
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ NQ 06.089.668/0001-33

EDITAL RDC ELETRÔNICO N° 001/2022-CPL/PMSJP
(Processo Administrativo n**. 140122001/2022/

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, através da Secretaria Municipal de
Educação, por meio da Comissão Permanente de Licitação, toma público, para conhecimento dos
interessados, que na data e horário abaixo indicados, fará realizar licitação pelo Regime
Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, na forma ELETRÔNICA, modo de disputa:
ABERTO, critério de julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, regime de
contratação: EMPREITADA POR PREÇOS GLOBAL, em sessão pública virtual, por meio da

^ INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas
fases, que será regida pela Lei n° 12.462, de 04 de agosto de 2011, regulamentada pelo Decreto n°
7.581, de 11 de outubro de 2011, Medida Provisória n° 961/2020 e subsidiariamente no que
couberem as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações.

OBJETO: Contratação de Empresa Para Reforma de 02(Duas) Escolas Municipais
Sede: São Sebastião e Eurico Santos, no Município de São João dos Patos/MA, Conforme
Detalhamento no Plano de Trabalho Atiexo I do Presente Edital.

DIA/HORÁRIO:
DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 18:00 horas do dia 06/04/2022

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 07/04/2022 - Horas 10h30 min.

REFERÊNCIA DE TEMPO:
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF e, dessa forma,
serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL:

https://www.bbmnetlicitacoes.cQm.br/. https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul e
https://saoioaodosDatQS.ma.gov.br/

Informações adicionais pelo fone: (99) Q8421 -9518 e-mãil: cplsÍDma@,gmail.com.

1. - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
l.I - O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA; através da Secretaria

Municipal de Educação, por meio da Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Portaria
n° 12/2022-GAB, de 21 dias do Mês de Janeiro de 2022, toma público para conhecimento dos
interessados que na data, horário e local já indicados anteriormente, realizar-se-á licitação na
modalidade RDC ELETRÔNICO, do tipo MENORPREÇO GLOBAL.

1.2-0 RDC ELETRÔNICO será realizado em sessão pública, por meio da
INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas
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fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Prefeitura Municipal de São João dos
Patos/MA, denominado Presidente da Comissão, mediante a inserção e monitoramento de dados

gerados ou transferidos para a plataforma de licitações "BBMNET Licitações", constante da
página eletrônica do BBMNET- LicitaçõesPúblicas, no endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br

2. - DO OBJETO:

2.1 - Contratação de Empresa Para Reforma de 02(Duas) Escolas Municipais Sede: São
Sebastião e Eurico Santos, no Município de São João dos Patos/MA, Conforme Detalhamento no
Plano de Trabalho Anexo I do Presente Edital.

2.2 - O orçamento global estimado para o objeto da licitação é; R$ 811.177,37
(oitocentos e onze mil, cento e setenta e sete reais e trinta e sete centavos).

Lote Discriminação Valor R$

01 REFORMA - E_M_SA0_SEBAST1A0

R$ 326.773,73 (trezentos e vinte e seis mil,

setecentos e setenta e três reais e setenta e três

centavos)

02 REFORMA - E_^M_EURICO SANTOS

R$ 484.403,64 (quatrocentos e oitenta e

quatro mil, quatrocentos e três reais e sessenta

e quatro centavos).

2.3 - O prazo para exèçução do objeto será de 03 (três) meses, contados a partir do
recebimento da Ordem de Serviços.

3. - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ,
3.1 - As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da dotação

orçamentária abaixo especificada:
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS

Órgão: 02 Poder Executivo
Unidade: 15 - FUNDO DE MANUT. E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-• FUNDES;
Dotação: 12.365.0010.1063.000() - CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE
UNffiADES ESCOLARES DE ENSINO;

Classificação da despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações;
Valor: 100% A Suplementar

4. - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:
4.1 - Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do edital de licitação

perante a Administração, o licitante que não o fizer antes do quinto dia útil que anteceder a data
fixada para recebimento das propostas.
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5. - DA IMPUGNAÇÃO:
5.1 - Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do RDC

Eletrônico, dirigindo a impugnação, exclusivamente por escrito, ao seguinte endereço: Av. Getúlio

Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA.
5.2 - Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a

Administração, o interessado que não o fizer até o quinto dia útil que anteceder a data fixada para
recebimento das propostas.

5.3 - Para impugnações, consultas e envio de Recursos Administrativos deve ser
observado o horário e as datas de expediente na Comissão Permanente de Licitação, no horário

das 08 horas às 12'hòras. . '

5.4 - Se a data da Sessão Pública cair em dia que não houver èxpedierite nesta Prefeitura
Municipal, a data da abertura da Sessão será prorrogada para o primeiro dia útifseguinte ficando
inalterados o horário e o local.

6. - CONDIÇÕES PARAPARTICIPAÇÃO:
6.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências

contidas neste edital e seus,anexos.

6.2 - Estarão impedidos de,participar, direta-oü indiretamente, dé qualquer fase deste
processo licitatório os interessados quese enquadrem emuma óuinaisdas situações a seguir:

6.2.1 - estejam constituídos sob a forma de consórcio;
6.2.2 - estejarn cumprindo a penalidade de suspensãoitemporáría ou deTmpedimento de

licitar e de contratar; 6.2.3 - sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
6.2.4 - estejam sob falência, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução ou

liquidação;

6.2.5 - isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projeto

básico, ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirígentCj gerente, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por .cento) do capital com direito a voto'ou controlador, responsáveis técnicos
ou subcontratados;

6.2.6 - sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável
pela licitação.

7. - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:

7.1-0 certame será conduzido pela Comissão, que terá, em especial, as seguintes
atribuições:

7.1.1 - coordenar os trabalhos da Comissão;

7.1.2 - responder às questões formuladas pelos interessados, relativas ao certame;
7.1.3 - abrir as propostas de Preços;
7.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas;

7.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos;
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7.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do
lance de MENOR PREÇO;

J7.1.7 - verificar a habilitação do proponente;
7.1.8 - declarar o vencedor;

7.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para
julgamento;

7.1.10 - elaborar a ata da sessão;

7.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a
contratação.

8. - DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET:

8.1 - Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso
poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico
www.bbmnetlicitacoes.com.br acesso "Credenciamento - licit^tes (prestador de serviços)".

8.2 - As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento:ho sistema eletrônico poderão
ser dirimidas através dá'central de atendimento aos licitaiites, por télèfone, WhatsApp, Chat ou e-
mail, disponíveisho endereçoeletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br." ' ':

8.2.1 - Qualquer dúvida dos interessados em relação ao .acesso no sistema BBMNET
Licitações poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de
Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) alravés dos canais
informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br.

9. -

9.1 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da ^senha pessoal e
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento daproposta de preços,
por meio do sistema, eletrônico no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.bh opção "Login" opção
"Licitação Pública" "Sala de Negociação"

9.1.1 - As propostas de preços deverão ser encaminhadasi eletronicamente até data e
horário definidos, conforme indicação na primeira página deste edital.

9.2 - Caberá áo prestador dos serviços acompanhar us operações nó sistema eletrônico
durante a sessão pública do RDC Eletrônico, ficando responsável pelb ônus decorrente daperda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.

9.3 - Caso haja desconexão com o Presidente da Comissão no decorrer da etapa
competitiva do Certame, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retomando o Presidente, quando possível, sua atuação no certame, sem
prejuízo dos atos realizados.

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N9 06.089.668/0001-33

EDITAL RDC ELETRÔNICO N® 001/2022-CPL/PMSJP
(Processo Administrativo n®. 140122001/2022j

unicef?^

9.3.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão
será suspensa e terá reinicio somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes
via "chat" do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidadeda sessão.

9.4 - Caso exista a necessidade de ser suspenso o RDC, tendo em vista a quantidade de
lotes, o Presidente designará novo dia e horário para a continuidade do certame.

9.5 - O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas
e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal
"www.bbmnetlicitacoes.com.br", que veiculará avisos, convocações, desclassificações de
licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento, précedidos^de agendamento
ou não.

10. - DA PROPOSTA:

10.1. A participação no RDC-eletrônico ocorrerá mèdianté utilização da chave de
identificação e dè senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA DE
PREÇO no valor total do item.

10.2. Após a divulgação do edital, os licitantes devèrãó encaminhar PROPOSTA DE
PREÇO inicial com o valor por ITEM na Moeda Real, até a data e hora marcadas para a abertura
da sessão, exclusivarneíite por meio do sistema eletrônico - www.bbmnetlicitacoes.com.br -
quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

10.2.1. As propostas de preços possuem prazo de validade não inferior a 60 (sessenta)
dias consecutivos;

10.3. No mòménto do envio da proposta o licitante deverá declarar por'meio do sistema
eletrônico em campo específico:

10.3.1. Que está ciente com as condições contidas no Edital e,erh seus anexos, bem

como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.definidos no Edital;
10.3.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos; para a habilitação no

presente processo licitatório, ciente da-obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
10.3.3., Para fins do disposto no inciso, ,V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de

1993, acrescido pela Lei r\° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não .emprega menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega, menor de 16 (dezesseis)
anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de Aprendiz, nos termos do inciso
XXXIII, do art. 7° da Constituição Federal; e

10.3.4. Que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira
independente, de acordo com o queé estabelecido na Instrução Normativa N° 2, de 16de setembro
de 2009, da SLTI/MP.

10.4. As declarações mencionadas nos subitens anteriores serão visualizadas pelo
presidente, na fase de habilitação, quando serão impressas e anexadas aos autos do processo, não
havendo necessidade de enviopor meio de fax ou outra forma.
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10.5. Nos casos de emissão de declaração falsa, a empresa licitante estará sujeita à
tipificação no crime de falsidade ideológica, prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro,

bem como nos crimes previstos nos artigos 90 e 93 da Lei n° 8.666/93, além de poder ser punido
administrativamente, conforme as sanções previstas no presente Edital.

10.6. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.

10.7. Ao cadastrar sua proposta no sítio do sistema eletrônico
www.bbmnetlicitacoes.com.br. o licitante deverá fazer a descrição detalhada do objeto. Para o

detalhamento deverá ser utilizado^o campo "Descrição detalhada do.objeto ofertado". Não serão
^ aceitas descrições como: "CONFORME EDITAL" ou- "DESCRIÇÃO; CONTIDA NO

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO", etc. . . . . '
10.3 - Ao encaminhar a proposta de preços na forma'prevista pelò sistema eletrônico, a

tf

licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo "FICHA TÉCNICA" e
anexá-las por meio de arquivo eletrônico ho campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de
Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante pòr qualquer meio,(Nome de cidade, CNPJ,
Papel Timbrado e Outras palavras ou expressão que possa òu venha identificar a licitante
participante do certame). Acompanhado da "FICHA TÉCNICA", anexar os-arquivos referentes
aos itens: 12.5.3.1, 12.5.3.2," 12.5.3.3, 12.5.3.4, 12.5.3.5 e 12:5.4. para o cumprimento do objeto
ora licitado de acordo com a legislação vigente sob pena de desclassificação.

10.8. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente das
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, implicando na plena aceitação destas pelo

-, proponente.

• 10.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente
edital e seus anexos, que forem.omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

10.10. ;0 preço proposto será de exclusiva; responsabilidade do'licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer .alteração do mesmo, sob á alegação de 'erro, omissão ou
qualquer outro pretexto. ;

10.11. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito çunlprimento do objeto
deste certame será interpretada como não existente ou já incluída nó preço, não podendo o
licitante pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública.

