
ESTADO DO MARANHAO

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

CNPJ N'06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Educação

tí ,ej
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TOMADA DE PREÇOS N9 16/2021

REGIDO pela]LEI N'. 8.666/93 ESUAS ALTERAÇÕES, LEI COMPLEMENTAR N9 123/2006, LEI COMPLEMENTAR N2
147/2014, LEI COMPLEMENTAR NB 155/2016 E DECRETO FEDERAL NS 9.412/2018 E DEMAIS LEGISLAÇÕES
PERTINENTES: ! ''

T

ÓRGÃO INTERESSADO:

SECRETARIA luNICIP-^L DE EDUCAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO NB

r>' • >

i [. . 1
0312ÓÒ3/20211. i,

TIPO DELICIT/t^ÇÃO:

MENOR PREÇO .

REGIME DE EXECUÇÃO: !
li \ ^ 1

:^Execução Indireta por preço global

^ i '

T-.
OBJETO:

Contratação de empresa
educacional especializado
Bello, no Município de São João dos Patos - MA.

especializada para a Construção de Sãlá'Multiuso-^destlnada ao atendimento
AEE) - aos estudantes com deficiência na Escola Municipal Governador Newton

Valor Estimado Total: R$ 111.208,00 (cento e onze mil, duzentos e oito reais).'

LOCAL E DATA DO j RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE . PROPOSTAS DE PREÇOS E
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: v ^! T

LOCAL: Sala de' Licitações da Prefeitura.MunicIpal de São Jóão dos Patos, localizada na Ay. Getúlio Vargas, 135,
Centro-CEP: 65.665-000, São João dos^Pãtos/MA. ' j"l" • j
DATA: 20/01/2022 (Abertura da Sessão)
HORA: 09:00hs (nove Horas

I 1 i
SE NO DIA SLIRRACITADO]
ENVELOPES REFERENTES A

FUNCIONAMENTOiDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃÒ DOS PATOS/MA, (jUE SE SEGUÍR.'
, • ] {| • h ,i i ^

Ii I jl -l 1' ' ' J
DIA, HORÁRIO, l^OCAL EiMEIO DE COMUNICAÇÃO PARA OBTENÇÃO.DO EDITAll.

1; j 5 - ' i li't'. I _.) - ...
DIA:Segunda a Sexta-feira I
HORÁRIO; dasp8:00hs as 13:00hs (horário local).
LOCAL: Sala de iLidtações da Prefeitura Municipal de São João dos Patos, localizada na Sala de Licitações da
Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Patos, localizada na Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São
João dos Patos/MA. ' 1 |

horário local. i - 1 t
i> • . U;'" i

NÃO HOUVER EXPEDIENTE, O RECEBIMENTO rjÒ 'INÍCIO DA ABERTURA DOS
ESTA TOMADA DE PREÇQS SERÃO "REALIZADOS •NÒ PRIMEIRO DIA ÚTIL DE
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MINUTA DE EDITAL

- TOMADA DE PRfçOS NB 16/20^' [

unicef'4=?>

A Prefeitura Municipal de S3o João dos Patos, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, torna
público, para conhecirnento dos interessados, que fará realizar no dia 20 de janeiro de 2022, as 09h:00min, na
sala de sessão da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP:
65.665-000, São João hos Patos/MA, a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS n" 16/2021, na forma de
execução indireta, sob|regime de empreitada por PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR PREÇO, instaurada por meio
do processo aidministratívd ns 0312003/2021, devidamente autorizado, regida [íéla Lei Federal n^ 8.666/1993,
• • " 123/2006, Lei Complementar ns 147/2014, Lei Complementar ns, 155/2016, Decreto

s demais legislaçõès pertinentes, bemcomó pelasdisposições destè|Edital.
Lei Complementar n'

Federal ns 9.412/2018

No dia, hora |e. local
habilitação e proposta

1. OBJETO

acima indicado, a Comissão receberá os envelopes; contendo ã documentação de
depreços dos lícitantes interessados e dará início à aberitufa'da sessão pública.

M

1.1. Contratação de etfipresa especializada para a Construção dè Sala Multiüsp destinada ao atendimento
educacional especializado (AEE) - aos estudantes com deficiência.na,Escolá-Münicipal Governador Newton
Bello, no Município.dejSãoSjjoão dos Patos - MA, conforme, conforme especificações econdições no ANEXO I
do presente Edital (PROJÉTO BÁSICO).^ í • • •

1.2. O valor total máximo desta'licitação é de R$ 111:208,00 (cehtb.e ohzeThll, duzentos e oito reais),
conforme planilhas orçamentáriavparte integrante do Projetó'Báslcq.-^ÀNEXO|l dò^presente Edital.

i ^11 ' ' . ' • ' •1' . ' I1.4.0 prazo de execução dc^^ objetó.é de 02 (dois) meses, acontar do recebimentoba Ordem de Serviço.

j2. IMPUGNAÇÃO AO EDITÁl ti ''' "T- 1

2.1. Qualquer cidadão pod^^rá impugnar opresente Editaj, por írreguíaridadè- na aplicação da Lei, devendo
protocoiar o pedido em até 02 (dois) dias úteis antes'da,-data fixada pára; recebimento dos envelopes
"Documentação" e "Proposta", devendo a Comissão Permanente de UcitaçãoJulgahe responderá impugnação
em até 03 (três) dias útèls. 1 . . " i '

i' ] • • j '
2.2. Decairá do, direito dé impugnar os termos deste editaF perante á.Prefeituras Municipal de São João dos
Patos, olícitante que não oj|fízer até osegundo dia útil que anteceder àdata^márcada para recebimento dos
envelopes "Docümentaçãò"{e "Proposta", apontando as falhas ou Irregularidades que oviciariam, hipótese em
que tal comunicação não terá efeito derecurso. 'J/.-j 1

I ! Í1 ' . !1.t. I
2.3. A impugnação feita tempestivamente pèlo lícitante não o impedirá de participar desta Licitação, até o
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, send07lhe defeso oferecer impugnação fora do prazo
estabelecido noj§ 2® do àrt. |l da Lei n. s8.666/93. ; '.J;i .
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 13:00hs
(horário local). | ^

[3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO - li M 1 1

3.1 A lícitante interessada ern participar do certame, prestará garantia para habilitação, em favor da Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA, CNPJ ns 06.089.668/0001-33, em valor correspondente a 1% (um por
cento) do total orçado da contratação, em caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia
ou fiança bancár a, conforme disposto no "caput" e § l®do Art. 56, da Lei Federal n2 8.666/93.
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(cento e vinte)
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! " I

a) Caução em dinheiro^ ou Títulos da Dívida Pública
a.l Se a opção da garantia for Título da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a forma escriturai,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil
eavaliados pelos seus yalorjes econômicos, conforme definido peio Ministério da Fazenda.
a.2 Se a opção da garahtÍa''for Caução em Dinheiro, odepósito do vaior correspondente àgarantia deverá ser
efetuado em conta corrente da P M SAO JOÃO PATOS MA ISS - Prefeitura Municipal de São João dos Patos,
Estado do Maranhão ha CONTA CORRENTE: 13.021-4, AGÊNCIA; 0G03-3, P M SAO JOÃO PATOS MA ISS,BANCO DO Bl|̂ SIL |
b) Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no orlgihãl,^"emitida por entidade em
funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de São João dos,.Patos, Estado do Maranhão,
cobrindo orisco de quebrajdo Contrato, devendo conter expressamente cláusula de atualização financeira, de
imprescritibiiidade, inalienabilidade e de írrevogabílídade, ássím como prazó^de yalidáde dè no mínimo 120

dias, acompanhada daxertidão de regularidade da emitente; , ' i 'i

iU''

,.\o uao„'

unicef©

c) Fiança Bancária; mediante entrega da competente carta:'de fiança bancária,' no original, emitida por entidade
em funcionamento nojPaísl em nome da Prefeitura Munkipal.de São João dosÊ Patos, Estado do Maranhão,
devendo conter expressamente Cláusula deatualízação-fin'3nceira, déOmpresçrítíbiiidade, inalienabilidade e de
irrevogabiiidade; assImXomo prazo devalidade de nO'mínimo 120(céhto-e vintè)rdiás, |

1: . I 1| • - • •• f '• .'V •' '"ri:" • 1 í
d)Agarantia, independente da modalidade efetuada,deverá estar cqritída noj^Envelope nJ 01Documentos de
Habilitação. 1 | i. II' 1 j

' . j ' í • • ' ' ; í' ' i
3.2. Alicitante interessada ém participardesta TOMADA DE PREÇOS deverá: I l l \

! í !i y lyy i
3.3. Alem das vedações previstas-no Art. 9** da Lei ,ni^ 8.666/93, nãoi poderão participar, direta ou
indiretamentej desta licitação:

'i-i
.3.1. Empresa que sè encontra sob falência, recuperação.judicial ou extrajudicial que impossibilite o

cumprimento docontrato, concurso de credores, dissolução ouliquidação;-' ' -
.

.irI i ti 'V " ' •' ' í ' \
3.1.1.1 Somente será aceita a.participação de empresa erh recuperação judiciai e extrajudicial, desde que
apresente|p,PIano]de Recuperação horhdlògado.pejo jüíVo competente eem.pleno vigor» sem prejuízo de
atendimento a todos os requlisitòs dé habitação.ecbnômlcò-tfihanceira-estabeled noedital.

3.3.2. Empresas.em>egime'de consórcio, qualquer que seja sua forma de consdtuíção, pessoas jurídicas que
explorem ramò delatividade incçmpatível com o objeto desta licitação e com sócios comuns concorrendo
entre si, erhpresas estj-ahgeíras que nãó funcionem nó país,.nem aqueles, qúe tenham sido declarados
inidôneosipara licitar du contratar çom a Administração Pública ou punidòs çpm suspènsâo do direito de
licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA. ' '

3.3.3. Cooperativas de
prestação de serviços de fôrma habitual e pessoal, mediante subordinação hierárquica do trabalhador à
empresa contratada. | '' i
3.4. Asimples apresentação,da proposta implica, por parte da licitante, de que inexistemfatos que impeçam a
sua participação, eximindo assim a Comissão de licitação do disposto no art. 97 da Lei n^ 8.666/93.

mão-de-obra tendo em vista queja execução dp objeto desta Ücitação demanda a

[4. CREDENCIAMENTO \ (!
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, I

4.1. As empresas llcitantes que quiserem se fazer representar nesta Licitação, além dos envelopes, deverão
apresentar Junto à Comissão de Licitação, no Início dos trabalhos, credencial do seu representante legal, com a
respectiva qualificação civil, que tanto poderá ser procuração passada por Instrumento Público, quanto por
Carta Credencial, assinada,'pelo representante da empresa com firma reconhecida, nos termos do modelo do
Anexo II deste Edital. |
4.1.1. O instrumento de credenciamento deverá estar acompanhado de cópia do Ato Constitutivo ou Contrato
Social da empresa, que identifiquem seus sócios e estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e
assumir obrigações em'decorrência de tal investidora.

I I :i
4.1.2. O credenciamento é facultativo, porém sua ausência impedirá que. o. representante da licitante se
manifeste ou responda pele empresa durante o processo llcitatório. IV I

í ;

4.1.3. A licitante :que comparecer representada por seu sócio ou diligente, se crèdencíará comprovando esta
qualidade através do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, acornpanhadç de documento de
identidade. | ;

1

4.1.4. Original pú cópia

4.1.5. Comprovante de"

autenticada da carteira de idéntidádê do representante.

Inscrição do CPF do representante. .,i

4.1.6. AMicroempresaje Empresa de Pequeno Porte que desejar usufruir do tratamento diferenciado previsto
na Lei Complementar ns 123/2006, no presente certame ',deVe apresentar juntamente com o documento de
credenciamento, a declaração de que atende aos requisitos estabelecidos no artigo dajLei Complementar,
conforme Anexo III. | ,j '
4.1.6.1. A declaração mencionada no subitem 4.1.6 terá presunção relativa'de veraciclade, podendo ser
contestada porjqualquér lntere5sado,-que terá o ônus de comprovar suas.-alegações: [

I I i ' - i
4.1.7. Nenhuma pessoalnati ral poderá representar mais de uma.licitante. . . !•

4.1.8. Não serão cohsideradas pVopostas apresentadas por telex, telègrarha, Internet ou fac-simíle.
i I 11 ' ' ' 'N' í

4.2. Os documentos necessários ao..credenclamento ppderãò ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia, desde q
publicação emórgão dejlmp

ue autenticada por Cartório competente pü^por^mérhbro da Comissão, ou por
ensa Oficial.

I i i • • , 1 ;
4.3. Não será admitida a participação de 02 (dois) representantes para'a mesma empresa e nem de um mesmo

A.., - ' í*:' Irepresentante pára mais de uma.empresa.

4.4. Na hipótese de süsper
mesmo ou em caso de novo

4.5. Não será aceita, em qua

são dos. trabalhos, a Ilcltanté'será representadá'na: sessão, de reabertura pelo
representante, este deverá atender às exigências previstas no item 4.

•r - i ' 'í • '

quer hipótese, a participação dé licitante retardatáría;'excetocomoouvinte.

[5. DQCUMENTAÇÃOlE PRORbSTA

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

ENVELOPE N!

Nome e endc

TOMADA DE

"DOCUMENl

01 - com asjseguintes indicaçõesobrigatóri
reço do licitante
PREÇOS hs 16/2021 - Data: 04/01/2022.
OS DE hÁbILíTAÇÃO"

1

as na parte externa;

1 1

1
j

1

1
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ENVELOPE Ns02 - com ás seguintes indicações obrigatórias na parte externa:
Nome e endereço do lícitante
TOMADA d|e preços n5|l6/2021 - Data: 04/01/2022.
"PROPOSTA DE preços;'

unícef®

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

5.2. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: |

A documentação de habilitação deverá ser apresentada em .original ou em^qualquer,, processo de cópia
autenticada por Cartório, r^embro da Comissão ou.publicação em órgão de imprensa oficial, excetuando-se os
emitidos pela Internet! cuja validação esteja condicionada asua yerificaçãoinp respectIvaSítIo, que poderãoser apresentados eni cópia|imples, os seguintes documentos: | ; jj
5.2.1. HABILITA^OJURÍDICA:

a) Registro comercial; no caso de empresa Individual;
I i '1 ^ j 1,' I .

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas.eventuais^alterações, ou ato
constitutivo consolidado, com todas suas alterações.posteriores, devidamente registrados na Junta
Comerciai, :ern sé| tratando de sociedades empresárias e;. no casd-de sociedades por ações,
acompanhado^de documehtos de eleição de seus atuais administradores; J j'

1 - I !l 'V • ^ li
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em

exercício e do contrato,social registrado no Registro Civlldas Pessoas Jurídicas;

d) Decreto de autorização,;ern se tratando de empresa-ou sociedade estrangeira em|jfuncionamento no
país e jato dé registro ou autorização para funcionamento, expedido p'elo..órgão corhpetente, quando a
atividade assim o exigir; 1 , ]' \l \ 1'

I " ! 11 í li
e) Originaliou cópia autenticada da.carteira de identidade de todos os sóciçs ou proprietário da empresa.

I I [ j ^ . I ' í
f) Comprovante de Inscrição do CPF dos sócios ou proprletário.daíémpresál 1'

1 i i! . r
5.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 1 1 i.:! ri

Prova áé inscrição no Cadastro Nacional de PessoaJurídica (CNPJ);

r s

J»»•

a)

b) Prova |de inscrição
domicílio ou.sede dÔ licitante;

no cadastro de contribuintes'estadual ou munidpal (se houver), relativo ao

c) Prova de réguláridade com a Fazenda Pública Federare SeguridadeSdclál, mediante apresentação da:
I i II ! i'"!' ,

Prova dè reguláridade com a Fazenda Pública Federal-e Seguridade Social, Pessoa Jurídica, mediante
apresentação da: Certidão de Débitps Relativos a! Créditos Tributários iFederais e à Dívida Ativa da
União, conforme pollaria PGFN/RFB n" 1751, de 02 de outubro de 2014':

I I I! ! , !
d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante

apresentação da: ' I
I ' ' 1

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

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

a. Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
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I , )

b. Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.

f) Certificado de
' I

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

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

1 , L •!
5.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Certificado de Registro do iicitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA;
I 1 *1
! 11 . .

b} Certificado de Registro do responsável técnico da.licitante (engenheiro dvil) no Conselho Regional de
EngenhariaeAgronomia-CREA; ' ' '

c) Certidão de Acervojtécnico, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia eAgrònomia/CREA, onde
deverá constar o nome do profissional, comprovando a'execução jdòs serviços'! de características
semelhantes realizados pelo mesmo, acompanhado pelo. atestado de capacidade técnica registrado no
CREA. ' " •

t.i

:i''1 i • ' - •I '[ •
do.vínculo empregatício do Resppnsável.Téçniço.será feita;mediante tópia do Contrato

de Prestação de Serviços, que.demonstre a Identificação do profissional,''ou-medlante certidão do CREA,
devidamente atualizada. '' i< < I

d) A comprovação:

e) Quando sé tratar de
Constitutivo da mesma

• • • í * ''dirigente ou sócio da empresajlicitanté, tarçomprqváção será feita através do Ato
ou-Certidâo do CREA, devidamente atualizados. - ''

f) Declaração-dÒ jicltànte, na forma do ANEXÒ IV, indicando d ré^onsável técnicolpela execução do
obleto destàllcltacão;

, N li: i!
f.l) a empresa contratada para execução do objeto desta'licitação,^ somente poderá substituir o

responsável téçnico por novo profissional, cóm^ a:prévia e.èscritaanuência da Pr;efeitura Municipal
de São João dos Patos^ mediante a apresentaçãp-de'acervo técnica comprovando que possuiexperiência profissional equivalente ou superior. j'. [. j. !•

f.2) a declaração dé que trata o Item f, deverá sen assinada pelo responsável da empresa, bem como
pejoTesponsáV|el técnico. |

g) Atestado dé Capacjdade Técnlca-operacional, fornecido por pessoa,Jurídica de direito público ou
privado, que comprove que a empresa, executou serviços'pertinentes/ao obejeto da licitação. O
atestado deverá estar acompanhado de planilhas que contenham as parcelas de maior relevância do
objeto daJicitação, sendo os itens 1.3,1.4,1.6,1.8 é i.9da'pianilha'orçameritáría,'''devendo comprovar
no mínimo 50%!. „ I| 1 . ...

h) Declaração formal e expressa da Iicitante, 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 Editai, em papel timbrado da empresa,
assinada pelo seu representante legal devidamente identificado, informando, sob as penalidades da
lei, quejtem pleno conhecimento das condições epeculiaridades inerentes ànatureza dos trabalhos,
diante do conhecimento 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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questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de
São João dos Patos/MA.

j) Declaração do licitante, na forma do ANEXO VII, de que está de acordo e se submete
incondicionalmente às disposições deste Edital bem como às da Lei Federal n- 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 exígíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem

provisórios,

apresentação dá^propostá.

a boa situação financeira da empresa,'vedada a sua sübstltuiçãò^pòr balancetes ou balanços
podendo ser atualizados, :;quando encerrados há rmais de^^trêsjr meses da data de

a.1 serão considerados aceitos como na formal da lei o balanço ];patrimoniaI
contábeis assim apreseritádós:

a.1.1) sociedades régidás pela Lei n.s 6.404/76 (socledade^anôníma)':
PuJíicàlos em.DÍáfÍo'OfÍcial; ou í

e demonstrações

a.2)

Publicados em jornal de grande cir:culaçãp; ou^
Por] fotocópia régistrada ou autenticada ,nà:Juntá ComèrcJal|da sede ou domicílio do
licitánte'. ,í

a.1.2) sodedades por cota-de responsabilidade limitada,(LTDA)H]
1* jl 5. ' • t'

•Por] fptòcópia' do livro Diário, inclusive com os -Termps de •Abertura e||de Encerramento,
- idevidamente'áuteriticado ria Jünta Coníerciál dá sede ou-domicílio do licitánte ou em
"iputro órgão equivalente; ou 7 " " . * "

Porjfotbcópia do Balanço e dás Demonstrações Gontábeísfdevidámente registrados ou
^autenticados na^Junta Comercial.da sede du dòmicílíò do licltanté. 1!

a.1.3) sociedade criada no exercício em curso:-
;' i í| - '

• Fotocóp|ia do"Balanço, de Abertura,.devídáriienteVregistfacIp^ourautentícado na Junta
- Comercial dasedeou domicílio do licitánte; ,• r,' j. j {;1 II •— ! - - 1 . li-, i 1 íf'

f
- !

li' !=• i

I"

.li;'/"^a.1^4) o balanço patrlmoniáli-e-as^demonstfaçõ^es-^contábeisjçièyerão estàr assinadas por
- Xontador òu por òutro prófissíònáj: equivalente^ devidarherite registrado no Conselho

Regional de Coritábilldàde;. t r - i.mí i ';• f;

a.1.5) ^ empresas com patrimônio líquido súpèriòra R$'2 milhões, devefão apresentar a
'DFC, conforrne previsto no Art. 176, inciso IV dálei.n?,11.638/2pÒ7. /'

Aboa situação financeira será avaliada pelos írídicés dê.Liqui^lzXeral (LG), Solvência Geral
I I - T "i;

(SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor mínimo igual a 1 (um), resultantes

da aplicação das seguintes fórmulas: '
1

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

SG= i ATIVO TOTAL i
.1

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
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PASSIVO CIRCULANTE
1

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.

