
HORÁRIO: das OSiOOhs às 13:Ü0hs (horário local).
LOCAL: Sala de Llcltações[da Prefeitura Municipal de São João dos Patos, localizada na Sala de Licitações da
Prefeitura Municipal de São João dos Patos, localizada na Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São
João dos Patos/MA.
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MINUTA DE EDITAL
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L- :I 1 '7^ TOMADA DE PREÇOS NS 17/2021'

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 20 de janeiro de 2022, às 15h:00min, na
saia de sessão da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP:
65.665-000, São João dos |patos/MA, alicitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS n" 17/2021, na forma de
execução indireta, sob regime de empreitada por;PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR PREÇO] instaurada por meio
do processo administrativo n^0211009/2021, devidamente autorizado, regida,pela Lei Federal n^ 8.666/1993,
Lei Complementar n-j 123/2006,-Lei Complénientar n? 147/2014; Lei Complementar ns 155/2016, Decreto
Federai n^ 9.412^2018 e demais legislações pertinentes,_bem como pelas disposições deste Editai.

No dia, hora ef local aci|na indicado, a Comisisão receberá os envêíopés' contendo a documentação de
habilitação eproposta de 'preços dos licitantes interessados edará início àabertura da sessão púbiica.
1.OBJETO il •1 ^ i l ^ Tl ^ ^1 • '

1.1. Contratação be empresa especializada para-a Reforma e-Adaptaçãado prédio onde será Instalado o
CEO (Centro de Especialidades Odontoióglcas) no Município de São João dos Patos.- MA,.conforme, conforme
especificações e condições noÀNEXO l do presente Edital. (PROJETOBÁSICO).

i,

1.2. Ovalor total máximo desta licitação é de R$ 129.515,26 (Cento e vinte e nove mil, quinhentos e quinze
reais e vinte e séis centavos), conforme planilhas orçamehtárIas,-parte íntegrànte.do Projeto Básico- ANEXO I
do presente Editai. / Sj

i i ' ^ i. •
1.4. O prazo de execução c o objetq é deiOB (três) meses, a'contar.do recebimento da Ordem de Serviço.

|2. ÍMPUGNAÇÃO AO ipiTit^L

2.1. Qualquer cidadão po'derá impugnar o presénte Editai, por.irregularidadè^na aplicação da Lei, devendo
até 02 (dois) dias úteis antes,da'datá.-fixada parà^recebímènto dos envelopes

"Documentação~e-"Proposta", devendo a Cprhissão Rermarieríte-de-LIçltaçãòijulgár e responder à impugnação
em até03 (três) dias úteis. - . . • ! j |

2.2. Decairá do 'direito de impugnar os termos deste edital perante a.Prefejtura'MunÍcipái de São João dos
Patos, oiicitanté-que.nãOjO fizer até osegundo dia útÜ-que anteceder àdata{^rnàrcada para recebimento dos
envelopes "Documentação^" e"Proposta", apontando as falhas ou irregularidades que oviciariam, hipótese em
que tal comunicação rião terá efeito de recurso. ' ' '

protocolar o pedido '̂ em

2

trânsito

estabelecido no § 2^ db art'. 41 da Lei n. &8.666/93.

.3. A impugnação feita tempestivamente pelo iicitanteinão o impedirá dè-participar desta Licitação,
rânsito em julgado ^da decisão a ela pertinente, sendo-ihe defeso oferècer^iimpugnação fora do

até o

prazo

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

[3. CONDIÇÕES DE PARTI#AÇÃO

3.1 A licitante interessada em participar do certame, prestará garantia para habilitação, em favor da Prefeitura
Municipal de iSâo João dos Patos/MA, CNPJ ns 06.089.668/0001-33, em valor correspondente a 1% (um por
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a) Caução em dinheiro oujTítuios 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 entrega da competente apólice; hp original; emitida por entidade em
funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de São João Idos Patos, Estado do Maranhão,

j H ' 'i • i I • )) ••• j
cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláúsula-de atualização financeira, de
imprescritibiiidadé, iríalierlabilidade e de irrevbgabilidade, assim/cbmò prazb dè^validade de no mínimo 120
(cento evinte) dias, acompanhada da certidão de regularidade da érhitente. 1-

^ ' .1 ' 1 I - j. 'i •
c) Fiança Bancária, mediante entrega dá competentercárta de fiança;bancária,'no original,'emitida porentidade
em funcionamento no Pajs, em nome da Préfeitura Muhiçípahde^São Joãoídos:?atos, Estado do Maranhão,
devendo conter expressanjiente Cláusula de atualização flnanceira,^^impresctitibílldade,]inajienabilidade ede
irrevogabilidade, assim como^prazo.de validade de no mínimo 120:'(cento e vínt'é):dias. •

ii I.
d) A garantia, independente da rhodalidade efetuada, deverá estar còntida nàEhvelope n. 01 Documentos de
Habilitação. ^

3.2. A iicitante interessada

3.3. Além das yédações
indiretamente, destaijicit<

em participar desta TOMADA DÉ''PREÇpS deverá: j'

previstas no Art. 9 '̂ da Lei; n** 8.666/93, nãò! poderão participar, direta ou
çao:

3.3.1. Empresa que jse encontra sob falência;' recuperação'judicial ou
cumprimento do con rato, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

extrajudicial ,qüé impossibilite o

prestação de serviços de
empresa contratada.

)' j 1 i • • -
3.1.1.1 Somente será aceita-a^participação de empresa.em. reçuperaçãò judicial e extrajudicial, desde que
apresente oPlano dè Recuperação .homolpgadapelo-jüízò cqmpe'tente|̂ em,pieno vjgorj sem prejuízo de
atendimento a.todosjos requisitos de habitação.e'còndmicb-|ih^,ceira esUbélècidps np edital.

3.3.2. Empresasjem regime de consórcio^qüalquer-què^seja-suáTojma de constituição, pessoas jurídicas que
explorem ramo de atividade inconripatíveí com oobjéto dest¥ licitação tícom sócios çornuns concorrendo
entre si, empresas estrangeiras que não fundonéni no país, nem aqueles que tenham sido declarados
inidôneos para licitarjou contratar com aAdministração'Pública ou punidos com suspensão do direito de
licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MAl, ' 'i

!i •! 7 /
3.3.3. Cooperativas de mão-de-obra tendo em vista que a execução do objeto desta licitação demanda a

forma habitual e pessoal, mediante subordinação hierárquica do trabaihador à

3.4. Asimples apresentação da proposta implica, por parte da Iicitante, de que inexistem fatos que impeçam a
sua participação, eximindolassim aComissão de Licitação do disposto no art. 97 da Lei ns 8.666/93.

[4. credenciamento; I

4.1. As empresas ücitantes que quiserem se fazer representar nesta Licitação, aiém dos envelopes, deverão
apresentar junto à Comissão de Licitação, no início dos trabalhos, credencial do seu representante legal, com a
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respectiva qualificação clyli, que tanto poderá ser procuração passada por Instrumento Público, quanto por
Carta Credencial, assinada pelo representante da empresa com firma reconhecida, nos termos do modelo do
Anexo II deste Edital.;

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

4.1.2. Ocredenciamento jé facultativo, porém sua ausência Impedirá que o representante da llcitante se
manifeste ou responda pela empresa durante o processo licltatório.

t.

4.1.3. Ailcitante que ^com sareçer representada por seu sócio ou dirigente, jse^credenciar^ cqmprovando esta
qualidade através do\Con;ratp Soclai; Estatuto ou docurnento equivaíentej acompanhado de documento de
Identidade. ^

4.1.4. Original oú cópia autenticada da^carteira dé'Identidade dò rêpresentantel'

4.1.5. Comprovante de Inscrição do CPF dp represên^nte^
i', a

i

4.1.6. AMicroempresá eEm^èsà de .Pequeno Porte que de^Jar usufruir dp tratamento diferenciado previsto
na Lei Compiementar|ns 123/2Ò06, no presente certame deve apresentar juntamente/Cpm pdocumento de
credenciamento; adéclara^çâo de qüe atende aos rèquisitqs estàbelécidòs no^artigo 3^ da Lei Complementar,
conforme Anexo III. ,• • ' " . í'

f 1 P . t - • V
4.1.6.1. A declaração,, mencionada no subitem 4.1.6 terá presunção^ relativa^ de veracidade, podendo ser
contestada porqualquer Interessado, que terá o ônus decpmjsròvarsuás alegações. j;

ii.i 1

4.1.7. Nenhuma pessoa natural poderá representar mais dé uma licitanté.:)a na|
M -

4.1.8. Não serão'conslderadas propostas apresentadas por teiex,' telegrama, internét ou fac-simile.
Pi j 1

4.2. Os documentos necessários ao.credenciamento poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia, desde
publicação em órgão.de Im^

4.3. Não será admitidá a pe

qué autenticada-por Cartório cornpetehte óu ppMmembro dá Comissão, ou por
arensà Oficial. '' '

rtícipaçãó.de 02 (dois) representantes^párá-a-mesfria empresa e;nem de um mesmo
uma empresa; . ' •• 1 •. "1

í •; ,
4.4. Na hipótese de suspensão dos trabalhos, a! llclUiite será: representada na sessâo|de. reabertura pelo
mesmo ou em cáso de.povo representante, este deverá.átendêr às exigênclas|pfevístas no Iterfi 4.
4.5. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de llcitante retardátárla,-exceto como ouvinte.

*1 I ---- • - i fi •

[5. DOCUMENTAÇÃOlEj^^ÕSTA ]
^ . í;-:í

5.1. No dia, hora e local indicados no;preâmbulò^dèste..Editál; os interessados'entregarão, através de seu
representante Ilegal ou pessoa credenciada, à Comissão, devidamente lacrados, 02 (dois) envelopes, a saber;

representante para mais de

ENVELOPE N9 01 -com a|s seguintes indicações obrigatórias na parte externa:
Nome e endereço do llcitante
TOMADA DE PREÇOS n2 17/2021 - Data: 04/01/2022.
"DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"
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5.1.1. As empresas poderão enviar seus envelopes através de remessa postal através do endereço Avenida
Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000 - São João dos Patos/MA.

5.2. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

A documentação de habHitação deverá ser apresentada em original ou, ,em qualquer processo de cópia
autenticada porCartório, membro da Comissão ou publicação em órgão de imprensa oficial, excetuando-se os
emitidos pela Internet, cujavalidação esteja coridiclonada a sua veríflcaçãoj no respectivo Sítio, que poderão
ser apresentados em cópia simples, os seguintes documentos: ' ' '

5.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Registro comerciJl, no caso dé empresa indívidual;-
b)

'I ' - . I, tAto constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor> cóm'todas as suas eventuais alterações, ou ato
constitutivo consolidado, com todas suas alterações ..posteriores, devidamente registrados na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e,^ nolcasoS.de sociedades por ações,
acompanhado dé documentos de eleição de seus atuais administradores;'

inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples,-acompaiihada de prova da diretoria em
exercício édo contrato soclál registrado no Registro Civil das Péssoasüurídicas; r

c)

d) Decreto de autorização,sérh^se tratando de èrnpresa ou sociedade estrangeira eh~ funcionamento no
país e ato deregistro ou autorização para funcionarnentò, expedido
atividade.assim o^xigir; -

pelo'órgão competente, quando a

e) OriginaLou cópia autenticada,da.carteira èe identidade de-todos os sócios ou proprietário da empresa

•i),.
f) Comprovante!de inscrição do CPF dos sóciosou proprietáriodá emprésa.'

• • ií •'
5.2.2. REGULARIDADE FISCAL ETRABÃLHISTA:

-" ^ 1
a)

b)

Prova de insc^çã^ np Cadastro Nácionál de Pessoa Ju|ídica (CNPJ);
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou m'unicipal (se houver), relativo ao
domicílio ou sede do licitante;

c) Prova dé regularidade com a Fazenda Publica, Federal e Seguridade Social, mediarite.apresentação da:

Prova de regularic ade com a Fazenda Pública Federal e Seguridade Social, Pessoa Jurídica, mediante
apresentaçãojlda: Certidão de Débitos Relativosilá Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa daUnião, conforme fjortaria 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, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à DívidaAtiva.

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, através de;

a. Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
' 1
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b. Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.

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

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

5.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Certificado de Registro do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA;

b) Certificado deMegistro do responsável técnico da^empresa (engenheiro civil) no Conselho Regional de
Engenharia eÀgrònoniá--CREA; ^

c) Certidão de Acervo técnico, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia >e Agfonomia/CREA, onde
deverá consUr o nome do profissional, comprovando a execução''Idos íserviços de características
semelhantes realizados peio mesmo, acompanhado'pelo atestado de [capacidade técnica registrado no
CREA. í I . r • • ;

d) Acomprovação dpjvínculo empregatício do Responsável Técnico será fèita.rhediante cópia do Contrato
de Prestação de $erv|çosi .qu'e.dembnstre a identificação do pròfíssional,'̂ oú'piediantje certidão do CREA,
devidamente atualizada. : í l

e) Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa.licitante, tal comprovação serálfeita através do Ato
Constitutivo da niesmk ou Certidão do CREA, devidarhente atualizados. ' f r

f) Declaração do licitante, ná forma do ANEXO IV.-indicando o responsável técnico pela execução do

obieto desta licitação! !t • I

f.l) a empresa contratada; para execução do objeto desta:'licitaçãd,jsomente poderá substituir o
responsável tècnicdpor novo profissional, com^a-prévia^.è èscrita anúêncla da prefeitura Municipal
de;São João dos Patos. meciiante a 'apresentaçãp-de. aj:èrvo técnico comprovando que possui
experiência profissipnàljequivalente óu superior. ' } - I

I

f.2) a declaração
pelo^responsá

g) Atestado de Cap!
privado, que xom

de que trata o Item f, deverá ser-àssinada pelò responsável da empresa, bem como
veltécnico. •) i'

^ I i '' .í. I I
cidade Técnlca-pperadonal, fornecido por pessoa.jurídica de direito público ou
3rove que a^empresaiexecutou serviços, pertinentes.ao obejetó da licitação. O

atestado deverá estar acompanhado de planllhaslque contenham as parcelas de jnaior relevância do

h)

objeto da licitação
50%.

sendo os itens 6, 7 e 11 da planilha orçamentária/idevendo cómprovar no mínimo
' Íi . -

Declaração formal^ eexpressa da licitante, que disponibilizará equipe técnica assim como instalações,
máquinas e equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.

i) Declaração de que tomou conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos,
conforme modelo de Declaração constante do ANEXO V deste Edital, em papel timbrado da empresa,
assinada pelo seu 'representante legal devidamente identificado, informando, sob as penalidades da
lei, que tem plenojconheclmento das condições epeculiaridades inerentes ànatureza dos trabalhos,
diante do conhecirnento das especificações técnicas definidas no Projeto Básico, anexo a este edital, e
que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer
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questicnamentos;futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de
São João dos Patos/MA.