10.12. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação
daproposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

11. DA ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇO E DA ETAPA COMPETITIVA
11.1. A abertura da sessão pública deste RDC, conduzida pelo Presidente da Comissão

de Licitação, ocorrerá na data e na hora indicadas deste Edital, no sítio
www.bbmnetlicitacoes.com.br.
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11.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Presidente e os licitantes ocorrerá

exclusivamente mediante troca de mensagens, via "Chat", em campo próprio do sistema

eletrônico;

11.3. O Presidente verificará as propostas apresentadas e desclassificará,
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste

Edital, mediante justificativa registrada no sistema, com acompanhamento real pelos licitantes;
11.4. Somente os licitantes com propostas cadastradas participarão da fase de lances.

11.5. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderão encaminhar lances

públicos, sucessivos e decrescentes, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo
imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.

11.6. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a

20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) segundos, conforme
Instrução Normativa n° 5, de 7 de novembro de 2013, da SLTI/MPOG; ,

11.7. Durante o transcurso da sessão, os licitantes terão informações; em tempo real, do
valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante;

11.8. Será permitida aos licitantes a apresentação' de lances intermediários durante a

disputa. Serão considerados intermediários os lances cujos valores forem iguais ou superiores ao
menor já ofertado e inferiores ao último lance que tenha sido ofertado e registrado no sistema pela
própria licitante;

11.9. Os lances de mesmo valor serão classificados conforme a ordem de Apresentação;
11.10. Não poderá haver desistência dos lances ofertados após a abertura da seção,

sujeitando-se a licitante desistente.às sanções previstas neste Edital.
11.11. Durante a fase de lances, o Presidente poderá excluir, justificadamente, lance

cujo valor seja manifestamente inexequível.
11.12. Para o encerramento da fase de lances da sessão pública, p presidente informará,

com 5 (cinco) minutos de antecedência, o horário previsto para ó início dO tempo aleatório,
quando será encaminhado pelo sistema aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá períodode tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema,
findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances;

11.13. Encerrada a fase de lances, o sistema classificará as' propostas por ordem

decrescente de vantajosidade;
11.14. Após a definição da melhor proposta, se a diferença entre o melhor lance e o do

licitante subsequente for de pelo menos 10% (dez por cento), a comissão poderá admitir o reinicio
da disputa aberta para a definição das demais colocações, fase em que os licitantes serão
convocados a reapresentar lances;

11.15. Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos dez por cento, a COMISSÃO poderá admitir o
reinicio da disputa aberta para a definição das demais colocações, fase em que os licitantes serão
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convocados a reapresentar lances, sendo os lances iguais classificados conforme a ordem de
Apresentação.

11.16. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o

proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fomecer os

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades
adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

12. - JWLGAJVffiNTO DAS PROPOSTAS E AGEITÀBILIDADE DAS

PROPOSTAS: /
12.1 - A Comissão efetuará o .julgamento das prop'ostas pelo critério de "MENOR

PREÇO GLOBAL POR LOTE", podendo encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor preço para cada lote, bem assim
decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para execução, as especificações técnicas,
parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste edital.

12.2 - Encerrada a etapa de lances, a Comissão examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço final em relação ao estimado para contratação.

12.3 - No preço ofertado deverão estar incluídos todos os insumos, encargos sociais e
trabalhistas, despesas com impostos, taxas, fi*etes, seguros e quaisquer outras despesas que
incidam, direta ou indiretamente, na contratação do objeto. ,O ImpostO' de Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido (CSLL), que não pódemiser repassados à
Administração, não serão incluídos na proposta comerciabapreséntada.

12.4 - No preço cotado também deverão estar inclusos todos :ós equipamentos,
instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvirnentó dos trabalhos, bem como
quaisquer outras despesas necessárias a realização dos serviços. Òs imppstos, as taxas, as despesas
indiretas e o lucro bruto do licitante deverão ser identificados em item especifico do BDI.

12.5 - No prazo máximo de duas horas ã contar do enceiramento dá disputa de lances, a
licitante detentora do menor valor para cada lote, deverá enviar a Proposta, 'em arquivo digital
único, para o è-maíl cplsipma@gmail.com. ou por meio eletrônico (upload), nos formatos
(extensões) "pdf, "doe", "xls","png" ou "jpg", observado o limite de 6 Mb p^a cada arquivo,
conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma www.bbmnetlicitacoes.com.br, na
qual deverá conter, sob pena de recusada proposta, as seguintes informações e documentação:

12.5.1 - Nome dá empresa licitante, endereço, e-mail, telefone e número do CNPJ;
12.5.2 - Dados bancários da licitante;
12.5.3 - Proposta Comercial, contendo o menor preço, em algarismos arábicos e por

extenso, em moeda nacional (Real), devidamente datada contendo:
12.5.3.1 - Planilha Orçamentária;
12.5.3.2 - Composição dos Custos Unitários (CPU) - com indicação dos quantitativos e

dos custosunitários, vedadaa utilização de unidadesgenéricas ou indicadas como verba;
12.5.3.3 - Bonificações e Despesas Indiretas (BDI);
12.5.3.4 - Encargos Sociais (ES);
12.5.3.5 - Cronograma de físico-financeiro.
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12.5.4 - A Planilha Orçamentária e a de Quantitativos e Preços Unitários, deverão
conter a indicação dos preços unitários e totais por item e subitem e, ainda, o global da proposta,
conforme planilha da Administração, preferencialmente na mesma ordem, numeração, descrição e
quantitativos apresentados nas planilhas anexas ao Edital.

12.5.5 - Nas planilhas apresentadas deverão estar descritos os encargos sociais e
trabalhistas, BDI e todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao
desenvolvimento dos trabalhos, e ainda quaisquer outras despesas necessárias à realização dos
serviços;

12.5.5.1 - Detalhamento do percentual de Bonificação/Benefícios e Despesas Indiretas
(BDI), ou Lucro e Despesas Indiretas (LDI), e de encargos sociais, cletalHando todos os seus
componentes, também na sua forma percentual; .

12.5.5.2 - Com o objetivo de se adequar a Lei n° 12.844/2013, que trata da desoneração
da folha de pagamento, bem como atender ao Acordão 2622/2013 - TCU, as planilhas
orçamentárias deverão ser apresentadas com desoneração de fólha"(encargos sociais=85,75%) e
BDI máximo dé 30,00%, conforme composições constantes no Anexo "Composição do BDI",
deste Edital.

12.5.6 - O Cronograma Físico-financeiro deverá apresentar o desenvolvimento previsto
para a execução totaí dó objeto desta licitação em relação ao tempOj observado o prazo de
execução proposto nO cronograma físico-fínanceiro elaborado pelo licitante; bem como os itens,
etapas, fases, seus respectivos custos e pagamentos; ' -

12.5.7 - A composição de custos unitários dos serviços ofertados (orçamento analítico)
deverá apresentar discriminadamente as parcelas referentes à mão de. .obra, materiais,
equipamentos e serviços;

12.5.8 - Prazo de validade da proposta (em-algarismos e pior extenso) que não poderá ser
inferior a 60 (sessenta)i dias consecutivos, contados,a partir da dàtã'dã licitação;

a) Caso ó prazo de validade não esteja expressamente indicado ná proposta, considerar-
se-áo prazo de 60 (se'ssenta)-dias para ojulgamento da mesma.

12.5.9 - Garantia_dos serviços, que não poderá ser mferior a cinco anos;
12.6 - Dentro do prazò acima estabelécido, poderão, ser remetidos, por iniciativa do

licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou .rétificádores afetos aos
documentos solicitados no edital.

12.4.1 - Independente de quantas vezes fizer uso da funcionalidàde de "Upload" ou
ainda que autorizado a enviar por E-mail, a entrega DEVERÁ ocorrer dentro do prazo
estabelecido no subitem 12.5, impreterivelmente.

12.4.2 - Depois de transcorridò o prazo de envio, não será cònsidèrado, para fins de
análise, sob quálqüer,,alegação, o envio de dócumentáção que deveri^pòdéria ter sido remetida
anteriormente, sendo realizado, pelo Presidente da CPL/PMSJP, o registro da recusa da proposta e
a convocação do próximo licitante, conforme o caso.

12.5 - A Comissão ou o departamento técnico responsável pela instrução do processo
poderão realizar ou propor diligências para aferir a exequibilidade da proposta, ou ainda, para
ajustar a proposta apresentada pelo licitante melhor classificado, com vistas a atender plenamente
ao orçamento estimado pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, compreendendo,
para tanto, a readequação dos valores unitários que deverão ser contemplados iguais ou inferiores
aos estimados, respeitando sempre ovalor global ofertado na etapa de negociação.
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12.6 - Observadas ainda as condições dispostas nos itens II e 12 deste Edital, será
recusada a proposta que:

12.6.1 - Contenha vícios insanáveis;
12.6.2 - Não obedeça às especificações técnicas previstas no instrumento convocatório;
12.6.3 - Apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do

orçamento estimado para a contratação;
12.6.4 - Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administração

pública;
12.6.5 - Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento

convocatório, desde que insanável;
12.6.6 - Não contiver todos os dados e elementos exigidos, seja omissa ou apresente

irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
12.6.7 - Não atenderem as condições exigidas neste èíhtál e seus anexos;
12.6.8 - Estiverem com preços unitários superiores ao orçamento previamente estimado

pela PMSJP, o qual segue os termos dos §§ 3° e 4° dó art. 8° da Lei n° 12.4^2/2011. 12.6.9 -
Apresentar preços excessivos ou manifestamente inexéquíveis,' assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os
custos dos insumos são, coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto. .

12.7 - Serão consideradas inéxequíveis as propostas cujos percentuais de preços
resultem em valores globais inferiores á 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

12.7.1 - Média aritmética dos^ valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por
cento) do valordo orçãménto estimado pelaAdministração Pública, ou' -

12.7.2 - Valòr do orçamento estimado pela administração pública.
12.8 ^ Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências

habilitatórias, a Comissão examinará a propostasubsequente le, assim sucessivamente na ordem de
classificação, até a apuração de uma propostaque atenda aos termosdo Edital.

12.9 - Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com
relação às características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preço
dos serviços, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe modificação
dos seus termos originais, ressalvadas aquelas, destinadas a sanar pequenas' falhas formais,
alterações essas queserão analisadas pelaÇòmissão deLicitação.

12.10 - A Comissão poderá valer-se de pareceres de técnicoi para orientar sua
decisão.

12.11 - A Apresentação da proposta de preços ha'-licitação 'será óonsiderada como
evidência de que a proponente examinou completamente òs projetos, as especificações, e demais
documentos e os comparou entre si, e assim, obteve as informações necessárias e satisfatórias
sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar a sua proposta de preços, pois os documentos da
licitação lhepermitiram preparar uma proposta de preços completa.

12.12 - Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas,
memoriais e todos os documentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe,
que se mencione em um ese omita em outro será considerado especificado eválido.

/• -yj ""''éX

/
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12.13 - Nenhuma reivindicação por parte da proponente para pagamento adicional será
considerada se decorrer de erro ou má interpretação, pela mesma, do objeto deste edital, das peças
gráficas, das especificações técnicas, memoriais e/ou dos demais documentos de licitação.

12.14 - Qualquer condição ou especificação omitida na proposta implica
automaticamente em aceitação das condições e especificações correspondentes constantes deste
Edital.