I 1
b)Certidão negativa de ifalêncla ou concordata, expedida peio distribuidor dasede da pessoa jurídica, emitida

até 60 (sessenta) dias consecutivos antes do recebimento dos envelopes, quando não vier expresso o prazo
de validade. i ' L I

li • I |i;. r
b.l) As licitantes sediadas.em outras comarcas do Estado do Maranhão que nãò á dé SãoJoãò dos Patos/MA e

em outros Estados da Federação deverão apresentar, juntamente com as cèitidões negativas exigidas,
declaração passada çeiojFórum Judicial de sua sede. Indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros
que controiam^a distribuição de fãiência econcordata, sajvp se yjer expresso qa certidão. |

5.2.5. OUTROS DOCUMENTOS DE HABIUTAÇÃO: ;' ' í í' ' j
i- Ml I '

a) Declaração da Empresa'Ucitante, confprme modejo Anexo.Xiy,°assinada peip:tltuiar da empresa ou pessoa
legalmente habilitada,, comprovando a delegação de podêrès para fazê-id^ em nome da empresa,
claramente afirmando:'• ll • \ M"" '-

1 . i jl ü ,. f-r: li
a.l) estar ciente das condições desta licitação e que assume.résponsabilidade pelá autenticidade de
todos os documentos apresentados; > ['[' '• ti

I ! 1 ' !'[-
a.2) que executará os serviços de acordo com o projeto básico e as especificações técnicas fornecidas
pela Prefeitura IMunicipal de São João dos Patos, Estado, do. Maranhão, disponibilizando pessoal
técnicoj especializado eque tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade
adequado; j i 'í . ' • * e

I i i 1 i
a.3) que participarão efetivamente da execução dos serviço(s) profissional(ís) índicádo(s) para fins de
comprovação de qualificação técnica, admitindp-se a substituição ppr profissional de experiência
equivalente ousuperior, desde queaprovada pela-Rréfeiturá Municipal déSão João dos Patos/MA;

I i 'I , i ' •' • . ' ''' ' !
b) Declaração da inexistência détfáto impeditivo da suã-KablJItaçãp, ^conforme mpdelo dò Anexo XV deste

Edital. • j i vZ : i
c) Declaração do lícitãnte, nà forma dò ANEXO VIII, de que não possui, em seujcjuadro de pessoal, empregado

(s) com menos de 18 (dezdto) anos em.trabalho noturno perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz a partir^dos 14 (catorze) anos, cumprindo o disposto no
inciso XXXiii, art.75, da Constituição Federai de 1988, acompanhada da certidão negativa de infração à
legislação de proteção ao trabalho, expedida pela Secretaria de inspeção doTrabalho.

II • I í
d) Certidões Simplificada'e Específíca^expedida pela Junta^^Corherciai^do-Estado-domicílio da sede da ücitante,

acompanhada da certidão de inteiro teor.
I í '

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

5.2.7. Para a habiiitação,|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 ppzo de j05 i,(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente ME ou EPP for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização
da documentaçã|o.
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5.3.1. o envelope 02 conterá, em 01 (uma) via, proposta impressa em papel timbrado do licitante, na língua
portuguesa, devidamente datada e assinada pelo representante legal, e deverá conter:

I ^ 'I
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 complèta do objeto ora licitado; I

I I 'I
b) Planilha Orçamentária, de acordo as planilhas constantes do Projeto Básico - ANEXO í do Edital, com

preços unitários; parciais e totais; ,
i i li ,V'h •

c) Cronograma FísIco-FInanceIro, de acordo com cronograma constante do<Pro]eto Básico - ANEXO I do
Edital; ! '

d)

e)

O prazofde execução
I ^ i

Prazo de validade da
it

doobjeto é de02 (dois) meses,' a contan do recebirhehtb da Ordem deServiços,

proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para
entregajdas propostas, conforme art. 64,-§3?,idaTeÍ Federal ns 8.666/1993;'

f) Composição dei bdi
contenha todas âs informações'solicitadas.

í • I J - i _. ;
f.l) O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais .dê-cada;item de serviço, deverá estar
apresentadò àpaftej ao final da planilha, sendo ali hecessariarnente detalhada sua composição.

I j l! » 1 ; i
f.2) Cada licitante a|3resentará sua composição de BDI cOm.base em fórmula sugerida no Anexo Xill,
levando em conta |que nesta taxa deverão estar, consideráâps, além! dos impostos, as despesas
indiretas não explicitadas na planilha orçamentária eolucro!. ,•' | uL ;!

I í í| \ j • j
g) Composição de Encargos Sociais - conforme mòdélo sugerldo no Anexo XIII ou modelo próprio desde

que contenha tbdasias informações solicitadas.

conforme modelo apresèn^dó~ho-Anexo XII, òuj modelo próprio desde que
..... i ' i"'.—* / 'F

g.l) Os
logo, a

licitante..

itens constantes no anexo Modelo de Composição dé encargòs,sóclais não são exaustivos.
planilha a ser apreséntada deverá ser aquela que corresponda aos encargos da empresa

h) Composição de Preços Unítários.
i)CurvajABC j |j K ]

5.3.1.2. Os documentos exigidos'nas'alíneas "b", "c", "f e è "h'>!serãb:assinados pelo representante legal
da empresa e responsávlel té'cnlcp Indicado no Itém-5.2.3,-alínea /-b" do presentéEdItal, conforme determina
a Lei Federal ns 5.194, de 24 cie dezembro de 1966, e Resolução ps 282/CONFEAV'dê 24 de agosto de 1983.

p' i ir" "• • ' t|
5.3.2. Em caso de erro de cálculo na planilha ou divergência entre, o total da|proposta erri algarismos e por
extenso prevalecerá sernprejo valor correto, apurado pela,Comissão, tomandp-sé por base os quantitativos
constantes da planilha or|çam|entáría do ANEXO Ideste Edital e.os preços unitárlpsVropostos pela licitante.
5.3.3. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do-prazo bemlcomó" aquelas que contiverem
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas de modo a ensejar dubiedade, principalmente em relação a preços
unitários.

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

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

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

5.3.4. A proposta, uma vez aberta, vincula a llcitante, obrigando-a a contratação caso lhe seja adjudicado o
objeto. I

I

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

I I I
5.3.6. Considerar-se-á que os preços fixados pela llcitante são completos e suficientes para assegurar a justa
remuneração do' objeto contratado incluindo todos os tributos edemais despesas, seja qual for oseu título ou
natureza, tais como fretes, encargos sociais, trabalhistas ejflscals, despesas dé"ylagèm, locomoção, estadia,
alimentação eqúalsqúer'outras,.segundo alegislação em vigor. í'-h' n

í I !l ' ' ' - • {'̂ 1 ' i'
5.3.7. Considera-se sempre que a llcitante dispõe da totalidade dos conhecimentos técnicos, gerenciais e
administrativos e dos mèíos de produção necessários, suflcientés è.adeqüados|à execução dos serviços para a
realização do objeto, aqual deverá mobilizar e empregar com eficiência e eficácia no cumprimento do Contrato
que celebrar. Não.caberá qualquer pleito de alteração dos .valores contratados pela substituído de métodos e
meios de produção incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e qualidaderequeridos. j ij | ] ;1
5.3.8. As composições de custos unitários elaboradas pela Prefeltura Munícipal-^e^SãoJoão dos Patos/MA são
instrumentos para a elaboração do orçamento estimativo. Cada llcitaríteydevé élatforar suas composições de
custos incluindojtodos os materiais; equipamentos emão dejobra gue':ent:ender^m necessário para aconclusão
do serviço deacordo corn a especifícação técnica. Não poderá haver riénhum pleito èe alteração de valores do
CONTRATADO em função dasj composições apresentadas pela contratante."
5.3.9. Em circunstâncias excepcionais, a Prefeitura Muniçlpaí dé Sãb^ João|cios Patps poderá solicitar às
llcitantes aprorrogaçãojdo prazo de validade das propostas,~sendo"facultadd|à: liçítante aceitar ou recusar.
Tanto a solicitação da prorrogação quanto a resposta da llcitante deverão sér expressas. •{

i í II ' ' 'í ' . íM'!]
5.3.10. As llcitantes deverão apresehtar as propostas de preços com o mesmo CNPJ constante nos documentosde Habilitação, j/ j | j. 1." /pí' |l
5.3.11. Caso os prazos não éstejárn-èxpfessarhentejndicados na prop^tá ou estejam superiores ao indicado
neste edital, prevalecefájO estabelècldomehe.

[6. DOJULGAMENTO

6.1. Julgamento da Habilitação

6.1.1. 0 julgamento Iniciar-se-á com a abertura do envelope n^ 1, contendo os'dòcumentos de habilitação, os
quais poderão ser analisados pelas llcitantes pelo prazo estabelecido pela. Cornissãd, Permanente de Licitação,
podendo aquelas, inclusive, apresentar alegações sobre a documentação das demais lícitantés.

I 1 Íl ' ' '6.1.2. Após a apreciação^ dos' documentos, a Comissão declarará habilitadas as.licítáhtes 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 llcitante será inabilitada ou desclassificada, conforme ocaso, sem prejuízo de outras penalidades,

na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa ou empresa de6.1.4. Havendo j-estrição^
pequeno porte, serãoadotados osprocedimentos previstos noArt. 43, §1' da Lei Complementar n". 123/2006.

6.1.5. Proferidaa decisão, as llcitantes poderão, unanimemente, renunciar ao direito de interpor recurso, o que
constará em ata procedéndo-se à abertura do envelope n.2 02 das concorrentes habilitadas.
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6.1.6. Não havendo desistência do direito de recorrer, na forma do subitem 6.1,5, a Comissão suspenderá a
sessão, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos até então executados e comunicará, por escrito, com
antecedência mínima de ^8 horas, às iicitantes habilitadas, a data, hora e local de sua reabertura. Nessa
hipótese, os envelopes n.^^ 02,'devidamente fechados erubricados pelos presentes, permanecerão até que se
reabra a sessão, sob a guarda e responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação.

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

I I I '
6.1.8. Envelopes não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a'contar da data da adjudicação, serão destruídos,
independentemente de notificação àinteressada. | ,
6.1.9. Quando todasis Iicitantes forem inabilitadas, a Comissão poderá, a seu critério,Afixar o prazo de 08(oito)
dias úteis para alaprésentação de nova documentação oü cie novas propostas^escòimadas das causas que
ensejaram a Inabilitação, conforme dispostq.no §3, do art. 48,;dã Lei .Federal ps 81666/1993. i
6.2. Julgamento das Propostas

6.2.1 Ultrapassada à fasejde habilitação, serão'abertos-os-Enyelopes ps 02 apenas das licitántes habilitadas,
sendo divulgadaisjàs licitantesipresentes, as.condições oferecidas pelas participantes habilitadas, e facultada a
verificação das propostas destas às Iicitantes presentes para manifestação, .- | j
6.2.2. OJulgamento das propostas será levado aefeito pela Còmiss^oFermànente^àè.Licitação, considerando o
critério de MENOR PREÇO' GLOBAL, entre as iicltantes que cumprirem/integfalmente asexigências deste edital
desde que nenhum preço uríitáriojda planilha orçamentária da licitantè-'se]a sujsêriíor aosjpreços máximos
estabelecidos na planilha orçamentária da Prefeitura Municipal de São^oãodos Patos/MA, constante no Anexo
ideste Edital. ! ! ' '' 1, . ' .

' ' "i

6.2.3. Verificando-se discordância entre o preço unitário é!o total do:ítem, prevalecerá o! primeiro, sendo
corrigido opreçoltotal; ocorréndo^divergêncla entre pvalor .constante da/Çompbsição de Custos unitários do
serviço e o expresso na Planilha Orçamentária, prevalecerá o.priméirò; ocorrendo divergência entre os valores
numéricos e os pW extenso predominarão-os últimos. Se a licit'àhtè não'aceitar a correção àe tais erros, sua
proposta serádesclassificada.! y • ' ' / •

li ' • ' . II'.' " - 1'6.2.4. Alicitante assume os preços òfèrtadòs na sua proposta para cada-seryiço,jetapa eototal do serviço ese
obriga a executá-los integralmente pelo preço ofertado,'não tendo/direito aditivos,' de preços por
divergências daslquantidádeí constantes na planilha dá sua :pròpo'stá-còm as díÍTiensões,Ícotas de nível e
volumes indicados nos desenli'os edetalhes, ede acordo com>dS'èspécíficações dos;materIais.

í. I II ' •", '•! - • : !;'•'' ' !
6.2.5. Em caso de absoluta «Igualdade'de preços entrè duas óu rnais propostas>é, conferjido o direito de
preferência previsto no art. 3?, § 22 da Lei n.2 8.666/93, ainda perm.ahecer o empate; será efetuado sorteio em
ato público, para!o qual tôda5"as Iicitantes serão convocadas. ! /

! "

previsto na LC hs 123/06, assim consideràdo'quando asjprbpostas apresentadas pelas
microempresas é/ou erhpresà's de pequeno porte forem iguais ou superiores en^até. lO %(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 A'rt. 45, Inciso i da Lei Complementar n" 123/2006.

6.2.6. No caso déempate

6.2.7. Serão desclassificadas as propostas que: i

6.2.7.1.Após análise, combase no artigo48, incisos Ie II da Lei n.2 8.666/93:
I i !'

a) Não atendam asexigèriclas'|deste edital;
I ' i'b) Apresentarerrj valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequívels,

assim considerados aquejes que não venham ater demonstrada sua viabilidade por meio de documentação
Página 11 de 51



o

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
,1 CNPJN-06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal déEducação
unicefsSí

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 àa prova da| exequibilídade 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 vaiores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menordos seguintes valores:

í í 'I ; . - cr''^ • i
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela
Administração; ou.-

b) vaior orçado peia Administração. j
í I j| I. .1 . i

6.2.7.4. Dos licltantes classificados na forma do item 6.2.7.3> cujo valor global da proposta for inferior a 80%
(oitenta por cento) do menor valor a que se referem os-subitens a e b, será iéxígida, para assinatura do
contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no §1^ do art. 56 da Lei 8.666/93,

5 í
1 '

igual à diferença entre o valor resultante do Item 6.2.7.3 e o valor da correspondente proposta.
1 } j I ' •

6.2.7.5. Quando.todos osjticitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem:desclassificadas, a Comissão
Permanente de Llcltaçãpjpoderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis^para;apresentação^ pelos lícitantes, de
nova documentação ou de oulras propostas escòimadás das causas dè íríábIÍItaçãb ou desclassificação.

Íl 1 ti • - 4 '/ iV' ' ''
6.2.7.6. Efacultada à Cpmíssão deTicitação, em qualquer fase da licitação,.a promoção de diligência destinada
aesclarecer ou ajcompíémenpr ainstrução do processo, vedada ainclusão posterior de documento;
6.2.7.7. Será declarada vencedora a licitante que oferecer, õ.menor.preço global,'dentro das condições exigidas
neste Edital; i ' ^ } : ; c

6.2.7.8. Colocar-se-ão à

classificação elaborados segundo a ordem crescente de preço global;
disposição dos interessados o resultado da licitação, e. os mapas de apuração e

Í7. ADJUDICAÇÃO EHOMb^GAÇÃO íf..

7.1. O resultado desta licitação será divulgado de acordo com o que estabelece o^§, 1^ do art. 109 da Lei Federal
n9 8.666/1993.

I I . -r- . I' ,
7.2. Não havendo intérpósição de recurso quanto ao resultado da licitação, ou após p seu;julgamento, será
lavrada Ata circunstanciada, cabendp à Comissão Permanente de Licitação adjudicar o objeto da licitação
globalmente ao vencedor, submetendo tal decisão à Autoridade Superior do Município de São João dos Patos,
Estado do Maranhão para, se

li:
7.3. A autoridade superior da

for o caso, proceder à homologação.í 'i •'
I;

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

8. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

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

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

a) Habilitação ou ínabilitação do licitante;

b) Juigamentç das prppostas;
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8.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da íntimação 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, nahipótese do § 3& do a'rt. 87 da Lei Federal n^ 8.666/1993, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intlmação
do ato.

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

l9. CONTRATAÇÃO ÉORDÊjy^lDÉ SERVIÇOS • l'

9.1. Autorizada a contratação, a Prefeitura. Municipal de ,São João dos Patos/MÁ convocará a licltante
vencedora para assinar o termo de contrato, visando a execução do objeto da presente licitação, nos termos da
minuta do contrato constante'do Anexo XI deste Edital. t ! i

I - j II ( ^ '
9.2. Alicitante vencedora terájo prazo de 5.(cinco) dias úteis, contados da convocação,''para assinar oContrato,
o qual poderá ser
seu transcurso e

Patos/MA.

prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela|licitante vencedora durante o
desde quejocorra mòtivo-justlficado,^aceitò' pela^ Prefeitura; Municipal de São João dos

I' ! t• ' •'
9.3. A recusa Injustificadafdo ádjudicatário em assinar o Contratò,.;déhtfo'do prazo estabelecido no item 9.2,
caracteriza odesàtendlmèntdjtotalda obrigação por ele assuniidà, açárrétandd''a nulídade da adjudicação,
sujeitando-o às penalidades cabíveis, caso em que a Prefeitura Murilçipál de Sãpjjoão dos fatos convocará,
segundo a orderh|dé classificação, outras licitantes, mantldas as cotações dè licitantêvencedora, se não decidir
proceder ànova licitação. j j' ' ^ <

1 j i ' ' '
9.4. Avigência do^ contrato, bem como os prazos de início de etapas.de execuçâo^.de conclusão e de entrega,
poderão ser prorrogados, em conformidade e desde que atendidos ós requisitos dispostos nq art. 57 da Lei n^
8.666/93. ^ ' • ' - •

9.5. A solicitação
de 30 (trinta) dias

de prorrogação deverá ser formulada por ésçrito'ê encaminhada com antecedência mínima
dovencimento, anexàndo-se documento com'probatÔrIo'do alegado.pela Contratada.
j 1 íi í i!i-r :

9.6. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem nos serviços, serviços ou compras, até 25% (vinte'e cinco porcento) do .valor Iniciai atualizado do
contrato. ^ I i ' í, I-' / j

•l i! ; • i-i, ,9.7. ACONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato) ás|çpndlções de habilitação e
qualificação exigidas na licitação. i

1 I 11 I
9.8. O prazo para a execução!dos serviços será de acordo com o subitèm 5.3.!, letra "d" dó presente Edital,
contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços.

1 ' I il '9.9. Oprazo de vigência do coijitratò será até 31 de dezembro do exercício vigente.j

[lO. DA FISCALIZAÇÃO DOSTsSviÇOS
I I I

10.1. Sem prejuízo da plenaj responsabilidade da Contratada, o contrato será fiscalizado pela Prefeitura
Municipal de São João dos Ratos/MA, através de equipe composta de engenheiros, arquitetos e técnicos
nomeados pela Autoridade Superior da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, para acompanhar a
realização dos serviços, i ^ I

igência deste contrato, o Contratado deve manter preposto, aceito pela Administração, para

l;

10.2. Durante a v

representá-lo.
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10.3. As atribuições da físcaiizáção do contrato são aquelas previstas neste edital e seus anexos, além das
estabelecidas na legislação'em vigor.