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

5.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA;

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (balanço, termo de
abertura e encerramento, DRE e notas explicativas). Já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, védada^a.suá substituição, por báláncetes ou balanços
provisórios, podendo ser-atualizados, quando encerrados, há mais de'3..(três) 'meses da data de
apresentação da proposta. . r' . j

'li - • ' - - 1L • '! •a.1) serão considprados. aceitos como na forrna da. lei o balanço patrimonial é demonstrações
contábeisiassim apresentados: , , !,' -1 ^ ll

• Publicados em Diário.Oficial; OU \

• Publicados.em Jornal'de grande circulação;'ou j j
•' Por fotocópia registrada ou autenticada ha^Junta.Comerciàli da sede iou domicílio do

liátante. ' •',/ :! '
: I . , • •:

.a.1.2] sociedades.por cota^de responsabilidade limitada (LIDA):. :<
' z 1 " 'V - '' i'

• Por fotocópia" do.livro Diário, inclusiye.com os-TerrnoS ide Abertura é de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercia! dá sedejou dòmicíllò';dó licitante ou em
oytro Órgão equivalente; OU jT' ' ^

• PÓr fo|ocópIa do Balanço edas Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
r autenticados na-Junta Comercial da sede pu domicílib doiiiclUhte. í;

^ 1'Iii' ' • ',!
' a.1.3}'Socleda'de criada no exercícioem curso: ' ,,, ,./•>' ' (]

í I ' " , i'
• Fotocópia do-Balanço^de Abertura>..devidámehte-.registrado ou autenticado na Junta

Comercial da sede ou domicílio do licitánté; -- ' j ' ' !!
a.ir4)Vo balanço patrimonial e as démonstraçõ/s^contábeii'deverão estar assinadas por

CÒntai^or ou por outro profissional equivalente, devidarhenté registrado no Conselho
• Règlonal de Contabilidade;

a.1.1) sociedades regidas pela LeI n.s 6;404/;76'(sociedade anônima):
' U'. 1 . I i: ' '

t *

a;1.5)j,As empresas com patrimônio-líquido superior a", R$ 2 milhões, deverão apresentar a
' ' DFC, conforme previsto nó Art. 176, inciso IV da Lei ri911 638/2007.
' 'f i ' '

a.2) .A;boa':situação financeira será avaliada.pelos.índÍces.de LlquIdéz.Geral (LG), Solvência Gerai
(SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor mínimo Igual a 1 (um), resultantes

da aplicação das seguintes fórmulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

I PASSIVO CIRCULANTE +EXIGÍVEL ALONGO PRAZO
I SG = ATIVO TOTAL

1 PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL ALONGO PRAZO
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I 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 em apreço, o memorial de cálculo correspondente.

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

b.l) As licitantes sediadas em outras comarcas do Estado do Maranhão que rião a deSão João dos Patos/MA e
em outros Estados dajFedèraçãd deverão apresentar; juntamente com'|as certidõesi negativas exigidas,
declaração passada pelo Fórum Judicial de sua sede, indicando quais os|eartórÍos ou Dfícios de Registros
que controlam a distribuição de falência e concòrdata,.salvo se.víer expresso ríá certidão.

5.2.5. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: > | '
a) Declaração da Empresa

legalmente habilitada,,
claramente afirmando:

Licitante, conforme modeloÀríexo XIV; ass[nada pèlo.;títular dalernpresaou pessoa
comprovando a delegação dé pòderes para <fazê-ld em fiorhe da empresa.

a.l) estar ciente das condições desta licitação e que assume\responUbilídade pela autenticidade de
tnrlnç.n»: rinnimpnfos apresentados; • " • ' ' 'todos os documen

I »

í i
a.2) que executará
pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado.do Maranhão, disponibilizando pessoal
técnico,especializado e que tomará todas ás rnedldas-para assegurar!urn controle de qualidade
adequado; ;

a.3) que participarão efetivamente da execução-dos serviçpfs) profissional(is) indicaclo(s) para fins de
comprovação (de qualificação técnica, admitindò-se a'substituição' por profissional de experiência
equivalente oú sup^erlor, desde que aprovada peláVréfelturá Municipal de São João dos Patos/MA;

' ! • r ^ 1
b) Declaração da Inexistência dé fato Impeditivo da suá; habilitação, conforme modelo do Anexo XV deste

Edital. j • r :
. t r ^ — 1 ' ' '

c) Declaração do.licitante, na forma do ANEXO VIII, de que não possui, em seu:quadro de pessoal, empregado
(s) com menos de 18'.;(dez!oito) anos em trabalho' noturno perigoso ou Insalubre e de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho sáívo r|a condição.de aprendiz a partir dos 14 (cátòae) anos, cumprindo o disposto no
inciso XXXIII, art.?^, ^da Constituição Federal de 1988,.acompanhada da jçettidão negativa de Infração à
legislação de proteçãaao trabalho, expedida pela Secretaria de Inspeção do jl^rabalho. /

d) Certidões Simplificada eEspecifica expedida pela Junta Comercial-do Estado ^òmlcílib da sede da licitante.
5.2.6. A autenticação de cópias de documentos pela Comissão Permanente de Licitação - CPL poderá ser
efetuada ano dia da sessão, mediante a apresentação dos originais para confronto.

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

i >• l *. l \ t f •os séryiços:de acordo çonV ppjojeto básÍco'e as especlflcações|téçnicas fornecidas
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5.3. PROPOSTA '

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

a) Resumo da Proposta, consoante modelo proposto no ANEXO IX do Edital, Indicado em moeda
corrente nacional] expresso em algarismos e por extenso, inclusas todas as despesas necessárias à
execução completa do objeto ora licitado;

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

c) Cronograma písIco-Financeiro, de acordo com cronograma constante do.Projeto Básico - ANEXO I do
Edital; ' j ' , _ ' - ^ J^

d) Oprazodeexécuçãodò objeto é de 03 (três) mesés,, a contar do recelsínientodai Ordem de Serviços.

e) Prazo dé validade da proposta de, np mínimo, 60|(sessenta) dias contados da data-lirhite prevista para
entrega, das propostas, conforme art. 64, §39, dá Lei Federal.n®81666/1993; ;•

- I ' í I ' .! '
f) Composição de BDi, conforme modelo apresentado no Ariexo XII,!. 9u Vmodelo|Ipróprio desde quecontenha tod^s as|inf6rmações solicitadas. f • •••— / 1 íj -

f.l) O BDI, qiie ípcidirá sobre o' sornatório dos .custos totajs,de cada-item de sèryjço, deverá estar
apreseritado à:parte, aò fir^ai da planilha, sendo álí necessariamente detálfiada sua composição.

L' I' j r'""''' ' í • " l!' ' - If.2) Cada licitènte'|apresentará sua composiçâò.deBDI .com^b^ásêerriifórrnula sugerida no Anexo XIII,
levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos Impostos, as despesas
indiretas nãoexplicitadas na planilha orçamentária é p lucro. i; ' •*

j '' ' _ ' I' • •'
g) Composição de Encargos Sociais - conforme modélò sugerido no AnêXò;XIII ou mòdelo próprio desde

que contenha todas as informações solicitadas. { '• 1 ' ''
1 - ' '. ^

g.l) Os itens constantes no anexo Modelo de Compósiçãó dé encargos sociais não são exaustivos,
logo, a-planilha a
licitanté. J

y

h) Composição de
i) Curva ABC;

5.3.1.2. Os documentos exigidos nasalíneas "b", "ç","f e *'g^ e ''h'>.'sèrão assinados pelo representante legal
da empresa e responsável técnico Indicado no Item-5i2.3,<alínéa:i'b" do pre^ntè Edital, conforme determina
a Lei Federal n- 5^194, de 24 dé dezembro de 1966, e-Résolüção n^ 282/CONFEÁ,':de 24 de agosto de 1983.

j
5.3.2. Em caso de erro de cálculo na'planilha ou divergência entrego total da proposta emvalgarismos e por
extenso prevalecerá sempre o valòr correto, apurado pela Comissão, tomando;se por base os quantitativos
constantes da planilha òrçajnentária do ANEXO 1deste Edital eos preços unitárjds propostos pela licitanté.
5.3.3. Não serão consideradas as propostas apresentadas'fora-dò prazo bem-como aquelas que contiverem
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas de modo a ensejar dubledade, principalmente em relação a preços
unitários.

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

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

b) Emenda: alteraçãojou modificação do que já foi escrito;

» , 1 . • 1 I ;• ^ .
ser-apresentada deverá ser aquela.que corresponda aos encargos da empresa

II' •• ^ ; ' _<•' ' '•

Preços,Unitários.
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c) Entrelinha: palavra(s) ou frase(s) escritas no espaçamento entre uma e outra ünha do texto da
proposta.

5.3.4. A proposta, uma vez aberta, vincula a licitante, obrigando-a 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. Consíderar-se-á que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes para assegurar a justa
remuneração do objeto contratado inciuindo todos os tributos e demais despesas, seja qual for o seu título ou
natureza, tais como fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, despesás^dé viágem',>:locomoção, estadia,
alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor. I '

>'1 . • 1 I5.3.7. Considerarse sempl^e que á'licitante dispõe dá totalidade dos conhecimentos técnicos, gerenciais e
administrativos édòs^meips de produção necessários, suficientes^e adèquadós àexecução dós serviços para a
realização do objeto, a qual deverá mobilizara ernpfegarcom'eficiência e eficáciaho cumprimento do Contrato
que celebrar, Nãb caberá c^ualquer pleito de alteraçapfdqs.valores contratados peja substituição de métodos e
meios de produção.incompatíveis com oconjunto dos seirviçosià realizar nasjquantidadei prazos e qualidade
requeridos. • ' ] • j'—! |f
5.3.8. As composiçõesjde custos unitários elaboradas pelá Prefeitura Municipãirde^São João dos Patos/MA são
instrumentos ipara a elaboração do orçamento estimatlvb. Cada licitaríte deve elaborar suas composições de
custos incluindo todos]os materiais, equipamentos e mão de obra que éntendérern necessário para a conclusão
do serviço de acordo com a especificação técnica. Não poderá haver-nènhurn pleito de alteração de valores do
CONTRATADO em função das composições apresentadas pela contratante. •

. 1
5.3.9. Em circunstâncias excepcionais, a Prefeitura Municipai de São, João dos Patos"",^poderá soiicltar às
licitantes a prorrogação do prazo de validade das propphas, sendo-facultadò à licitante! aceitar ou recusar.
Tanto asolicitação da prorrjogação qüahto aresposta da licitante deverão ser jexpVéssas.
5.3.10. As licitantes deverão apresehtar as propostas de preços com o rtiesmo CNPJ constante nos documentos
de Habilitação. ^ ^ ii-.' -

' ' ^ ' I . .•} j ' ?1
5.3.11. Caso os prazofnão éstejárn.éxpressamente iridicadòs na proposta ou estejam su{3eriores ao indicado
neste edital, prevalecerá oestabelecido neste. ".» • •> ' . < •

6. DO JULGAMENTO

6.1. Julgamento^da Habilitáçio

6.1.1. Ojulgamento iniciarjse-á com áabertura dó enveldpémQ í, contendo os documentos de habilitação, os!-í| ^ f
quais poderão ser analisados pelas licitantes pelojprazo estabelecido pela Cornissão Permanente de Licitação,
podendo aquelas, inclüsivej apresentar alegações sobre adocumentação das demais licitantes.

1 J , . ii
6.1.2. Após a apreciação dòs 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 licitante será inabilitada ou desciassificada, conforme o caso, sem prejuízode outras penalidades.

6.1.4. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa ou empresa de
pequeno porte, serãoadotados osprocedimentos previstos noArt. 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.
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6.1.6. N§o havendo desistência do direito de recorrer, na forma do subitem 6.1.5, a Comissão suspenderá a
sessão, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos até então executados e comunicará, por escrito, com
antecedência mínima |de 48 horas, às licitantes habilitadas, a data, hora e local de sua reabertura. Nessa
hipótese, os envelopes n.sloz, devidamente fechados e rubricados pelos presentes, permanecerão até que se
reabra a sessão, sob a guarda e responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação.

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

6.1.8. Envelopes não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da adjudicação, serão destruídos,
independentemente dq notificação àinteressada. ^. . .
6.1.9. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, aComissão poderá, aseuiçrltério, flxario prazo de 08 (oito)
dias úteis para a/ápresentaçãò-de nova documentação ou de novas propostas escoimadás das causas que
ensejaram ainabilítação, conforme disposto no §3, do árt. 48, darLei Federal nR 8.666/1993!'

.. .. Y I ' '' ' •'
6.2. Julgamentodas Propostas

6.2.1 Ultrapassada a fase de habilitação, serão abertos os-Envelopes hs 02 apenas das licitantes habilitadas,
sendo divulgadasàs licjtantes presentes, as condições oferecidas pelas participantes habilitadas, e facultada a
verificação das propostas dêstas às licitantes presentes para rnanifestaçâo. ^ x - ji •
6.2.2. O julgamento das propostas será levado a efeito pelá Comissão.Pefmanenteide Licitação, considerando o
critério de MENOR PREÇO GLÓBÃL,"entre as llcltantés qué.cumprirefnfntegralrnente as exigências deste edital
desde que nenhum preço juriítáfio,dá planilha orçarnentVia da licitànte seja superior aòs,preços máximos
estabelecidos na planilha orçamentária da Preféitura Municipal de SãoÜoão dos Patos/MA, constante noAnexo
Ideste Edital. ' !' | .