12.15 - A licitante que deixar de enviar a proposta, ou qualquer documentação exigida,
dentro do prazo estipulado, será desclassificadae sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.

12.16 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, a Comissão examiiiará a: proposta ou o lance subsequente,
verificando a sua aceitabilidadee procedèrido à sua habilitação, na ordem dè classificação, e assim
sucessivamente, até'a apuração de umaproposta ou lance que atenda ao edital.

12.17 - Considera-se inaceitável, pára todos os fins aqui dispostos^ a proposta que não
atender as exigências fixadas neste Edital. '

12.18 - Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final do
licitante detentor do menor valor deverá ter lances ajustados de forma que os valores de cada um
dos itens não resultem, apos os ajustes, inexequíveis ou superfaturados.

12.19' - Constatado o atendimento das exigências fixadas' no edital, inclusive as
exigências de habilitação, ò licitante será declarado vencedordo certame pela Comissão.

13. - DA HABÍLITAÇÃO:
13.1. Os licitantes encaminharão os documentos relativos à habilitação exigidos no

edital, proposta com á descrição do objeto ofertado e o preço, deverão ser encaminhados até a data
e o horário estabelecidos para. abertura da sessão pública; •quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação, excliisiyamente por meio eletrônico
(upload), nos formatos (extensões) "pdf', "dbc", "xls","png" ou"jpg", observado p limite de 6 Mb
para cada arquivo, conforme regras de aceitação' estabelecidaspela plataforma
www.bbmnetlicitacoes.com.br.

13.2. O não cumprimento do envio dos documentos, de habilitação dentro dos prazos
estabelecidos acarretará a desclassificação e/ou iriabilitaçâo da licitante, beni como as sanções
previstas neste Edital, podendo o Presidente da Comissão convocar a empresa que apresentou a
proposta ou o lance subsequente. . . •.

13.3. Para que se verifique o possível descumprimento das condições de Participação no
Certame, a licitante detentora da proposta classificada em primeiro lugar deverá encaminhar
juntamente coma documentação de Habilitação a consulta aosseguintes cadastros:

Cadastros:

13.3.1 - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União
(httPs://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc1:

13.3.2 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
fhttDs://www.cni.ius.br/imDrobidade adm/consultar requerído.nhDj:

13.3.3 - Emissão da Certidão de empresa Inidôneos, mantida peloTribunal de Contas da
União-TCU;

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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13.3.4 - Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das
consultas das alíneas "b", "c", "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/l

13.3.5 - No Sistema de Cadastramento Unificado de Prestador de serviços SICAF, como
impedidas ou suspensas; site: https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-
web/míblic/nages/consultas/consuItarCRC.isf:

13.3.6 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa'jurídica da qual
seja sócio majoritário.

13.3.6.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor 'a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretás, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadãs no Relatório de Ocorrências-Iihpeditivas Indiretas.

13.3.6.1.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.

13.3.6.1.2 0 licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação

13.3.7 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro repiitará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

13.3.8 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitaçãoda proposta subsequente.

13.3.9 O' interessado, para efeitos de habilitação prevista ná Ihstnição Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá'atender às condições exigidas
no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data^ prevista para recebimento das
propostas;

13.3.10 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 'encaminhar, em
conjunto com a apresentação da proposta, á respeçtiva documentação atualizada,

13.3.11 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consultá aos sítios eletrônicos oficiais emissores dè certidões feita pelo Pregoeiro

lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024, de
2019.

13.4 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

13.5 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

13.5.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRP/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.

13.6 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação

13.6.1 - Para Habilitação Jurídica:

13.6.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual;

13.6.1.2 - Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente
registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais (empresariais), e, no
caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos atuais
administradores, acompanhado da Certidão Simplificada^ e Específica, acompanhada da Certidão
de Inteiro Teor, conforme instrução, normativa n® 81, de IG de junho de 2020^:'com data até 30
(trinta) dias da abertura do certame;.

13.6.1.3 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa bu sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para'funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

13.6.1.4 - Declaração sobre Empregado Menor, conforme disposto nO: inciso V do art.
27 da Lei n® 8.666/93.

13.6.1.5 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte Apresentar a
Declaração de Porte e Certidão de comprovação da condição de Microempresà ou Empresa de
Pequeno Porte, expedida pela Junta Comercial nos termos dò art. 8°, da Instrução Normativa n®
103, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC, sendo
que a Simplificada deverá ter sua expedição há no máximo trinta-,dias anteriores,à.sessão do RDC.

13.6.1.6 - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas- as alterações ou
da consolidação respectiva; ^

13.6.1.7 - Alvará de Funcionamento, relativo ao^ domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;. /

13.6.1.8 - Cópia do RG e OPF dos Sócios;

13.6.2 - Para Qualificação Econômico-Financeira:

13.6.2.1 - Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial,
ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou
de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta,
expedida ha no máximo 60(sessenta) dias contados da datada sua Apresentação;

13.6.2.2 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
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índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de Apresentação da proposta,
acompanhados de Nota Explicativa exigida pela Lei 6.404/1976, Art. 176, parágrafo de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

13.6.2.3 - O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no conselho de classe, acompanhado da
respectiva DHP válida na data do Certame;

13.6.2.4 - Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados
da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112, da Lei n° 5.764, de 1971, ou
de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

13.6.2.5 - A boasitüáçãd financeira do licitante será aváíiada pelos índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da
aplicação das fórmulas abaixo,, com os valores extraídosde seu balanço patrimphiál;

LG =

SG =

LC =

Ativo Circulante + Realizável a

Longo Prazo ,
Passivo Circulante + Passivo

Não Circulante

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo

Não Circulante

Ativo

Circulante

Passivo

Circulante

13.6.2.6 - O licitante^que Apresentar índices econômicos.iguais ou inferiores a 01 (um)
em qualquer dos índices de* Liquidez'Geraí,- Solvência .Geral è-Liquidez, Corrente deverá
comprovar que possui (capital mínimo ou patrímôniò •ííquido)^equivalente a Í0% (dez por cento)
do valor total estimado,dacontrataçãò 'ou dó item/lote pertinente. \ .

13.6.3 - Para Regularidade Fiscal:
13.6.3.1 - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da

Fazenda;
13.3.3.2 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual e municipal, relativo à sede

da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desteedital;
13.6.3.3 - Certificados de regularidade de situação perante o FGTS (Certificado de

Regularidade do FGTS) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei;

13.3.3.4 - Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: Federal,
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal do domicílio/sede da licitante.

13.6.4 - Para Regularidade Fiscal Trabalhista:
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13.6.4.1 - Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei n° 12.440, de 07 de
julho de 2011, acompanhada da certidão negativa de infração à legislação de proteção ao trabalho,
expedida pela Secretaria de Inspeção do Trabalho

13.6.4.2.a licitante interessada em participar do certame, prestará garantia para

habilitação, em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS, CNPJ
no 06.089.668/0001-33, em valor correspondente a 1% (um por cento) do valor orçado da
contratação, em caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança
bancária, conforme disposto no "caput" e § 10 do Art. 56, da Lei Federal no 8.666/93, com
validade mínima de 120 (cento e vinte) dias consecutivos;

no caso da-garantia de participação ser do tipo "Carta de Fiánça Bancária", deverá ter
firma devidamente reconhecida oü documento assinado por meio digital, conforme MP n.o 2200-
2, de 24/08/2001, qüè institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira ^ ICP Brasil, em
vigor consoante E.C. no 32, de 11/09/2001, com.validade mínima dê 120 (cento e vinte) dias
consecutivos;

13.6.4.3mo caso de opção pela garantia de participação do tipo "Sòguro-Garantia",o
mesmo deverá ser feito mediante entrega da competente- apólice emitida .por entidade em
funcionamento no país, em nome da PREFEITURAMUNICIPAL' DE 'SÃO JOÃO DOS
PATOS/MA, com firma devidamente reconhecida em cartórió ou documento assinado por meio
digital, conforme MP no 2200-2, de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas
Brasileira —ICP Brasil, em vigor consoante E.O no 32, de 11/09/2001, com validade mínima de
120 (cento e vinte) dias consecutivos;

13.6.4.4. ho caso de opção pela garantia em'títulos.da;dívida pública, deverão tais
títulos serem acoinpanhados de documento emitido pela SECRETARIA DO TESOURO
NACIONAL, no qual este atestará a sua validade; exeqüibiíidade é avaliação de resgate atual;

13.6.4.5. a licitante que optarpela caução em dinheiró deverá juntar'à documentação
de habilitação o respectivo comprovante de depósito efetuado na Agencia Credenciada da
Prefeitura Municipal de São João. dos Patos/MA, na Conta Agencia: 0603-3, Conta Corrente
13.021-4, P M DESÃO JOÃO DOS PATOS MA ISS, Banco Dò Brasil

13.6.4.6. não será aceito depósito em cheque, cuja compensação não ocorrida até
a data da abertura dã sessão, culminando o fato eminabilitação da licítánte.

13.6.4.7. A garantia departicipação poderá ser levantada da seguinte forma:
13.6.4.8. pela licitante inabilitado ou desclassificado: após declarar oficialmente estar

de acordo com o resultado e desistindo do prazo de recurso ou após encerramento da fase de
habilitação ou desclassificação da proposta;

13.6.4.9. pelos demais licitantes, inclusive o vencedor, após a assinatura
do(s)contrato(s) decorrente(s) desta licitação.

13.6.4.10. a caução será realizada até o terceiro dia anterior à data do certame;
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13.6.4.11. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o

licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

13.7.5 - Para Qualificação Técnica:
13.7.5.1 - Prova de inscrição ou registro da licitante junto ao Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da região a
que estiver vinculada, que comprove atividade relacionada com o objeto;

13.7.5.2 - Apresentar TERMO DE VISITA TÉCNICA, a visita deverá ser agendada
pela empresa licitante no local objeto desta licitação para, os levantanientps necessários ao
desenvolvimento dos;serviços, as condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza dos
trabalhos, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas pela contratada
em favor de eventuais pretensões de acréscimos dè serviços, devendo a visita ser realizada até 24
(vinte e quatro) horas antes do certame. O agendameiito se-faz necessário visto; a complexidade
dos serviços e também a disponibilidade de servidor para acompanhamento. A visita deverá ser
realizada por profissional credenciado pela empresa interessada. A Visita Técnica deverá ser
realizada nos dias úteis (2® a 6® feira), no horário das 08:00 h às 12:00 h, até 24 (vinte e quatro)
horas antes da data prevista para a abertura do certame, acaso* o licitante não desejar realizar a
Visita Técnica, o mesmo poderá não fazê-lo, desde que acoste Declaração'dé Declinação de Visita
Técnica aos documentos de habilitação;.,

13.7.5.4 - Atestado ou declaração de capacidade téciücá, em nome do licitante,
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto desta licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância-e vaíor significativo do objeto
da licitação, com os quantitativos mínimos de 50%(cinquenta por cento) do: objeto licitado,
conforme, Planilha Orçamentária anexa ao Edital:

13.7.5.5 - Os quantitativos exigidos, no item anterior, fem como. fundamento legal a
Súmula TCU n° 263 e Acordão 361/2017-TCU-Plenário. ^ '

13.7.5.6 - Comprovar que possui em seu quadro de pròflssionais, até a data prevista da
entrega da proposta, profissional de nível superior òu outro-rdevidamente reconhecido pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), regularmente registrado e detentor de atestados de capacidade técnica em
nome do profissional, acompanhadas das Certidões de Acervo Técnico (CAT), emitidas pelo
respectivo conselho de classe, comprovando ter executado em qualquer tempo, serviços com
complexidade e características semelhantes ao objeto desta licitação, compreendendo os
respectivos quantitativos mínimos especificados no item 13.7.5.4.