10.4. As decisões |e providências que ultrapassarem acompetência do Fiscal, deverão ser solicitadas aseus
superiores em tempo hábiijpara aadoção das medidas convenientes.
10.5. O fiscalizador do contrato pode sustar qualquer trabalho' que esteja sendo executado em desacordo com
o especificado, sempre que esisa medida se tornar necessária, bem como adotar as providências e exercer as
competências da FÍSCALiZAÇÃO previstas neste Editai e seus anexos.

fll. PAGAMENTO

11.1. O pagamento, será efetuado por rhéio de ordem bancária-emitida em nome dó proponente vencedor,
para crédito na conta cofrèntejpor eie indicada, em moeda corrente nacional, èm.até 30i(trinta) dias, contados
da data da entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscaf emitida com base na medição previamente
aprovada pela Fiscalização] " ; - . <

11.2. As medições]ser§ò realiza '.M-'
das a cada 30 dias corridosde serviços, sendo considerado o início da contagem

do prazo a data de recebimento da ordérh.de serviço.
I . j l| I J[ •

11.3. A contratada deverá dar entrada no boletim de medição dos serviços ^executados com base no
I " I ]| ' " ( • - . - 'r , r. t

cronograma aprovado^ vigènte] no setor dè protocolo da PreféítüravMuniçipal dè São João dos Patos - MA,
acompanhada da solicitação de pagamento (Anexo X), e das certidões negativas dé débito junto ao INSS, FGTS,
Certidões Estaduais éMunicipais, Fazenda Federal eCertidãdjNegativà dé Débitos trabalhistas, para análise e
ateste da Fiscalização, sendo áberto um processo administrativo específico pararós pagamentos relativos ao
contrato.

-1
11.4. A aprovação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitura de São João Hôs Patos por meio do setor
competente no iprazo máximo de 5(cínco) dias a contar da[data de:entrada npíprotocoio desta Prefeitura

ÍL
Municlpal do boletim de medição dós serviços executados.

11.5. Aprovada amediçãoj aContratada.será convocada parajdar éntradá no protocolo para Juntada aos autos
da sua Nota Fiscal em duas vias, queseráencaminhada à Secr;étaria Municipal de Finanças, para que conduza o
processo de pagamento.

11.6. Além dos documentos exigidos no iteni 11.3, para a primeira'medição do ^rvlço, deverão ser juntados
ainda os seguintes documentos:

' t - í [j -1

a) Registro no CRÉA/MA (Anotação de Responsabilidade Técnic'a -'ART);
\l ' j , . 'b) Uma cópia doíÇontràto;

c) Uma cópia da planilha orçamentária;

d) Uma cópia da ordem'^de serviço;
T

11.7. A última rhediçãó somente será paga após o recebimento provisório do serviço objeto desta licitação e
contra a apresentação das CNDs do INSS e da Fazenda Federal, bem como do Certificado de Regularidade junto
ao FGTS e a Certidão Negativalde Débitos Trabalhistas, Certidões Estaduais e Municipais.

11.8. No valor dajnota fiscal, já deverão estar descontadas as'eventuais muitas 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 exclusivoda Administração e mediante disponibilidade financeira.
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11.10. Nos casos de eventuais'atrasos de pagamento, desde! que a CONTRATADA nâo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo CONTRATANTE,
entre a data acima referida e'ja correspondente ao efetivo adimpiemento da parcela, terá a aplicação da
seguinte fórmula:

EM = lxNxVP

Onde:
-.1EM = Encargos moratórios;

N= Número de dias entre a dafà prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
i = índice de atuailzaçãp financeira =0,0001644, assim apurado: "•I

i = (TX/100) i = (6/100).i = 0,0001644
365 365 •

TX = Percentual da taxa anúal = 2%.

11.11. A atualização fihanceiraç'
ao da ocorrência.

orevistanesta cláusula,se for d^casò, será incluidaina fatura/nota fiscal seguinte

11.12. Não será aplicada aítaxa de atualizaçãoTinanceira-prevista no subiteni ll.lb-acima, quando oatraso de
pagamento se dei; em funçãóide atrasos na liberação dos recursos.pelo.:ófgão iconcèdente responsável pela
transferência dos recursos IRrianceiros para custeio do objeto da presentellcitaçâolJ ^ ' i

'1 ; - 'i . • • I

[12. INADIMPLEMENTO.E S^JiÇpES

12.1. A ínexecuçãp parcial ou
Tabela 1 abaixo, verificado o

total'do objeto deste contrato e á prática'de qualquer dos atos indicados na
•nexo causai devido à ação bu à omíssão^ílá CONTRATADA,, relativamente às

obrigações contratuais erri questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e
nesse contrato, ob^seryandó-se ocontraditório eaampla defesa,,cònformejikadp aseguir:
a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária de participàção-em licitação e irhpedlmentó-de contratar dom a Prefeitura Municipal
de SãoJoão dos Patos, Estado bo Maranhão, por prazonão superior ã OZ^Ídòis) anós;r ;

i" ,• I ;| •d) declaração de inidoneldadelpara licitar ou contratar com aAdministração Pública!, ,
12.2. Poderá senapiiçàda asanção de advertência.nas seguintèrcbhdições; j, ^]
a) descumprimento parcial daJobrigações eresponsabüidadèl assumidas contratualmente, enas situações que
ameacem a qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonial ou humana, desde que nãb'caiba a aplicação
de sanção mais grave;' | I j [['i' !'

I II , I i » .
I ' i •! i ir ' '

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao ~desenvolvimento dos serviços da Prefeitura
Municipal de Sãp João dos Patos/MA, a critério dó Fiscal dó Contrato',Tlêsde que não caiba a aplicação de
sanção mais grave; I i,'
c) na primeira ocorrência das infrações relacionadas na Tabela 1 abaixo;

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

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

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

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

12.4.a.2. Ocorrer ódescunjprlmento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais.
12.5. Poderá ser ,cünfiguradaj|a inexecução total do objeto.quando oadjudicatário se recusar aassinar o
contrato ou recebler a ordem de serviço e ainda quando houver atraso Injustificado para infciò dos serviços por
mais de 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço. '{ ^ v

' • i) '} r '
12.6. Poderá ser configurado atraso injustificado na execução dos serviços, quando; i,

i i i| . \ -. ' ' h r ; ;
a) Ocorrer atraso injustificado aos serviços por prazo superior a 5 (cinco) dias e inferipr.a 30 (trinta) dias. Após o
trigésímo dia dejatraso e a critério da Administração,;po,der;ávser considerada inexecução parcial da obrigação
assumida, sem prejuízo daTescisão unilateral'da avehça. ' í' ' '

'' -i i "-!'•* !-• tb) ACONTRATAD^ deixar de Cl mprir quaisquer outros prazos estabelecIdos>este'edital eno contrato.
12.7. Caberá ainda à Contratada, nos casos de reincidência nai infrações previstas na Tabela 1, as multas
previstas na Tabela 2 abaixo:

TABELA 1 ,1

i 1 ; INFRAÇÃO ! ^ , i '
GRAU

ITEM DESCRIÇÃO i 1 \ ' ^ ' ' ! i •

1 Perrhitiraipresençá de empregado sem uniforme,.mal apresentado, pòr ocorrência. 01

2 Manter funcionário sem'quállfÍcação para á execução"dos serviços - por ocorrência'. 01

3
Não cumprir horário estabelecido pelo contrato',oü dètermih'ado pela FISCALIZAÇÃO - por
ocorrência, j I , 1. , F ' ' 01

4
Não cumprirdetermináção''dá FISCALIZAÇÃO.pará'cpntrble,de 'ácessp de seus funcionários -
por ocorrência. íl •- • í.' i ! 01

5
Executar sérvíço sem a-utilização de equipamentos-de proteção individual (EPi), quando
necessários - porocorrência. - i 02

6
Não iniciar execução deserviço nos prazos estabélecIdoVpelã FISCALIZAÇÃO, observados os
limites mínimos estabelecidos pelo contrato t por cícprrêncía. [ • li 02

7
Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráterlperrpanentej ou deixar
de providenciar recomposição complementar r porocorrência. i ' " I 02

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

9
Suspender oú interromper, salvo motivo de força maior ou caso fòrtuito; os serviços
contratuais-por ocorrência. \

03

10 Reutilizarmaterial, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO • pc ocorrência. 03

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

03

12
Não 'substituir erhpregado que tenha conduta Inconveniente ou incompatível com suas
atribuições - por ocorrência. i

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. !
1 1 .1

15
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato - por
ocorrência. | ^1 05

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

05

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

06

TABEU 2

GRAU.r 1 1 CORRESPÓNDÊNCIA |
11 1 í " . i - R$200,ÕÓ[^.^7
U ^.1. " ' • V RS 400,00' ..5 l
13 1 i % RS 500,00fí i. . 1

\ ; -i , . RS 1.000,00 í
Is 1 í 1 RS 3.ÓOd,Òo;:4
16 ' 1 ; ! RS 5.000,00: ' ' /

12.8. O somatório de todas ás multas aplicadas ao longo da execução contratual, não poderá ultrapassar o
percentual de 10% (dez por cento) sobre ovalor total do contrato. Atingido.este llóiíte/a Administração poderá
declarar a inexecução.total dofcontrato. 't

Ü L-á j
.Ml' \

12.9. Suspensão;temporárla de participar em IÍcltaçãoie impédirrientosíde'contratán'com a Prefeitura Municipal
de São João dos Patos/MA:

- -J ' -:ao d
-y.-

12.9.1 Asanção ae suspensão do direito de licitar e de çontrátãfcòm^á'̂ de São João dos
Patos/MA, de que trata ojlnclso íll/art.r^87, da Lei n.2 8.666/93,"poderá"senapllcadaíà-CONtR^TADA, por culpa
... j-i- . pQ caso de inexecução parcialfdd objeto,/conforme previsto no item 12.4 destaou dolo, por até 2 (dois) anos)
cláusula.

12.10. Declaração deinidóneldade para ilcitar ou contratar com-a Administração RúBlIca;
i - I S . • 'r. r . J ii Í','lÍ 'i

12.10.1 Asanção de declaração dé-.Inldqneidadè para licitar ou contratafrçom a Administração Pública, prevista
no inciso IV, art. 87, dalelin.s S.GôB/gà^^pqdefá sehapllca'da;:dehtrédutr;bs çasosl qüandd aContratada:
a) tiver sofrido condenação definitiva por'ter praticado, .por^meiosidolosòs, fraude fjscal ho!|i
quaisquer tributos; ,- j ' 1 "
b) praticar atos ilícitos; visado frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrar, áqualquer] tempo>.não possuir idoneidade parãJicitàr bu contrataVÍcom ãPrefeitura Municipal
de São João dos Patos/MA, ern virtude de atos ilícitos praticados; |/

' I . j i '' .d) reproduzir, div^ulgar ou utll zar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer Informações de que seus
empregados tenham tldoj corí|hecimento em razão da execução do contrato, sem consentimento prévio da
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA;

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

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

g) cometer Inexecução total dq objeto, conforme previsto no item 12.5 desta cláusula.

recolhimento de
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12.11 As sanções de advertência, de suspensão temporária dcdireito de participar de licitação ou de contratar
com a Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão e de declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de
muita.

12.12 O 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, áparjtir da notificação, através de DAM, devendo ser apresentado ocomprovante de
pagamento a esta Prefeitura, sob pena de cobrança judicial. { j .

I j }l V 1I '1 ' '
12.14 Esgotados o,s meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada ao Contratante, esta
será encaminhada'parainscrição em dívida ativa. i j

i 1 í| ' '
12.15 A aplicação das penalidades será precedida da concessão: da oportunidade, de contraditória e ampla
defesa por parte do adjudicatárip, na forma da lej. r',:c.

[13. FONTE DE RECURSO EDOjTÃCÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrãò àconta da seguÍr|teidòtação orçamentária:
i '• ii ; "" '>]\\ 'PODER: 02 PODER EXECUTIV0!| • . / r^;, ,

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA,DE EDUCAÇÃO [ ' f '!'
UNIDADE: SECRETARIA DE|EDU|tAÇA"o ;
12.361.0013.1010^0000-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO EREFORMA DE ESCOLAS mUnÍCÍPAIS
4.4.90.51.00- INSTALAÇÕES

• ' ' ' t. I

14. DA VISTORIA

14.1 A critério do licitánte bi mesmo poderá vistoriar o local ondé será .executada o serviços objeto desta
licitação para inteirar-se das condições e graus de dificuldàdes existentes; ppdendoital vistoria ser realizada até
o segundo dia útihanterior ao da apresentação das proppstás, em corrípanhia^de servidor(a) da Secretaria
Municipal de Educação dajprefeitura.Municipal de São João dos Patos, Estado do|Ma'ranhão.. '

li' J'

t| • • ; ' • • • - «• : .1.
- previamente solicitado à SecretarÍá>Municipal de Educação, das 08 às 13 horas

14.2 APrefeitura iMunicipal de São Joãb dos Patos coloca-se-à disposição para agéndamento de visitas ao locai
dos serviços, o qual deverá se
[horário local). |
14.3 Tendo em vista a não obrigatoriedade da realização dá vistoria, a simples^ participação jnesta licitação já
indica que os participantes conhecem todas as condições locais para execução dps'serviçps e estão de acordo
com todas as condições estabelecidas no editai,'razão pela: qual, os licitantes. nâo^poderão alegar o

• 1 í.i fc

desconhecimento dás cohdições e grau de dificuldades existentes como justificátiva^para se eximirem das
obrigações assurhidas.ou ení'favor.de.eventuais pretensões..de..acréscímos de:preços em decorrência da
execução do objeto destajlicitáção.
[15. GARANTIA.de EXECUÇÃOjl | •.. ' _J

15.1 Será exigida da contratada a apresentação ao setor de,Contratos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias
úteis, contados da data dè 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 adjudicatária optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1^, da Lei ns 8.666/93,
abaixo descritas, apresentadas nas condições seguintes: ,,

I I li
a) Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Publica

a.l Se a opção da garantia for Título da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a forma escriturai,
mediante registro em sistemajcentraiizado de liquidação edé custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil
e avaliados pelos'seus vaióres^econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
a.2Sea opção da garantia for| Caução em Dinheiro, o depósito dovalor correspondente à garantia deverá ser
efetuado em conta corrente àa PMMN - Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Patos, Estado do Maranhão na
CONTA CORRENTE: 13.02Í-4/Á6ÊNC1A: 0603-3, PMSAOJO/kO PATOS MA iSS, BANCO DO BRASIL

I ' • I 11 ; • - if' • ' ' j:
b) Seguro Garantia, mediante entréga/da competente apólice,.mo. o/lginál,1emitidd pmr entidade em
funcionamento río-^País, em fnome _da Prefejtura, Municipal dè/São* João dos|! Patos, Estado do Maranhão,
cobrindo o riscoíde quebra dó Contrato,.devendo coriter expressaméhte cláusula^de atualização financeira, de
imprescritíbilidade, inalienabilidade e de' irrevogabilidade, aWim como prazo ^e validade de no mínimo 60(sessenta) dias além dofim dojprazo devigência,dó contrato.j' -. : J
c) Fiança Bancária, niediante entrega daxompétente carta-dê fjança bjancária, nó;0riglnal; emitida por entidade
em funcionamento nÓ-País, e'm nome cia Prefeitura Muriicipa] de São JòãÒ'-dos:Patós, Estado do Maranhão,
devendo conter expressamente Cláusula dé atualização financeira, de imprescritibijídade, inalienabilidadee de
irrevogabilidade,'íassim como
vigência do contrato. ' j ]

prazo de validade de no mínimo.6Ò (sessenta) èiaV além dolfím do prazo de

15.3 APrefeiturájMunicipal, de Sãp Jòão dos Patòs, Estado' db Máranhãb poderá descontar doj^aior da garantia
de execução toda e: qualquer importância que lhe for dèvida,'a qualquer títújò', ',pela.Contratada, inclusive
multas.

15.4 Utilizada a garantia, a Colitratada obrjga-se aintegraliza^ía.no prazo de 15 (Quinze) dias úteis contados da
data em que for notificada for naihiehte pelO'CONTRATANTE/|sób pena de'ser descontada na fatura seguinte.
15.5 Será considerada extinta.a garantia: i ) / , 4

i I W J." • li
a) com a devolução da apólice, carta.fiariça ou autorízação.parálp levantamento de importâncias depositadas
em dinheiro a.|título de garantia,' acompanhada de declaração-:da-Adrríinistração, mediante termo
circunstanciado, de que olcONTRATADG cumpriu todas as.cláusulas do'cohtrato;r \I |

'1 . i II • -i / . " " i 1^ / ^b) no término da^vlgênciajdo contrato, casp:a Administração tião comunique aocorrência de sinistros.
lis. RECEBIMENTO DO OBJEtÔ^DO CONTRATO ^ v \ 11 1

- 1 11 . . f t }
16.1. Concluída os serviços, eSta será recebida provisoriáménté, peloTesponsável por seu acompanhamento e
fiscalização, mediante termo :ircunstanciado; assinado pelW partes, ern até 15-(çjUirize) diás da comunicaçãoescrita do Contratado; | ^ \l •l
16.2. AFISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento pTòvisóriOllbs'sefviçosl^ caso haja inconformidades
significativas quanto às especificações. i

I I 'I I |i
16.3. No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório,'estas serão relacionadas em
documento anexo ao termo circunstanciadoe deverão estar corrigidasaté o recebimento definitivo.

16.4. O recebimento definitivo dos serviços será efetuado por servidor ou comissão designada pela autoridade
competente, mediante termojcircunstanciado, assinado pelas partes, após odecurso 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 daético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

I • 1

|17.SUBC0NTRATAÇÕES 1 í| I L I
I • ;

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

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

17.3. Os subcontratados
\

regulamentos e posturas.
deverão cumprir e fazer cumprir, por seus prepostos' ou cpnveniados, leis,
bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes,

pertinentes à matéria objeto da contratação,,cabendo-lhe a responsabilidade pelas cionsequências de qualquer
transgressão de seus prepostos ou convenentes.

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

[l8i DISPOSIÇÕES GERAIS:

18.1. Ocorrendo feriado ou. pdnto-facültativo na data dã licitação, à ses5ão;públicá;Sérá realizada no primeiro
dia útil subsequente, no mesmo horário e local. [ ^ f'"'' !

1 íi .,,1 -V- ;• :
18.2. Os participantes desta licitação sujeitarh-se a todos-os seus termòsj condições, normas/ especificações e
detalhes do presente Edital, comprometendo-se a cumpri-los plenamente,' decaindo do direito de ímpugná-los
o licítante que, tendo-os aceito sèm objeção, vier, após'Julgamento >desfavòrávèl, apresentar falhas e
Irregularidades que os viciem. 1 { |' i •I í 1 » 1 /
18.3. Enquanto perdurarem os motivos determinantes de'punições ou até.queseja•promovida a reabilitação,
não poderão participar, da pjesénté licitação as empresas |que "'tenham' sofrido-'pÊnálidade resultante de
contratos firmados anteriormente coma.Administração, na condição de''prestadófás de serviços, fornecedoras
ou empreiteiras. [ I • - '' ^

. >•

18.4. A Administração poderá;
k ^ to* ' ' ' ' ] * \

a seu critério;, inspecionar ás Instalações.das llcitantes, assim'icomo verificar a

exatidão das informações,|antp eapós aadjudicação. ' |;i |
18.5. Os períodos de tem^o e os prazos referidos neste-Èdltal^serão contados!;em dias consecutivos, salvo
disposição expressa em contrário.' i •' -

í i ,
18.6. Os llcitantes poderão colher informações adicionais eventualmente necessáriasisobre d certame Junto à
Comissão, na forma iridicada no preâmbulo. / . |''-r '

1 ' ] i| ' • " l'-" ' •
18.7. A licitante declarada vencedora deverá apresentar no:ato da assinaturaidp^contrato comprovação de
vínculo empregátíclo de um profissional técnicoem segurança do trabalho atravésidecontrato de trabalho.