'' ' ' 1 I I '•6.2.3. Verificando-se discordância'entre o preço unitário: e o. total do ítern,| prevalecerá] o primeiro, sendo
corrigido opreçòvtotal; ocq|rrendoidIvergêncla entre pvalpr constante da Compòsição dejCustos unitários do
serviço e o expresso,na Planilha Orçarhehtárla, prevalecerá o primeiro; ocorrendo divergência entre os valores
numéricos e os por extenso predominarão os últimos. Se,a liçitanté não aceitar a.correção de tais erros, sua
proposta será desclassificada. ;| , , ' i

6.2.4. Alicitànte assurne osjpréços ofertados na sua proposta para cadá serviçq, etapa eototal do serviço ese
obriga a executá-los integralmente, pelo preço,ofertado; não tendo, direito á aditivos, de preços por
divergências das quantidadjes constantes na planilha..da sua~proF]OStá comjás dimensões, cotas de nível e
volumes indicados nos desenhos e detalhes, e de acordõ com asrèspéclflcações^dos materiais.,

1 "• • ''•---• [i
6.2.5. Em caso ,d6 absoluta igualdade de preços entre duas ou mais pro)3ostas e, conferido o direito de
preferência previsto no'art.|3s, §2^ da Lei n.s 8.666/93, ainda permanecer.o empate, será efetuado sorteio em
ato público, para o quaijtodas as licitantes serão convocadas.

11" . " ^ ^ • /
6.2.6. No caso dè empate previsto na LC 123/06, assim considerado quando as propostas apresentadas pelas
microempresas e/ou eriripresas de pequeno porte forem Iguais ou superiores;erri 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 1da Lei Complementar n" 123/2006.

6.2.7. Serão desclassificadas as propostas que:

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

a) Não atendam as exigências deste edital;

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

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

6.2.7,2. O ônus da prova da exequibilldade dos preços cotados incumbe ao autor da proposta, no prazo
determinado pela Comissão Permanente de Licitação.

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

a) média aritmética dos Vc
Administração; ou /

lores das propostas superiores a> 50% (cinqüenta' por cento) do valor orçado pela

b) valor orçado pela Aditiinlstra.ção.

6.2.7.4. Dos iicitantes classificados ná fornia do item 6.2.7-3, cujo valor global da proposta for inferior a
(oitenta por cento) do m^nor valor aque se referem os-subltens aeb, jserá exigldaipára assínatur
contrato, prestação delgaràntia adicional, dentre as mqdálidèdes previstas no|'§ 1? do art./S6 da Lei 8.666/93,
igual à diferença entrego va or.re^sultante do item 6.2.7.3-e~o valor da-.cprresporídente proposta.

6.2.7.5. Quandotodos,ps Iicitantes forem inabilitados ou todas as propostasforem desclassificadas, a Comissão
Permanente de Licitação poderá ,fixarão prazo de 08 (oito) dias úteis para aprésentação,| pelos Iicitantes, de
nova documentação oü.de outras propostas escòlmadas das causas déJriablIitação òu desclassificação.

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

6.2.7.7. Será declaràda;vencedora a licitante que oferecer o menor.preço global, dentro das condições exigidas
neste Edital; ' í' ' - Í • '
6.2.7.8. Colocar-se-ão U disposição dos interessados o resultado .da.'licitação e,os mapas de apuração e
classificação elaborados seguridò aofderh-créscente de preço global; • '|

! !; , .yv X i,...1.'.

[7. ADJUDICAÇÃO EHOI^OGACÃÓ

80%

assinatura do

7.1. Oresultado.desta licitação será divulgad.o deacordo cÓrhjÜ^que^estabelecèfO § is do árt. 109 da Lei Federal
n9 8.666/1993. ' !; j ' ' *- ' ' i; t
7.2. Não havendòMnterposíção de recurso quanto ao resultado'dá licitãção,| ou ápós o seu julgamento, será
lavrada Ata circunstánciad^, cabendo à Çómiissãq Permanente de Licitação^ adjudicar o[ptíjeto da licitação
globalmente ao vencedor, submetendo tal decisão à Autoridade Superior do Município de SãòJoão dos Patos,
Estado do Mararíhâo para, s^e foro caso, procederá homologação. |. '
7.3. Aautoridade superiorda Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Patos, podéVá revogara' licitação por razões
de interesse público, devendo..anuláda, de ofício'ou.por^provocação de terceiros; 'quando o motivo assim
justificar.

8. RECURSOS ADMlNISTRAtlVOS

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

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

a) Habilitação ou inabilitação do licitante;

b) Julgamen o das propostas;
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c) Anulação ou revogação da licitação.
!

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

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

I

8.2.0 recurso será dÍrígÍdo|à autoridade superior por intermédio da que praticou oato recorrido.
[9. CONTRATAÇÃO EORD^ DE SERVIÇOS |[ I

9.1. Autorizada a contratação, a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA convocará a licitante
vencedora para assinan.o termo dé contrato, visando a execução do objeto da presente licitação, nos termos da
minuta do contrato constante do Anexo XIdeste Edital. A ' y

: ? I i'; ( •
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; qüándo solicitado pela licitante vencedora durante o
seu transcursp e desde qlie ocorra motivo justificado,-aceítò'pela Prefeitúra Municipal de São João dos
Patos/MA. 3 1 íí f

' **
9.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Cóntrato,;derítfo do.pfazd estabelecido no item 9.2,
caracteriza o desatendimento total da obrigação por ele,assumidàj.^acarretando^a nulidáde da adjudicação,
sujeitando-o às penalidades cabíveis, caso em que a Prefeitura Municipal de São João dos Patos convocará,
segundo a ordem de classificação, outras licltantes, mántidas^as cotações da licitante vencedora, se não decidir
procederá nova licitação. i j ' '

I I ' .
9.4. A vigência do contratò bem cdmo os prazos de inídojde etapas de execução, de conclusão e de entrega,
poderão ser prorrogados, e -n conformidade e desdeqüé aTéndldòs"©! requisitos dispostosind art. 57 da Lei n»
8.666/93. :i '
9.5. Asolicitação de pi;orrogação^déyerá ser formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima
de30 (trinta) dias dovencimento, anèxandò-se documenta comprobatório doialegado pela.Contratada.

9.6. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os'acréscÍmos ou supressões que
se fizerem nos serviços, seiviços ou compras, até 25% (vlhté e cinco por cento) dò valor inicial atualizado docontrato. j j ^ . ;l
9.7. ACONTRATADA é.obrigada a.manter, duranteToda .a execução do contrato; as.condições de habilitação e
qualificação exigidas náMicitação. . ' - . j ~ \l '. ' 1

. . 4, • - ' ii. i h'j •

9.8. Oprazo pa^a a execuçao dos serviços será de acordojcom o subitetii 5.3';l, letra "d"|do presente Edital,
contados a partindo recebimento daOrdem deServiços. ; j'

í I ' ^ ' '*
9.9. O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro dó exercício vigente. .

[lÓ. DA FISCALIZAÇÃO D^ERVIÇOS

10.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, o contrato será fiscalizado pela Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA, através de equipe composta de engenheiros, arquitetos e técnicos
nomeados pela Autoridade
realização dos serviços.

Superior da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, para acompanhar a

10.2. Durante a vigência deste contrato, o Contratado deve manter preposto, aceito pela Administração, para
representá-lo.
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10.3. As atribuições da fiscalização do contrato são aquèlas previstas neste edital e seus anexos, além das
estabelecidas na legislação ^em vigor.
10.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal, deverão ser solicitadas a seussuperiores em tempo hábiljpara aadoção das medidas convenientes.
10.5. O fiscalizador do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacorde com
o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária, bem como adotar as providências e exercer as
competências da FISCALIZAÇÃO previstas neste Edital e seus anexos.

ünicef(ffiJ

11.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em| nome do proponente vencedor,
para crédito na conta correpte por ele Indicada, em m_oeda corrente naciònalj em^até 30 (trinta) dias, contados
da data da entrada nd. protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal emitida com.base na medição previamente
aprovada pela Fiscalização. |íj
11.2. As medições serão realizadas a cada 30 dias corridos;cle-servlçòs, sendo considerado o início da contagem
do prazo a data de recebimento da ordem de serviço. '

11.3. A contratada deverá dar^ entraãa>no boletim dé rnedição.-dos serviços, executados com base no
" i| r 1 • • • V*. <- - - li .

cronograma aprovadowigente, no setor dé protocolo da,.Prefeitura Municipal de'São Joâo dos Patos - MA,
acompanhada da solicitação dejsagarríento (Anexo X),.e das certidões negativas de^débito Junto ao INSS, FGTS,
Certidões Estadüais e Municipais, Fazenda'Federal e Certi^ão Negatlv^?dé-Débjtõs Trabalhistas, para análise e
ateste da FiscalÍzação,|jsendo abértO''um processo administrativo específico para os pagamentos relativos ao
contrato. ' j[ " ••

!• '.• [! ' . i •
11.4. A aprovação da rnedição deverá ser efetuada-péla Préfelturá de São João dos Patos'pOr meio do setor
competente no prazo [máximo de.5(cinco) dias a.contar;da ^data-de-entrada no ^protocóloí desta Prefeitura
Municipal do boletim de medição dosserviços executados.' ' > I ; li

11.5. Aprovada a medição, a Contratada será convocada para dar entrada no protocolo para juntada aos autos
da sua Nota Fiscal em duas

processo de pagamento.
/ias, que será encaminhadaà Secretaria Municipal de Finanças, para que conduza o

'y i1
t ' lii j [S, , 'j

11.6. Além dos documentos exigidos no item 11.3, para a' primeira medição dq serviço, deverão ser juntados
ainda os seguintes documentos:

; .M • - . •• - •a) Registro no CREA/MA (Ariotaçâo de Responsabilidade Técnica.-. ART);
' t' • - • ' . • V •

b) Uma cópia do'Çpntrato;

c) Uma cópia da planilha orçamentária;
1

d) Umacópia da ordem!de serviço;

11.7. A última médiçãoisomente será paga após o recébimento.provisório dó'sèrviço objeto desta licitação e
contra a apresentação das CNDs do INSS e da Fazenda Federai, 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 fiscalj já deverão estar descontadas as eventuais multas eoutros 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-
financeiro aprovado, não representam direito antecipado de recebimento do CONTRATADO, podendo no
entanto serem pagos, a critério exclusivo da Administração e mediante disponibilidade financeira.
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11.10. Nos casos de eventiuais 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 adimpiemento da parcela, terá a aplicação da
seguinte fórmula;

EM = 1X N X VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;
N= Número dé dias entrea dataprevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP s Valor da parcela a ser paga.
I= índicede atualização financeira =0,0001644, assim apurado:
I=(TX/100) I=(6/100) I=0ja001644

365 365 ] I
TX = Percentual da taxa anua! = 2%.

11.11. Aatualização financeira prevista nesta cláusula, sefòr^o casó, será incluida'na fatura^npta fiscal seguinte
ao da ocorrência. ) I "i
11.12. Não será aplicada a taxa^de.atuaiização-financeira^prevísta nósubitem 11.10 acihia,'quando o atraso de
pagamento se der em;.funçãólle atrasos na liberação;dos recursos,pelei, órgãõ;concedente responsável pela
transferência dos recursos financéirqS:para custeio do objeto da presente licitàçãb;.y •
(12. inadimplementoIeIs^ncões

12.1. Ainexecução parqial jou total do objeto deste contrato .e a"práti,ca de qualçiuer dos atos indicados na
Tabela 1 abaixo, verificado o nexò causai devido à ação-ou à omissão'da {CONTRATADA, relativamente às
obrigações contratuais.-em

nesse contrato, observandp

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária de

questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e
seo contraditório e a ampla defesa,,conforme lístadòja segulr:

r - * »

participação em licitação e impédimento-de contratar com a Prefeitura Municipal
de São João dos Patos, Èstaáo do Maranhão, por prazo 'não'supenor'a O2'(doisi anòs;.
d) declaraçãodejnidoneidadê para licitar ou contratar com a Administração Pública!

12.2. Poderáser aplicada a sanção de.advertência nas seguintès condições:

a) descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contrátualmente, è nas situações que
ameacem a qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonial ou humana, desde que nãb caiba a aplicação
de sanção maís grave;

possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos -serviços da Prefeitura
Patos7MA,"a critériò dò Fiscãi"dÕ'Co'ntrãtõ', dèsde'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. '

12.3. Poderá ser aplicada muita nas seguintes condições:

b) outras ocorrências ,que
Municipal de São Jôão dos
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a) Caso haja a Inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual ou R$ 22.000,00, o que for maior. Para Inexecução total, a multa aplicada será de até 10% (dez por
cento) sobre o valor total do contrato. Para o atraso Injustificado na execução do objeto será aplicada a multa
correspondente aRS 0,05%j (cinco centésimos por cento) por dia de atraso.
12.4. Poderá ser confígürada a Inexecução parcial do objeto quando:

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

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

12.5. Poderá ser configurada a inexecução total do objeto quando o adjudicatário se recusar a assinar o
contrato ou receber a ordem de serviço e ainda quando houver atraso injustificado para início dos serviços por
mais de 30 (trinta),diasjápós aemissão da ordem de serviço. 1 ,' ] '
12.6. Poderáser configurado átraso injustificado ná execuçãodos serviços, quáhdò:

a)Ocorrer atraso injustificado dosserviços por prazo superiora 5 (cinco) dias e jnferior a 30;(trinta) dias. Após o
trigésimo dia de;atraso;e a|critérÍo da Administração, poderá.ser considerada inexecução parcial da obrigação
assumida, sem prejuízo'da rescisão unilateral da avença.' ' 1

I ' 11 '
b) A CONTRATADA deixar dè cumprir quaisquer outros prazos éstabelecídòs néste edital

'I • . / •
12.7. Caberá aitida à Contratada, nos casos de reincidência nas infrações previstas na Tabela 1, as multas
previstas naTabèlã Zábaixo: ' ' '

e no contrato.