13.7.5.7 - Os quantitativos exigidos, no item anterior, tem como fundamento legal a
Súmula TCU n° 263 e Acordão 361/2017-TCU-Plenário.

13.7.5.8 - Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço:
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a) o somatório de diferentes atestados de serviços, desde que executados de forma
concomitante;

b) somatório dos serviços no mesmo atestado;
c) Apresentação de diferentes atestados para comprovar a execução dos diversos

serviços.

13.7.5.9 - Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio
de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato
escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso' de vinculação contratual
futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame;

13.7.5.10 - No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata o subitem
acima poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n? 8.666, de 1993, por
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela
Administração;

13.7.5.T1 - As - licitantes, quando solicitadas, deverão' disponibilizar todas as
informações necessárias à comprovação da legitimidade doajatestados solicitados, apresentando,
dentre outros documentos, cópia do contrato que dèu suporte à contratação e das; correspondentes
Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço átuaí da contratante e local em que foram
executadas as Educação e serviços de engenharia; '

13.7.5.12 - Pára fins do disposto no subitem anterior, somente Será(ão) aceito(s)
atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica referente(s) a-serviços prestados no âmbito
de sua atividade econômica principal e/ou secundária especificadano contrato social registrado na
junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas Jurídicas da Receita Federal do
Brasil-RFB.

13.8 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos de habilitação encaminhados
deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.

13.9 - Na ocorrência de desclassificação da licitante, a comissão examinará a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que
melhor atenda a este edital.

13.10 - A licitante será declarada vencedora somente quando constatado o atendimento
às exigências fixadas neste edital.

13.11 - A Licitante deverá apresentar na fase de Habilitação, no tempo previsto de
envio da documentação, asDeclarações conforme modelos nos anexos II, III, V, VIII, DC e X.

13.12 - Os participantes deverão encaminhar os documentos constantes nos itens 13.3.1,
13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4 em nome da empresa licitante e também de seus sócios, por força do artigo
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12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A ausência destas consultas, resultará
na Inabilitação da Licitante;

13.13 - Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação;

13.14 - Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos
enviados na forma constante do item 13 e seus subitens, deverão ser relaciónadòs e apresentados
no Protocolo da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av. Getúlio Vargas, 135,
Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos (MA), das 08h às 12h, em até 3 dias úteis após o
envio da documentação on-line, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e a
aplicação das penalidades cabíveis.

13.15 - Os documentos poderão ser apresentados em. cópia simples, desde que
acompanhados dos originais.para que sejam autenticados por servidor da adrninistração, ou por
publicação em órgão da imprensa oficial.

13.16 - Os documentos eletrônicos produzidos com'a utilização de processo de
certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n° 2200-2, de 24 de
agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos signatários,
dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel;

13.17. A eihpresa participante e seu representante legal são responsáveis pela
autenticidade e veracidade dos documentos enviados eletronicamente e fisicamente.

13.18 - O Presidente da Comissão reserva-se o direito de solicitar da licitante, em
qualquer tempo, no curso dá licitação, quaisquer esclareciménfos sobre documentos já entregues,
fixando-lhe prazo para atendimento.

13.19 - A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da
licitante, sendo vedada, a concessão de prazo para còmplementaçãò da documentação exigida para
a habilitação, salvo mótivo devidamente justificado e aceito pela CPL/PMSJP.

13.20 - Em: se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade
fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos
somente em nome da matriz.

13.17 - A licitante que deixar de enviar qualquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-lo em desacordo com estabelecido neste Edital, será desclassificada e sujeitar-se-á às
sanções previstas neste Edital.

14. - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
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14.1 - O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte e às
microempresas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações
posteriores e a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, deverá seguir o procedimento descrito a
seguir:

14.1.1 - Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do
encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte.

14.1.1.1 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas
perderá o direito ao tratamento diferenciado.

14.1.2 - Ao final da sessão pública de disputa de lances,' ò sistema elebônico detectará
automaticamente as-situações de empate a que se referem os' §§ ío e 2o. do art. 44 da Lei
Complementar 123/2006, de 14 dé dezembro de 2006.

14.1.2.1 ^ Considera-se empate aquelas situações éraí que as Í5ropostas apresentadas
pelas microemprésas, empresas dé pequeno porte e cooperativas sejam i^ais òu áté 10% (dezpor
cento) superiores à proposta mais'bem classificada, quando'esta'for proposta =de licitante não
enquadrado como rhicroempresa pu empresa depequeno porte. _

14.1.2.2 - Não ocorre empate quando a detentora' da própósta mais bem classificada
possuir a condição de microempresa.pu empresa de-pequeno porte/Nèsseícasp, o Presidente da
Comissão convocará a arrematante a Apresentar os documehtos-de hábilitàção, ná forma dos itens
13 e 14 deste edital.

14.1.3 - Caso ocorra a situação de empate descrita no -item 14.1.2.1," o Presidente da
Comissão convocará o representante da empresa de' pequeno porte, da micrpempresa ou da
cooperativa mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistenia eletrônico, a ofertar lance
inferior ao menor lance registrado para o lote no prazo de cinco miniitps^

14.1.3.1 - Caso a licitante convocada não apresente l^çe inferior ao menor valor
registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que
porventura possuam lances ou propostas na situação do item 14.1:2.1 dèverão ser convocadas, na
ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta., .

14.1.3.2 ^ A microempresa'ou empresa de pequenoipòrte que primeiro Apresentar lance
inferior ao menor lancepfèftado há sèssão de dispíita^será consideradá arrematante pelo Presidente
da Comissão, que encerrará a disputa do lote na,sala virtual; éí.que deverá Apresentar a
documentação dé habilitação e da Proposta de Preços, conforme itens 12 e 13 deste edital.

14.1.3.3 - O não oferecimento de lances no prazo específico"destinado a cada licitante
produz a preclusãõ dò direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado,
antes do início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos.

14.1.4 - Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não
enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, seja desclassificada pela
Comissão, por desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro
para o efeito do empate de que trata esta cláusula.
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14.1.4.1 - Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item
anterior, a melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como microempresa
ou empresa de pequeno porte, observado o previsto no item 14.1.2.2.

14.1.4.2 - No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a

microempresa ou empresa de pequeno porte, o Presidente da Comissão o fará através do "chat de
mensagens".

14.1.4.3 - A partir da convocação de que trata o item 14.1.4.2, a microempresa ou
empresa de pequeno porte, terá 05 minutos para oferecer proposta inferior então mais bem
classificada, através do "chat de mensagens", sob pena de preclusãp de seu direito'.

14.1.1.4 —Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte exercite o seu direito de
Apresentar proposta^ de preços inferior a mais bem classificada, terá, a partir da Apresentação
desta no "chat de mensagens'', conforme estabelece o item 12.3,í-deste,edital p^a encaminhar a
documentação de habilitação e Pròpòsta de Preços, . - . .

14.1.5:-- Ojulgamento, dá habilitação,das niicroempresas:é.empresas de pequeno porte 20
obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, obseiVadas;^';ptóò^ decada pessoa
jurídica. • - "

14.1.6 ^ Havendo alguma restrição na comprovação •da regularidade fiscal, será
assegurado às microempresas ou empresas de pequeno porte um prazo adicional de 05 (cinco) dias
úteis para a regularização da documentação, contados a partirda notificação da irregularidade pelo
Presidente da Comissão. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período
se houver manifestáção expressa do interessado ^antesr do término do prazo inicial que será
concedido ou não, â critério dãAdministração. - . i

15-Dês RECURSOS
15.1 - Proferida a,'decisão que declarar o vencedor; o Presidente da Comissão

informará aos licitantes, por meio de mensagern lançada no sistema, que poderão Apresentar
intenção de recurso, imediata e motivadamente, em um prazo máximo de-15 (quinze) minutos, por
meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio'disponibilizado no sistema
www.bbmnetlicitacoes.com.br.

15.2 - Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por
meio eletrônico, no sítio, www.bbmnetlicitacoes.com.br opção RECURSO; e a Apresentação de
documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será efetuada mediante Protocolo da
Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-
000, São João dos Patos (MA), das 08h às 12h, em até 3 dias úteis após o envio da documentação
on-line, aos cuidados da CPL/PMSJP, responsável pelo certame.

15.3 - Havendo quem se manifeste, caberá a Comissão verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.

15.4 - Nesse momento o Presidente da Comissão não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condiçõesde admissibilidade do recurso;
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15.5 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

15.6 - Uma vez admitido o recurso, as Licitante terâo, a partir de então, que observar o
item 15.2 supracitado.

15.7 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos considerados meramente
protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo (a) licitante.

15.8 - A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e
a Comissão adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade
competente a homologação do procedimento licitatòrio.

15.9 - Na hipótese dê interposição de recurso, a Còmissão'encaminhará os autos
devidamente fundamentados à^aútpridáiáe competente.- - ., ' - -f '

15.10/- O récursoi conba,-decisão/da Còmissão^ tèrá\efeito/suspènsivo e o seu
acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

15.11 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e,
constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, nó interesse público,
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatòrio.

15.12 - O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos 21
licitantes.

16. - DAADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

16.1 - Êm caso de recurso, caberá Autoridade Competente á adjudicação do objeto ao
licitante declarado Vencedor. . ... . . ^ :

16.2 -.Nos demais casos,^ a Comissão fará a adjudicação ào vencedor.^
16.3 - A homologaçãò^é atò de competência da autoridade que determinou a abertura do

procedimento.

17. - DA CONTRATAÇÃO:
17.1 - A empresa deverá comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,

contados a partir da data de sua convocação, por escrito, para assinatura do Contrato.
17.1.L- decorrido p prazo sobredito, contado;do recebimento/do comunicado oficial

para assinatura do contrato, e não tendo a empresa vencedora comparecido ao chamamento,
perderá o direito à contratação e estará sujeita às penalidades previstas no item 23;0 deste edital.

17.2 - Nas hipóteses de recusa do adjudiçatário ou do seu não cornparecimento para
assinatura do contrato ou retirada do empenho, no prazo estipulado, bem como em caso de perda
dos requisitos de manutenção da habilitação, será aplicada as sanções Cabíveis, e a conseqüente
convocação do licitante que tenha apresentado a segunda melhor oferta classificada, obedecida às
exigências de habilitação do tópico 13 deste edital.

17.2.1 - O disposto no subitem anterior poderá sempre se repetir até a efetiva celebração
do Contrato com o Contratante, observadas as ofertas anteriormente apresentadas pelos licitantes,
sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis ao licitante que não cumprir os compromissos
assumidos no certame.
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17.3 - A Contratada está obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões determinadas pelo Contratante até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor contratado.

17.4 - Qualquer entendimento relevante entre a Contratante e a Contratada será
formalizado por escrito e também integrará o Contrato.

18.-DO REAJUSTE:

18,1 - O preço global será,irreajustável.

19. - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
19.1 - Compete à Contratante:
19.1.1 Efetuar o pagamento nas condições e preços pacüiádos;
19.1.2 - Tomar as medidas necessárias quanto ao fiel recebimento do Objeto

Contratado. . .