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

j I I
18.9. A Prefeitura Municipal de São João dos Patos poderá homologar, anular ou revogar a presente licitação,
observadas as formalidades legais.

' I ! 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 OShOÓmin às IShOOmin.
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18.11. Os interessados que obtiverem este Edital na forma do parágrafo anterior poderão dirimir eventuais
dúvidas sobre o Projeto Básico desta licitação junto a Prefeitura Municipal de São João dos Patos, localizada na
,Av. Getúlio VargasJ 135, Centro|- CEP; 65.665-000, São João dos Patos/MA, em dias de expediente, no horário
das OShOOmin às 13h00min! ^
18.12. Quando se tratar dejcertidões 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 abeKura das propostas.

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

I íl i.i'; -
Anexo I- Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro;Prpjeto,Básico e Especificações;

•í 'I ' l • ^ - 1 i '
Anexo II - Carta de credenciamento; ' s

'1- - Ml .
Anexo lll-Declaração=pará Microempresás e Empresas de Pequeno Porte;

Anexo IV-Declaração de manij tenção do responsável técnico;'
*1* i}.V

Anexo V- Declaração de que tomouconhecimento das condições dóstrabalhos; 1' ' - '
I ! II • - l -1

Anexo VI - Modelo Carta Fiança; ' ! '

Anexo VII-Declaração de sujeição ao Edital;

Anexo VIII - Declaração dJcurr primento do Art. 72, XXXIII,' da CF/88; ' •
Anexo IX-Modelo de proposta; ^

1 f II
Anexo X- Modelo de solicitação de pagamento; , |,

i ! i| i 'i
Anexo XI-Minuta do Contrato; I

' { i j| , ' ' \
Anexo XII - Modelo de Composição do BDI; I'

i i íl ^ ' • i'Anexo XIII-Modelo de Corhposiçãó'de Encargos Sociais; | ' |
Anexo XIV - Modelo de Declaração, conforme alínea a, do subitérrí'5.2.5 do Editai;:

Anexo XV- Modelo de DeclarÈ

I

' 1 I .

ção de inexistência de fato impeditívo dé habilitaçãó.; ;

Anexo XVI -Termo dè Recebimento Provisório.

Anexo XVII -Termo de Recebi nentoDefinitIvo.
1

*. I fc

São João dós Pátos/MA, 14 de dezembro de 2021.

Marianna Lyra de Rocha Santos Teixeira
Secretária Municipal de Educação

Portaria ns 002/2021
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OBJETO

Contratação de empresa especializada para a Construção de Sala Multiuso destinada ao atendimento
educacional especlalizadd| (AEE) - aos estudantes com deficiência na Escciá Municipal Governador
Newton Belloj no Município de São João dos Patos - MA. i

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 • Centro. CEP 65665-000
,1 CNPJN" 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Educação

TOMADA DE PREÇOS NS16/2021
ANEXO I

PROJETO BÁSICO

unicef^

B

j [ j| r - |.n.;
0 prazo de execução! do |objétò será-de 02 (dois) meses, conforme .Cronogram.a Ffsíco-Financeiro, a
contar do recebimento dalordém de.Exécuçãõ dêSêrviço.L itíj -• l
0 prazo de .vigência do contrato deverá ser até 31 de^" dezembro .dp"exercício vigente a tempo da
contratação.! . 1 il •' " ' 1-. ' "" - '

C

VALOR ESTIMADO DÁ cor
! \ 1

Valor Estimadò Totaj: R$
orçamentárias, parte integ

EMPREITAdW: \ ] ;
ADJUDICAÇÃÒ DÓ ÒBJETC

ITRÀTAÇÃOr," 1
111.208,00 '(cento e onze mil;, duzentos e õltO|feáis), conforme planilhas
•ante dp Projeto Básico-ANEXO"! do présente EditaLj | '

( x)Preço Global (• )F|reço»ÜnÍtárÍo.. ^ " ;
: ( x );Global - ( }PorLoté - 'l' f ã

^V-Vi tV'/, ;

D
LOCAL DE EXECUÇÃO:] |
Município déSãò Jõão.dos

• i ' ' ' V"' i' \ ••
Pato^MA. , il ií í-

f . 1 í 1. . '' ! '• i -

E

UNIDADE RESPONSÁVEL P
, 1 - 1 1

Setor de EngenhariaíMunIc

UNIDADE FISCÃLIZÃbORj
f- í " V

Secretaria Municipal de Ed

ELO PRÕJETObÁSiCÒ ,1 ' ' . [ ,í
ipal f - X

jcação- -i''' ' '•
. i

LOCAL ONDE PODERÁ SER| EXAMJNÃpO EADQUIRIDO OPROJETÒIBÁSICp , , ;
Prefeitura Municipal de São João doVPátos/MÃ/T- jocalizádí níA^^^ 135) Centro - CEP:
65.665-000,?São João dos Patòs/MA;Salardá-Cpmissio'Re?manehte de Ucitaçãof CPI. I

' • ÍLí-U /
Caderno de Encargos, ^Cronograma físico-flnanceiro, Projeto Básico e

I -r.' • t!-l;
A Planilha ;0rçamentária
Especificações." } j
ACOMPANHAMENTOjE FISCALIWÇÃO | (Jp !
Ficará a cargo dâ Prefeitura Municipal de São Jòão dos Ratos; por equipe composta de engenhelro(s),
e/ou arquitèto(^) e técnicos nomeados pela Autoridade^Süpérlof, pára acompanhar a realização dos
serviços. | I. . !l , Mr h.
CONTEÚDO A SER ENTREGUE EM CD-ROM

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/óu similares);
3. Planilha Orçamentária, cronograma físico-financeiro, lista de composição do BDI, lista de composição
dos Encargos Sociais. '
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TOMADA DE PREÇOS NS16/2021

ANEXO I - PROJETO BÁSICO

C l"!#.

unicefííí?

Contratação de empresa espécializada para a Construção 'de Sala Multiuso destinada ao atendimento
educacional especializado (AEÉ) - aos estudantes com deficiência na Escola Municipal Governador Newton
Beiio, no Município de Sãoboão dos Patos - MA.

Valor Estimado Total: R$111.208,00 (cento é onze mÍ!,duzent'oS:e oito reais).
I .r-

I , I

í I

! 'I

i"

í:!í '\ '' i !
I r h

m '
• i ^ I i

V '

I

I I '

i
i'.::
.•'i- •,

I •

! .H
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empresa

TOMADA DE PREÇOS 16/2021
ANEXO II

(PAPEL TIMBRADO DO LÍCITANTE)

CARTA CREDENCIAL

CNPJ "^ ns.

I

neste ato representado pelp(s] 'Sr.(a]

com
*1

I

unicef®

sede na

(diretores ou sócios, corn qiaiificação completa nome, RG, CRF, naclonaiidade, estado civii, profissão e
i • I i _ ' ' i''";;-'

endereço), pelo presente, instrumento de mandato, norheia>e constitui, seu(s);Rrocurador(es) o Senhor(es)

(noml, RG; CPF, |nacionalidade, estado civil, profissão e" endereço)H quem coWere(m) ampios
1 ' l| ;'tV'' i

poderes para, junto aPrefeitura Municipal de São João dos Patos, praticar os atòs^.necessários à representação

da outorgante na ilcitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS risi6/,202l',^üsando dosjrecursos iegals e

acompanhando-os, conferindò-ihes, ainda, poderes especiaisjpara ofertar proposta no caso de beneficiário da
li.}

Lei Compiementar n^ 123/2006, declarar a intenção de Interpor^ecurso, rénunciar'ao'dirèIto de interposição de
í"' I.

recursos,transigir, desistir> firmarcompromissos ou acordos, dando tudo por bom'firmé e vaiioso.

(locai è data por extenso)

' 1 (nome da etfiprj^a)"'. . [' P I
(Nome eassinatura deseu-represehtante legal) [ '•; |

I' íi
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CONOCRRÊNCIA N» 16/2021
ANEXO III

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE ENQUÁDRAMENTO COMO MICROEMPRESA EEMPRESA DE PEQUENO PORTE

A/O

^/sediada na

R.G. nfi ^ CPF ns

(razão social do licítante), inscrita, no CNPJ sob o n®

.(endereço completo), representada pelo(a} Sr.(a)

D E C L'A R A;'para os fins do disposto na

Lei Complementar nfi 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveise sob as penas da lei, que se enquadra
. - I r A - - . I' ! '

como:

f:

' í-., •

•MICROEMPRESA, conforme Inc. Ido art. 32da Lei Complementar-n2 123/2005. ;

: i'f i
•EMPRESA DE REQ,UENO PORTE, conforme Inc. II do art. 3? da Lei Complementarjn2 123/2006.

A lícitante D E C LA Ra; ainda, que não se enquadra em qualquer das hípóteses'de exclusão no §
I f i i". '4 do art. 32 da mencionada léi, estando apta, portanto, a exercer, o direito de^préferência pmo critério de

desempate no procediméntojjlícitatóric-da TOMADA DE PREÇOS em,'epígrafe,^realizado pela Prefeitura
Municipal deSão João dosÍPatos.

\ DAS OPÇÕES j
-r

I

\

(local e data por extenso)

OBS: ASSINALAR COM UM
1

l| '
i:' '

I

'X'

1 '

.. 1' •
1^ {"i '

1 .( ' 1

'Í-Ü !
(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
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TOMADA DE PREÇOS NS 16/2021
ANEXO IV

(PAPEL TIMBRADO DO LICÍTANTE)

(

unicefcS?

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

^ CNPJ n.s
'i -

por seu representante

legal, declara, jperante Prefeitura. Municipal São . Joio dós > .Patos,, que o Sr.

_ (nome e;.p'rofíssão}, CREAin® ' . será [indicado como responsável
técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição atéld recebimento definitivo do

objeto, caso seja vencedora do^lertame.
t t| . . i 1•

Declara, ainda, quej se inevitável, a substituição será feita por profissicínal pdrfi qualificação técnica

igual ou superior à'do substituído ecom prévia anuência da Prèfeitura>MunÍçípal dé São João dos Patos/MA.

I i

I I

'AÍ !

(local e data por extenso)

' í
;, I;

' t

ii i, '
H, <

(nome da empresa)'. ^.<• •
(nome e assinatura do representanteJegaLòü procuradóf)' -•

1 r1.
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j i| CNPJN<'06.089.668/0p01-33
I , Secretaria Municipal de Educação

TOMADA DE PREÇOS NS16/2021
ANEXO V '

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

unicef®

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

Declaro que tenho pleno conhecimènto das condições e peculiaridadeslnerentes á natureza dos
trabalhos, diante do conhecimento das especificações técnicas definidas no RrojetòjBásico, ANEXO Ido Edital
da TOMADA DE fjREÇOS n* 16/2021;.e que-assumo total responsabilidade porfesséTato é que não utilizará
deste para quaisquérquéstionamentos futuros que ensejem ayenças técnicas oujflnahceiras com a
Municipal de São João dos Patos/MÀ. . I

iv., ,
Cidade/Estado, XXXX de XXXXide XXXX.

Nome eAssinatura do Representante Legal da Empresa |

íllh
I

í
li

irti- i

l
/

.

* \

' ' t ' i'!i .í
/ '

* l'
t .!

i'̂ :! :
i-f
t là.

r

i
}

" • í !• r .
- 1 i

i" 'S
J

'

1

• '1.'

. í'
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r j1
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1
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, PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
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unicef»;

I TOMADA DE PREÇOS Ns 16/2021
, ANEXO VI

MODELO DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
I I I1. Pela presente,' o (a) [(nome da Instituição fiadora) com sede em (endéreço completo), por seus

representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como FiADOR e principal pagador, com
expressa renúnciajdos benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil Brasileiro, da empresa (nome da
empresa), com sede em (endereço completo), até o limite dé RS (valor da garantia) (valor por escrito) para
efeito de garantiajà execução do-Cohtrato n^ (número do coiítrato, formato xx/ánp),!decõffènte do processo
iicitatório (modalidade e número do instrumento convocatório da licitação - ex.: PE np xx/anoj, firmado entre a
AFIANÇADA e a Prefeitura Municipal deSão Joãodos Patós/MÂ parã (objeto da licitação). |

2. Afiança ora concedida visa garantir o cumprimento, por pake de nossa AFiANi^DA, de todas as obrigações
estipuladas no contrato retro tTiencioriado> abrangendo;o pagámento de: '

a) prejuízos advindos dp não cumprimento do contrato;

b) multas punitivasaplicadaspela FISCALIZAÇÃO ao CONTRATADO;
^ 1 'I

c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes deóuipa ou dolo duranteía execução do contrato;
1 !' 'I \ '

d) obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não honradas jDelo CONTRATADO; e';'
j j !| f I' ^ '

e) prejuízos indiretos causados à CONTRATANTE e prejuízos causados a terceiros; decprrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato. f - i ! I

I I il • !3. Esta fiança é válida por| (prazo, contado em dias, correspondente à vigência do contrato) (valor porescrito)
dias, contados a partir de (data de inícip da vigência do contratò), vencendo-se, portanto em (data).

- I fi 'li' ' j' '
4. Na hipótese de inadimplemento-de^-qualquer das obrigações á^umídas pela AFIANÇADA, o (a) (nome da
instituição fiadora) efetuará; p pagaiTiehtp'das importâncias',que fòrem,.^devídas,.ino âmbito e por efeito da
presente fiança, até p limite açima^estípuiàdo, noprazo de 48(quárentàp oito) horas,-contado do recebimento
decomunicação'Wcfita da Prêfeitura.iyiuhicipái deSão João.dós Pátos/MÁ.; , I

•[ 1 'i • '' í f' ' il
5. A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer.até o prazo máximo de 90 (diás)>após o vencimento desta
fiança. | | í • "• !y ' ! I

í - I • f-' • •. 1-• I' ' - 1'
6. Nenhuma objeção ou ópos ção da nossa AFIANÇADA será admitida ou invocada por este F;iADOR com o fim
de escusar-se do' cumprimentio da obrigação assumida,neste ato e por este instrumento perante a Prefeitura
Municipal deSão João dos Patos/MA. [ , ! '

- I í| • - i'':' ' í
7. Obriga-seeste FiADOR; outrpssim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem
assim por honorários advocatícios, na hipótese da Prefeitura Municipal de SãofJoão dos Patos/MA se ver
compelido a ingressarem juíziD para demandar o cumprimentoda obrigação a que se refere a presente fiança.

8. Se,no prazo máximo de 90, (noventa) dias após a data de vencimento desta fiança, o (a) (nome da instituição
fiadora) não tiver recebido da Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Patos/MA qualquercomunicação relativa a
inadimpiementojda AFIANÇADA, ou termo circunstanciado d,e que a AFIANÇADA cumpriu todas ascláusulas do
contrato, acompanhado| dó' originai desta Carta de Fiança, esta fiança será automaticamente extinta,
independentemente dei qualquer formalidade, aviso, notificação judiciai ou extrajudicial, deixando, em
conseqüência, de produzir qualquer efeito e ficando o FiADOR exonerado da obrigação assumida por força
deste documento. I

-- 'i
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9. Declara, ainda,

I ,1 ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

[Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
' I CNPJN®06.089.668/0001-33
I '! Secretaria Municipal de Educação

uniceftS)

este FIADOR, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que satisfaz às
determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários

deste Instrumento^estão autorizados aprestar apresente fiança.
10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o
valor da presente se contérn dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida entidade federal.

(Local e data)

(Instituição garantidora) (Assinaturas autorizadas)

I I

I I

i-

t. '

n :

iífr -
11 í 'l '

' '

si;
r ^ '

[; r 1
r i

! 1 .

! .
' r '

i p ;
, r

1 'I •

I •!' •
I '
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DOS PATOS

ji ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DÍ3S PATOS- MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
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t' Secretaria Municipal de Educação

TOMADA DE PREÇOS NS16/2021
ANEXO VII

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL

uniceft®

Declaramos expressamente que;
'' <s"

Concordamos integralmente e

16/2021, bem asslm. com; as

fornecida com oiEdItal.

sem qualquer restrição com asxondições expressas ría TOMADA DE PREÇOS Ns
I ' - - •" ^) Î ^ í
condições de contratação,, estabelecidas na minutando Contrato que nos foi

fíi.t
ir r:i r

;í

sessenta)'dias consecutivos, a contar da data da
• -O / ' ' i'

rfi- f '•'

Manteremos válida esta Propostatpel,o:prazo mínimo de 60

sua apresentação e abertura.

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução ddsserviços.'/
Íiíi' í
I,

tu- ,,

í

Esciarecemos, finalmente; qu
'í •- I

Comissão os esclarecimentos

I I

eoiportador desta propüSta|está^autori2ado éj'habjlÍtado aprestar aessa
e. informações adicionais qüe Tórèm cdhsideradós-mecessários, bem como,

. I ,1 I
assinar, concordar, desistir, interporrecurso, firmar compromisso e todos,os atos Ínerentes"éo procedimento

licitatório.

i

(local e data porextenso)

(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

i; i|!h!j 1
// 'h

/li;- í

í. i-
'.u
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I I

TOMADA DE PREÇOS NS 16/2021
ANEXO VIII

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

! í

unicef®

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

A iempresa

1, r!g. nfi
CNPJ ' ps

^ CPF n2 !'

re[)resentãdaj peio(a) Sr(a)
DECLARA, para fins do disposto

no inciso V do art. 27 da Lei

i ^ t
noturno, perigoso ou ínsaiubre e não emprega menor de {dezesseis anos, salvo,'na condição de aprendiz,

í I H I • I ' •* •'

admitida

1988.

Federal n2 8.B66/1993^ qué não emprega menortdè,dezoito anos em trabalho

a partir dos 14|(qu'atorze) anos, nos termos do inciso XXXIÜ.do Art. !7,^,|dá Constituição Federai de
!ií-

(iocal.e data por extenso)

(nome.da empresa) .
(nome é assinatura do representante legal oü procuradqr) >

'• i'

t
l|;
1,,-t'
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'! ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
,! CNPJN° 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Educação

TOMADA DE PREÇOS NS16/2021
ANEXO IX

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

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

PrezadosSenhores} ' ' l'
ll_"
1-''!

AO

ít W

Após examínane estudar detalhadamente o Edital^da Tomada de Preços ns 16/2021 e seus Anexos,
apresentamos às;Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços para execução dos se^iços. ji

A presente proposta foi formulada com base nas especificações, condições técnicas, administrativas
e contratuais estabelecidasjj np Edital da. Tomadã-de- Preços n" 16/202li''òs'quais aceitamos e nos
comprometemos acumprir integralmente; _ j*- [;j'i,,

I !' TI -• • /•' ' ^ •r'' '* ^""t '
Declaramos que/esta proposta.tem validade pelo prazb-de dias, contados da data de

Ias üroDostas. I • • • V' I.'j' , tabertura das propostas.

O prazo para
recebimento da ordem dé serviço.

execução dos serviços é de dias corridos, a contar da data do

Conta

corrente:

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$

para depósito dos pagamentos das faturas: Banco:'. [.'..1... Agência; Conta
t ' i ' , ' ,p

I [•

I ; ' ; • • ! • •
Declaramos que no preço acima cotado estão corpputadas>todas as despesas com materiais,

mão de obra, trjbutos, impostos, taxas edespesas, seja quàl.fbr oseu título ou natureza, incluindo, mas
não se limitando a, fretes, encargos sociais, trabalhistas e'fIscals,-;ISS,'-despesas;de viagern, locomoção.
estadia, alimentação

integral pela prestaçã
3e quaisquer outras,- segundo a 'legislãçãp.-em.-ylgpr,.Tepr|esentando a
ão.dbsserviços..'- ^ '

compensação

Indicamos corno Representante Legal, para assjnat;.o.Contrãto de execução dos serviços:

Nome completo: •
Nacionalidade: [ j
Qualificação Profissional;
Endereço: ! |
Cargo/Função que ocupa na Émpresa Proponente:

DADOS DÁ EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL;

ENDEREÇO:

C.N.P.J;

Locai e data:

'Estado Civil:

;'CPF:

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

RG:
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Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
.1 CNPJN® 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal dé Educação

A(o) Senhor(a)
Gestor(a) da Secrétarla Municipal de Finanças

I 1

i ,i

ii

Referente ao Processo n-. 1

TOMADA DE PREÇOS Nfi 16/2021
ANEXO X

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

/_

Encaminhamos em anexo á nota fiscal n^ -.•no valor total de

providenciado pagamento conforme informações abaixo:

EMPRESA: I |
IDENTIFICAÇÃO DA UCITÁÇÃÒ:
OBJETO: I j
N5 DA NOTA DE EMPENHO:

N9 DO CONTRATO (SE HOUVER):

Apresentamos em anexo^a seguinte documentação:
(LISTAR OS DOCUMENTOS ANEXÁp^OS)r

Atenciosamente

(Nome e assinatura do responsável peia-empresa)

(local e data por extenso)

i-H.