TABELAI ! '

•1 INFRAÇÃO s' - ' ' P ^ !
GRAU

ITEM DESCRIÇÃO, 1 ' . . . i , !
1 Permitir a presença de empregado sem unifòrme,.mal.apresentado,',por ocorrência. 01

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos,serviços rpor ocorrência'. 01

3
Não curhprir hoVário estabelecido pelo contrato ou-detérnainado jaelá'FISCALIZAÇÃO - por
ocorrência.' I '' 01

4
Não cumprirdeterminação da FISCALIZAÇÃO pára controle de acesso.dé seus funcionários -
por ocorrência. 1 íi-TS li". 01

5
Executar serviço sem à utilização de equipamentos-de^^pToteçãorihdividual (ÉPI), quando
necessários;-por ocorr^ência. - •- L . _ i . i- •

02

6
Não iniciar execução de seiviçõ no5"prazos èstabelècidospelã FISCALIZAÇÃO, observados os
limites mínimoS)'estabelecidos pelo contrato rPorcTcorr^ência, ' \.l - 1;. 02

7
Executar sèryiçoj incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente; ou deixar
de providericiar recomposição complementar-por ocorrência. \. ' [, 02

8 Utilizarmatèrial!oú mão de obra inadequada na'execução dos serviços - por ocorrência. 03

9
Suspender pu Ipterromper, salvo motivo de Ijforça maior ou caso; fortultp;' os serviços
contratuais r por ocorrência. " i{ | ' 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. j 03

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

03

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

04

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

04
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por ocorrência, j

15
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato - por
ocorrência. I 05

16
Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da FISCALIZAÇÃO, sem motivo
justificado - ponocorrência. 05

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

06

TABELA 2

GRAU j CORRESPÒNDgNCIA

1 : 1 • R$2ob;oo
2 { 1 \ !• „,R$ 400,00: j

,311 r" ^ R$ 500,00 / i'
4 .;i -RS.1.Ò00,00 :í '

•Sn ] rS 3.000,00 ;i ;
; 6 1 J RSlobo,oo t, :

12.8. O somatório de todas as^multas aplicadas ao longo da execução- contrátüal; não pòdérá ultrapassar o
percentual de 10% (deZiPor|centõ)"sobré bvalor total do cpntrato.''Ãtingiío.esté limite, aAdministração poderá
deciarar a inexeçuçãotptàl'do contrato: ; \

12.9. Suspensão temporária de participarem ilcitação e impedimentps.tíexontratar com a prefeitura Municipal
deSão João dos Patos/iyiA: t ' ' <

12.9.1 Asanção de suspensão do direito de iicitar e de contratar com a Prefeitura MunicipaLde São João dos
Patos/MA, de que trata oir^dso i|i,-art. 87, da Lei n.2 8:666/93; poderá ser apíicada àCONTRATADA, por cuipa
ou doio, por até 2 (dois) anos, noxaso de inexecução parclai dp objeto, conforme previstoino item 12.4 destaciáusula. j ' :,
12.10. Declaração de inídoneidade parallcítaroucontratarcom a Ãdministraçãq Púbüca:

12.10.1 Asanção de declaração de inldoneidade para.iicitar ou cpntratar.com á!,Àdmlnistração Pública, prevista
noinciso iV, art.87, da Lei n ®8:666/93;-ppderá seriapíicadaí dehtfe^outfbs çasòs, quando a Contratada:

definitiva por ter,praticado, pdr TnéÍós;dòros'òs, fraude fiscal no Tecolhimento dea) tiver sofrido condenação
quaisquer tributos; " j
b) praticar atos ilícitos, visan do frustrar os objetivos dá licitação;

I
i !

c) demonstrar, aqualquer tempo, não possuir idorieidade para licitar ou contratar com apféfeitura Municipal
deSão João dos Patos/MA, em virtude de atos ilícitos praticados; ' ' 1 ! /

d) reproduzir, divulgar pu 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 iicitatório,
que venha ao conhecimentO|da CONTRATANTE após aassinatura do contrato;
f) apresentar, à CONTRATANTE, qualquerdocumento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo
de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do contrato, a manutenção das condições
apresentadas na habilitação;

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

multa. ;

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

12.13 Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a Contratada obrigada a recolher a importância devida no
prazo de 15 [quinze] dias, ajpartir da notificação, através de DAM, devendo ser apresentado ocomprovante de
pagamento aesta Prefeitura, sob pena de cobrança Judiciai. ^ ^
12.14 Esgotados os meios administrativos para cobrança'do valor devido pelajContratada aò Contratante, esta
será encaminhada para|inscrição em dívida ativa. - ; / t I

12.15 A aplicação das penãlidades será precedida da concessão da oportunidade de contraditória e ampla
defesa por parte':do adjudiçatáriò, na forma da lei. , ' |í • í '

unicef^

[13. FONTE DE RECURSÓIÊlDbjAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 As despesas decorrentis dp objeto'desta licitação còrrerão à-cohta dá seguinte dotaçãáorçamentária;

0216 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ' .i-; J •
02 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00 ^ ;
10 Saúde • ; •'' i ;
10122 Administração Geral ^ 1 -• j,
10 302 0031 2108.0000lcONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO EREFORMA DE UNIDADESjDE^UDE MEDIA COMPLEX.
4.4.90.51.00 Obras Einstalações ' '' '

; . 'y

[l4. DA VISTORIA

14.1 A critério do licitánte
licitação para inteiràr-se das

i)

o mesmo'poderá vistoriar o ipcal;dnde será executada o se^iços objeto desta
condições e graus de dificuldádesiêxistentés, podendo tái vistoria ser realizada até

osegundo dia útil anterlorj ao dà-apresentação das propostas,-erh-companhia :de servidor(a) da Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Urbanos da-Prefeltura Municipal de SãoJoão doslPatos, Estado do Maranhão.

14.2 APrefeitura.Municipai jde São João dos Patos colocasse à-dÍspòsÍçããpara|agenclamento de visitas ao local
dos serviços, o qual deverá ser previamente solicitado à Secretaria Municipal de Obras e Serylços Urbanos, das
08 às 13 horas [Horário local!). 1j j f° '!

1 ] J Ij
14.3Tendo em vista a não obrigatoriedade dá realização da vistoria, a slmplés pa^icipação 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 editai, razão pela qual, os iicitantes rião' 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.

jlS. GARANTIA DE EXECÜ^p '

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

a) Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública

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

1
a.2 Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do valor correspondente à garantia deverá ser
efetuado em conta corrente da PMMN - Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão na
CONTA CORRENTE: 13.021-4, AGÊNCIA: a603-3,:P MSAO JOÃO PATOS MA ISS,^ BANCO DOíBRASIL.

, ' I) s •b) Seguro Garantia, med ante entrega da competente apólice, no original, emitidaj; por entidade em
funcionamento no País, ém nome da Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Éstádp do Maranhão,
cobrindo oriscojde quebrando Contrato, devendo conter éxprèssámente cláusula dé atualização financeira, de
imprescritibiiidade, ínalíenabilidade e de irrevogabílidade; assirn como prazo de ^validade de no mínimo 60
(sessenta) dias além do^fim do^prazo de vigência do contrato. j
c) Fiança Bancária, medianteentrega da competente carta dê fiãnça-bancária, no original, emitida por entidade
em funcionamento no.Vaísj em-nome da-Prefeitura Muriicipal de São João ips;Pâtos, Estado do Maranhão,
devendo conter expressamente Cláusula de atualização financeira, de imprescrrtibijidadé, Iriailenabilidade e de
irrevogabílidade, assim como prazo de validade de no rriínimo 60 (séssênta}xdias'além do,fim do prazo de
vigência do contrato, 'j • í i •'
15.3 APrefeitura Munícipallde São.João dos Patos, Estado^clo Maranhão poderá descontarão valor da garantia
de execução toda e qualquer inhpórtância que lhe for dèviclà^ á qualquer título; pela Contratada, inclusive
multas. • ij ' ;j ' !
15.4 Utilizada a garantia, a Contratada obriga-se a integraiízá-la noprazp de 15 (qujnze) dias úteis contados da
data em que for notificadaformalmente pelo CONTRATANTE, sob péna de ser descontada na fatura seguinte.

j ; ' 'k' í
15.5 Será considerada extinta a garantia: 1 ,

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização.para o levantamento ide importâncias depositadas
em dinheiro a título', de] garantia, acompanhada-de'.declaração-_da A^dministração;, mediante termo
circunstanciado, de quêiO CONTRATADO cumpriu todas as.cláusulas dò.cohtrato; i ;

} \ • \
b) no término da vigência dó contrato, caso á-Administração não comunique a ocorrência dê:sínistros.

s; - I j- (I

16. RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

16.1. Concluída os serviços. esta será recebida proyisoriamênte,'̂ peio responsáyeí porseu acompanhamento e
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação
escrita do Contratado. í /

1 j ; f- ,

16.2. A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório dos serviços, caso haja inconformidades
significativas quanto às especificações.

16.3. No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório, estas serão relacionadas em
documento anexo ao termo|cÍrcunstanciado edeverão estar corrigidas até orecebimento definitivo.
16.4. O recebimento definitivo dos serviços será efetuado por servidor ou comissão designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação,
ou vistoria, que será de até' 60 (sessenta) dias contados a'partir do recebimento provisório, que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.s 8.666/93.
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16.5. o recebimento, provisório ou definitivo, não eximirá a Contratada da responsabilidade civil pela solidez e
segurança dos serviços, nem'da ético-profissíonal, pela perfeita execução do contrato.

[17. SUBCONTRATAÇOES

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

17.2. Toda e quaiquer subcontrataçâo deverá ser solicitada, por escrito, à Prefeitura Municipalde São João dos
Patos/MA, pelo representante legal da contratada, na qual constará a descrição dos serviços a serem
subcontratados, bem comp.|a indicação da empresa aser subcontratada,.que deverá comprovar no mínimo a
sua regularidade fiscal eítrabalhista. - ' 1 ^ ' y

- ' 1 ' , !i17.3. Os subcontratados deverão xumprir e fazer cumprir/ ,pòr seus prepostos pu [çpnveniados, leis,
regulamentos e posturas, )em como quaisquer idetefminaçõés ernánadas! das/autoridades competentes,
pertinentes à matérià objetc da contrataçâp, cabendo-lhe a responsabilidade çelas conseqüências de qualquer
transgressão de seus pr|pos:os ou'cbnyenéntes. " ' _•_ '
17.4. Não poderá sersubcoiitrátada ã totalidade do obietò còhtràtado: ' 1"! !l

"- ri - v" r ' — _ i ' ti

[18. DISPOSIÇÕES GÉRAÍ^

18.1. Ocorrendo feriado[bu:ponto facultativo na data dadiçjtáção,'a sessão púbiicà/será realizada no primeiro
dia útil subsequente, nòimesmp horário elocal. y ' ' .[Tp ^ \

licitado sujeitarti-se aitodbs-psisèus ternibs/.conkções, normas, especificações e
comprpmeten^o-se a curnpri-los plenarnenbPecaihdb do direito de impugná-los

o licitante que, tehdops áceitol sem objeção; vier,; após -julgarnenío desfavorável; sapresentar falhas e
irregularidades qü&os vicieni.
18.3. Enquanto pèrdurarem
não poderão pàbticipan da

18.2. Os participántes.desta
detalhes do presente Edital,

18.4. A Administração pode
exatidão das informações, antes e após a ádjudicaçãb.

!'
ci'.os motivos determinantes de punições Pu áté que sejbpromovida a reabilitação,

presente, licitação as empresas que-tenharn sofrido'^penalidade resultante de
contratos firmadps anterlormente corn a.Administração, naxondjçãò de prestádoras deserviços, fornecedoras
ou empreiteiras.^ ^ ^ kf

á, a sèu critérió; inspecionar.as-instàleções-das lic!tarites,-assim como verificar a

18.5. Os períodos de tempo e os prazos referidos nestè Édital serão contados em dias consecutivos, salvo
disposição expresVa em contrário. í

18.6. Os licitantes poderão colher inforrnações adicionais eventualmente necessárias sobre/b certame Junto à
Comissão, na forma.indicada no preâmbulo/ ' ' '• ''• .5

18.7. Alicitante,.declarada \ençêdorà deverá apresentar no àto da assinatuija cjpjcoptráto comprovação de
vínculo empregatício dejum profissional técnico.em segurança do;trabalhó,atravbs.de contrato de trabalho.

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

18.9. A Prefeitura Municipal de São João dos Patos poderá homologar, anular ou revogar a presente licitação.

observadas as formalidades legais.
' I

18.10. Este Edital e seus Anexos, que dele fazem parte integrante para todos os fins e efeitos, se encontram
disponíveis para consulta e obtenção de forma gratuita no endereço indicado no preâmbulo, em dias úteis, no
horário das OShÒOmin às 13h00min.
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18.11. Os interessados que| obtiverem este Edital na forma do parágrafo anterior poderão dirimir eventuais
dúvidas sobre o ProjetOiBásico desta licitação junto a Prefeitura Municípai de São João dos Patos, locaiizada na
Av. Getúiio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA, em dias de expediente, no horáriodas OShOOmin às IShOOfnin.j
18.12. Quando se tratar de certidões ou documento equivalente, em que não possuem validade ou a validade
não esteja expressa, serão considerados válidos os documentos expedidos nos 60 (sessenta) dias que
antecederem a<data da abertura das propostas.

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

Anexo I- Planilha Orçamentária, Cronograma Ffsico Financeirõí Projetp BásicoiéEsjaecificações;
j I " •'[ ' 1 i .1 '. >. f.