20. - OBRIGAÇÕES pA CONTRAT^A
20.1-Compete à Contratada:
20.1.1 - Efetuar a entrega do objeto, dê acordo com as condições é prazos propostos, e

demais especificações do Anexo I deste edital.
20.1.2 - Substituir, obrigatoriamente, o produto/serviços que não: atender as exigências

de qualidade para utilização.
20.1.3 - Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na licitação até Cumprimento total do contrato.

21. - DO PAGAMENTO:

21.1 ^ Obedecido ao cronograma físico-finançeiro-áprèsentado, a licitante vencedora
solicitará à Secretaria Municipal de Educação a medição-dos trabalhos executados. Uma vez
medidos os serviços pélo Fiscal dó Contrato, a licitante vencedora apresentará nota fiscal/fatura de
serviços paraliquidação e pagamento da despesa pela Sécfétaria Municipàl deEducação, mediante
depósito bancário creditado em conta corrente, no prazo de 30 (trinta) dias contados da
Apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada. ,

21.2 - Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pelo Fiscal do
Contrato.

21.3 - As medições serão efetuadas pela físçalizaçãoj obedecendo-se o seguinte:

21.3.1 -. Mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-financeiro, quando
serão feitas as medições pelo Fiscal do Contrato, considerando os serviços efetivamente
executados e por ele aprovados, tomando por base as especificações do projeto;

21.3.2 - SERÃO emitidos os "boletins de medição dos serviços", em duas vias, que
deverão ser assinadas pelo Responsável Técnico e pelo Fiscal do Contrato com o "De Acordo", o
qual ficará com uma das vias.
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21.4 - O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer após a
comprovação do cumprimento das obrigações da contratada e mediante Apresentação dos
seguintes documentos:

21.4.1 - Registro da obra no CREA/MA;
21.4.2 - Licença da obra junto à Prefeitura de São João dos Patos (MA);
21.4.3 - Matrícula da obra no INSS;
21.4.4 - Relação dos empregados - RE.
21.5 - A PMSJP reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os

serviços executados não estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou de acordo com as
especificações apresentadas e aceitas.

21.6 - A PMSJP poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora nos termos desta licitação.

21.7 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação fiiíanceira, sem que isso gere direito, a reajustamento de preços ou
correção monetária.

21.8 - Nos casos de evèntuais atrasos de pagariiento, desde que a licitante vencedora não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios 23
devidos pela Secretaria De Educação, entre a data acima referidá= e a correspondente ao efetivo
pagamento da nota fiscal/fatura será calculado por meio da aplicação da seguinte fórmula:

EM =:I xN x W, onde: ^
EM= Encargos moratórios; . - ; V . ;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a dp efetivo pagamento;
VP = Valor da prestação a ser paga. ^ ^ .
I = índice dè compensação'financeifã = 0,00016438,ussim apurado:-
1 = i/365

I = (6/100)/365
1 = 0,00016438
Onde i taxa percentual anual no valor de 6%.

22. - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
22.1 - Os serviços deverão ser entregues no prazo de. ,06 (seis) meses, contado da

expedição da Ordem de Serviço. O recebimento definitivo ficará condicionado à observância de
todas as cláusulas e condições fixadas rio Contrato e proposta da Coritratadà, bem como ao
atendimento de eventuàis solicitações no sentido de que a Contratadapromova serviços de reparos
no qual venham a ser detectados defeitos, irregularidades ou imperféiçpes.''Constitui igualmente
condição para a formalização do recebimento definitivo, a apresentação pela Contratada de
documento escrito onde constem a data da conclusão dos serviços, e a garantia dos serviços
executados, referentes defeitos, falhas irregularidades e imperfeições, provenientes da execução
dos serviços.

23. - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
23.1 - As sanções administrativas por atos praticados no decorrer da licitação serão

aplicadas conforme descrito no art. 40 da Instrução Normativa n® 02/2010 - SLTI, sem prejuízo
das demais cominações legais e editalícias.
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23.2 - Nos termos do Art.47, da Lei 12.462/11, Ficará impedido de licitar e contratar
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e no contrato, bem como das demais
cominações legais, a licitante que:

23.2.1 - Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato,
inclusive nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 40 e no art. 41 da supracitada Lei
12.642/2011;

23.2.2 - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

23.2.3 - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega dò objeto da licitação sem
motivo justificado; 23.2.4- Não mantiver a proposta, sálvo -se em, decon-ência de fato
superveniente, devidamente justificado;

23.2.5 - Fraudar alicitação oupraticar atos fraudulentos naexecução dq contrato;
23.2.6-Còmportarrse dé modo inidôneo ou cometer fraude "fiscal; Ou.
23.2.7-Der causa à inexecução total ou parcial do contrato.
23.3 - Considera-se comportamento inidôneo, para fins do dispostomd subitem 18.2.6:
23.3.1 - Frustrar ou -fraüdar, mediante ajuste, combinação, "conluio oú qualquer outro 24

expediente, o caráter- competitivo do procedimento licitátório, com o intuito de obter, para si ou
para outrem, vantagem decorrente,da adjudicação do objeto da licitáção, em qualquer momento da
licitação, mesmo após o encerramento dá fase de laiices; ' . . -;

23.3.2 -, Impedir, fraudar ou perturbar a realização-de/qualquer ato 40 procedimento
licitátório;

23.3.3 - Fazer ou apresentar declaração falsa quanto:às condições de participação;
23.4.4 - Fazer ou Apresentar declaração falsa quanto ao enquadramento como ME/EPP.
23.4.5 - A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com a sanção de

impedimento, no limite de até 30% (trinta por cento) dp valor estimado parala contratação e
das demais coniinaçpes legais, garantido o direito prévio daiampla defesa^

23.4.6 - À autoridade competente levará em consideração á gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pèna e o dano-causado à Administração para a aplicação e
valoração das multas, obsemdo o princípio da proporcionalidade. . , ' - -

23.5 - A Àdministração comunicará à licitante sua.intenção de lhe áplicar penalidades
previstas no Edital, quando entender configurada a hipótese de aplicação da-sanção, assegurando-
Ihe o direito ao contraditório e à previa defesa, no prazo de 05 (cinco)4ias útèis, contados a partir
do recebimento dá comunicação.

23.6- Esta comunicação deverá ser feita por meio de Notificação (oficio ou qualquer
outro expediente administrativo), a qual deverá ser entregue pessoalmente, ou pela via postal com
Aviso de Recebimento, no endereço da licitante, que ficará sujeito à penalidade a partir do decurso
do prazo para Apresentar as razões de defesa.

23.7 - Quando não conseguir localizar a licitante, o mesmo deverá ser notificado por
edital, publicado em jornal de circulação local, por um período de 3 (três) dias.

23.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

24.- DISPOSIÇÕES FINAIS:
www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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24.1 - Não havendo expediente, ou, ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro
dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação em contrário da Comissão de Licitação.

24.2 - Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

24.3 - Os licitantes assumirão os custos de preparação e a apresentação de suas
propostas de preços (preço).

24.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o
dia do inicio e incluir-se-á o dia dó vencimento. Õs prazos iniciam e vencem em dias de
expediente na PMSJP.

24.5 - A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse
público, decorrentes de fatps supe^enientés devidamente comprovádòs, pertinentes e suficientes
para justificar tal pònduta, ^devendo anulá-la pot ilegalidade dé loííçib oü por provocação de
terceiros, mediante parecerescritp, devidamente fuhdàmbntado. ,

24.6 - A Comissão de Licitação, com base no. §3° do art. 43. da Lei Federal n° 8.666/93, 25
poderá determiiiár. diligência sempre que necessária; .

24.7 ^ Poderá a PMSJP exigir, a qualquer ^época, a Apresentação de documentos e
informações complèmentares, atinentes a esta licitação;

24.8 - Não caberá a qualquer licitánte indenização de espécie alguma, pelo seu
insucesso na licitação. , ,

24.9 - A execução do objeto da licitação será detalhada, em ordem (ns) de serviço(s)
Especifíca(s) tendo, a contratada, obrigação de manter a PMSJP informada sobre todos os dados
referentes às Educação em execução e/ou executadas: '

24.10 - No ato do recebimento da ordem, de início, a còntrátada-deverá Apresentar o
"Plano de Trabalho da Obra", que será analisado é posteridrmente^ aprovado pela Secretaria
Municipal de Educação.

24.11 - Os casos omissos e não previstos neste Edital, serão resolvidòs pela Comissão
de Licitação da PMSJP.

24.12 -. Os atos praticados e documentos enviados por ineio do sikema eletrônico
"BBMNET", constantes dos arquivos e registros digitais, serão, válidos para .todos os efeitos
legais, inclusive para comprovação e prestação de contas, e ficarão/disponíveis para acesso das
demais licitantes para que, desejando analisárlos, possam acessar .diretamente pelo referido
sistema. ., - -

24.13 - É vedado que familiar de agente público preste serviços no órgão ou entidade
em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança, nos termos Decreto n° 7.203/2010.

24.14 - O prestador de serviços beneficiário prestará as informações, bem como adotará
medidas preventivas e corretivas, necessárias ao fiel cumprimento das vedações impostas pelo
Decreto n° 7.203/2010.

24.15 - As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

24.16 - Para fins de aplicação da sanção administrativa o lance é considerado proposta.
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24.17 - É de total responsabilidade da licitante acompanhar as operações no Sistema
eletrônico durante a sessão pública desta Licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de
sua desconexão.

24.18 - É de total responsabilidade da licitante responder às mensagens no Sistema
eletrônico (chat), no prazo estipulado, o qual será de no mínimo de 5 (cinco) minutos contados do
horário da respectiva mensagem.

24.19 - Havendo divergência entre as especificações constantes dos Anexos do Edital e
a divulgada pelo site: www.bbmnetiicitacoes.com.br, prevalecerão as descrições dos Anexos do
Edital, para efetivação das aquisições.

24.20 - aplicam-se às cçoperativas enquadradas na situação dp-art; 34 da Lei n° 11.488,
de 15 de junho de 2007, todas asr disposições relativas às ínicroempresas; e empresas de pequeno
porte. -• ' ' , .-J

24.21 - As decisões referentes a este processo licitatório "poderão ser comunicadas aos
proponentes por quálquer nieio, de comunicação que comprove o rècebliberitó (e-mail oficial da
CPL/PMSJP cuio ehdéreco,e: CDlsipma@gmail.com

1) ou, ainda, mediante publicação em Diário Oficial do Município, Estado ou União. 25
24.22 - A participação do proponente nestà licitação imiplica a aceitação de todos os

termos deste edital. . ^

24.23 - Havendo'qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na
data marcada, a sessão será-transferidapara dia e horário'definidos pela Comissão, comunicando
devidamente aos licitantes do RDC eletrônico. , '

24.24 - Á Comissão poderá consultar diários Ofiçiáis e-sitésr^dé órgãos Públicos e
Privados para levantamento de informações que possam confi-ontar as informações referentes aos
contratos e faturamentos das Licitantes participantes do .Certame. , .;

24.25 - Os casos omisSos serão decididos pela Comissão em conformidade com as
disposições constantes dos Decretos e Lei citadas no preâmbulo deste edital. '

24.26 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes
deste edital será o da Còmarcà de São João dos Patos (MA).

24.27 - Constitui párte integrante desteedital::- ' , ' ,
24.27."!-Anexo I-Projeto Básico; '
24.27.2 - Anexo II - Modelo de declaração de Proteção ao trabalhador Menor;

24.27.3 - Anexo III - Declaração de Inexistência de Fatos Impeditívps.a sua Inabilitação;

24.27.4 —Anexo IV - Termo de Vistoria.