I

Ül,:
f. 1 -

i 'í
R$ ^.(

h''[ '

.• 4. • i ♦

'Ih' ,

\

I 1
I in i

', (
[ ,

i, •

ii.i^ -
i f >' 1

1

1 I

íi

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

I ,1

J para que seja
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, ESTADO DO MARANHÃO
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TOMADA DE PREÇOS N& 16/2021
ANEXO XI

(PAPEL TIMBRADO DAPREFEITURA)

MINUTA DO CONTRATO

unicef®

.CONTRATO NS / QUE ENTRE SI

CELEBRAM O- MUNICÍPIO DE^SÃO JOÃO DOS
•PATOS, ESTADO DO^MÁRANHÃO EAEMPRESA
•: ^ \ l- \ í PARA

• - i.'i • NA FORMA ABAIXO:
- 11 •í i

- ;i \ !1
Pelo presente instrumento,,de um lado, o Município de São Jòãó dos Patos,^Éstãdo do Maranhão, pessoa
jurídica de direito público,| por Intermédio da sua' Prefeitura Municipal, mscrlta no CNPJ/MF sob o ns
06.089.668/000l-33 com sede na Av. Getúlio Vargas, 135, Çe'ntro -;CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA,
São João dos Pãtós/MA, ri'este ato representado pelo Secretário-Munlclpál^de íl , Sr.®

j jdor^avante denominada CONTRATANTE,^è>;de outro, a-empresa _i , com
sede I [, (endereço completo), inscrita rio CNPj/MF .sob o'- ns b doravante
denominada CONTRATADAl representada nesté ato/pelo seu' (cargo)

(estado civil)
(nome)

(nacionalidade) (profissão)
(domicílio) [j (carteira de identidade) (CPF/MF) têm, entre
sl, justa e acordada a celebração doi.presente Contrato de. execução\dos serviços, na forma de execução
Indireta, regime de empreitada por preço global, sujeltandò-se as partes à Lei Federal n&;8.666/1993 e suas
alterações e demais legislações aplicáveis à espécie, bem como'ao Êcíital da TOMADA DE PREÇOS ns 16/2021,
formalizada nos autos db ProcessoAdministrativo n^ 0312003/2021, e aos termos da proposta vencedora, que
fazem parte Integrante deste Contrato, Independentemente dé transcrição, médiánte as seguintes cláusulas e
condições: i I | • 1 ' 1

1 I ' ,1 • ' ,''i; 1
CLÁUSULA PRIMEIRA" FUNDAMENTO LEGAL "i. j: j' j t,

O presente Contrato tem jcomò.Tündamênto a Lei'Federal .n'-<8^666/93 é: suás alterações posteriores,
pertinentes eaTOMADA DE|̂ REÇOSh9Ll6/2021, devídamente homologado pela autorÍdade'cbmpetente, tudo
parte Integrante déste Termo, Iridèpendente de transcrição.^ 1 Í í'

CLÁUSULA SEGljjNDA -OBJETO " Í 1
Opresente CONTRATO temjjcomo'objeto aContratação de empresa especializada para aConstrução de Saia
Multiuso destinada ao apnd|mento educacional especializado (AEE) -aos estudarites com deficiência na Escola
Municipal Governador Newton Bello, no Município de Sãoíloão dos Patos - iÍÍA',; sob a-forma de empreitada
por preçoglobal,^tudo de acordo com os EÍementos Técnicos discriminados noJEdltàl da TOMADA DE PREÇOS
N^ 16/2021, e demais especificações expressas, e com a Proposta da Empresa contratada, que também passam
a fazer parte Integrante deste Instrumento. >

CLÁUSULATERCEIRA- PREÇO GLOBAL

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

CONTRATADA.
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CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

unicef^J

- Caberá à CONTRATADA, além' das obrigações previstas noedital e seusanexos;

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

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

e) Comunicar ao ,fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado o problema, ou .a.impossibilidade de
execução de qualquerobrígação contratual, para a adoçãodas providências cabíveis; : \

i ' ' I ll • ,! ' ' ! > ' l
f) Responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação aplicável;

g) Reparar, corrigir, remover,|| reconstruir ou substituir, no tbdo ou eni parte lê às suas expensas, bens ou
prestações objeto do còntrato em que ,se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções.resultantes de execução
Vregularou do emprego ou fornecimentó de materiais ina'dequadòsou desconformés .com as especificações;r,i artigo 68 da/Lei'8.666/93,jdesígíw e manter|prèposto, acompanhar e se

dos serviços, inclusive pela-regularidade técnica,, e. disciplinar da atuação da
equipe disponibilizada para os'sen/iços; ; • •.
I] Elaborar relatório mensal sobre a prestação dos serviços, dirigido ao-físcal dó còntrato, relatando todos os
serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato' rélevante^sobre a exècuçãi do objeto
contratual; j
j) Manter em estoque urn mi'
execução do objeto do contrato;

k) Manter, durante toóa| a dliração deste contrato, em compatibilidade com, as obrigações assumidas, as
condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação; | i

h) Observado q ^disposto no
responsabilizar péia execuçãc

nimo de materiais, peças e componentes de reposição regular e necessários à
í: 1

I) Cumprir todas,ás obrigações eeh^rgòs sociais trabalhistas edeniqnstrarídseq àdimplemento;
1 1 'Í 'I / ^ ^ • Im] Indenizar todo e qualquer dano. e/ou,prejuízo.pessoal^ou/materíàrque possa advir, ^direta ou serem

causados por direta ou indiretament,e,'do exercício de suas atividádes oü serem causadaspor seus proposto ao
CONTRATANTE, aos usuários ou a terceiros; .-' - ' - • 1 í' ' !•

-/ {)

n) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas corh.deficiência estipuladp pelo art; 93, da Lei Federalnfi 8.213/91. 1 j !| I - • '! ! •'
CLÁUSULAQUINTA-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

;í • ! II ; |.. i' í
- Caberá ao CONÍTRATANTE, além das obrigações previstas no edital e seus:ánexos:í ; i

a) prestar as Informações-e os; esclarecimentos que venharri a' ser solicitados pela,'CbNTRATADA;
Ü- i í| • - lyi ,

b) comunicar àíjÇONTRATAD^ qualquer irregularidade verificada na execução;dòs serviços e interromper
imediatamente óstrabalhos atéa sua regularização; • i'-' '

c) mandar refazer os serviçosjexecutados em desconformidade com o projeto básico, especificações e normas
técnicas, tendo a' CONTRATADA aobrigação de executá-los sem qualquer ônus para acontratante;

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

I ' I
e) indicar técnicos corno seus prepostos, para exercer
contratados.

as atividades de fiscalização dos serviços ora

f) efetuar os pagamentos'nos prazos e demais condições previstas no presente contrato.
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unicefi/i-)

CLÃUSULA SEXTA - PRAZo' PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- O prazo de execução do objeto será de 02 (dois) meses, conforme Cronograma Físíco-Financeiro, a contar do
recebimento da Ordem de Execução de Serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Olicitante vencedor terá 5 (cinco) dias a contardo recebimento da ordem de serviço
para o início dos sèrviços. i

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 n^ 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - GArÁnTíL CONTRATUAL
-Como elemento 'assecuratório do cumprimento das obrigações contratuais, ajcÒNTRATADA apresentará à
Gestão de Contratos, em até l^S (quinze) dias úteis, contados da data de as5inatuVa;do contrato, comprovante
de prestação da-garantia |de ^xecução no valor correspondente á2% (DOIS POR.CENTO) dp valor globai do
contrato, aqual deverá ser prestada em umá das formas previstas abaixo: - Ií [•; '
PARAGRAFO PRjiyiEIRO -jCaução em dinheiro pu Tftulos da Dívida Rúbllca> Seja òpçãp da garantia for Título
da Dívida Pública] estesdeverão ser emitidos soba forma escntufal, mediante registro emsistema centralizado
de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central dò:Brasilê,ávalÍados pelòs seus valores econômicos.

conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

PARÁGRAFO SEGUNDO -Se ajopção da'garantia-for Caução em Dinheiro] õdepósito do valor correspondente à
garantia deverá jser efetuado{jem icohta poupança da Pre^itüra Municiííalf de São João dos Patos, Estado do
Maranhão, na CONTA CORRENTE:''lp298-9, AGÊNCIA: 1734^5, PREF MUN SÃO JoÃO DQS PATOS -TRIBUTOS,
BANCO DO BRASIL ^ ^ ^ MI

PARÁGRAFO TERCEIRO -jSeguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por
entidade em funcionaméntotpo P^s, em nome.da Prefeltura^-Municlpal de São.João dos Patos, Estado do
Maranhão, cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusula de atualização
financeira, de Imprescritibilidade, inalíènabilidade e de irrevógabilidade, assim como prazo de validade de no
mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato. • ] \ I'

I i il - ^ ' • • . i ' '
PARÁGRAFO QUARTO -j Fiança Bancária] mediante éntrega: da: competentej .carta de fiança bancária, no
original, emitida por entidade em funcionamento no País, em nome.daj Prefeitura.Municipaílde São João dos
Patos/MA, Estado do IVIaranhão, devendo conter expressarnêrite CláüsüIã Ide-atualização financeira, de
imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevógabilidade, as^m-cómo prazo 'de'validade de no mínimo 60
(sessenta) dias aiém do fim do prazo de vigência do contràto.\ \l 1

,i I ll • " ' _ 1 i^ I
PARÁGRAFO QUINTO - A Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, poderá descontar do valor da
garantia de execüção tolda e qualquer importância quê lhe for devida, a qualquer títulójpela Contratada,
inclusive multas.' í i, ,

PARÁGRAFO SEXTO - Utilizada a garantia, a Contratada obriga-se a-integralizã;[a.no prazo de 5 (cinco) dias
úteis contados da data erh que for notificadaformalmente pèlo CONTRATANTE, sob pena de ser descontada nafatura seguinte, j j I
PARÁGRAFO SÉTIMO - Será considerada extinta a garantia: '

I I 1
a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas
em dinheiro

circunstanciado,

b) no término dí

título jde garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo
de que o CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato;

I I I
vigência docontrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros.
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CLÃUSULA OITAVA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- As despesas com a execução do objeto do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:

PODER: 02 PODER EXECUTIVOi

ÓRGÃO: 05 SECRCTARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: SECRETARIA DE|eDu|cAÇÃO
12.361.a013.10ld.0000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO EREFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS
4.4.90.51.00-INSTALAÇÕES j

1 j i| I•••'!• •
CLÁUSULA NQNÃ- PAGAMENTO ! i ' .

- O pagamento será efetuado
crédito na conta correntej por.
data da entrada ino protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal emitida com base na medição previamente
aprovada pela Fiscalização.

I.
por melo dé orderh bancária èmltlda em nome do proponente vencedor, para
ele Indicada, em moeda corrente nacional, èm até 3Ò (trinta) dias, contados da

PARÁGRAFO PRIMEÍRO: As) medições serão realizadas .a .cada 30 dias cofrldòs dos serviços, ou em
periodicidade menor, a critério da Administração, sendo consldér^o''o Início da contagem do prazo a data de
recebimentoda òrdeni de serviço.'.: ' FX'1

•I . i " !l ' ; ' ' > f )'-.:
PARÁGRAFO SEGUNDO: contratada déverá dar entrada no,bpletím;de rhediçãò dosserviços executados com
base no cronograrha aprovado vjgente,' no setor de protocolo dà PréfelturáxMuhlcIpal de São João dos
Patos/MA, acompanhadalda solicitação de.pagamento (Anéxb X), edas certidões negativas de débito junto ao
INSS, FGTS, Fazenda Federal e Certidão Negativa de DébltpsTrabaiHlstas e.Certldões.Negatlva de Débitos e da
Divida Ativa Estadual e' Municipal; para análise e ateste da Fiscallzáçãoi .'sendo aberto um processo
administrativo específico para'os pagamentos relativos aò contrato. . ; "T ^ ii

j ) 'I ' " — . '" '" n í '|
PARÁGRAFO TERCEIRO: A aprovação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitura, de São João dos Patos
por melo do setor competente no "prazo máximo de 5 (cinco) dias á çoritar da'_data,de entrada no protocolo
desta Prefeitura Municipal do boietlrti de rriedição dos serviços executados.'",; ] f' ? ||
PARÁGRAFO QUARTO; /\pro^adà á-medição, áContrátada será convocadà^para'dar entrada no protocolo para
juntada aos autos da sua^ Nota FIscaFem duas vias, que.sérá. encaminhada à Secretaria. Municipal de Finanças,
para qug conduza o processo

PARÁGRAFO QUINTO: Além
serviços, deverão serjuntadpsainda osseguintes documehtps:

a) Registro do serviço no CREÁ/MA (anotação de responsabilidade técnica-ART);

b) Uma cópia do Contrato;

' ,c) Uma cópia da planilha 'orçamentária;
I . Ml í i,-i ^d) Uma cópia dajordem de serviço; |

PARÁGRAFO SEXTO: A última medição somente será paga após o recebimento provisório dos serviços objeto
desta licitação é 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.

I ! I
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.

de pagãrnentò.

dos documentos exigidos noiparágrMp'segundo;'para a primeira medição dos
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PARÁGRAFO OITAVO; Cs sen/íços executados que caracterizarem adiantamento de serviços, em relação ao
cronograma físico-financeiro aprovado, não representam direito antecipado de recebimentodo CONTRATADO,
podendo no entanto serem' pagos, a critério exclusivo da Administração e mediante disponibilidade financeira.

I ' '
PARÁGRAFO NONO: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = IxNxVP

Onde:

EM =Encargos moVatórios;" ^
N= Número de dias'entre a data prevista para o pagamento e ã do efétívo pagamento;
VP = Valor da parcela á ser paga.

jt

I~ índice de atualização financeira =0>0001644, assim apurado:
I= (TX/100) I = (6/100) I= 0,0001644

365 Í65 ' I
TX = Percentual da taxa anual = 2%.

uniceftfíí

PARÁGRAFO DÉCIMO: Aj-atuallzação financeira prevista nesta ^cláusula-sè for io, cáso, ^erá incluído na
fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.

UU :
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO:'Não será aplicada a taxá de^atuálizaçãó financeirã prevista no subitem 11.10
acima, quando ólatraso áe pagamento se der em função de atrasos na-liberação dos recursos pelo órgão

transferência dos recursos financeiros- para custéío.do objeto da presenteconcedente responsável pela
licitação. i 1 \

CLÁUSULA DÉCIMA-DAS ALTERAÇÕES

i 1 Ij . í •-Este Contrato poderá se alte|ar, mediante as devidas justificativas: ^ ^;
a) unílateralmente pela CONTRATÁNTE quando:

I i

I i íl ' (
a.l) houver modificação no projeto básico ou dasespecifícações,.'para[melhòr adequação técnica aosseus objetivos;I ij j, |
a.2) erh'decorrênc]a de>acrésçÍmo ou supressão quantitativa,-dp-seu objeto, nas mesmas condições
licitadas, inclusive quanto'áo preço, observados os limltès previstos na Lé! n'fl. 8.666/93;

I íl • ii
b) por acordo das partes, mediante. Termo Aditivo, ..nas ídemals hipótesesj admitidas na Lei Federal n^
8.666/1993 e suas alterações.* • -í ('

PARÁGRAFO PRÍMEIRO -jA SL
25% (vinte e cinco por cento)!

pressão poderá, mediante acordo entre as partes,!ultrapassar o percentual cie
í -ir, f

l"4'
PARÁGRAFO SEGUNDO - Ojcontrato poderá ser prorrogado de .acordo com ,ò.Artr57 da Lei Federal n®

8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DIREÇÃO DOS SERVIÇOS

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

CLÁUSULADÉCI VIA SEGUNDA - FISCALIZAÇÃO
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- Sem prejuízo da plena! responsabilidade da Contratada, ,o contrato será fiscalizado pela Prefeitura
Municipal de São 'João dos Patos/MA, através de equipe composta de engenheiros, arquitetos e técnicos
nomeados pela AuWldade 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.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRaS- RECÉBIMENTO
- O objeto desta licitação será recebido pela Prefeitura Municipal de^ São'Ooãq dos Patos, através da
Fiscalização, em conformidade com o previsto no Art. 73 dà'Lei n" 8.666/93. •'V';

' I 1^*1
PARÁGRAFO PRIMEIRO Concluído o serviço, esta será-recébida.provisoriamente, pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, mediante tèrmo'circunstanciado, assinado pelas^partes, ern até 15 (quinze)
dias da comunicação escrita do Contratado. . i í il ' ' >

' - I "II , • i
PARÁGRAFO SEGUNDO - -A-FISCALIZAÇÃO poderá recusar p reçebirhentd provisório do serviço, caso haja
inconformidades significativas quanto àsespecificações. • L-'/ |

'i i' ll ;-1: •'
PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso dè ínconformidades que não.impeçam.ò recebímento<provisório, estas serão
relacionadas em'documento! mexo ao terrho circunstanciado e deverão èstarj corrigidas aljé o recebimento
definitivo. • ! i - ' , '

^ 1 i ! i
PARAGRAFO QUARTO.- O recebimento definitivo do serviço será efetuado por servidor ou comissão designada
pela autoridade competente,,mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes; após odecurso do prazo
de observação, ou vistoria, qüe será de até 60 (sessenta) diasjcontados a partir dó recebimento provisório, que
comprove a adeq'uação'do objeto aos termos contratuais, observádo o.disposto no art. 69 da Lei n.s 8.666/93.