Anexo II - Carta de credenciamento; ,F
i .1

Vlicroémpresas e Empresas de Péqüeho Porte;' j

Anexo IV - Declaração de manutençãodo responsável técnico;

Anexo V- Declaração dè qu

Anexo VI - Modelo Carta Flê

Anexo VII - Declaração ^de sujeição áò Editai;
Anexo VIII - Decjaraçãoide (umpri.mehto doÀrt. 72, XXX!li„'da CF/88;

Anexo IX-Modelode ^ropí sta; - '<1 S .'
AnexoX-Mode^odesollçitaçãbdép_agamentp; r

5tomou conhecimento dasçondiçõèsdos trabalhps;i/s

nça;
: I..Í 1.

' 'Ãi.

! •• I,'
I „ í
:;

I ti; Vv

i

Anexo XI- MinutadoÇohtrato;

Anexo XII - Modèlode Çpm
i. • ' -í

Anexo XIII - Modelo dejCom

Anexo XIV - Modelo de<Dec

)osição dp BDI;

posição dé Encargos Sociais;

aração, conforme alínea a, do subitem'5;2.5 do Edital;j >.

Anexo XV- Modelo de becláraçâo de inexistência de fato impeditiyode^habiiitáção.!

Anexo XVI - Termoíde Recebimento Provisório.
" 7 I -

Anexo XVII -Termo;de Recebimento Definitivo. i: i j

i Sãò Joâodos^Patòs/MA, 14

:
•i ^

a}!-'"'•f,' '

Kairo Coelho de Sousa Corrêa

Secretário Municipal de Saúde
Portaria n2 209/2021

-i:

de dezembro de 2021.
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PROJETO BÁSICO

\v tt W

unicefí®

OBJETO I
Contratação de empresa especializada para a Reforma e Adaptação do prédio onde será instalado o CEO
(Centro de Especialidades Odontológicas) no Município de SãoJoão dos Patos- MA.

PRAZOS I
O prazo de execução do objeto será de 03 (três)-meses, conforme Cronograma FfsIco-FInanceiro, a
contar do recebimento da Ordem de Execução de Serviço. 1

VALOR ESTIMADO.DA CONTRATAÇÃO: I • .
Valor Estimado Total: R$ 130.413;68 (Cento e trinta mil, quatrocentos éitreze reais e sessenta e oito
centavos), conforrríe planilhas orçamentárias, parte integrante do Projeto Básico—ANEXO 1do presentecentavos), conforrne planilhas orçamentárias, parte integrante do Projeto
Edital.

EMPREITADA: ( x ] Preço Global
ADJUDICAÇÃO DO.bBJETO:-> ( x j-Globai

LOCAL DE EXECUÇÃO: ,j . , ,
Município de São João dos Patos/MA^"

UNIDADE RESPONSÁVEL PELOPROJETO BÁSICO
Setor de Engenharia Municipal i -

\A

Saúde

UNIDADE FISCALIZADO

Secretaria Municipál de

Preço Unitário
Rof Lote."

LOCAL ONDE PODERÁ SER EXAMINADO EADQUIRIDO OPROJETO BÁSICO;. v j;
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, localizada na Av. GetúlioiVargas, 135, Centro - CEP:
65.665-000, São João dosPátos/MÀVSaja da Còrnissão.PermaneriteVdê Licitação-CPL. •'

í. . 'Í I pIv, Ili
A Planilha ^Orçamentária, Caderno'de Encargos;-Crònpgrama físico-fináncelro, Projeto Básico e
Especificações. ]\ l ' "• \\ . jj

FISCALIZAÇÃO ; | ' jl ,
tura Municipal de SãoJoão dos Patos, por equipe cornposta de:engenhelro(s),

ACOMPANHAMENTO E

Ficará a cargo da Rrefe

CONTEÚDO^A SER ENTREGUE EM CD-ROM j, •'
1. Projeto Básico, com conjunto de critérios, condições-e procedimentos estabelecidos pelo contratante
para acontratação; |
2. Planejamentos técnicos, com pranchas gráficas e documentação de base (memoriais descritivos,
especificações técnicas e/ou similares);
3. Planilha Orçamentária, cronograma físico-financeiro, lista de composição do BDI, lista de composição
dos EncargosSociais, CurvaABC.
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TOMADA DE PREÇOS NS 17/2021

ANEXO I- PROJETO BÁSICO

C

unicef®

Contratação de empresa especializada para a Reforma e Adaptação do prédio onde será Instalado o CEO

(Centro de Especialidades Odontológicas) no Município de São João dos Patos - MA.

Valor Estimado Total: R$ -130.413,68 (Cento e trinta mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e oito
centavos). , . v' í - • i !'

'íl

• r

11 ^
í ,

I * .

: í
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A . empresa

(diretores ou sócios," com- qualificação completa nofne,5RG, 'CPF, naclonaiidadê, estadò''civil, profissão e

endereço), peloi presente Instrumento de mandato, nomeia je. constitui, seu(s) Procuradbries) o Senhar(es)
, • I i • • '. ' - —i 11 'li '

(nome; RG;'CPF, nacionalidade, estado civil, prdfiissão^e endereçfo),'-'a quem •confere(m) amplos
M - • - r ^ •

poderes para, junto a prefeitura Municipal de São João dos Patos, praticar os atòs necessários à representação
f 'I ' ' . t VÜ' '• "

da outorgante na licitação na modalidade de TOMADA DE-PREÇOS rí8.l7/2021,'Usando dos recursos legais e
' i • i' '

acompanhando-os, conferlhdo-Ihes, ainda, poderes especiais para ofertar proposta no caso de beneficiário da

TOMADA DE PREÇOS N8 17/2021
ANEXO II

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

CARTA CREDENCIAL

CNPJ ns

neste ato representado pelo(s) Sr.(á).v.

unicef®

,|còm sede na

Lei Complementar ns 123/2006> declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ão direito de interposição
• J , L rr ' . !llrecursos, transigir, desistir, fi •marcompromissos ou acordos,';dãndo tudo por bom firme e valioso.

de

(locai e data por extenso)

(nome da erhpresa) . . '
(Nome e assinatura-de seu^represehtante legal

I,; >

• ' 1
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CONOCRRÊNCIA NS 17/2021
ANEXO III

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

uniceff#

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA EEMPRESA DE PEQUENO PORTE

A/O

sédiad

^:r1g. n9

a na

^ CPF n9

(razão social do licitante),, inscrita no CNPJ sob o n^
' i. .a
(endereço completo), representada pelo{a) Sr.(a)

1- ^ .
. > , D E C LA R A, pára osTins do disposto na

Lei Complementar ns 123/2006, sob as sanções.administrativas cabíveis e sob
' 7

como: .!

,i'.ás.penas da lei, que se enquadra

• MICROEMPRESA, conforrr e Inc. Idc árt. 3® da Lei Complementam? 123/2006rr^A

•EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3® da Lei Cornplementar ns 123/2006.
I • '
í
),
I . . .1 • • • t,

A licítante D ECLAR A, ainda, que nâo se enquadra em qualquer das>hipóteses'de exclusão no §
j • . • •. i , J ||

4 do art. 39 da mencionada lei, estando apta, portanto, i exercer o direito'dé preferência como critério de
t • '• ^ 'I

desempate no procedimento-iicitátório'da TOMADA DE PREÇOS em'epígrafe, realizado pela Prefeitura
. í . '

Municipal de São Joâo dos Patos.' • ' / ' ' - / • ; !•

OBS: ASSINALAR COM ^fX" L MA DAS ÒPXÕES

(local e data''por:extenso)

(nome da empresa)

(riome e assinatura do representante legai ou procurador)
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TOMADA DE PREÇOS NS 17/2021

ANEXO IV

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

unicef^)

! DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A Empresa

legal; declara- perante

^•CNPJ nis

a -Prefeitura Municipal 'de -São. Jõão

. por,seu representante

dos Patos',, que o Sr.

(nome e profissão), CREA ns ^ será^indicadolcomo responsável
ii,

-1
técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebirnénto definitivo do

objeto, caso seja vencedora doceftame.

Declara, ainda;.c
i

Igual ou superior à do substí

í (r

ue,.se inevitável, a substituição será feitá por profissional; com qualificação técnica
'í ij.

:uído e com prévia anuência da,Prefeitura.Municipal dé São João dos Patos/MA.
u . • • ! i ' ! ''

(local e data por éxtènsò)

ií

i • •

(nome da emj5résa) • j".
orne e assinatura dorepresentante legal óu-procufadbr)
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TOMADA DE PREÇOS m 17/2021
ANEXO V

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

unicef'.S>

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

i i
r ' • 'I :

Declaro que tenho pleno conhecimento, das condições e peculiaridãdes inerentes á natureza dos
trabalhos, diante do còhhecimento das especificações técnicas définidas no fjrbjeto Básico; ANEXO Ido Edital
da TOMADA DE'PREÇOS n 17/2021, e que assumo total responsabilidade ppr esse fatoje.que não utilizará
deste para quaísquer.quest onamentos futuros que ensejern avenças técnicas'oii financeiras com a Prefeitura
Municipal de São João .dos Patos/MA. 1)^: f

i /

Cidade/Estado, XXXX d&XXXX de XXXX.

Nome e Assinatura do Representante Legai dá Empresa

' f' '

?
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TOMADA DE PREÇOS N2 17/2021

' 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 infrajassinados, declara que se responsabiliza como FIADOR e principal pagador, com
expressa renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil Brasileiro, da empresa (nome da
empresa), com sede em (endereço completo), até o limite de R$ (valor da garantia) (valor por escrito) para
efeito de garantia à execução do Contrato ns (número do contrato, formato xx/ãnp), decorrente do processo
licitatório (modalidades núpiero do instrumento convocatório da licitação-exl: PE ns xx/ano), firmado entre a
AFIANÇADA e a PrefeítuVa Municipal déSão João dos Patos/MA para (objeto daüídtação). i'

/ ! . • I:7 ;• •
2. A fiança 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 dp nãó cumprimento do contrato;

b) multas punitivas apliçadai pela FISCALIZAÇÃO ao CONTRATADO; ;
i '1 . '' " '' í

c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durantes execüção do contrato;
; ] . * / !i

d) obrigações previdenciárias e/òu trabalhistas não honradas pelo CONTRATADO; e". í
i l) I ; .V- •••;•' í . •

e) prejuízos indiretos causados à CONTRATANTE e prejuízos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato. . ' i '

] I ' . I' ^ •;
3. Esta fiança é válida por (prazo, contado em dias, correspondente à vigência'do contrato) (valor por escrito)
dias, contados a.partir de (datade início da vigência do contrato), vencendò-se,'pòrtanto em';(data).

' I •• ' í
4. Na hipótese de inadimplemento^de qualquer das obrigações assumidas p.ela AFIANÇADA, o (a) (nome da
instituição fiadora) efetuara o.pagamento das importâncias que'fórem devidas, nò âmbito e por efeito da
presente fiança, até olimitejaçimeestipuládo, no prazo de 48 (quareritaie oitoVhóras, contado do recebimento
de comunicação escrita da Prefeitüra-iyiuriiçipal deSãp Joãqdós Patps/MA.

'! ' ' -i'
5. Acomunicação de inãdimplèrr^eríto deverá
fiança. - )

6. Nenhuma objeção oü opcsição da nossa AFIANÇADA.sérá adhiitidá ou invccadã por este'F|ADOR com o fim
de escusar-se dó cumpHmeito da obrigação assurnida neste ato e ,poreste instrúiriento perante a Prefeitura
Municipal deSão João dos pkos/MA. ií

•• I I í 11 !'7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo< pagamento de quaisquer despesas judiciais e/oujextrajudiciais, bem
assim por honorários ádvoçatícios, na hipótese da Prefeitura Municipal de|São João dos Patos/MA se ver
compelido a ingressar em juízo para demandar ocumprimento da obrigação aquè.^refére apresente 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
ínadimplemento da AFIANÇ/j^DA, ou termo circunstanciado de que aAFIANÇADA 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. '

3 ocorrer até o prazo máximo de 90 (dias) após ò vencimento
•• ' 1 )

desta
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9. Declara, ainda, este PI/^DOR, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que satisfaz às
determinações do Banco Centrai do Brasii e aos preceitos da iegisiação bancária aplicáveis e, que, os signatários
deste instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança.

10. Deciara, finaimente, que está autorizado peio Banco Central do Brasii a expedir Carta de Fiança e que o
vaior da presente se contém dentro dos limites que ihe são autorizados peia referida entidade federal.

(Locai e data) <

(instituição garantidora) (Assinaturas autorizadas)

ÍLÍ'
•v « t

I / i

) -

l-' -J

1 . ! •
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PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
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Secretaria Municipal de Saúde

TOMADA DE PREÇOS NS 17/2021
ANEXO VII

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL

Declaramos expressamente que:

1

unicefiS^

Concordamos integralmente e sem qualquer restrito com as condições expressas na TOMADA DE PREÇOS N2
] • - • 11 j']

17/2021, bem assim com as condições dè contratação, estãbèlécldas"na minuta do Contrato que nos foi

fornecida com o Edital. >,

. . ^ . • - -. "s
i:

, - - . . . [íT''». S ij .
Manteremos válida esta Propo5ta'.pel,o.prazo mínimo de 60 (seSsenta}''dÍas consecutivos, atçontar da data da

], -'M
suaapresentação é abehura.

4 ^

I ] - . • ^ ,
Temos conhecimento dos locais e dás condições de execução dos serviços!.

•"Wf-- ,r.

"rT; "! r

i' 1;
l 1 1 " jEsclarecemos, finalmente, que o.portador desta proposta está •autcrizado|'e hábliltadoj a prestar a essa

Comissão os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como,
'>1

assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os ato's:iherentes ao procedimento

licitatório.

(local e data-por extenso)

(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
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TOMADA DE PREÇOS 17/2021
ANEXO VIII

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

unicefi®

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

empresa

^ R.G. n9

CNPJ i.n?
i-

_,"CPF n9."

i representada.- pelo(a) Sr(a)

DECLARA, para fins do disposto
i 3 y i

no inciso V do art. 27 da Lei Federal ns 8.666/1993, que inão_emprega menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigo^ ou insalubre enão emprega menor-=dé dezesseis anos, s^vo na condição de aprendiz,
admitida a partir dos 1^4 (q jatorze)-anos, nos termos do inciso XXXIII do Art.i78 da Constituição Federal de
1988.