24.27.5 - Anexo V - Modelo de Declaração de Sujeição aos Termos do Edital

24.27.6 - Anexo VI - Minuta do Contrato

24.27.7 - Anexo VII - Modelo de Proposta de Preços

24.27.8 - Anexo VIII - Modelo de Declaração de Não possuir vínculo com servidor

24.27.9 - Anexo IX - Modelo de Declaração Independente de Proposta
24.27.10 - Anexo X - Modelo de Declarações Diversas

24.27.11 - Anexo XI - Ficha técnica descritiva do objeto
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São João dos Patos/MA, 10 de Março de 2022.

Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira
Secretária de Educação

Portaria n° 002/2021/GAB
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ANEXO I

PROJETO BÁSICO

Anexar cópia no Final do Edital
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ANEXOn

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

(MODELO)

RDC ELETRÔNICO N°
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°

XÁo

(Nome da^ Empresa) ..inscrito no CNPJ n°
sediada em por intermédio de seu (ua)

representante Legai o(a) sr(a) .pórtador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF N° DECLAÍLA, para fins do disposto no

inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, .acrescido pelã.Lei n° 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em.h^balho nòtirao, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de-dezes'seis mos. ,

Ressalva: " •••• . ^ ^

() emprega menor, a partir de quatorze anos, na-condição dê.Aprendiz.

Local/UF, XX de XXXXXXX de 20XX.

'(identificação e assinatura do.represéntãnte legal)
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS ÀHABILITAÇÃO
(MODELO)

RDC ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°

(Nome da Empresa) .inscrito no CNPJ n®
, sediada em , por intermédio de seu (ua)

representante Legal o(a) sr(a) portador(a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF N® DECLARA, sob
as penas da léi, que até a presente data, inexistem fátosTmpeditivos para sua ^habilitação no
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de dècl^ar ocorrências posteriores. 2o

LocalAJF, XXmXXXX^pCX de 20XX.

(identificação e assinatura do representantè.legál)':
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ANEXO IV

TERMO DE VISTORIA

(MODELO)

RDC ELETRÔNICO N"
PROCESSO ADMINISTRATIVO N^

Atestamos, para os devidos fins,, nos termos" do EDITAL DE -RDC ELETRÔNICO N®
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® que Empresa

visitou o lòcaLdas obras das Escol^-da Secr. de Educação,
localizada na Área Pública, Rua Almirante Tamandaré, n° 250^ Bairro São/Raimundò, situada na cidade
de SÃO JOÃO DOS PATOS/MÁ, no dia XX/XX/20XX.

Nessa visita a empresa por meio de seu representante, o
(a) Sr. (a) engenheiro/arquiteto devidamente credenciado nò "GREA/CAU sob o
n°. , integrante do acerco técnico da Empresa , tomou ciência
das condições atuaisdo terreno, suas instalações, dasEdúcação e sérviços a sefenírealizados.

-Locál/ÜF, XXde XXXXXXX de 20XX.

(identificação e assinaturadorepreserit^te legal).

(identificação, carimbo e assinatura dó sèrviàpr da Prefeitura)
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DOEDITAL
(MODELO)

RDC ELETRÔNICO N°
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°

A empresa , CNPJ , esta de acordo com o EDITAL
DE RDC ELETRÔNICO N° ^e DECLARA ainda que: .

01 - Aceita-as condições, do presente Edital^.das disposições técnicas^ dá minuta contratual,
bem como de sujeição às condições, fixadas pela PREFEITU^ MUNICIPAL DÈ SÃO JOÃO DOS
PATOS/MA;

02 - No preço proposto estão inclusas tòdas 'as\déspesas. com,materiais e equipamentos, mão
de obra, transportes, leis sociais,- ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, ^2
enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa dos serviços
discriminados nos projetos e na descrição dos serviços relacionada no anexo; •

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrição dos serviços e que as
informações fornecidas são satisfatórias e corretas para a execução dos serviços dentro do prazo
previsto;

04 - Que as variações dos quantitativos, se porventura houver, serão de inteira
responsabilidade dó Responsável Legal; , •

05- Fornecerá a documentação complementar queIheíòr solicitada. • '

06 - Autoria a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO-JOÃO DOS PATOS/MA, proceder
quaisquer diligências junto às instalações da empresa e sua- contabilidade e a terceiros, os quais o
licitante mantém transações comerciais.

07 - Fornecerá no local de aplicação toda a mão-de-obra, material e equipamentos
compatíveis com o objeto desta licitação, em atendimento ao cronograma proposto.

08 - Responderá pela veracidade das informações constantes da documentação e proposta que
apresentar.

Local/UF, XX de XXXXXXX de 20XX.

(identificação e assinatura do representante legal)
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ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N" /20XX QUE, ENTRE
SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, ATRAVÉS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A
EMPRESA - - • - PARA OS FINS

QUE SE ESPECmCA; .

Aos dias do mês de de 20XX, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA attavés da Secretaria Miinicipal de Educação, inscrita
no CNPJ/MF sob o n® , neste ato representado ;ponseulSeçretario(a), (inserir nome
do Secretario), brasileiro(a), portador do R.G. n° , GPF n® - , residente na
Rua(Av.) ; no uso de suas atribuições, r.nèsté, ato denominado simplesmente
CONTRATANTE, e de outro lado^ a empresa (inserir nome ria enipresá)^,inscrita no CNPJ/MF sob o n®

, com sede na Rua(Av.) ; /Cidade dé (inserir nomeria cidade-UF), neste
ato representado(a) pelo(a) Sr.(a) ' (nome do responsávelY. i ' y" ^ (inserir, o cargoJ ,
portador da carteira de identidade n® ,• e do,/GPF/MEf ri.® v' domiciliado a
Rua(Av.) / UF. denominada simplesmente CONT^TADÂ, tendo èm vista o resultado
do RDC ELETRÔNICO N® , do Tipo Menor Preço Global ÉÓR LOTE, consoante e decidido no
processo administrativo n° , resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços
sujeitando-se às normas da Lei n® 8.666, de 21 de julho de Í993, com suas alterações posteriores,
mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a Connatação de Empresa Para Reforma de 02(duas)

Escolas Municipais Sede: São Sebastião e Enrico Santos,, no Município,.de Sãò João dos Patos/MA,
Conforme Detalhamento no Plano de Trabalho Anexo LdoEresente Edital. ^

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Este Contrato vincula-se ao EDITAL DE RDC ELETRÔNICO
N® e seus anexos, publicado no Diário Oficial de XX/XX/20XX, e à proposta comercial
presentada pela Contratada para o referido processo licitatório.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para execução do objeto do presente instrumento, a
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$ ( ) (inserir valor
da proposta vencedora).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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O prazo de vigência do presente contrato é de 3 (três) meses, iniciando-se a partir de sua
assinatura, conforme cronograma físico financeiro, e podendo ser prorrogado no interesse da
Administração.

PARÁGRAFO ÚNICO - CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE DÁS PARTES
Para garantir o fiel cumprimento do objeto contratado são obrigações das partes:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA CONTIUVTANTE ^
a) Dar condições para a CONTRATADÀ executar d objeto do contrato de acordo com os

padrões estabelecidos, b) Exèrcef à fiscalização dos serviços por meio-de comissão especialmente
designada para este fim. ' / ' ' 1

b.l) A fiscalização não áltera oudiminuiía responsabilidade'da CONTRATADA na execução
do objeto, nem dos custos inerentes ao refazimento dos serviços::,' ' i---

c) Receber e conferir o objeto do contrato, consoante as disposições estabelecidas.
d) Efetuar òs pagámentOs na forma convencionada na CLÁUSULA NONA.
e) Permitirque os funcionários da CONTRATADA teiihám acesso aos locais de execução dos

serviços.
f) Notificar,-por escrito,.à CONTRATADA, a ocorrência .de eventuais imperfeições no curso

de execução dos serviços, fixandb prazo para a sua correção; corn^ total ônusà CONTRATADA.
g) Fomecer atestados de capacidade técnica quarido solicitado, desde que atendidas as

obrigações contratuais, h) Fomecer à CONTRATADA um jogo coinpleto,, plòtado, dos Projetos
Executivos e os respectivos arquivos eletrônicos para reprodução pela CONTRATADA, necessários ao
cumprimento do objeto em questão.

PARÁGRAFO SEGUNDO - DA CONTRATADA

a) Executar fielmente os serviços, compreendendo, inclusive, o fornecimento de mão-de obra
e materiais necessários à execução do objeto, de acordo com as especificações técnicas constantes do
Projeto Executivo desenvolvido pela CONTRATANTE, o qual será entregue no início das Educação, e
demais termos prescritos no edital de licitação e no presente CONTRATO.

b) Reparar, corrigir, remover, reconstmir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de
materiais empregados.
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c) Providenciar o livro "DIÁRIO DE EDUCAÇÃO", para as anotações da fiscalização da
CONTRATANTE e do Responsável Técnico da CONTRATADA, no tocante ao andamento dos
serviços contratados e problemas detectados, com o estabelecimento, inclusive, de prazo para sua
correção.

d) Promover diligências junto aos órgãos competentes e/ou Concessionárias de Serviços
Públicos, para as respectivas aprovações de projetos, quando for o caso. Ressalta-se, ainda, que caberá à
CONTRATADA, todo o ônus e/ou providências cabíveis para remanejamento de instalações junto à
locação da obra. e) Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte da obra contratada e
Anotações de Responsabilidade Técnica Apresentadas em processo licitatõrio a que este CONTRATO
se vincula.

f) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade:com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a presente contratação.

g) Execütar òs serviços de acordo coin as especificações técnicas e pr^ps determinados no
Edital, como também de acordó çorh o Cronograma Físico-Financeifo. Caso esta "obrigação não seja
cumprida dentro do prazo, à CONTRATADA ficará' sujeita,à multe estabelecida na CLÁUSULA
DÉCIMA TERCEI^ deste CONTRATO, h) Manter a equipe executora dos serviços
convenientemente uniformizada e,com identificação por meio" de crachá.

i) Propiciar o acesso da fiscalização da C01^CEDENTE\e da'CONTRATANTE aos locais
onde se realizarão os serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas.

i.l) A atuação da comissão fiscalizadora da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA
de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade dos serviços. '

j) Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de
acordo com o previsto;no Edital e PrpjetO: Executivo. ^ :

k) Executar todos os serviços cbmplemeritares julgados necessârids^ para que o local tenha
condições de uso satisfatório.

l) Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os. materiais, ás suas expensas, não aprovados
pela fiscalização da CONTRATANTE, caso os mesmos não atendam às especificações técnicas
constantes do Projeto Executivo, m) Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra
especializada, todas as ferramentas necessárias, ficando rèspohsável-por seü transporte e guarda.

n) Fomeçer a seus funcionários uniformes e equipámentòè de proteção individual (EPTs,
incluísse mascaras ou protetores faciais), ê ^coletiva adequados à execução :dos serviços e em
conformidade com,as normas de segurança vigentes. - .

o) Respónsabilizár-se porquaisquer danos ao patrimônio da^ ÇONTRATÀNTE, causados por
seus funcionários eni virtude da execução dos serviços. : -

p) Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços; devendo o espaço ser entregue
em perfeitas condições de ocupação e uso.

q) Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais
industrializados e dos de emprego especial, cabendo à CONTRATADA, em qualquer caso, a
responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação.

r) Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, ferramentas
ou equipamentos julgados pela fiscalização da CONTRATANTE como inadequados para a execução
dos serviços.
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s) Entregar o local objeto do contrato sem instalações provisórias e livres de entulhos ou
quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata das unidades. A CONTRATADA
deve comunicar, por escrito, à fiscalização da CONTRATANTE, a conclusão dos serviços, para que a
mesma proceda à vistoria da obra com vistas à sua aceitação provisória. Todas as superfícies deverão
estar impecavelmente limpas.

t) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original,
caso venha, como resultado de suas operações, a danificá-los.

u) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes,
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços
executados por seus empregados^ uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo^empregatício com a
CONTRATANTE.

v) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa òu culposa, sua ou' dos seus prepostos,
independentemente dè outras cominaçÕes contratuais, ou legais a que estiver sujeite.

w) Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais" de primeira qualidade e que
obedeçam às especificações técnicas, sob pena. de^ impugnação' destes pela fiscalização da
CONTRATANTE.^ ^

w.l) A responsabilidade .pela qualidadei;dasrEducaçãó;'. materiais e serviços executados ou
fornecidos é da empresa CONTATADA para esta fiiialidade, inclusive a promoção de readequações,
sempre que detectadas imprópriédádes que possam comprometeria consecução do objeto ajustado,

x) Prestar manutençãoda construção,duránte o período deígarantia, da seguinte forma:
x - 1. Iniciar o atendimento em no máximo 1 (um) dia^ útil,, contados da^ comunicação do(s)

defeito(s) pela CONTRATANTE. \ .
X- 2. Concluir os serviços de manutenção no prazo determinado pela CONTRATANTE.
X - 3. Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão^dos serviços de manutenção não

sejam realizados dentro do prazo,'a CONTRATADA ficará sujeita àmulta estabelecida na CLÁUSULA
DÉCIMA TERCEIRA deste CONTRATO. •

y) A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a- transferência de
responsabilidade da CONTRATADA parâ outras entidadés; sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer
outros. • ^ - ' • - '

z) Durante a Execução da obra e a vigência do Convênio, aUONTRATADA permitirá o livre
acesso de servidores do(a) CONCEDENTE e do(a) CONVENENTE, bem como dos órgãos de controle,
aos documentos e registros contábeis das empresas contratadas;,

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E
RECEBIMENTO DO OBJETO.

O local e as condições de execução, bem como a forma de recebimento do objeto contratado,
obedecerão ao seguinte:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do presente contrato deverá ser executado pela
CONTRATADA na Área Pública, na cidadede SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - O início da execução dos serviços deverá ocorrer em até 15
(quinze) dias úteis da data de assinatura do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO ~ O objeto do contrato será recebido pela CONTRATANTE, nos
termos da lei 8.666/93, dispostos no inciso I de seu artigo 73:

A) PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita
do contratado.

B) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo'de observação, ou
vistoria que comprove a adeqüação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da
lei 8.666/93

PARÁGRAFO QUÁRTQ - Os serviços a serem executados, preveem obediência às Normas
Técnicas da ABNT e às normas dos fabricantes dos materiais e equipamentos.

PARÁGRAFO QUINTO - A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às
indicações constantes do Projeto Executivo, definido no item 1.1 do Edital.'

PARÁGRAFO SEXTO - Ao final dos serviços, Olocal deverá ser entregue limpo e livre de
entulhos. • .

PARÁGRAFO SÉTIMO - Sem prejuízo da, plena Tésppnsabilidade da CONTRATADA
perante a CONTRATANTE ou^terceiros, os serviços • estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita
fiscalização, a qualquer hora, em toda a área^-abrangida pelos, serviços. A CONTRATANTE exercerá a
fiscalização da obra por.meio de comissão fiscaliizadora instituída,para este firn, bem como auxiliares
que se fizerem necessários, devidamente designados pela autoridade. competente, podendo, ainda,
contratar empresa especializada, para auxiliar nesta atividade.

PARÁGRAFO OITAVO - A fiscalização da CONTRATANTE solucionará todos os impasses
quanto à substituição ou não de peças ou materiais,.no todo ou em parte-irrecuperáveis, ficando a seu
cargo os critérios para tal. Qualquer alteração feita ao Projeto Executivo, após aprovação da
CONTRATANTE, deverá ser registrada no livro "Diário de Educação".^Ressalta-se que tal livro não
poderá ser retirado, em hipótese alguma, do canteiro de Educação até que o objeto pactuado por este
contrato seja concluído e entregue mediante TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA.

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA facilitará O acesso da fiscalização da
CONTRATANTE a todas as dependências da obra. Antes de iniciar qualquer serviço, a
CONTRATADA pedirá anuência expressa da fiscalização da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Áfiscalização daCONTRATANTE fica assegurado odireito de:
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a) Exigir o cumprimento de todos os itens e subitens do Projeto Executivo.
b) Rejeitar todo e qualquer serviço mal executado ou material de qualidade inferior ou

diferente ao especificado em Projeto Executivo, estipulando prazo para a sua retirada e refazimento do
serviço, sob ônus da CONTRATADA.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A presença da fiscalização da CONTRATANTE na
obra não diminuirá a responsabilidade da CONTRATADA.

^ PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO -AFiscalização dá CONTRAT^TE acompanhará a
. ^ execução dos serviços, e exaihin^á os materiais recebidos na obra, ^tes de siías aplicações, decidindo

sobre aceitação ou rejeição dos mesmos. . " ,

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - As exigências dá Fiscãli:ração dá CONTRATANTE
fundamentar-se-ão neste CONTRATO, nas legislações e nprmás vigentes, no Projeto Executivo
fornecido pela CONTRATANTE à CONTRATADA e nas regrais de boa técnica.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Caberá à comissão físcalizadora da CONTRATANTE
o dever de:

a) Fazer cumprir todas as disposições das especificações^constantes do Projeto Executivo e
deste CONTRATO. - V

M un,-
/*p

/

b) Decidir sobre as-divergências de projeto e especificações, [motivando a escolha tomada.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Cabe à CONTRATADÁ zelar pela proteção dos empregados e de
terceiros, durante a execução das Educação, seguindo as recomendações' expressas na legislação
pertinente e normas régulamentadpras quanto à engenharia dê segurança é medicina do trabalho.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Emespecial, os serviços objeto dopresente CONTRATO
deverão ser executados levãndo-se em. conta o estipulado na NR^7: e NR-l 8, com'vistas à Educação,
segurança e integridiade física do trabalhador. A CONTRATADA deverá fornecer a todos os seus
empregados todo os Equipamentos de Proteção Individual ^PTs/.e'coletiva (EPC) necessários à sua
segurança no trabalho, sem que seja imputado qualquer custo ao empregado ou à CONTRATANTE.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá'manter na direção da obra
um profissional habilitado, conforme apresentado em fase Iicitatória,'com conhecimento que lhe permita
a execução de todos os serviços, além dos demais elementos necessários à perfeita administração.

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - A Administração da obra deverá ser realizada por 1
(um) engenheiro, podendo prestar serviços de fiscalização por meio período e 1 (um) Encarregado
Geral, devendo este prestar serviços em período integral.
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PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Caberá à CONTRATADA providenciar o pessoal
necessário à execução dos serviços, serventes e oficiais especializados, de competência comprovada,
para obtenção de resultados na execução dos serviços.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO - As especificações para a execução do objeto do presente
contrato são aquelas constantes do Projeto Executivo disponibilizado quando da publicação do Edital a
que este CONTRATO se vincula, às quais a CONTRATADA declara ter pleno conhecimento e está
obrigada a cumprir fielmente.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS A CONTRATADA obriga-se a providenciar no
prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data dê: publicação do presente CONTRATO, os
documentos a seguir relacionados: A) Garantia, na forma disposta na CLÁUSULA DÉCIMA
SEGUNDA. PARÁGRAFO ÚNICO - Anão Apresentação dos doctxmêntos no prazo estabelecido nesta
Cláusula caracteriza infração, sujeitando a CONTRATADA às penalidades prévistas no presente
instrumento, a critério da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS CONTI^tUAIS A, CONTRATADA é
responsável por todas as providências e obrigações referentes à legislação específica de acidentes de
trabalho quando de ocorrências em que forem vítimas os seus funcionários, rio desempenho dos serviços
ou em conexão com eles.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATAPAj como única e^exçlusiva responsável pela
execução dos serviços objeto áo presente contrato, responde civil, e criminalrriente por todos os danos,
perdas e prejuízos que, por dolo oú culpà sua, de sèus empregados^ pfepòstos ou terceiros, no exercício
de suas atividades, vier, diretapu indiretamente, causar ou proyocafa.QÓNTRATÁNTE ou a terceiros.

PARÁG^O SEGIWDÒ - Ã CONTRAT^Ájcaberá. as 'despesas peculiares às
empreitadas globais, notadamente serviços gerais," transporté--'ho'rizorital e vertical, mão-de-obra e
materiais, inclusive para instalações provisórias, è todòs ^ os encargos' sociais, trabalhistas,
previdenciários e fiscais decorreptes, bem como as relativas aos registros junto ao CREA. Cabe ainda à
Contratada, por todo o período de execução das Educação, manter os seguros que por Lei se tomar
exigíveis.

PARÁGRAFOS TERCEIROS - Por se trátar de EMPREITADA POR PREÇOS
UNITÁRIOS, os preços contratados constituirão..a única e.corripleta femúneração pelos serviços
contratados no período estabelecido, estando incluído nos mesmos os custos com os encargos
relacionados no parágrafo anterior ou quaisquer outras despesas adicionais. A inadimplência da
CONTRATADA com referência aos mesmos não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO O objeto do presente contrato será
executado sob o regime de execução indireta, na forma de EMPREITADA POR PREÇOS
UNITÁRIOS.
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CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR Ao presente contrato é dado o valor global de
R$ , ( ), fixo e irreajustável.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO O pagamento será efetuado à
empresa contratada no prazo de até 30 dias corridos, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro
aprovado pela Comissão Especial de Licitação quando da fase de licitação do RDC ELETRÔNICO
n°.xxx/2022-CPL/PMSJP, de XX/XX/202 , contados da data de emissão das medições e dos Termos
de Recebimento Provisório e/ou Definitivo pela comissão fiscalizadora e do competente atesto nos
documentos de cobrança.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não serão efetuados quaisquer pagamentòs à CONTRATADA
enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de ipenalidades ou inadimplência
contratual. ' -" ' ^

PARÁGRAFO SEGUNDO - A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia
ao Sistema de Cadastro de Prestador de serviços da^ Prefeitura, -pfe-.verificação da situação da
CONTRATADA em relação às condições de habilitação e qualificação jexigidas na licitação, cujo
resultado será imprèsspe juntado aos autos do processo e aos sistemás/sites-àbãixo:

I - Cadastro Nacional de Empresas íinidôneas- e Süspensas - GÉIS, mantido pela
Controladoria-Gerálda União (http://www.portaltransparencia.gov.br/saricoes/ceis); .òu

n - Cadastro Nacionál de Condenações Cíveis por. Átós de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacionàí- ^ .de Justiça
(www.cnj .jus.br/improbidade_adm/consultar_^requerido.php); ou

III - Emissão da Certidão de empresa Inidôneos, mantid,a pelo.Tribunal de Contas da União -
TCU; ou " ' •

rv - No Sistema dè Cadastramento Unificado de Prestador de serviços es - SICAF, como
impedidas ou , Suspensas;, , - site:
https://www3.comprasnet.gov.br/sicafweb/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministr
acao Publica.isf - ; ,

2.1 - A consulta aos cadastros será realizada eip nome. da/empresa-licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATANTE pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s)
somente à CONTRATADA, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança
bancária.