í • I I ' ' l - fPARAGRAFO QUINTO - 0^ recebimento, provisório ou definitivo,-, não eximirá a Contratada da| responsabilidade
civil pela solidez è segurança co serviço,nem da étlcq-profissÍpnal,_pelá perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA'-INADIMPLEMENTOE SANÇÕES- • | = íj
-Ainexecuçâo parcial oujtotàl do objeto.deste contrato ea'práticà de/quaíquerjdos atos indicados na Tabela 1
abaixo, verificado-o nexo cailsal devido à^ação bu à omissão^da-CONTRATADA, relativamente às obrigações
contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigenteje nesse contrato,observando-se ojcontraditórip eaampla defesa, conforme listado aseguir:

a) advertência;

b) multa; '.f

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

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

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

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

^0

unicefíô

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 jempresa e o cronograma físico financeiro apresentado e aprovado pela
FISCALIZAÇÃO. [ I ''
PARÁGRAFO SEGUNDO: Poderáser aplicada multa nas seguintes condições:

I 'li . '•a) Caso haja a inexecução paijcíal db objeto será aplicada rhulta de até 1Q% (dáz ppr cento) sobre o saldo
contratual ou R$ 22.000,00, o quefor maior. Para Ínexecuç3b|total, a multa aplicada será de até 10% (dez por
cento) sobre ovalor total do contrato. Para o atraso Injustificado na execução dOj,objeto serájaplicada a multa
correspondentea RS 0,05% (cinco centésimos porcento) por dia.de atraso. |[ '
PARÁGRAFO TERCEiRÓ: Poderá ser configurada aInexécução parcíai do objeto qúánèo: '

' i i '1 '' " ii '
a) Ocorrer atrasoInjustificadobosserviçòs pdrprazo supe1riorá'30 (trinta) dias. | \

b) Ocorrera descilmprimentopu cumprimento irregular de cláusulas contratuais. '̂''.^^ j
PARÁGRAFO QUARTO; Po'derá'ser configurada ainexecução tòtai dq objeto quando o'adjudícatário se recusar
a assinar o contrato ou receber a ordem de serviço e ainda quando hóuvér atraso Injustificado para início dos
serviços pormais de30(trinta) dias após a emissão da ordem|be serviço.. ri,'/

- 1 ' 'I I' I 1 ,PARÁGRAFO QUINTOr-Poderá^ser configurado atraso injustificado na execução dos^setviços, quando:
a) Ocorrer atraso injustlficadojdos serviços por prazo superior'a 5 (cinco) dias e inferior a30 (trinta) dias. Após o
trigésimo dia de atraso e a critério da-Administração, poderávser considerada Inexecução parcial da obrigação
assumida, sem prejuízo da rescisãoiuhilàteral da ave'nça. ] • \ •' !i: 'í . !

b) ACONTRATADA deixar de cumprir,quaisquer outros prazos'estàbeIeci^bs neste',edital eno contrato.
PARÁGRAFO SEXTO: Cabérá ainda à Contratada, nos casos de.rqíhddência nas infrações previstas na Tabela1,

1
i
l 1

TABELAI^- • jt,!'. I 1-
^ , li

í • i " INFRAÇÃO l i ' í
GRAU

ITEM DESCRIÇÃO] fl - r iu.: ;i

1
Permitir a

ocorrência

presença de empregado sem uniforme, mal apresentado, pbr
01

2 Manter funcionário sem quailficação para a.execução tíos sérviçosKpòr ocorrência 01

3
Não cumprir ['horário estabelecido pelo contrato ou detérmmado' pela
FISCALIZAÇÃO-Ipor ocorrência. ' 01

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

01

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

02

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

02

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

02
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8
Utilizar material ou mão de obra inadequada na execução dos serviços - por
ocorrência. ' | 03

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

03

10
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO - por
ocorrência. 1 i 03

11
Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de seus agentes - por
ocorrência. 1 i 03

12
Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com
suasatribuições-lporocorrência. •• 03

13
Não jrefázer 'servjço rejeitado péia FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos río
contrato ou determinado pélá FISCALIZAÇÃO - por ocorrência. ' 04

14

Não manter nos locais de serviço em tempo integral, durante toda a execução do
contbto ò engenheiro indicado na assinatura dò contrato e p̂reviamente
aprovado pela FISCÁLIZAÇÃO - por ocorrência. , i I.

04

15
Utilizar as depe^^dências da CONTRATANTE "parar fins diversos [do objeto do
contrato-por ocorrência. - •' i i

05

16
Recqsar-se aiexecutar serviço ou cumprir determinações da EISCÁÍilZAÇÃO, sem
motivo justificado-por ocorrência. ' -

05

17
Perniitir situação] que crie-a possibilidade de caüsar oü cause dano físico, lesão
corporal ou conseqüências letais - por ocorrência. - • !

06

TABEW2 -

iGRAU j 1 - .L..CORRESRONDÊNélA i

í 1 í J ( , , .R$'20Ò,00| r ' . i
i 2 1 í ' ' '• RS 400,001 • •;
1 3 ! 1 R$'500,001 L :
'4 ; ' ! • R$rl.ÒOO,OÒ' ^ í
] 5 1 !l i " RS 3.000,00; r ' í
i 6 1 í| 1 - R$,5.000,00- • :
I I 1 ... I í I '

PARÁGRAFO SÉTIMO: O somatório de tddas^as multas aplicadas ad-ldngo da execução contratual não poderá
I .1 1 r" .1» , 1 . "• , 1 t . I ' - , . |.ultrapassar o percentual] de |jlO% (dez por cento) sobre o;vajor total do contrato. Atingido este limite, a

Administração poderá declara -a Inexecuçâo total do contrato. Í. |' ^ i

PARÁGRAFO OITAVO: Suspensão temporária de participar em licitação eImpedimentos de'contratar com A
Prefeitura Municipal de São|joão dos Patos/MA: Asanção de suspensão dó direito dé licitar e de contratar
com a Prefeitura MunicifDai de São João dos Patos/MA, de que trata o inciso l|l, art. 87-; da Lei n.2 8.666/93,
poderá ser aplicada àCONTR/jilADA, por culpa ou dolo, por até 2(dois) anos, nòicasò de inexecução parcial do
objeto, conforme previsto no parágrafo Terceiro desta cláusula.

I I 'I
PARÁGRAFO NONO: Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública: A
sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista no inciso
IV, art. 87, da Lei n.2 8.666/93, poderá ser aplicada, dentre outros casos, quando a Contratada:

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

I I

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

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

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

f) apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, nò todo ou em parte, com o
objetivo dej participar dà licitação ou para comprovar, durante 3: execução dó contrato, a manutenção
das condições apres^entadas na habilitação; ; ' . j''"!'''
g) cometer inexecução total do objeto, conforme previsto no item 12.5 desta cláusula.

'i il - i i .
PARA6RAF0 DÉCIMO: As sanções de advertênda, de suspensão temporária do direito de participar de licitação
ou de contratar .com a Prefeitura Municipal de São João dos'Patos, Estado do Maranhão e de declaração de
inidoneidade para licitar ,ou contratar com a Ãdtninistraçãó-Pública poderão ser aplicadas à Contratada
juntamente com:a de multa.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO:.O valor da multa, aplicadá-após'o regular processo adrninistrativo, será
descontado de pagamentos^eventualimente devidos pela Prefeiturá-Muhicipal de SãoJoão dos Patos, Estado do
Maranhão à Contratada.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Se c valor do pagaméntò for Insuficiente, fica a Contratada obrigada a
recolher aimportância deyÍda||no prazo de 15 (quinze) dias; apartir da nptificação; através de DAM, devendo
ser apresentado o'comprovante de pagamento aestá Prefeitura, sob pena"de cobrança judicial.

, ... I li 1 T" ' . I •
PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Esgotados os meios administrativos-para cobrança do valor devido pela
Contratada ao Contratante, esta será>encaminhada parainscrição em dívida ativa'. í '

X . • iPARAGRAFO DÉCIMO QUARTO: Aaplicação das penalidades será-precedida;da concessão da;oportunidade de
contraditório earnpla defesa p'or parte do adjudicatário, na fofma.da lei.'̂ ! ' •

, i i "j ~
CLÁUSULA DÉCIMAOUINTA- DAAMPLA DEFESA

£ - .'j • \ I . • iPARAGRAFO ÚNICO: Na decisão de aplicarqualquer uma çlessaVpenalidãdes, ac|mã mencionadas, são
recursos, sem efeitosuspènsiyo: ' ♦ i>'! ' í

•* - -

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

cabíveis

i. 'I
ciência do indeferimento do pedido de reconsideração.

. • ' 11 / [CLÁUSULA DÉCIMASEXTA - RESCISÃO
í I - •'

I. í""

/

- Ainexecução, :total ou parcial, do contrato poderá ensejar a rescisão, comi as conseqüências contratuais
previstas na Lei 8666/93. ' ~ " j '''
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Arescisãodo contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei ns 8.666/93.

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

PARÁGRAFO TERCEIRO - No procedimento quevisa à rescisão do contrato, seráassegurado o contraditório e a
ampla defesa, sendo que', depois de encerrada a instrução inicial, o Contratado terá o prazo de 5 (cinco) dias
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úteis para se manifestarj e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o Contratante adotar,
motivadamente, providências acauteiadoras.

CLÃUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

I ' '
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A[COÍSITRATANTE não admitira quaisquer alteração do termo ou especificações, salvo
casos especiaiíssimos, a seu exclusivo critério, suficientemente Justificados e fundamentados com a necessária
antecedência, estudo técnilco é'os devidos registros.

PARÁGRAFO SEGUNDO: AiCONTRATADA somente poderá sub empreitar a execução dos Serviços com a prévia
concordância da GONTRAfANTjE ficando, neste caso, soiidariamente responsável,.perante a CONTRATANTE,
pelos serviçosou instalações executadas peios subempreíteiros e, ainda, pelas conseqüências dos fatos e atos a
eles imputáveis. ! 1 i \ '"k . <I . I ! • :
PARAGRAFO TERCEIRO: Aos contratados de sub empreitadas, incorporar-se-io^ de^ pleno direito, todas as
cláusulas deste; instrumento] relativas às responsabilidades e deveres .da|lCÒNTRATApA para com a
CONTRATANTE. M '

PARÁGRAFO QÜARTO: Aiseu exclusivo critério, a CONTRATANTE poderá autorizar a CONTRATADA, a fazer
cessão total ou parcial deste CONTRATO,'mediante iavraturá do termo de cessãO/^átendidas, em relação ao
concessionário sub-rogadò corri todos os direitos e obrigações^do cederite,-dècorrerites deste Instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA-VIGÊNCIA- • li',:,!
i : II " ; i,"'---

o presente instrumento terá vigência até xx de xxxxxxxx de xxxx, podendo ser alterado mediante termo aditivo.
1" I J| • ...1 ' ' M, fl' '

CLÁUSULA DÉCIMANONA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES i
I II

ACONTRATADA^pbrlga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais; os'acréscimos ou supressões que se
fizerem necessárias pa executo dos serviços, do valor íniciaí atualizadofdp contrato, nos termos do art. 65, §
12 da Lei ne 8.666/93. 1 j i :
CLÁUSULA VIGÉSIMA - PÜBLiCACÃO

' f- ;

'i1:;
Este CONTRATO será publicado, em resumo, na imprensa Oficial; nos-termòs da Lei n-8.666 de 21 de junho de
1993.

..i
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA^ DO REAJUSTE

- Os preços dos serviços
Construção do Mercado
(computadas as^ eventuais pfjorrogações) contado dá'data prevista para apresentáçãã da
orçamento aquéjessa proposta se referir. : ^

I íl li. ' ' ''PARÁGRAFO PRIMEIRO: ^Caso o índice estabelecido pára reajustamento venha lalser extinto ou de qualquer
forma não possajmals sei^ util zado, será adotado em substituição oque vier aser determinado pela legislação
então em vigor. ; ' •' '' '
PARÁGRAFO SEGUNDO: Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficiai, para reajustamento do preço do valor remanescente.

PARÁGRAFO TERCEiRO:| Fica o Contratado obrigado a'apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços'do valor remanescente, sempre qué este ocorrer.

I I ,1
CLÁUSULAVIGÉSIMA SEGUNDA - CASOS OMISSOS

1
s .

71

objeto deste contrato poderão-ser..reajustados,'pelo'índice Nacional de Custo da
INCC-M), mediante soÍicitação'do CONTRATADO, após o interregno de 1 (um) ano

proposta, ou do

Os casos omissos serão tjesoivldos conforme as disposições
demais legislações aplicáveis à espécie.

da Lei Federal ns 8.666/1993 e suas alterações e
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Fica eleito o Foro de São jJoão dos Patos/MA, para dirimir as questões oriundas do presente CONTRATO,
renunciando as partes, a Iqualquer outro, por mais privilegiado que seja. E assim, por estarem justos e
contratados, assinam este CONTRATO em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

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

. j

Pela CONTRATANTE:

Secretario Municipal de.

Pela CONTRATADA

Representante da Empresa;^

li •

f'. .
(•. '
If .'

" ! I .

i'1i- i
I i ^

Ih a

kii;

I t'

i I.

\.

I •• •,

t. <

- \

[' -1
ii' L
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TOMADA DE PREÇOS NS16/2021
ANEXO XII

(PAPEL TIMBRADO DOLICITANTE)

"MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BDl"

unicefí®

A llcitante deverá apresentar a composição e o cálculo do BDl,conforme dados abaixo:

OBJETO: Contratação deempresa especializada para a-Cpnstrüção deSala Multlusp^destinada aoatendimento
educacional especializado (AEE) - aos estudantes com deficiência na Escola Municipal Governador Newton

't . • II ' • í'i f
Beilo, no Município de São Jòão dos Patos - MA MA.

• i

1 { . • J
DESCRIÇÃO
1 . .1

- - __ v'VALORES DE REFERÊNCIAÍt Taxas Adotadas-

%• MÍNIMO y ••>^MÁXIMO ! MÉDIA
Risco 1 1 ,

í' t '

Despesas Financeiras !> | !

í

• "

'ÍIIV
Administração Centrai j .'|

1

. * ' 'V .

Lucro j ] il ,1 f;.Í i
Tributos (soma dos Itens abaixo) 1 1 • ; ^

h í' ,

COFINS i 1 II r [• ii

PIS 4 , ] ; :
* * - ' -f »

-' ' 1

í' ,• 1 .

issi**»«*") ,| ) il
.

TOTAL i ;i i

Fonteda composição, valores de réferência e-fórmula do BDl: Acórdão 325/2007-iTGU f
Plenário

:^í:í
}jV' .f

. > •' I

i, •'
{' i ;

Página 45 de 51



r

PREFEITURA OE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
I PREFEITURA DE SAO JOÃO D,OS PATOS - MA
lAvenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
; ! CNFIN*» 06.089.668/0001-33
^ Secretaria Municipal de Educação
> I
' I I

I TOMADA DE PREÇOS NS 16/2021
! ANEXO XIII

I I (PAPEL TIMBRADO DO LICÍTANTE)
I

I I "COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS"

uniceftí?)

SINAPI SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS EÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE |pREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA EMENSALISTA - COM DESONERAÇÃO
ITEM 131 discriminação i'MENSALISTA 9á

- 1 fl GRUPO-A 1 1 '
Al INSS .'t 1 ( ' 1

A2 SESI í • i il . ' 1 i
A3 SENAI ;• ! j í! í: :• ' ;

A4 INCRA ' 1 [_ 11 " • -í;: C'-
A5 SEBRAE 1 1 í| . j' . 1 •

i ♦ '

1

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 1 !| , • [

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTE PETRABALHC . _ :
A8 FGTS t 1- ;] - • ^ :

A9 SECONCI 1 1 í!

A TOTAL DOS ENCARGOS sbciÁlS BÁSICOS ' Ĵ 1; i ,
i' 1

1 1 'í , GRUPO B ' ' i • '
BI REPOUSOSEMANÂL REMUNERADO" y '

B2 FERIADOS 1 i ti • ; I • ,

B3 AUXÍLIO-ENFERMIDAPE !| 1 ' ' * ''

B4 132SALÁRIO' 1 ti 1 L '
1 1

B5 LiCENÇA-PATERNIDADE !l . • ' ••

B6 FALTAS JUSTIFICADAS ]| i • •
'

B7 DIASDECHÜVA 1 (j v ' ;
B8 AUXÍLIO ACIDENTE.de TRABALHO T- - ' 1 1

r .
!

B9 FÉRIAS GOZADAS i [j ; ' ' • "" r . • *

BIO SALÁRIO MATERNIDADEII . * ' r
i

B TOTAL DOS ENCARGÒS sbciAIS QUE RECEBEM Âs INCIDÊNCIAS DE A
'r [) \

i

{ j II GRUPO C } 1. 1, .
Cl AVISO-PRÉVIO (INDENIZÁDO) -f • • í V -

C2 AVISO-PRÉVIO (TRABALHÁDO) ' 1 !.i !• .

C3 FÉRIAS (INDÈNI2ADÁS) '| - í " •
C4 DEPOSITO RESCISÃO;SEM JUSTA CAUSA

CS INDENIZAÇÃO ADICIONAL

C
TOTAL DOS [ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS
GLOBAIS DE A 1 ! '

1 1 1 GRUPO D ,

Dl REINCIDÊNCIAS DE ÀSOBRE B j

D2
REINCIDÊNCIAS DE (3RUP0 A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO

Página 46 de 51



pRcreiTunA de

SÃO JOÃO
DOS PATOS

I I

' , ESTADO DO MARANHÃO
! PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
AvenidaGetúlio Vargas, 135• Centro. CEP 65665-000
; CNPJN" 06.089.668/0001-33
; Secretaria Municipal de Educação

unicefíS?

D TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS

TOTAL (A+B+C+D) ( ,1

I I

! .1

; \
' i '>

I !• <

li-íj <
't. si í

M.J í
I ,

1 '
I' I •

ipíf

M ;
jv 'i f
Íi'íl í

r. •

irf. V

"i.
' i

f"

f- .
I'l

.1

.4.
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' I TOMADA DE PREÇOS NB 16/2021
I I ANEXO XIV
J 1 (PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO (Item S.2.5"a" do Edital)

M u/v

uniceftí®

em cumprimento ao itèm 5.2.5, alínea "aj[/dc edital da TOMADA DE
PREÇOS n° 16/2021, dèclara o sbguinte:

'.L •:

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela,autenticidade de todos osj - I
documentos apresentados;

2. Que executará

Prefeitura

os servÍços|

3. Que manterá [no serviço/
I !i

qualificação técnica, admitindo-se a^substituição porprdfissionai de experiência equivalente dú superior, desde

que aprovada pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA; íl'
í -

de .acordo com o projeto básico-e-as especificações!técnicas fornecidas pela

Municipal dê São João dos Patòs/MA, dÍsponibillzando''pèssoal-técnIco}esp'ecializa^ eque tomará
todas as medidas para ass^urjar um^controle de' qualidade adequâdo;: •'['• |

em-tempo integral, o profisslonal -lndrcadd parà-flns de comprovação de
I"

•L"ocãl(XX), de
V...:n - • - - „

(Nome e assinatura do responsável pela èmpresa

,i'í' i

I (

rl,
i..f
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TOMADA DE PREÇOS NS16/2021
ANEXO XV

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

unicef^P

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Aejnpresa j !
í, sediada na

da Lei, nos termois do artigo :

ocorreu

I 1

Locai (XX), de.
!•

de

•f

signatária, inscrita' no CNPJ sob o n.»

... (endereço cornpietò), por seu representante iégai, declara, sob as penas

2, § 2.9, da Lei Federai n.s 8.666/93, que até a| presente data nenhum fato
que ainabilite árjarticipar da TOMADA DE,PREÇ0S-n9 16/2021, eque contra eía não existe nenhum

pedido de faiênciajoü concordata. " -• í
Declara, outrcssirn, conhecer na íntegra o Editai e seus anexos e que sé submete a todos os seüs termos.

;• ! 1 i',!-' :

't

(Nomeeasslnatura do representante légai'da'empresa)^- ^
. 1 . • ':"i. .

- (n;? da Identidade.do deciarante)^-.

I , l! ' I

I I

r E

' t r '
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TOMADA DE PREÇOS NS 16/2021
ANEXO XVI

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

unicef^

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a Construção de Sala Multiuso destinada ao atendimento
educacional especializado (AEE) - aos estudantes com deficiência na Escola Municipal Governador Newton
Beilo, no Município de São João dos Patos - MA. i

•í-

REFERÊNCIA: processo ne 0312003/2021

LICITAÇÃO: Tomada de Preços 16/2021
.CONTRATADA: »

i

i 'I ^ ^ 11 i i
A Prefeitura'Municipal dé São João dos Patos- MA, por-meio^ da Secretaria Municipal de

Educação, vem, através do presente TeVrno, formalizar o TERMO.'DE^ RECEBIMENTO PROVISÓRIO da entrega
do(s) serviços abaixo relacionados, referente ao Pregão em epígrafe,em^cümprlmento ao disposto no art. 73
da Lei Federai ns 8.666/931 !/

1 i ' • ; • I • s. 1 í t I i i I

AiSecretaria MunIcjpal de Educação (órgã0|' requisitánte) recebe os referido(s) serviços
permanentes a fim de proceder avaliação criteriosa, verificando-a'súa[cpnformidàde com as especificações
técnicas descritas'no.Projeto.BásÍcò'e.com a Proposta da Empresa..- • • '

i \ . i il ' • • < *»
i ] í| ^ j ' . "

E, assim, expedé-se esté\Termo de Recebimento Provisório em .03 (três) vias de igual teor e
je produza ds legítimos efeitos de direito. r / -forma, para que

São João dos Patos- MA de

• -xxxxxxx

Secretáno(a) Municipal dei

xxxxxx

de 2021. i [' i

f:

'mÍ ..i

i:P ?
(servidor ou comissão responsável pelo recebimento]-'

xxxxxxxxxx

Representante Legai da Empresa
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TOMADA DE PREÇOS 16/2021
ANEXO XVII

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

unicefí®

OBJETO: Contratação de erhpresa especializada para a Construção de Sala Multiuso destinada ao atendimento
educacional espec|alizado ,(AEE) - aos estudantes com deficiência na Escola Municipal-Governador Newton
Bello, no Município de São João dos Patos-MA.