(local e data por extenso)

^ (nome da empresa)
\ (nome e assinatura.db representante légal pu procurador)

r.
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TOMADA DE PREÇOS NS 17/2021
ANEXO IX

(PAPELTIMBRADO DO LICITANTE)

CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

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

Prezados Serihores,
/• ]

Após éxaminar e

unicef®

estudar detalhadamente o Edital da Tomada de Pr^os 17/2021 e seus Anexos,
apresentamos às Vossas Ser horías nossa Proposta de PreçbSipara execução dos serviços.

A presente firopc
e contratuais estabelècidê

comprometemos acurr!prir|ntêgralmente. ,, ;
Declaramos que esta proposta tem validade-pelo prazo de dias, contados da data de

abertura das propostas! j !•

sta foi formulada com basé'na's-especiflcações, condjções técnicas, administrativas
s no Edital da 'Tomada •dé-'-Breçós 17/2021, os quais Iaceitamos e nos

O prazo para execução dos serviços é de
recebimento da òrdem de serviço.

diasjcorridos, a contar da data do

Conta para i^depósitO'dos pagamentos das faturas: Banco:. Agência: Conta
corrente:

VALOR GLOBÁL DA PROPOSTA: R$

Declaramos que

não se limitando a, fretes,
estadia, alimentação e^.qua

10 preçq^ acima cotado estão 'cornputàdas/tòdaS|.às despesas com materiais,
mão de obra, tribütos,:!impostos, taxas edespesas, seja qualTbr'ò seu título) ou natureza,^incluindo, mas
-s encargos.sociais, trabalhistas e TiscaiViSS,,despesa^ de viagein; locomoção,

squer .outras, segundo a legislãçãp^em-vigorj representando a compensação
integral pela prestação dos serviços. ',

Indicamos comoRepresentarítè;Lègal, para assinar.oiContrato de execução dossemços:

Nome completo: )
Nacionalidade: • ' .>

^ (

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

Estado Civil:

CPF:

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

C.N.P.J:

Local e data:

<Razão Social da Prpponente>
<Asslnatura e carimbo do representante legal>

RG:
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DOS PATOS

A(o) Senhor(a)

Gestor(a) da Secretaria Muti

Referente ao Processo n^.

)
Encaminhamos em anexo a nota fiscal ns . ^ no valor total de RS^_

; ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

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

Secretaria Municipal de Saúde

TOMADA DE PREÇOS NS 17/2021
ANEXO X

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

ícipal de Finanças

/

providenciado pagamento cDnforme Informações abaixo: 11

i— !.
t,

1 i]

-• '•'
\

1

74 li
t*! '•' (

li

EMPRESA:

IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO;
OBJETO:

N9 DA NOTA DE EMPENHO:

N9 DO CONTRATÓ'(SE HOUV ER):

Apresentamos em anexoa seguintedocumentação:
(LISTAR OS DOCUMENTOS ANEXADOS)

i

Atenciosamente,

(Nome e asslnaturaido responsável pela èrnpresa)

(local e data por extenso)

!, -

I ' [ .
li • '

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

Vv ít .7

uniceftg?

para que seja
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PRCTEITUnA DE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

Pelo presente iristrurnentc
Jurídica de direltç público, por Intérrnédio-da-suá-^Prefeitura Municipal,|̂ inscrltà no'CNPJ/MF sob o n®
06.089.668/0001-33 com S2de na Áv. Getúlib Vargas,'135,-iÇentra^CÉP; 65.665-000, SãoJoão dos Patos/MA,

. Sr.a
, com

São João dos Patos/MA,.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS FATOS - MA

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

Secretaria Municipal de Saúde

TOMADA DE PREÇOS NS17/2021
ANEXO XI

(PAPEL TIMBRADO DA PREFEITURA)

MINUTA DO CONTRATO

\v ít

uniceftfi?

CONTRATO N9 / QUE ENTRE SI

CELEBRAM O MUNICÍPIO. .DE SÃO JOÃO DOS
PATOS, ESTADoj DO MARANHÃO EAEMPRESA

' • ' I , PARA
I • • NA'F0RMAABAIXO:

, de umiado, o MunicípioVdé São João do~s Patos; Estado do Maranhão, pessoa

sede

neste-.àto representado pèlò' Secretário' Municipa|-de
j_, doravante denominada CONTRATANTE,-è,^de-òutro, a-èmpresa Ti
3 J..J ^ . . ...i;- . . \ '1-I(endereço completo), inscrita [no CNPJ/MF sob tP ha, doravante

(nome)denominada CONTRATADA, representada neste ato', pelo seu- (cargo)" ^
(nacionalidade) J , (estado civil) i i . (profissão)

(domicílio) >! j . (cat;telra de identidade) ' ^ (CPF/MF) _, têm, entre
si, justa e acordada' a, celebração'do, presente Contrato de e.xecuçãoidoslserviços, na Iforma de execução
indireta, regimejde empreitada poY preço global, sujeitando-se.as.partes àÍLei Federal n» 8.666/1993 esuas
alterações e dernãis legislações aplicáveis à espécie, bem'pornoyao Edital da TOMADA DE PREÇOS n^ 17/2021,
formalizada nos autos;'do P{"ocessò Adrninlstrativo ns 021ipD9/2021,/e abs termos da: proposta vencedora, que
fazem parte integrante deste Contrato,~lndependénterr)érité dé tráriscrição, m^ediante as seguintes cláusulas e
condições: ) Í! '• ,'--i 'i

CLÁUSULA PRIMEIRA-^FUNDAMENTO LEGAL 1 j :, > '•
^ 1 ,

o presente Contrato fem| como. fundamento a Léi Federal nT -8:6^/93je suas alterações posteriores,
pertinentes e a TOMADA DE PREÇOS ns 17/2021, devidarnente:homblogadò pdiaautoridade competente, tudo
parteintegrantedesteTermo,independentede'transcriçâo. ;•' /

•i' J i! "
CLÁUSULA SEGUNDA-TOBJETO / ! ' :

O presente CONTRATO'tem
i ' ' I <

como objeto a Contratação de'|empresa especializada para a Reforma e Adaptação
do prédio onde será iristalado o CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) no.Município de São João dos
Patos - MA, sob a forma
discriminados no Edital-da

Proposta da Empresa contratada, que também passam a fazer parte integrante deste Instrumento.

CLÁUSULATERCEIRA- PREÇO GLOBAL

de empreitada por preço global, tudo de acor^do com ps''Elementos Técnicos
TOMADA-DE PREÇ0S N9 47/2021, e- deniais especificações expressas, e com a

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

CONTRATADA.

CLÁUSULAQUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
I I

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

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

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

g) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, nb todo ou em parte e às suas èxpensas, bens ou
prestações objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução
irregular ou do emprego ou jornecimento de materiais ihadequados ou désconfprmes com as especificações;
h) Observado q djsposto no artigo 68 da Lei 8.666/93, designar e manter preposto, jacompanhar e se
responsabilizar pela execução dos serviços; inclusive pela. regularidade técnica-e disciplinar da atuação da
equipe disponibilizada para os serviços; i; ' '
i) Elaborar relatório mensal
serviços realizados, eventuç
contratual;

condições de habilitação e qijalifícação exigidas para participação na-licitáção;

1) Cumprir todas as obrigações e éricargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu adimpleménto;

m) indenizar todo equalqiier dario e/ou prejuízo pèssoal-'pU:"materÍal,qué!|Rossa advir,j direta ou serem
causados por diretá oü índirkamerité, db exercício de suas atividades ou's'erern(cáusadas pof seus proposto ao
CONTRATANTE,aosusuários'ouáterceiros; i' : ' 'j

I • I: . <•'
n) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiência.estipulado pelo art. 93, da Lei Federal
n2 8.213/91. i

-. !
CLAUSULAQUINTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTEt

- Caberá ao CONTRATAÍ^TE, além dás obrigações prévistasjiq editá[^ seus anexos; ,
a) prestaras informações e osesclarecimentos quevenham,a ser solicitados pela CONTRATADA;

' -" l .1 ' ! I ' . > i .
b) comunicar àXONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execução.dos serviços e interromper
imediatamente òs trabalhos ate a sua regularização; 1: .'

\ \ ... Ij '
c) mandar refazer os serviços executados em desconformidade com o projeto básico, especificaçõese normas
técnicas, tendo a CONTRATADA á 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 corno seus prepostos, para exercer as atividades de fiscalização dos serviços oracontratados. j
f) efetuar os pagamentos nos prazos e demais condições previstas no presente contrato.

sobre a prestação dos seryiços,.dírigÍdo ao fiscal dq^cohtrato, relatando todos os
is .problemas verificados e~qua[querTato relevante ^sobre a exécuçãi do objeto

j) Manter em estoque üm mínimo de materiais, peças e componentes de repósíção regular e necessários à
execução do objeto do contrato;
k) Manter, durante toda a

'i 'I
duração^ deste contrato, em compatibilidade corri ,as ^obrigações assumidas. as
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CLÁUSUU SEXTA- PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

unicef®

- O prazo de execução do objeto será de 03 (três) meses, conforme Cronograma Físico-FInanceiro, a contar do
recebimento da Ordem de Execução de Serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -ojlicitante vencedor terá 5(cinco) dias acontar do recebimento da ordem de serviço
para o início dosserviços. |

j
PARÁGRAFO SEGUNDO - Òs 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 8.666/93.

CLÁUSULASéTIMA - GARANTIA CONTRATUAL

í i I ;
-Como elemento assecuratório 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 d|e execução nõ valor cofréspqndente ã2% (DOIS POR CENTO)'dò valor global do
contrato, a qual deverá'ser prestada emurna dasformas previstas abaixo; ^ ;

,, " '] ' , ^ i r .
PARÁGRAFO PRÍMEIRÓ - Caução em dinheiro:pu Títulos'Üa Dívida Pública -jSe a'opção dà garantia for Título
da Dívida Pública,-estes deverãoser emitidos sob a.fprmaiescritural,,mediante'registro em sistema centralizado

de liquidação e de custodia

conforme definido pela

ódia autorizado pelo/Banco Central'db:Brasilc^avalíados pèlos seus val(
>,Miríisterio'daTazéh'da. ' J .i
•? .1 •' 'V 1; '

valores econômicos.

PARÁGRAFO SEGUNDO -Se aopçãò da garantia-for Caução em Dinhèlrp^.q depósito.do valor correspondente à
garantia deverá ^ser efetuado,em (conta poupança da_(^réfeítura Municipal de<São'João dós Patos, Estado do
Maranhão, na CONTa'çORRENTE; Í3.02lW, AGÊNCIA: 0603-3, P.M'SA0 JÓAO PATOS ÚA ISS, BANCO DOBRASIL. ; j > " ^ -
PARÁGRAFO TERCEIRO - Seguro Garantia, mediante entrega.da.competente apólice, no original, emitida por
entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura.Municipaí de] Sãò João dos Patos, Estado do
Maranhão, cobrindo ojrisco de quebra dò Contrato, devendo conter expressamente cláusula de atualização
financeira, de im'prescr|tibilidade> inalienabilídade e de irrèvogabiiidade.-.assim cpmo prazo de validade de no
mínimo 60 (sessenta)diasalérh do fim do prazode vigência^do contrato/; , ^ ;

PARÁGRAFO QUÁRTCj,- Fjançà Bàncárta,' mediante "entrega da, competente .carta de fiança bancária, no
original, emitida] por entidade em''fúnciónamento no:Ràís,'ém:hoiTÍe/"d^prefeitura:Municipál:de São João dos
Patos/MA, Estado do'Maranhão;-devéhdÕ..çonter expres^mente (Cláusulaj de atualização financeira, de
imprescritibilidade; inaliena^bilidadé e deIirrevogabi!idaüe;:assim.^corno. prazo: dè.validade; de no mínimo 60
(sessenta) dias além do.fim jJo prazo de vigência do contrato. 11 •-̂ i^
PARÁGRAFO QIJINTO f APrefeitura Municipal de São João dos Patos/MA',Jpoderá descontar do valor da
garantia de execução toda e qualquer importância qüe lhe for devida, a qualquer título,'pela Contratada,
inclusive multas. '̂ ,i V'/'
PARÁGRAFO SEXTO - Utilizada a garantia, a Contratada pbriga-se a integralizá^lajno prazo de 5 (cinco) dias
úteis contados da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE, sob pena de ser descontada na
fatura seguinte. I

PARÁGRAFO SÉTIMO - 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;

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

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

02 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GO

10 Saúde

10 122 Administração Geral
10 302 0031 2108 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO EREFORMA DE UNIDADES DE SAUDE.MEDIA COMPLEX.
4.4.90.51.00 Obras EInstalações

CIAUSULA NONA-PAGAMENTO

\V tt 4'J

uniceftSJ

• Opagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nomeido proponente vencedor, para
crédito na conta corrente por ele Indicada, em moeda/correjite nacional, em jaté; 30 (trinta) dias, contados da
data da entrada no protocolo desta Prefeitura'̂ davNòta'Fiscal-.,emitida com base na medição previamente
aprovada pela Fiscalização. -

PARÁGRAFO PRIMEIRO:'/^ rnedições serão realizadas-a çada\30.'dlas jcorrldos dos serviços, ou em
periodicidade menor, aicrltérlo dá Adrninistração, sendo conslderãdo/o Início dascontagemdo prazo a data de
recebimento da ordem deserviço! ^ - ,

PARÁGRAFO SEGUNDO: Acontratada deverá dar entrada nb-bOletirn de medição dos servlçps executados com
base no cronograma aprovado vigente, no setor de; protocolo-da Prefeitura'Municipal de São João dos
Patos/MA, acompanhada da solicitação de pagamentõ^(Anexo X), e das cé'rtidõe5-negatívas!'de débito junto ao
INSS, FGTS, Fazenda Federal e Certidão Negativa de Débitos trabalhistasre Ceitidões Negativa de Débitos e da
Divida Ativa Estadual >e Njlunicípàl, para análise é ateste da. Fiscalização! sendo aberto um processoadministrativo éspecíficò paija os pagamentos relativos ao contrato. . • í! '' - Ij
PARÁGRAFO TERCEIROj^ Aaprovação da medição deverá ser efetuada'pela Prefeitura de São João dos Patos
por meio do setor competente no prazo máximo de 5 (cÍnco)!dias a.contar da'data de entrada no protocolo
desta Prefeitura Municipal do bplètim de medição do.s serviços exe,cutádos. |' v •
PARÁGRAFO QUARTO: Apro^vãda amedição',.àContratadã;será„convocada para dãr entradamo protocolo para
juntada aosautósda sua Nota Fiscal em duas vias, quê^será-encamínhádá à Secretaria Muiiicipal de Finanças,
para que conduza ó processe de pagamento.