.•i i

.ih' !
h

REFERÊNCIA: Processo ris0312003/2021
LICITAÇÃO; Tomada de Preços nfi 16/2021

... • f I !• 1
CONTRATADA:

1.

,...j
APrefeitura Municipal dê Sãôjoâo dos Patos- MA.^por meip dá'Secretariê M de Educação,
' • o, formalizar ÓTERMO-bERECEBiMENfo'DENNITjvÔ; da entrega do(s) serviços

ao Pregão em epígrafe, em.cufnprimentCaó disposto tio art. 73 da Lei Federal
• f. '

vem, através do presente Terrr
abaixo relacionados, referente
n2 8.666/93.

ASecretária Municipal de.Educação(órgão requisitaritê) recebe.os refer|icló(5) serviços permanentes a
fim de proceder avaliação' criteriosa/verificandpa sua confor;mÍdade:Comias especificações técnicas descritas
no Projeto Básico'e com a,Proposta da Empresa. , '

E, assini, êxpêde-se este.Termo de Recebimento Dèfíhitivo em 03 (três).vias de iguai teor e forma,
para que produza|os legítimos"efeitos dê direito; ' ! 1*-'" '

'SãóJoãò dos-Patos-MÁ dé- dé 2021..

xxxxxxx
: -i

Secretário(a) Municípài de

xxxxxx

(servidorOU comissão responsável pelo recebimento)

xxxxxxxxxx

Representante Legal da Empresa
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FOLHA, (lO

1. Arquitetura

1.1. CON SIDERAÇÕES GERAIS

O Projeto de Sala Multiuso viso dotar a escola de Espaço^ destinado ao atendimento
educacíonallespeciallzado (AEE) - aos estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e| altas habilidades/superdotação, matriculados no ensino regular.

Asala i projetada como um espaço de permanência, agradável eoferece suporte e
acesso aos jserviços é recursos pedagógicos e de acessibilidade na escola, promovendo
o desenvolvimento inclusivo da escola.

1.2. ACESSIBILIDADE

Com'base no artigo 80 do Decreto Federal ^5.296, de 2de Dezembro de 2004, a
acessibilida'de é definida como "Condição para utilização, com segurança e autonomia,
total ou assistida, cios espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos
serviços de
por pessoa

transporte e dos dispositivos, sistemas e meios decomunicação e informação.
portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida".

O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a
edificações', mobiílárió, espaços e equipameritos urbanos, prevê além dos espaços com
dimensionamentos aclequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na
norma, taisj como;! barras de apoio, equipamentos sanitários, sinalizações visuais etáteis.

Tendo emivista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê:
I ' '

• I Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno
escolhido;!

' ' I

• ! Pis|o tátll direcional e de alerta perceptível por pessoas com deficiência
visual; j ,

1.3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS
I I ij I

-ABNT NBR'9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
r I I I

urbanos.
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2. Sistema Construtivo

2.1. CARACTERI^ÇÃO DO SISTEMA CÇNSTRUTIVO

Es rutura deiconcreto armado;

de tijolos com furos (dimensões nominais: 19x19x09cm, conforme
NBR717j1);l

• Telhas de barro sobre estrutura de cobertura em madeira.

Alvenaria

0\J^S NORMATIVAS
5674, Manutenção de edificações- Procedimento.

2.2. REí|ERÊN
- ABNT NBR

3. Elementos Construtivos

3.1. SISTEMA'ESTRUTURAL

I '

3.1.1. Considerações Gerais

Neste item estão expostas aigumas considerações sobre o sistema estrutural
adotado, compoéto!|de elementos estruturais em concretb armado. Para maiores
informações sobre os materiais empregados,'dimensionamerito e especificações, deverá
ser consultado o projeto executivo de estruturas. |

Quanto à esistência do concreto adotada;

If :í-

Vigas'

Pilares

Sapatas

25*a

25.MPa

25MPa

3.1 2. Caracterização e Dimensão dos Componentes
3.1.2.1! .Fundações '

3.1.2.1.1'. l-undações Superficiais ou diretamente apoiadas
Desde qie seja tecnicamente viável, a fundação direta é uma opção Interessante, pois,

no aspecto técnico tem-se afacilidade de inspeção do solo de^apoio aliado ao controie de
quaiidade'do material no que se refere à resistência e apiicação.
As sapatas deverão ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundação fornecidas
pelo cálculo da estrutura e pela capacidade de suporte'̂ 0 terreno, que deverá ser
determinada através de ensaios para cada terreno onde a edificação será executada.
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.2.2. Vigas

as em concreto armado moldado In loco com altura média aproximada 30
I '!

4.1.2.3. Pilares

Pi ares em i concreto armado moldado In loco de dimensões aproximadas
15x30cm.

3.1.2 Seqüência de execução

3 1.3.1. Fundações

3.1.3.1:1.

Para levantamen

Movimento de Terra:

o dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados, devem ser
utilizadas as curvas de nível referentes aos projetos de implantação de cada edificação.
Adeterminação dos volumes deverá ser realizada através de'seções espaçadas entre si,
tanto na direção vertical quanto horizontal. O, volume de aterro deverá incluir os aterros
necessários para airrjiplantação da obra, bem como oaterro do caixão.

3.1.3.1;;2. Lançamento do Concreto: !
Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as cavas

deverão estar limpasi'e isentas de quaisquer rriateriais que sejam nocivos ao concreto, tais
como, madeira, sòloicarreado por chuvas, etc. Em caso de existência de água nas valas
da fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua concretagem
antes dessa providência. Ofundo da vala deverá ser recoberto com uma camada de brita
de aproxirrladamênte 3 cm e, posteriormente, com uma camada de concreto simples de
pelo menos 5cm! Erfi nenhuma hipótese os elementos serão concretados usando osolo
diretamente como fôrma lateral.

3.1.3.2. Vigas j
Para a execução de vigas de fundações (baldranie) deverão ser tomadas as

seguintes precauções: na execução das formas estas deverão estar limpas para a
concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua
remoção. Não será ;admitida a utilização dallateral da escavação como delimitadora da
concretagem das sajaatas. Antes da concretagem, asformasideverão ser molhadas até a
saturação.! a concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma
pertinente! Acura deverá ser executada conforme norma pára se evitar a fissuração da
peça estrutural.

3.1.3.3 Pilares
I

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e ;escoradas apropriadamente,
utilizandojse madeira de qualidade, sem a|presença de desvios dimensionais, fendas,
arqueamento, encuwamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem,
as formas deverão ser molhadas até a saturação. Aconcretagem deverá ser executada
conforme os preceitos da norma pertinente, ^ cura deverá ser executada conforme norma
pertinente para se evitar a fissuração da peça estrutural.
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3.1.4. Normas [Técnicas relacionadas'
.'ikBNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para moldagem e

cura de corpos^^de prova\
ÁBNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-

prova cilindricps] ' i,, ,
'ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto -

Procedimentos;

aIbNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central;
ÂbNT NBR 8522, Concreto - Determinação do módulo estático de

elasticidade à compressão;
ÁBNT NBR 8681, Ações è segurança nas estruturas - Procedimento;

3HT N3Rj|14931, Execução de estruturas de conçcefo - Procedimento;A

3.2. PAREDEjS CjU PAINÉIS DE VEDAÇÃO
3.2.'. Aívenar^ia de Blocos Cerâmicos ,,

3.'2.1.1. i Caracterização e Dimensões do Material:
Tijolos cerâmicos com furos 19x19xb9cm, de primeira qualidade, bem cozidos,

leves, sonoros, duros', com as faces planas, cor uniforme; ,!•
-Largura: 19 cm; Altura: 19 cm; Profundidade 09 ou 11,5 cm;

3 2.1.2.1 Seqüência de execução:

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

.2.1.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos
I j "i '

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito
com tijolos cerâmicos maciços, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente
uma semana após a execução da alvenaria.

Icrtà

Cs.ri;ã'i-sfc:t ca"'i wt

3.2.1.4. ''Aplicação no Projeto e

T;d'<b í-i:or'wáM
5U1 ps\:c:s

Vil3

'daciriarJs
e rrs w -ír&;o 1:2

Referencias com'os Desenhos:
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3.2.1.5. Normas Técnicas relacionadas:

••'aBNT NBR 7170, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria',
•GÁBNT

Padronlzaçà'̂ ',
••ABNT

NBR 8041, Tijolo maciço-para alvenaria-- Forma e dimensões -
i| I
I !

NBR 8545, Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e

blocos cerâmicos - Procedimento-,

••ABNT

para

NE R 15270-1, Componentes cerâmicos - Parte 1: Blocos cerâmicos

alvenaria de vedação,- Terminologia e requisitos-,

3.2.2.
t I

Vergas e Contra-vergas em concreto
3.2.2.1. Características e Dimensões do Material .
As vergas serão de concreto, com' dimensões aproximadas O.IOm x O.IOm
(altura I !

e espessura), e comprimento variável, embutidas na alvenaria.
3.2.2.2. Seqüência de execução:,
Estes elementos deverão ser embutidos na,; alvenaria, apresentando

comprimento de Ó,3dm mais longo em relação aos dois lados de cada vão. Caso, por
exemplo, aijaneia possua 1,20m de largura, a,verga e contra-verga terão comprimento de
1,80m.

3 2.2.3. Aplicação no Projeto e Referências com ps Desenhos:
Em todas as interfaces entre esquadrias e parede do projeto.

I !. •'
3.3. ESTRUTURAS DE COBERTURAS

3.3.j1. Mac
3|.3.1.1.

Madeiramento c

Classificação de Üsó, construção pesada interna.
,L.

eíramento do Telhado

Características e Dimensões do Material!
'I '

o telhado em Peroba ou espécies de madeira apropriadas, conforme

Tesouras I ftílS

Caibros i .6x6'

Ripas

3.3.1.3. h

de Madeira;

ormas Técnicas relacionadas _ ABNT NBR 7190, Projeto de Estruturas

ABNT NBR 7203, Madeira Benefic ada;

I I
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3.4. COBERTURAjS ,i

I ''
3.4.1 Telhas Cerâmicas i

4.4.1.1. jCàracterização e Dimensões do Material:
Serão aplicaldas telhas de barro cozidas, tipo romana; de primeira qualidade,

sobre ripões' de madeira fixados em estrutura de concreto.-Dimensjões aproximadas: Comprimento 40cm xLargura 20cm
3.4.1.2. Seqüência de execução: ,1
Aplicação de telhas de barro cozidas, de primeira qualidade, fixadas com fios de

cobre ou arame de aço gaivanizado sobre ripas de madeiraide 1,5x5cm, apoiados em
madeiramento de lelhàdo e fixados em estrutura de concreto.

I ' !
3.4.1.3. Conexões e interfaces corh os demais elementos construtivos
As fixações com o madeiramento do telhado devem ser feitas conforme
descritas I ''

na sequencia de execução. i

3.4.1.5. ^
I

ABNT NBR

requisitos e métodos'

ormas Técnicas relacionadas:

15310/2009, Componentes cerâmicos- Teihas - Terminologia,
de ensaios.

3.5. ESQUADRIAS

3.5.1. Esquaç
3I5.I.I.'

rias de Alumínio (Janelas)
Características e Dimensões do Materialr,

As ésquadrias üanelas) serão de alurriínio na cor natural, fixadas na alvenaria, em
vãos requadrados eijiivelados com contramarco. Os vidros deverão ter espessura mínima
6mm. Para especificação, observar a tabela àe ésquadrias. ^

I 1 ' *

Os perfis! sm alumínio natural variam de 3a5cm, de acordo com ofabricante.
- Vidros liso comum incolor e miniborea! incolor com 6mm de espessura..

.5.1.2. Seqüência de execução
À colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação,

verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla
liberdade cios mcivirnentos. Observar também os seguintes pontos:

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



3.5.1.3. iConexões e interfaces corri os demais eiementos construtivos:
As esquadrias serão fixadas em vergas de concreto,"com 0,1 Om de espessura,

embutidas na alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais iongo em reiação às
laterais das anelas'/portas. , ;

3.5.1.5.

_ [abnt
Terminologia;

_|abnt
Requisitos

e ciassificaçào;

Normas Técnicas reiacionadas;

NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificações - Parte 1:

NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificações - Parte 2:

3.5.2. Portas de Madeira

I

3.5.2.1. Características e Dimensões do Material:
Madeira

Deverá serjjutilizada madeira de lei,; sem nós ou feridas, não ardida, isenta de
carunchos bu brocasl A madeira deve estar bem seca. As fòihas de porta deverão ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca,
revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces.

Os marcos je aiisares (iargura 8cm) deverão ser fixados por Intermédio deparafusos, sendo jnO|in[nimo 8parafusos por marco.
Ferragens i| j
As ferragens deverão ser de iatão ou em iiga de: áiumfnio, cobre, magnésio e

zinco, corri partes de aço. O acabamento deverá ser cremado. As dobradiças devem
suportar com foigaio peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser
submetidas. Os cilindros das fechaduras deyerão ser do tipo monobloco. Para as portas
externas, para obtenção de mais segurança,' deverão ser utilizados cilindros reforçados.
As portas internas poderão utilizar cilindros comuns.

tj^las portas indicadas em projeto, onde se atende a.NBR 9050, serão colocados
puxadores especiais, no lado interno.

3.5.2.2 ;
Antes dos; ^
receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e

Seqüência de execução;
elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverão ser

lixados e

polimento até possbírem as superfícies lisas e isentas de asperezas.

3.5.2.3.

- Portas revestidas: com pintura
anexosi

3.5.2.|4. :
_ABNTS
_ ABNT'
Terminologia

e simbologia; I

Aplicação no Projeto e Referências corri os Desenhos:
esmalte cor Pl-ATINA, conforme projeto e

Normas Técnicas relacionadas;
BR 7203: Madeira serrada e beneficiada;
NBR 15930-1: Portas de madeira para edificações - Parte 1:
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3.6. ACABAWlÊNlbS/REVESTIMENTOS ,
I '
I .

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

3.6,1. Paredes externas - Pintura Acrílica ^
3.6,1.1 ICaracterísticas e Dimensões do Material ;
As paredes'externas receberão revestimento de pintura acríüca para fachadas

sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco.
- Modelo de Referencia: tinta SuviniliPachada Acrílico contra Microfissuras, ou

equivalente! nas cores indicadas no item 4.7.1'.3.

3.6.1,2. Seqüência de execução:
Rèssalta-se a importância de teste das tubuiações;hidrossanitárias, antes de

iniciado qiiaiquerl serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o
enchimento' dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria,
a remoção cie eventuais saliências de argamassa das justas.'Ás áreas a serem pintadas
devem estar perfeitarinente secas, a fim de evitara formação de bolhas.

O revestimento' ideal deve ter três camadas: chapisco, émboço e reboco liso.

3.6.1.3.

Iabnt
Normas Técnicas relacionadas:

NBR 11702: Tintas para construção civH - Tintas para edificações não
industriais | Classificação; I

jABNljNBR 13245: Tintas para construção civil -Execução de pinturas em
edificações não industriais - Preparação de superfície.

3.6.2. Paredes externas - Cerâmica 20cmx20cm

3.6.2.1. Características e Dimensões do Material!'
Revestimento em cerâmica 20X20 cm..

3.6.2.2. Seqüência de execução
Ressalta-se a importância de testé das tubulações hidrossanitárias, antes de

iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o
enchimento dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria,
a remoção de eventuais saiiências de argamassa das justas 'è oumedecimento da área a
ser revestida. ! , I

Às peças!serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas
externas, óbedecientío rigorosamente a orleritação do fabricante quanto à espessura das
juntas, realizando o.rejuntamento com rejunte epóxl, recomendado pelo fabricante.

3.6.2.3. |Normas Técnicas relacionadas:
ABNT NBR 13755; Revestimento deparedes externas e fachadas com placas
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cerâmicas e com utilização de argamassa colarite - Procedimento;

3.6.3. Paredes Internas

Todas as paredes internas, devido a facilidade de limpeza e maior durabilidade,
receberão révestirnenfo cerâmico à altura de 1,00m, para' proteção contra impactos
causados por mesas é' cadeiras a pintura.

Acima, haverá pintura em tinta acríiica acetinada lavável sobre massa corrida PVA.
Caracterização e Dimensões dos Materiais;3.6.3.1.

Pintura:

- Acima da faixa de madeira (altura de 1,00m) as paredes deverão ser
pintadas |

com tinta acríiica acetinada. cor: MARFIM - da faixa de madeira ao teto.
- [Rodeio de referência: •' Tinta Suvinil 'Acrílico cor Marfim, ou

equivalehte'J '

3.6.^ . Piso Industrial Polido

3.6.4.1.

como P

Caracterização e Dimensões do Material: '
- Pavimentação piso industrial com acabamento polido (conhecido

so Korudur);
í ' ' '

.6.4.2. Seqüência de execução:,' •!
iDeverá ser executada la sub-base, assentadas as formas, com

exigências^ elevadas de nivelamento (por exemplo, FL ^ 35), é altamente
recomendado que o nivelamento das formas seja feito com oequipamento ótico.

' I 1 I '
I

•Adensamento: em pisos de concreto, deve ser realizado
preferencialmente por vibração superficial, com o emprego de
N^ibradores de imersãoj sempre que 'o superficial se mostrar
insuficiente; |
'I ! "
•Nivelamento: consiste na retirada do excesso de concreto da
superfície, de modo a deixá-la com o nível desejado. Podem ser
empregadas réguas de alumínios: réguas vibratórias ou
preferencialmente equipamento denominado Laser Screed®;

'Acabamento; na concretagem de piso iriclustrial, esse passo pode ser
'realizado por acabadoras simples ou düpias, passando pelas etapas
'̂ e flotação e espelhamento —resultando em uma superfície densa e
Ijisa. j
,•3.6.4.3. Normas Técnicas relacionadas:"

NBR7583 DE 10/2014 - Execução de Pisos erríooncreto.

10
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3.6.5, Piso Tátíl - Direcional e de Alerta

3.6.5.1. Caracterização e Dimensões do Material: •!
Piso cromo diferenciado tátil de alerta / direciopaí, em borracha para áreas Internas e pré-
moldado erri concretoijpara áreas externas, erri cor contrastante com ado piso adjacente,
por exemplo, em superfícies escuras (preta, marrom, cinza escuro, etc.): piso amarelo ou
azul. RecorTienda-[se||a utilização do tipo integrado (de borracha), para uso em áreas
internas - in'cluslve molhadas e molháveis - e Externo (cimentício).

Piso Tátil D recion al/de Alerta em borracha Integrado (áreas internas)
Pisos em placas de borracha, de assentamento com argamassa, indicados para

aplicação em áreas internas eexternas. Neste!caso, não devetiaver desnível com relação
ao piso adjacente,! exceto aquele existente no;próprio relevo. i|
Dimensões: placas de dimensões 300x300; |

Piso Tátil Direcional/de Alerta cimentício, tipo!ladriIho hidráulicp (áreas externas - rampa)
frisos em placas cimenticias, de assentamento com argamassa, indicados para

aplicação em áreas internas e externas.
Dimensões: placas de dimensões 300x300; '

3 6.5.2. j Seqüência de execução:, ,
Xreas internas: Pisos de borracha' assentado coni argamassa: o contra piso
deve ! 11,

ser feito com argamassa decimento e areia no traço 1:3, nivelado, desempenado e rústico.
Efetuar excelente lirrlpeza com vassoura e água e molhar o contra piso com água e cola
branca. Aargamassa de assentamento deve' ter traço 1:2, com mistura de cola branca e
água na pr|oporção 1:7 (aproximadamente, 1saco de 50kg de^ cimento :4latas de 18 litros
de areia : 5 litros cie cola branca : 35 litros deságua). Assentar o piso batendo com martelo
de borractia (ou batedor de madeira) até o piso atingir a posição desejada e o perfeito
nivelamento com^ o piso adjacente. ^ i

Áreas externas: pisos em placas prè-moldadas de concreto ou argamassa:
Assentamento diretamente no contra piso. Nivelar a superfície das placas com o piso
adjacente (cimento desempenado).