' ^ M • i i!
dos documentos exigidos np'parágrafo segundo] para a prirpeira medição dosPARAGRAFO QUINTO: Alénr

serviços, deverão.ser juntados airida os seguintes documentos:
1 i"' ^ ' f•" ;

a) Registro do serviço np CREA/MA (anotação de responsabilidade técnica -ART)," ,

b) Uma cópia do Contrato; | '' I. '
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.

Página 37 de 51



PRETEITURA 06

SÃO JOÃO
DOS PATOS

1 ESTADO DO MARANHÃO
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 Saúde

\

unicef^

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.

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, acritério exclusivo da Administração emediante 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 fórmqla:

EM =lxNxVP i
Onde:

EM =Encargos mbrátórios;
N= Número de dias entre a'data prevista para o.pagarnento e a do efetjvo pagamento;
VP = Valor da parcela à:ser paga.
I= índice de atualização financeira =0,0001644, assim apurado:.-.
I={TX/100)I ={6/100) Í=0,b001644 '

365 365

TX = Percentual da taxá'anual = 2%. -õ,.
? 1 .r !

PARÁGRAFO DÉCIMO:' A atualização financeira prevista- nesta cláusüla sè-fpr .o caso; será incluído na
fatura/nota fiscal seguinte ^o da òçbrrêncià. | •
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO:' Não será aplicada a taxa de atualização financeira previstVho subitem 11.10
acima, quando oatraso dej pagamento se der em função'de atrasos ná libéráçâp dos recursos pelo órgão
concedente responsável pela transferência dos recursosi financeiros .pára jçustejo do objeto da presente
licitação. • "i '• í.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES >' .

i' J - " 'i
- Este Contrato poderá se alterar, medlante as devidas justificativas:" . I • I

a)unilateralmentepelaCONTRATANTEquando: ' i-• !

a.l) houver rnodi
seus objetivos;

í ^
a.2) em decòrrên
licitadas, inclusive

b) por acordo das paHes,
8.666/1993 e suas alterações.

icação.no projeto.básico oü dás'especificações, para melhor adequação técnica aos

:ia de acréscimo ou supressão quantitativa do seu^bjeto, nas jmesmas condições
quanto ao-preço, observados os limites previstos nã Lei-n^. 8.666/93;

' !*" '' '
mediante Termo Aditivo,, nas demais hipóteses admitidas |ná Lei Federal n^

J

PARÁGRAFO PRÍMEIRO - Asupressão poderá, mediante acordo entre as partes,'ultrapassar o percentual de
25% (vinte ecinco por cento').
PARÁGRAFO SEGUNDO - O contrato poderá ser prorrogado de acordo com o Art. 57 da Lei Federal ns
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DIREÇÃO DOS SERVIÇOS

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

CLÁUSUU DÉCIMASEGUNDA- FISCALIZAÇÃO
I

- Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, o contrato será fiscalizado pela Prefeitura
Municipal de São João dosj Patos/MA, através de equipe composta de engenheiros, arquitetos etécnicos
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 - /Vs atribuições da fiscalização do;contrato são aquelas previstas no projeto básico
anexo aeste edital/além das estabelecidas na legislação em vigor. jf." ^ i{ ,

• ^ I ' . j' - ' 3 ' }:
PARÁGRAFO TERCEIRO - As decisões e providências quê ultrapassarem a competência do Fiscal, deverão ser
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção,das medidas convéniéhtes.

f J ' '•* • ' i" 'ij 'CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA ^RECEBIMENTO . . j./-; j
- O objeto desta licitação será recebido pela Prefeitura Municipal de Sãò ;^oão dos IPatos, através da
Fiscalização, em conformida'de'com oprevisto no Art. 73-da Lèl n" 8.666/93. ^ \ |

M i - -N / • .'i
PARA6RAF0 PRIMEIRO - Concluído o,serviço, esta será^recèblda provisoriamente; pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização; mediante .termo circunstanciado, assinado pejas partes, èm até 15 (quinze)
dias da comunicação esaitaj do Contratado.
PARÁGRAFO SEGUNDO -^ FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório doi serviço, caso haja
inconformidades significativas quarito às especificações. 1;' '. ( '
PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de inconformidades que não Impeçam-o recebimento provisório, estas serão
relacionadas em docurnento anexo ao termo circunstanciado é deverão estar^corrlgldasiaté o recebimento
definitivo. 'l i '! íi ' i " • i
PARÁGRAFO QUARTO \ Orecebirnentò defínitlvo do serviço sefá.efetuàdo porservidor ou comissão designada
pela autoridade competente, mediante.termo clrcunstancIadjaVassinádb.pelas partes, após o decurso do prazo
de observação, óu vistoria, quésérá.^e até.60 (sessenta),dias cpntadps-a-partíndó recebimento provisório, que
comprove aadequaçãp|do objeto ao5>termos contratüais,"bl5seiVadó ò7d^s)3bsta^ 69 da Lei n.B 8.666/93.
PARÁGRAFO QUINTO Ío recebimento, provisório ou definitivo,, nãõ>xlmlrá aContratada da responsabilidade
civil pela solidez ê segurança doserviço, nem da étlco-profíssiohãl>'pela perfeita execução docontrato.

CLÁUSULA DÉCIMAQU^RTA >INADÍMPLEMENTO ESANÇÕES | ' 7 :j
- Ainexecução pardal òu tolaído objeto deste coritráto e a prática déqualquer dos,atos Indicados naTabela 1
abaixo, verificado o nexo causai devido à ação ou à omissão da CONTRATADA;' relativamente às obrigações
contratuais em questãòj torpa passível aaplicação das sanções previstas na legislação vigente enesse contrato,
observando-se o'contrá'ditório e a ampla-defesa, conforme listado a seguir: ' '

a) advertência;

b) multa;
i

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

d) declaração de inidorieidade para licitar ou contratar com aAdministração Pública.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Poderá ser aplicada a sanção de advertência nasseguintes condições:
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a) descumprlmento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente; e nas situações que
ameacem a qualidade dos serviços, ou a Integridade patrimcnlai ou humana, desde que nâo 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 Piscai 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 péia empresa e o cronograma-físico financeiro apVêsèhtadò ^e aprovado pela
FISCALIZAÇÃO. , | '
PARÁGRAFO SEGUNDO:rPoderá ser aplicada multa nas seguintes condições:

a) Caso haja a Inexecução parcjal dõ'objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual ou R$ 22.000,'00, o que for maior. Rara ínexeçução total, a multa aplicada será de.até 10%(dez por
cento) sobre ovalor total dojcontrato: Para oatraso irijustlíícadp na execução do objeto será aplicada amulta
correspondente a R$ 0,05%(cinco centésimos por centoj^por dia de atraso. • . íi

PARÁGRAFO TERCEIRO:j'Poderá serconfigurada a Inexecuçâo parcial do objeto'quando; i
l j I 1

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

b) Ocorrer o descumprimentoou cumprimento irregular de cláusulascontratuais. '' ; :

PARÁGRAFO QUARTO: Pode'á ser configurada a inexecução-total db objeto quando o adjudicatário se recusar
a assinar o contrato ou receber a ordem de seryiço é ainda^quar}do'h'ouyér atraso injustificado para início dos
serviços por mais de 30 (trintia) dias^após aemissão da ordern.de.serviço. ^ ^ \
PARÁGRAFO QUINTO: Poderá sercohfigurado atraso Injustificado'na.execução'dos serviços,|quando;

a) Ocorrer atraso injustifícado dos serviços.por prazo superior a'S!(cInco)'dias e inferior a 30 (trinta) dias. Após o
trigésimo dia de atraso e a critéríb.da Adrhinistração, poderá sèríconsidérada ín'execução parcial da obrigação
assumida, semprejuízo da rescisâç unilateral dãavença. i ' í, ;; ' \

b) A CONTRATADA deixar de

PARÁGRAFO SEXTO: Caberá
as multas previstas na Tabela

:umprír quaisquer outros prazòs estabelecidos neste edital e no;contrato.

ainda àXontratada, nos casos de reincidência nas infrações previstas naTabela 1,
2 abaixo: ' .i

TABELÁ 1

! 1 INFRAÇÃO „ i • . /
GRAU

ITEM DESCRIÇÃO 1 íi

1
Permitir á presença de 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
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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

8
Utilizar material ou mão de obra inadequada na execução dos serviços - por
ocorrência, j

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. | • i •—-— 03

11
Destruir ou danificar documentos ou bens.por culpa ou dolo de seus agentes -,'por
ocorrência. 1 . - .. íl.f: 03

12
Não substituirlempregado) que tènha conduta inconveniente ou incompatível çbm
suas atribuições-por ocorrência. 1;.'^

03

13
Não refázèr serviço rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos, no
contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO'-.por ocorrência. [f-^L

04

14

Não rnant'èr nós locais de serviço em tempo'Intégrál,-duranté tocl'a,a execução do
contrato o engenheiro-Indicado na assihatúra-do , contrato, Je~ previarnénte
aprovado pelartecALIZAÇÃO - por ocorrência.' . -

04

15
Utilizar as dependências da CONTRATANTE, para firis.-diyersosidp/ objeto' do
contrato-iporocorrência. !' '

05

16
Recusar-sé a €?xecutarserviçp ou cumprir.dèterminações"dá FISCALIZAÇÃO, sem
motivo justificado-pòr ocorrência. ' If ' .

05

17
Permitir situação que<crle a possibilldãdé de/causar.du. cause dàhp físico, lesão
corporal oü conseqüências letais - por ocorrência.- . li v

06

]:
TABELA 2

' GRAU,
\ » , y. CORRESPONDÊNCIA i

1 I' ' RS200,00 :

. 2 í 1 - "-RS 400,00 i;
, 3 1, 1 -• L'RS.500,ÓÕ • -
. 4 í! ] ••-VR$i.0OOÍO0.:-; . í '

5 -1 -
. . .. . • R53 oooidõ i' '

6 :) j „ • : \ . RSs.ooojqo.. í ?!

PARÁGRAFO SÉTIMO: Çsoriiatório de todas as muitas aplicadas ao longo da execução contratual não poderá
ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do cpn^tráto. Atingido este limite, a
Administração poderá déclaijarainexecução total dò 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 oinciso iil, art. 87, da Lei n.s 8.666/93,
poderá ser aplicada à CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de Inexecuçãoparcial do
objeto, conforme previsto no parágrafo Terceiro desta cláusula.

PARÁGRAFO NONO: Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; A
sanção de declaração de Inidoneidade para licitarou contratar com a Administração Pública, prevista no inciso
iV, art. 87, da Lei n.» 8.666/93, poderá ser apiicada, dentre outros casos, quando a Contratada:
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a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

' I
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;

-iO "''Up

e) ocorrer enn ato cjpituiadò conio crime pelã; Leij n2. .8.666/93;-praticado durantejo procedimento
licitatòrio, quevénha

4' - I *
f] apresentar, à CON
objetivo de pafticipa
das condÍções'aprese

I h-'?

aòfconhecimento da GONTRATANTEapós a assinatura do contrato;

RATANTE, qualquer documento falso ou.fálsificadp/no todo qü em parte, com o
da íicitação^ou para comprovar, durahtè a execução do contrato, a manutenção

rifadasna habilitação;

g) cometêriinexecução total do objeto, conforme.prevlho n^item^l^ des^a.cláusula. .
PARÁGRAFO DÉCIMO: Às sánçõés.de advertência, de suspensão^tempòrária.dò diréíto de participar de licitação
ou de contratarxom a|Prefeitüra:MuhicÍpal de São-^Jòão cios,Fàtós, '̂̂ Estado dq^-^Maranhãp declaração de
I I4 ^ Ai4 ^ 4 a 1 AAA^..A+At.^ ..AA..- A A !A1Â AAAAA ^.'iI^ITaA AA4 Aé" AA / AAé" «AaI|AÁ4aA A ^AA^AA^a4aj contratar"com a Adrriinistração.Pública,pode 'âo>ser aplicadas à Contratadainidoneidade para licitar o
juntamente com:a de multai

' •• 'i' . • " <•' " ' "í ' \PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO:.O valor da multai-^àplicàda após ò\regular prdcesso'̂ administrativo, será
descontado de pagamentos^ sventuálrnente devidos pela Prèféitúra Municipal de SãoJoão dos Patos, Estado do
Maranhão àContratada^: l| | | "
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDÒ:\Se o valor do pagãménto'for.,ihsufícíentei fica a Contratada obrigada a

I í "1 " ' l' " •" ! - > 'í I t i '•recolher a importâncíai.devl(jJa,n '̂pfazo>de.'lS (quinze) dias, a partir da nòtjfiáção, através. de DAM, devendoser apresentadoío compVov^nte^dè,pagamento aesta.Prefe(tura7sòb'pená'de cobrança.judiciai.
PARÁGRAFO DÉCIMO. TERÇEIRp:'.'Esgotados"'qs rtieios, adt71inistrati^s^paraj;cóbm^ dojívalor devido pela
Contratada ao Contratante, esta sérá-encamirihada.j3_ara:insçrl'çãd em dMda ativa}-' -.f. j: •̂
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO; Aáplicàçãp dás penãlidáde\sejrá;pféc^dãjda;dohc dá^oportunidade de
contraditório eampla defesa por pàfté do adjüdicatário, na formájcia lei;-'" * ' ' ^"

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTàL-DA AMPLA DEFESA / 7; r";
PARÁGRAFO ÚNICO: Na deúisão de aplicar.qualquer üma dèssas penalidades, acima;rnenciqnadas, são cabíveis
recursos, sem efeito suspen^ivo: - *. ; . •-' " " 1

a) Represénfaçãol do prazo de 02 (dois}-dIas úteis contados dá ciência da decisão; /
b) Recursos para |̂autòridade imediatamerité Wperior, no ,prazo'de 02f^(dòls)-dias úteis, contados da

ciência do indefêrÍmenTõ~dó"^ídc) dè reconsídefiçâõ.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA JRESCISÃO
- A inexecução, total ou parcial, do contrato poderá ensejar a rescisão, com as conseqüências contratuais
previstas na Lei^n® 8666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Arescisão do contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 daTei n^ 8.666/93.
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PARÁGRAFO SEGUNDO, - No caso de rescisão provocada por ínadimplemento 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.

PARÁGRAFOTERCEIRO - 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
úteis para se ,manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o Contratante adotar,
motivadamente, providências acauteladoras.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMaL DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIROl ACONTRATANTE,não adniitira quaisquer alteração do}térrho pu especificações, salvo
casos especialfssimosi á|seu|excluslvo critério, suficièntemênté justificados êfuhdàmehtadqsx^ anecessária
antecedência, estudo técnico e osdevidos registros! - ; ^ ^

^ j ' ' ' 1 • 'i'
PARÁGRAFO SEGUNDOÍA (^ONTRATÃDA somente poderá süb/eirjprèitár aéxecução dos Sewlços com aprévia
concordância dá CONTRATANTE: ficando, neste caso, sòlldáriamente résponsávéli "perante a CONTRATANTE,
pelos serviços ou instalaçõeí executadas pelos subém'pr'éit'elrps>/ ainda, pelas cpnsequênclásídos fatos e atos a
eles imputáveis'. • ; | • - ; '' ".C ; T"-', p |i "
PARÁGRAFO TERCEIRO: Aos coritratádòs.de sub empreitádàs,.jncprpõrJr-sè-ão,J ae pleno direito, todas as
cláusulas destei'Instrumeh o> relativas às responsabilidades, e. dèyéres diâ^í jCIONTRATÁbA para com a
CONTRATANTE.;- - | ; '. fP-'VÍ//
PARÁGRAFO QUARTO:'.,A seu exclusivo critérip, aXONTf^TANTE -ppderá^ autorizar a CONTRATADA, a fazer
cessão total ou parcial^deste CONTRATO, mediante iavratúrVdo-termo "de cessão; atendldás, em relação ao

V- j I . , B . í(^ l" i t i ' t ''
concessionário sub-fogado com tòdos os direltos e obrigações.do cedente,<decórrentes deste Instrumento.

' t I -• • •• I ' « - ii
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA^ VIGÊNCIA

O presente instrumentolterc

CLÁUSULA DÉCIMA NONA -

CLÁUSULAVIGÉSIMA- PUB

EsteCONTRATO será publlcc
1993. : I

il

vigêriclaaté XX de xxxxxxxx de xxxx,'̂ podendo ser alterado rhediànte termo aditivo.

DOS^ACRÉSCIMOSÓU SUPRESSÕES i - < I VT- ?

ACONTRATADA^ obrigasse aaceitáf, nas mesmas condições contratuais,: os acréscimos oujsupressões que se
fizerem necessárias há éxecjção dos serviços, dó valor-Iríiclál atuaílzadq-dp contrato, nos.termos do art. 65, §
19 da Lei ns 8.666/93.

•ICACÃÒ
v'T?

do, em'resumo, na Imprensa Òficiab/hos termos da Lei n® 8.666'de 21 de junho de

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- DO REAJUSTE

- Os preços dos, serviços objeto^ deste contrato^ poderão ser reajustados, pelpMndlce.Nacional de Custo da
Construção do Mercadò-(IN^CC-M), mediante-sollcitação db CONTRATADO, após''0-ínWregno de 1(um) ano
(computadas as eventuais prorrogações) contado da data prevista para apresentação da proposta, ou do
orçamento a que essa proposta se referir.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não 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.
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PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLÁUSULAVIGÉSIMA SEGUNDA - CASOS OMISSOS

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

CLÁUSULA VIGÉSIMATERCEIRA-FORO

Fica eleito o Foro de São

renunciando as partes, a
contratados, assinam este CONTRATO em 03 (três) vias de igual teor e forma, pára ürh só efeito.

João dos Patos/MA, para dirimir as questões oriundas do presente CONTRATO,
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E assim, por .estarem justos e

São João dós Patos/MA, xxxdé xxxxxxxxxxxx de xm: ;

^Pela CONTRATANTE:

' Secretario Municipal de:..

. • >."•

Pela CONTRATADA

Representante da.Empresa

r". .

'f',: '
• 'S t

I i

i i =

ÍS..';
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TOMADA DE PREÇOS N2 17/2021
ANEXO XII

(PAPEL TIMBRADO DOLICITANTE)

"MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BDI"

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

OBJETO: Contratação de eiripresa especializada para a Reforma e.Adaptação do prédio onde será instalado o

CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) nó Município de São João dos Patos- MA.

ii:
1 1,1
pESCRlÇÃO

VALORES DE REFERÊNCIA-^ l Taxas Adotadas-

%MÍNÍMO . MÁXIMO ^f MÉDIA í
Risco r. V .-r 1

l ' • . ii

Despesas Financeiras ; Ür - li'

Administração Centrai \ • Vv" --r- •'-S\ 5 |:
f í " j i;

Lucro . '! i

Tributos (soma dos Itens absjixo) • r

• '• 'í j •
, , t -f, 1 •

COFiNS ! J 1
' i .

PIS •

iss '1 - - • ' i; :

TOTAL \ 1 . ' , i-' ! '• : :. P"
Fonte da

Pienário

.-TCU-composição, valores dê"fefei;ência è.fórmu|a do BDI: Acórdão 325/2007.-

1 I

1' i

i ri'
Íi7;:-i
I -I - *
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I TOMADA DE PREÇOS m 17/2021
ANEXO XIII

' (PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)
I
I

"COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS" Modelo Exempllficativo - VideProjeto

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 IlHORIST^S^I MENSALISTA%

1 GRUPOÃ 1! - • M
Al INSS /" \ " .

A2 SESI ; 1 ] -i' t

A3 SENAI . !' !;,V ' i"

A4 INCRA ^ ; i .: i'
'

A5 SEBRAE •
ti j r ,

n.í. II
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO ''•-L' !'

A7 SEGURO CONTRAÃCitíENTE DE TRABALHO 1ÍT;;-';•

A8 FGTS ' ] 1 • : • , j

A9 SECONCI i 1 ^ I 1:

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS ^ li:
GRUPOB . i.

BI REPOUSO SÉMANÀL REMUNERADO \ V
i ,1

B2 FERIADOS ' i 1 • ii - - --
B3 AUXÍLIO-ENFERMÍDADÈ Í! ( ' ; •

B4 132SALÁRIO, !• 1 ' ' ••.' 1 . ; •

B5 LICENÇA-PÁTERNIDADÈ
! . 1

B6 FALTAS JUSTIFICADAS i • - t-/' ' .MÍ
B7 DIAS DE CHUVA .1, í: "
B8 AUXÍLIO ACIDENTÉ DE TRABALHO; , '•* L• h " :i

i í •'

B9 FÉRIAS GOZÁDAS; f - 1. ' li
BIO SALÁRIO MÁTERNIDACÍE" . ./

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM ÀS INCIDÊNCIAS DE Á 1^-^: r
} J GRUPO C !

Cl AVISO-PRÉVIO (INDENIMDO) j j: y

C2 AVISO-PRÉVIO (TRABAilHADO) _ !
CS FÉRIAS (INDENIZADAS) í L •. >-•'

C4 DEPOSITO RESCISÃO SÉMJUSTA CAUSA

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS
GLOBAIS DE A 1

GRUPO D

Dl REINCIDÊNCIAS DE A SÓBRE B

02
REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
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D 1TOTAL DÁS TAXAS INCIDÊNCIAS EREINCIDÊNCIAS
TOTAL (A+B+C+D)

t . I

> •

•f

lí-

11;.

• r

I T,
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TOMADA DE PREÇOS Nfi17/2021
ANEXO XIV

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO (Item 5.2.5"a" do Edital)

fiO

unicef®

A empresa em cumprimento ao item 5.2.5,. alínea ."a" do edital ida TOMADA DE

PREÇOS n' 17/2021, declara o seguinte:

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

documentos apresentados; .
f ' • ' ' •

2. Que executará os serviços de.acordo com o projeto básico e as especificações técnicas fornecidas pela
,? j "Prefeitura Municipal de Sã^ Jpão-.dps Patos/MA, disponibilizando pessoal técnMco/especiàijzado eque tomará

todas as medidas.para assegurar um controle de qualidade adequado;'" 1
í J ' . . i.- " •

3. Que manterá no serviço, em-tempo integral, o profissional indicado! jpara fins de comprovação de
, - . I •' . !l ^ i •

qualificação técnica, admítíndo-se a;substItuição.pòr profissÍonal..de-éxpériência equivalente òü superior, desde
i " , V ' '• ] \ i tí ' , H .

que aprovada pela Prefeitura Municipal de São-João dos-Pãtos/MA; 1; . j.

Local (XX), de de

(Nome é-assinàtura do responsável péla^èmpresã)' <
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TOMADA DE PREÇOS N» 17/2021
ANEXO XV

(PAPEL TIMBRADO DO LICÍTANTE)

unicef^

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa

Declara, outrossim, conhece
i í

Locai (XX), de

C signatária,

sediada na (endereço completo)^ porseu representante íegai, declara, sob as penas
•! I - ] i' !

da Lei, nos termos do.artigo 32, § 2.s, da Lei Federai n;^ 8.666/93,. que até á presente'data nenhum fato
i 1 . ' -i - K' ' í:

ocorreu que a inabílite<a participar da TOMADA DE PREÇOS n^ 17/2021, e que contra eia'n§o existe nenhum
,1 I .1

pedido de falência oü concordata. •

inscrita noiiCNPJ sob o n.e

naTntegra o Editai e seus.anexos e^qué^se su^meteXtòdos osseustermos.

' 'v> •' 'i

de

I,

O.

l
I ' ;
. * i

Nome e assinatura do representante iegaj da empresa]

-""(n.fi da identidade dó üeciarantej" I- !
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ANEXO XVI

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

unlcef^

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a Reforma e Adaptação do prédio onde será instalado o
CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) no Município de São João dos Patos - MA.

>

•

I r

REFERÊNCIA: Processo ns 0211009/2021
LICITAÇÃO:,Tomada de Preços ns 17/2021

'contratada:

APrefeitura'Municipal de.Sãò João dòYPatosVMA;' pòr^meio da Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Urbanos, vem, atrayésTdo.presehté Termo,^fòrmalizar-o^TERMO DE-^ECEBIMENTQ PROVISÓRIO da
entrega do(s) serviços'abaixq''reiacÍònãdos^ referente áò Pregão èm^epígrafeV'ern'cVmprirnento ao disposto no
art. 73 da Lei Federal n^8.'666/93.- , - ' • 'i,Cv>

í

ASecretaria; Municipal de Obras e Serviços Urbanos (órgão requisitante) recebe os referido(s)
serviços permanentes a fim dé proceder avaliação criteriosa;'verificando a. sua conformidade com as
especificações técnicas descritas no,Projeto Básico e com á Proposta"cia Empresa.- ^ i

! j ' ^
E, assim; expede-se este; Termo de Receblmentccprovlsório em. 03 (três) ,vías de igual teor e

forma, para que:'prodüza os legftirnòs efeitos de direito. ) / ' ^

São João dos Patos-MAi dé

< -
•xxxxxxx

Secretárip(a) Münicipafde

xxxxxx

/de 2021-..'

(servidor ou comissão responsável pelo recebirjiento)

xxxxxxxxxx

Representante Legal da Empresa
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ANEXO XVII

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

,\f5
/

\V..

uniceftS?

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a Reforma e Adaptação do prédio onde será Instalado o

CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) no Município de São João dos Patos - MA.

REFERÊNCIA: Processo ns 0211009/2021

LICITAÇÃO: Tqmadal de Preços nfiíl7/2021
GONTRAÍTADA: . lí-' ... ' "

eiturá Mjnicipai de-São João dos Patos-''r^AÍ. pòrimeío da Secretaria Municipal de Obras e
•(, 1 • - - -í, • i t'i , r

>s, vem, atrávés do .presente'Termo, formalizar"'© TERMOlDE-RECEBIMENTO DEFINITIVO, da
A Prefeitura M

Serviços Urbanos,
entrega do(s) serviços abiixq rélaciònadbs, referente áo Pregão èm-èpfgrafè,-^em''cumprimento ao disposto no
art. 73 da Lei Federaíns 81666/93. ' •

,4i
i-c'
i' -

' 1 . - • ' I ' •]
ASecretaria Municipal de Obras e Serviços'ürbaríos(órgão réquisitante) recebe os referido(s) serviços

permanentes a fim de ptjoceder'ayaliação criteriosa, verificando ã suá conformidade cqm as especificações
técnicasdescritas no PròjètoBásico e com a Propostadá Empresa.- ' • , i,

' í •" l'
E, assim, expede-se este termo de Recebimento Definitivo em 03, (três} vias de igual teor e forma,

para queproduza os íègítipios efeitòs de direito. •' |

São Jòãò dos Patos"^ MA de

— , r . . ' rXXXXXXX .

Secretá'no{á);Murilçipál'de-i;

de 2021Í

xxxxxx

(servidor ou cortiissão responsável pelo recebimento)

xxxxxxxxxx

Representante Legal da Empresa
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