I '

3.6.5.3 'Conexões e interfaces còm os demais elementos construtivos:
Não deve haver desnível com 'relação ao piso adjacente, exceto aquele
'existente' i

no próprio relevo, (a cor azul não deve ser utilizada em áreas externas);

b.6.5.^. 'Aplicação no Projeto eReferências com os Desenhos:
- ' Na sinalização da circulação, Indicando o caminho a ser percorrido,

desde a entrada até a porta de cada' ambiente, conforme projeto arquitetônico e
obeciecendo aos critérios estabelecidos na ABNT NBR 9050;

11
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3.6.6 Tetos - Forro em PVC

3.6.6.1. Garâcterísticas e Dimensões; do Material: -
foiíro em PVC cor BRANCO.

1 I !l3.p.6.2. Seqüência de execução:
- Este sistema é formado por estrutura de aço galvanizado, em perfis horizontais

nivelados, para fixação das réguas de pvc, através de pregos,igrampos ou rebites.

- /j\ estrutura de sustentação deve ser absolutamente plana e nivelada, para isto
deverá ser marcada a altura de instalação com precisão nosicantos de parede. A partir
das paredes laterais são instaladas as peças da estrutura auxiliarconforme espaçamentos
definidos pelo fabricante do material. Os perfis de pvc devem ser fixados a estrutura
através de abas dé fixação e os perfis subsequentes são encaixados através de engates
tipo macho-fêmea!

I

, 4. Elétrica

4.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS "

Os circuitos què serão instalados seguirão os pontoS' de consumo através de
eletrodutosl conduletes e caixas de passagem. Todos os: materiais deverão ser de
qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.

I í i| I
Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de

alta sensib'ilidade' para garantir a segurança. As luminárias especificadas no projeto
preveem lâmpadas de baixo consumo de energia.

Oacionamento jdos comandos das luminárias éfeito, por seções. Dessa forma
aproveita-se mellíora iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as
seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia.

6.1.1. Normas Técnicas Relacionadas

•

O

D

•

•

D

•

•

prediais',

NR'10'

ABNT

ABNT'

NT

NT

NT

NT

- Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

MBR 5382, Verificação de iluminância de interiores]

NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão]

NBR 5413, Iluminância àe interiores]

NBR 5444, Símbolos gráficos para instáações elétricas prediais]
NBR 5461, Iluminação]'
NBR 5471, Condutores éiétricos]

AE

AE

AE

AE

AE NT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas

12



Obra

LOCAU

PREFEtTÚRA Dt

SÃOJOÃO
DOS PATOS

CONSTRUÇÃO- SALAMULTIUSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS-MA

E.M. GOVERNADOR NEWTON BELLO • SEDE MUNICIPAL

I I l| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Bancos

SINAPI - 07/2021 / SEINFRA 27.1

Rem Fonte CAdiBO 1 1 j Deecricto ' Unidade Quantidade
CuitoUniUno

(eemBDIURSl

Preço Unitário
/eom BDI) iBíl

Preço Total
IRSI

' j \\ • i f": i 'I-!
1.C0NSTRUÇA0DESALAMULTIU80<AMPUAÇA0DEE8C0LA)£Sfil - fl 111.208.00

'
. ' ' MHI £ rí RS

1.1. SERVIÇOSINIOAIS li • S.78$,$8
1.1.1. SEINFRA 0937 PLACA DA08RA II M2 6,00 151,47 195,12 1.170,72

LI. 2. SINAPi: 990S9
lOCACAO CONVENqONAlOE 08RA, UTIUZANDO GABARITO DETAbUAS
a>RRIDASPdNTALErADASACADA2,00M- 2UTIUZAÇOES.AF_10/2018 '1 M2 62,00 j 43,69 56,28 4.614,96

L2. SERVIÇOS DEnRRAl 1.936.69
LLl. SINAPJ . S699S ATERRO MANUAIAPILOAOOCOM SOQUETE.AF 10/2017 M3 32.00 ! 30,43 39,19 1.254,08

L2.2. sínapi 933SS
ESCAVAÇAO WNUAL DE VAIA COM PROFUNDIDADE MENOR OUIGUALA UO
M.AF 02/2021 II > M3 10.56 1 50,20 64,66 682,81

L3. ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 2L762,19
1.3.1. SINAPI - 9S9S5 CONCRaOARMADOFCK2SMPAPARAEDIFICACA0TERREA M3 S.9S 2.840,20 3.658,74 21.762,19
L4. ALVENARIA EVEDAOOES , U.S32,48

L4.1. SINAPI

1
S3044 1

1 1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA] DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇAO DE
BLOCOS VAZADOS oéCONCRETO OE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA
EDIFICAÇAOKABn'AQONALMULTIFAMILIAR(PREOIÚ).AF_ll/2014 '

M2 192.00 . 58,76 75,69 14.532,48

S. 1 ESQUADRIAS M 1 1 5.111,07

LS.1 SINAPI 90844

KIT DE PORTA DEMADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OUMEDIA), PAORAO
MEOIO, 90X210CM, espessura DE3,5CM, ITENS INCLUSOS: OOBRAOtÇAS, '
M0NTA6Em'e INSTALAÇAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 00 FURO
•FORNEaMENTOEVNSTAlAÇÃO.AF 12/2019 i

UN 1.00

1

C' 795,49 1.024,75 1.024,75

1.S.2 SEINFRA- C4830 JANELA BASCUIANTE EMALUMINIO ANODIZAOO NATURAL EXQUSIVE VIDRO M2 4,84 1 , 420,56 541.76 2.622,U

LSJ SINAPI 102161
INSTALAÇÃO OEVIDRO USOINCOLOR, £ • 3 MM.EMESQUADRIA DEALUMINIO
OU PVC, FIXADO COMBAGUETE.AF 01/2021 P

M2 4,64 ! ; 234.84 302,52 1.464,20

L6. 1 COBERTURA .1 23.466,37
L6.L • SINAPI 92S39 ( TRAMA DE MADEIRA PARA TELHADO DE 2 AGUAS ' ' M2 135,70 ' ' 63,83 82,22 11.157,25

L6.2. SINAPI 94201 1 TELKAMENTOCOM TELHAQRAMICA CAPA-CANAL M2 135,70 36.46 46,96 6.372,47
1.6J. SINAPI 96116 1 FORRO PVCINCESTRUTURA DE FIXACAO M2 64.00 1 ' 72.01 92,76 5.936,64

L7. 1 SISTEMADEPROTEÇÃO CONTRAincêndios 410.63

L7.1. SINAPM , 10892 { EXTINTOR OEINCÊNDIO PORTATILCOM CARGA OEPOQUIMICO SECO (PQS) DE6
KG. CIASSE BC '1 < UM 1,00 1 / 199,00 256,35 256,35

1.7.2. SINAPH 375S9

1 11

PLACA DESINAUZACAO DESEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO,

FOTOLUMINESaNTÈ. RETANGULAR, *12 X40* CM, EM PVC*2* MM ANTI- (
CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES EPICTOGRAMAS CONFORME N3R 16820)

UM 1.00

t 1

1 31,78 40,93 40,93

1.7.3. • SINAPH 108S1

1 i|

PLACA DE ACRIUCqTRANSPARENTE ADESIVACA PARA SINAUZACAO DE PORTAS,
eOROA POUDA. DE'j25 X8*. £• 6MM (NAO INaUl ACESSÓRIOS PARA FIXACAO) UM l/X)

1 1

' ; 57,96 74,66 74,66

1.7.4. ..=• . SINAPI 97599
LUMINÃRIAOE EMERGENOA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W,SEM REATOR •
fORNEOMENTO EINSTALAÇÃO. AF O2/2020 l'

UM l.oo , 1 30,04 38,69 38,69

L8. . . ! REVESTIMENTO EPINTURA . 14.089,09

LS-L SINAPI 879Ò4
CHAPISCOAPUCAOO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) EESTRUTURAS
DECONCRETO OEFACHADA, COM COLHER DEPEDRORO. ARGAMASSATRAÇO

1:3COM PREPARO MANUAL AF 06/2014 ° i
M2 204,80 6,33

(

8,15 1.669,12

"

/

- SINAPI

1

89173 1
i

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 00SERVIÇO OE EMBOÇO/MASSAÜNICA.,
APUCADOFMNUALMENTE, TRAÇO1:2:8, EM BETONEIRA DE400L PAREDES

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DETAUSCAS, EDIFICAÇÃO HABITAaONAL
UNIFAMIUÁR (CASiÚ) EEDIFICAÇÃO PÚBUCA PADRÃO. AF_12/2014 V

M2 140,80

(

25,30 32,59 4J68,67

LS.3. SINAPI B7S36

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO OE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAlJaPUCAOO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE '
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA OE 2pMM.
COM EXECU'CÂ0D£TALJSCAS.AF 06/2014 '

M2 64,00 24,40 31,43 2.011,52

LS.4. SINAPI 93393

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COMPLACAS TIPO
ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM. ARGAMASSA TIPO AC
1, APUCADÃS EM/^BIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 NA AlTURAINTEIRA
DAS PAREDES. AF 06/2014

M2 64,00 ) 44,09 56,79 3.634,56

I.8.S. SINAPI . 88489
APUCAÇÂO MANLIAL DE PINTURA COM TINTA lÂTEX ACRiUCA EM PAREDES.
mjASnFMÃOS.AFl 05/2014 !

M2 140,80 ' 12,05 15,52 2.185,22

L9. 1 PAVIMENTAÇÃO II 20.706,73

L9.1. - SINAPI

187745 j
CONTRAPISO EMARGAMASSA TRAÇO 1:4 (OMENTO EAREIA), PREPARO '
MECÃNIC0'C0M BETONEIRA 400 ACABAMENTO NÂO REFORÇADO, ESPESSURA
3CM.AF O7/202in

M2 82,00 1 35,48 45,70 3.747,40

L9,3. SEINFRA. 0920 1 PISO INOUSTRIU^TURAL ESP.» 12mm, INaUS. POUMENTO (INTERNO) i M2 82,00 ; 114,74 147,80 12.119,60

1.9.4. SINAPI 101747 j
1 11

PISO EMCONCRETO 20 MPAPREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM.AF.09/2020 M2 33.27 ' 74,38: 95,81 3.167,60

1.9.4. SINAPI 101094 1 PISOPOOOTATIlOilRlOONAL/ALERTA M2 9,20 139,41 179,58 1.652,14

LIO. - l INSTALAÇÕES ELfTRICAS 2.257,24

1.10.1.

1.10.2.

SINAPI 93128 1 PONTO OEILUMINAÇÃO (EXaUINDOlAMPADAt UNO 4.00 105,65 136,09 54446

SINAPI 93142 PONTO DETOMADA "• UND 8.00 150.82 194,28 l.SS4,24

. =. SINAPI 100903 LUMINÁRIA LED 18-20W 1' UND 4,00 / 30,79 39.66 158,64

LIMPEZA FINAL 1 1 '• "i 1.149,64

LlLl . SEINFRA 0628 ilMEPEZADAOBRA 1 UND 82,00 10.89 14.02 1.149,64



PREFEITURA DE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
Obra ampliação-SALA MULTIUSO ;l

I ' ;i
LOCAL; E.M. GOVERNADOR NEWTON BEliLO - SEDE MUNICIPAL

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

T.8.

1.9.

1.10.

1.11

SERVIÇOS INICIAIS

SERVIÇOS DETERRA

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

ALVENARIA EVEDAÇÕES
ESQUADRIAS

COBERTURA

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
REVESTIMENTO E PINTURA

PAVIMENTAÇÃO j
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS j
LIMPEZA FINAL '

CR0N06RAMA FÍSICO-FINANCEIRO

l.iCONSTRUÇÃO DE SALA MULTIUSO (AMPLIAÇÃO DE ESCOLA)
' SERVIÇO iJ ["li Zj MESÍ" [£-ValOL

R$

R$

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

5.785,68

1.936,89

21.762,19

14.532,48

5.111,07

23.466,37

410,63

14.089,09

20.706,73

2.257,24

1.149,64

RS

lRS
'rs
;rs
iRS
RS

;rs
>ÍRS
!rs

'RS

5.785,68

1.936,89

17.409,75

11.625,98

7.044,54

10.353,37

1.128,62

RS 111.208,00 ,R$ 55.284,83

MES2

100% RS -

100% RS -

80% RS ^ 4.352,44 20%

80% RS 2.906,50 20%

RS 5.111,07 100%

RS •' 23.466,37 100%

RS ' 410,63 100%

50% RS ' 7.044,54 50%

50% RS : 10.353,37 50%

50% RS; 1.128,62 50%.

RS l' 1.149,64 100%'

50% RS 55.923,17 50%



Obra:

PREFE
AMPLIAÇÃO- SALA MULTIUSO

TURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA

LOCAL: E.M. GOVERNADOR NEWTON BELLO - SEDE MUNICIPAL

-ri 1 rSâl' • CURVA ABC f. 'h' -qi -- •

ORDEM I ^ ^ ! Ducilíia
f ; f

VALOR . PE»0 ACUMULADO

í

V

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

CONCRETO ARMADO FCKj25 MPA PARA EDIFICAÇÃO TERREA
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERvjlÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9ÇM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR
(PRÉDIO). AF_11/2014 '

PISOINDUSTRIAL NATURAL ESP.=12mm, INCLUS. POUMENTO (INTERNO)

TRAMA DE MADEIRA PARA TELHADO DE 2'aGUAS
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICÁ CAPA-CANAL

í ' I
FORRO PVCINC. ESTRUTURA DE FIXACAO I
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,| UTILIMNDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 2,00M - 2UTIUZAÇÕES. AF_lÓ/2018
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMIÜAR (CASAS) EEDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_12/2014 I j I
CONTRAPISO EM ARQAMtóSATRAÇO 1:4'(CIMENT0 EAREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESF^ESSURA 3CM. AF_07/2021
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO
POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM) ARGAMASSATIPO AC I,APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 5M2 NA ALTjURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020
JANELA BASCULANTE EM'aLUMINIO'aNODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 !

I . I
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EMARGAMASSATRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR
QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

CHAPISCO APUCADO EmLlVENARiÁ (COM PRESENÇA DE VÃOS) EESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
PISO PODOTATIL DIIRECIONAL/ALERTA ' !
PONTO DE TOMADA | [ \
INSTALAÇÃO DE VIDRO USO INCOLOR, E'= 3MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM
BAGUETE.AF_01/2021_P j
ATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
PLACA DA OBRA

LIMEPEZADAOBRA

KIT DE PORTA DE MADE|'rA PARA PINTUfW, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM EINSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -i FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30M. AF_02/2021
PONTO DE ILUMINAÇÃO (EXCLUINDO WMPADA)

EXTINTOR DE INCENDIo|pORTATIL COM LrGA DE PO QUÍMICO SECO (PQS) DE6KG, CLASSE BC
LUMINÁRIA LED18-20\A/ | {
PLACA DEACRIUCO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DEPORTAS, BORDA POLIDA, DE

•25 X8', E=6 MM (NAO INCLUI ACESSÓRIOS PARA FIXACAO)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGUrÍnCA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12X
40' CM, EM PVC 'Z'MM ANTI-CHAMAS' (SÍMBOLOS, CORES EPICTOGRAMAS CoWoRME NBR16820)
LUMINÁRIA DE EMERGENCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W,SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 1

RS 21.762,19 19,57« 19,57%

RS 14.532,48 13,07% 32,64%

RS 12.119,60 10,90% 43,53%

RS 11.157,25 10,03% 53,57%

RS 6.372,47 5,73% 59,30%

RS 5.936,64 5,34% 64,64%

RS 4.614,96 4,15% 68,79%

RS 4.588,67 4,13% 72,91%

RS ' 3.747,40 3,37% 76,28%

RS , 3.634,56 3,27% 79,55%

RS ' 3.187,60 2,87% 82,42%

RS 2.622,12 2,36% 84,77%

RS' 2.185,22 1,96% 86,74%

rs'' 2.011,52 1,81% 88,55%

1

RS' 1.569,12 1,50% 90,05%

RS 1.652,14 1,49% 91,53%

RS 1.554,24 1,40% 92,93%

RS 1.464,20 1,32% 94,25%

RS 1.254,08 1,13% 95,38%

RS' 1.170,72 1,05% 96,43%

RS 1.149,64 1,03% 97,46%

RS 1.024,75 0,92% 98,38%

RS 682,81 0,61% 99,00%

RS 544,36 0,49% 99,49%

RS 256,35 0,23% 99,72%

RS 158,64 0,14% 99,86%

RS 74,66 0,07% 99,93%

RS 40,93 0,04% 99,97%

RS 38,69 0,03% 100,00%

RS 111.208,00



SÃO JOÃO
DOS PATOS

GOVERNO DO POVO

1 1CÁLCULO DE ENCARGOS

CÓDtGO

j ;
DESCRIÇÃO

1 ! HORISTA %
MENSALISTA

%
HORISTA %'

MENSALIST

A%

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

N « SESI 1 1 <1 1,50% 1,50% 1,50% 1 1,50%

A3 SENAI
1 j

í 1 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 1 1 :| 0,20% 0,20% 0,20% ' 0,20%

A5 SEBRAE 1 ! 1 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 1 || 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 1 I '1 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A j Total 1 i{ 17,80»& 17,80% 37,80% 37,80%

1 , 1

BI Repouso Semanal Remunerado '|
1 í 1

17,87%
1

Não Incide
il

17,87% N9o incide

B2 Feriados 3,95% Não Incide

1

3,95% N3o incide

B3 Auxilio-Enfermidade | || 0,86% 0,67% 0,86% 0,67%

B4 139 Salário | | j 10,70% 8,33% 10,70% 8,33%

BS Licença Paternidade | J 0,07% 0,06% 0,07% " 0,06%

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

B7 Dias de Chuvas j
1 (

1,46% Não incide 1,46% Não incide

B8 Auxílio Acidente de [Trabalho { 0,11% 0,08% 0,11% . 0,08%

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

810 Salário Maternidade | | 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B 1 Total j I 49,80% 20,66% 49,80% 20,66%

1 1 >1 '1
Cl . Aviso Prévio Indenizado ' | 4,44% 3,46% 4,44% 3,46%

C2 Aviso Prévio Trabalhado | 1 0,10% 0,08% 0,10% , 0,08%,

C3 Férias Indenizadas | j { 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa] 3,94% 3,07% 3,94% i; 3,07%

C5 Indenização Adicional j ] 0,37% i0,29% 0,37% 0,29%

C Total 1 ' 8,85% |6,90% 8,85% " 6,90%

; ; 1
Dl iReincidênciadeGr po Asobre Grupo B 8,86% 13,68% 1 18,82% 7,81%



02

1

Reincidência de Grupo AsobreAviso''
1 1 '

Prévio Trabalhado e Reincidência do |
1 1 '

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado >'

0,37% 0,2996
1

0,3996 0,31%

D 1 Total i' 9,2396 3,9796 19,2196 8,1296

TOTAL(A+B+C+D) \ l' 85,6896 49,3396 115,6696 73,4896

..y



OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ÜOÃO DOS PATOS-MA
1
I

IQuadro de Composição do BDI |

AMPLIAÇÃO DE ESCOLA • CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIUSO

Conforme legislagao tributária'municipal,Idefiniresllmaliva de percentual da base de.cálculo para oISS:

FOLHA . j

í 'BHf/i

100,00%

5,00%

! 1!

r

1
BD!1 .

II

TIPO DE OBRA
>•' X..

GonstEUÇãor^ReieRna«ae-e 3ITICI0S 1

( — 1

Itens ' Siglas
%

Adotado

Fprarprns Snrials incidentes sobre a mão de obra 11, K1 3,00%

Administração Central da empresa ouconsultoria - overhead K2 0.80%:

I 1 '1 1
0.97%

1 1 •!
0,59%

1 Margem bruta da empresa de consultoria K3 6,16%

1 Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%

1 Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 5,00%

Tributos (Contribuição previdenciárla sobre aReceita Bruta -0% ou 4,5% -Desoneração) CPRB 4,50%

1 RDlSFM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 22,47%

P-' 1
L., - i"•- j

0!

í
1

,i

valores de BDI foram calculados com o emprego dafórmula;
fUKH-KZm+KS) •; ^

" (l-CP-ISS-CRPB)
'1

r_-r-i uir^oi a rio nii/MílnHftçtft Hno da obra corresDonde à 0%. com a respectiva
Declaro para os <
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