/.\0
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PARÁGRAFO QUARTO - A empresa CONTRATADA deverá fazer constar na(s) Nota(s)
Fiscal(is) / Fatiira(s) correspondente(s), emitida(s) sem rasura, e em letra legível, o número de sua conta
corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência, número do contrato de repasse e objeto.

PARÁGRAFO QUINTO - A comissão fiscalizadora da CONTRATANTE somente atestará a
execução dos serviços e liberará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) para pagamento, quando cumpridas,
pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas e cumpridas eventuais pendências.

PARÁGRAFO SEXTO - Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatóa(s) ou circunstâncias
que impeçam a liquidàção da despesa, a mesma será devolvidá e p pagamento ficará pendente até que a
CONTRATADA providencieas inedidas saneadoras. Nesta hipótèse, o prazo para pagamento iniciar-se-
á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando
qualquer ônus para a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SÉTIMO - O não pagamento' nos prazos . previstos acarretará à
CONTRATANTE, multa moratória de 0,03% (três centésimos-por cento):do valor da parcela devida, a
ser aplicado por dia de atraso até o do efetivopagarh'ento.

PARAGRAFO OITAVO - Os pagamentos serão efétuádós por etapas de serviços executados,
de acordo com o crónograma fisico-financeiro e iplatíilha òfçámentária'apresentada neste processo
licitatório e aprovada^pèla Comissão Especial de-Licitação, iiãóiadinitindò-se em nenhuma hipóteses o
pagamento demateriais entrè^es naobra. • ' : . '

PARÁGRAFO NONO - Para efeito de pagamento -das- etapas de serviços executados, será
observado o que estabelecem as legislações vigerites do'INSS è FGTS quanto'aps procedimentos de
retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos preyidèiíciáriós. - . ^

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ACRÉSCIMOS E/OU= SUPRESSÕE&-A CONTRATADA
fica obrigada a aceitar; nas mesmâs-coridiçõés córitratuâis, ps acréscimos Pu supressões que se fizerem
necessários no objeto do presente CONTRATO, dentro dos limites previstos o §; 1® do Artigo 65 da Lei
n® 8.666/93. ' ^ .

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA As despesas
decorrentes da execução do objeto dò presente CONTRATO np'exercício de 20XX, no valor de RS

( ), correrão à conta do orçamento da CONTRATANTE, consignados através
dos seguintes elementos:

FICHAS ORÇAMENTÁRIAS
Órgão: 02 Poder Executivo
Unidade: 15 - FUNDO DE MANUT, E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB;
Dotação: 12.365.0010.1063.0000 - CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES
ESCOLARES DE ENSINO;
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Classificação da despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações;
Valor: 100% À Suplementar
FONTE DE RECURSO: .

PARÁGRAFO ÚNICO - Para os exercícios subsequentes, as despesas correrão à conta dos
orçamentos respectivos, em conformidade com o Plano Plurianual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA A CONTRATADA prestará garantia
ao contrato em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global, que lhe será devolvida
mediante solicitação por escrito, após a cotnpleta execução do: contrato e entrega do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO' DA OBRA, descontado, se for o caso, ó valor dás multas porventura
aplicadas. / = - ' -

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A-garáSitiá dèVerá^ser apresentada por uma das seguintes
modalidades: "

a) Caução em dinheiro^òu títulos da dívida pública.. „ " '.."m -
b) Seguro-Garantia. c) Fiança Bancária.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Garantia, quando em dinheiro, será atualizada
monetariamente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcialdas obrigações decorrentes da execiição db objeto contratado,

a CONTRATANTE, garantida a prévia e ampla defesa, poderá aplicar .à CONTRATADA, segundo a
extensão da falta ensejada, as seguintes sanções, observado o'disposto nos §§ 2° e 3° do artigo 87 da Lei
n° 8.666/93. - V ; • ^

I - Advertência, por escrito.
n - Multa.. - . . ' .

m - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar
com a Administração Pública Lbçál,por prazo não superior a 02 (dois) ános. ' ^

rv - Declaração de inidoneidade para licitarou contratarcom aAdministràção Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Será aplicada multa de 0,03 % (três oeritésimos por cento) por
dia de atraso na execução dos serviços, incidérites sobre o valor dò serviço a que se referir a infração,
devida em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando a CONTRATANTE
poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, aplicando-se na hipótese de rescisão
apenas a multa prevista no Parágrafo Segundo, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do
contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se quando
houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega for inferior a 50%
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(cinqüenta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias,
estabelecido no Parágrafo Primeiro.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor correspondente a qualquer multa aplicada à
CONTRATADA, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no
prazo máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da notificação, na forma definida pela legislação,
em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA ficando a
CONTRATADA obrigada a comprovar o pagamento, mediante a Apresentação da cópia do recibo do
depósito efetuado.

PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo de 10(dez) dias pararecolhimento da multa, o
débito será acrescido de 1% (üm por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês
da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a
data da notificação, após o que, o débito poderá ser còbrádo judicialmente., '

PARÁGRAFO QUINTO - No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suficiente ao
abatimento da dívida, a CONTRATANTE poderá proceder ao preço da multa devida na proporção do
crédito. , • ' '. '

PARÁGRAFO SEXTO - Se a multa; aplicada for isuperior ao total dos pagamentos
eventualmente devidos, a CONTRATADA responderá peía siia diferença, -podendo esta ser cobrada
judicialmente.

PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não
eximirá a CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil decorrente das
infi-ações cometidasjunto a CONTRATANTE, inclusive com a possibilidadede exigir perdas e danos.

PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA, na execução do CONTRATO, sem prejuízo
das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratãr partes da obra.e/serviços, até o limite
admitido, em cada caso/pela CONTRATANTE. Ressalta-sê que á terceirização de serviços pela
CONTRATADA não a exime de suá inteira responsabilização,dos serviços executados pela empresa
subcontratada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES O presente instrumento de
CONTRATO poderá ser alterado, com as devidás justificativas, de acordó' com os casos previstos no
capítulo m. Seção HI DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS, daLei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO A rescisão do presente instrumento
ocorrerá de acordo com o previsto no Artigo 79 da Lei n° 8.666/93, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS MOTIVOS PARA A RESCISÃO A inexecução total
ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e legais previstas na
Lei 8.666/93.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para a rescisão do contrato aqueles
relacionados no Artigo 78 da Lei n® 8.666/93, no que couber.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos de rescisão, a CONTRATADA receberá opagamento
pelos materiais utilizados e devidamente medidos pela CONTRATANTE até a data da rescisão.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo a rescisão, a CONTRATANTE poderá promover o
ressarcimento de perdas e.dános ppr via administrativa ou açãojudicial. / ,.

CLÁUSULADÉCIMÁ SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS ^
Este Contrato regula-se pela Lei n® 8.666/93, pelas suas Cláusulas é pelospreceitos de direito

público, aplicando-sê, supletivamente, os princípios dá teoria geral de contratos e as disposições de
direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA-DA ANÁLISE / , ,/ .
A minuta do presente instrumento de CONTRATÕ foi devidamente examinada e aprovada

pela Assessoria Jurídica do MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PÁTÓS/MA còiiforme determina a
legislação em vigor.

f 4,

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO,
A publicação resumida deste instrumento np Piárip Oficial da Uriiãò e rio Diário Oficial do

Estado do SÃO JOÃO DOS PATQSi que é condição indispensável pára sua eficácia,' será providenciada
pela Administração até ò quinto-diá útil do mês^sèguinte ao de/suá aãsinâtiira, para ocorrer no prazo de
vinte dias daquela data. ^ .^^ - -<i

CLÁUSULA VIGÉSH^A -DA UTILIAÇÃODO NÓRíE^DA CONTRATANTE:
A Contratada não poderá^ salvo em curriculum vitaé, utiíi^r o nome doContratante ou sua

qualidade de contratada em quaisquer atividades de divulgação- profissional cómó, por exemplo, em
cartões de visita, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão do presente contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Contratada não poderá, também,; pronuriciar-se em nome do
Contratante á imprensa em geral, sobre quaisquer assuntos relativos às-atividades deste, bem como a sua
atividade profissional, sob pena dê imediata rescisão contratual e sem.prejuízo das demais cominações
cabíveis. ^

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO Fica eleito o Foro da Comarca de SÃO
JOÃO DOS PATOS/MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas das obrigações previstas neste
Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas:
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SÃO JOÃO DOS PATOS (MA), XXXX deXXXXX de20XX.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
CNPJ:_ • " ;•

Nome do responsavem ' ^/
•CPF: ''•'"!

(Còritratante)

EMPRESA_CONTRATADA -
CNPJ: » ,

NOME_REPRESENTANTE
CPF n"

RG

Titular Admínistrador(a) " ' • : .
CONTMT^b(À),; . ; :;

' ••

.r
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ANEXO vn

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

RDC ELETRÔNICO N°
PROCESSO ADMINISTRATIVO N'

EDITAL DE RDC ELETRÔNICO N° , para Contratação de Empresa Para
Reforma de 02(duas) Escolas Municipais Sede: São Sebastião e Eurico Santos, no Município de São
João dos Patos/MA, Conforme Detalhamento no Plano de Trabalho AnéxóT do Presente Edital.

Prezados Senhores:

Nosso preço globalpara o lote XX, fómecimehtò de materiáLe execuçãò-das Educação para a
Construção acima mencionada é de R$ ^ . )[ e será executada
inteiramente de acordo com o Projeto Básico disponibilizado pelaPrèfeitürà Municipal de SÃO JOÃO
DOS PATOS/MA. . ;

DECLARAÇÕES J ' ç';-;. .
1. Declarainos que o preço por nós ofendo será^páfá'executar a obra conforme todas as

exigências do Projeto Executivo disponibilizado e descntp no itèmT.T'. deste Edital.
2. Declaramos que entregaremos a obra dentro do .prazo dé 180 (cento e oitenta) dias,

conforme estipulado em edital.
3. Declaramos que estamos de acordo' com òs itens referentes ao cronograma-físico

financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais.
4. Declaramos que o preço unitário e o preço global da-^propósta corhpreendem todas as

despesas relativas à completa execução dos serviços projetados .e especificados, incluso o fornecimento
de todo o material e mão de obra-necessários, encargos sociais,i equipamentos, ferramentas, assistência
técnica, administração, benefícios:e licenças inerentes,,neste ato.junta-se em meio magnético a proposta
contendo a composição dépreços imitários de tódòs os séfviços propostos.

5. Declaramos que o prazo de validade para.anóssa proposta e de 60 (sessenta) dias.
6. Declaramos que o BDI benefícios e Despesas Indiretas) utilizado.é de % ( )

por cento.

À elevadaxonsideraçãò deV. S.as. ' - - "

Local/UF, XX de XXXXXXX de 20XX.

(identificação e assinatura do representante legal)
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ANEXO VIU

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO (MODELO)

RDC ELETRÔNICO N°
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°

Artigo 18, Inciso XII da Lei n° 13.080/2015.

(Razão Social da Licitante), inscrita no CNPJ n°. , sediada no (endereço
completo), nesta Cidade , CEP , DECLARA, sob as
penalidades da Lei, e, para fins de participação no processo jicitatórip RDC ELETRÔNICO N°

, junto a Comissão Permanente de Licitação-CPL, pára oS: fins requeridos no Inciso III, do
Artigo 9°, da Lei n° 8.666/93, concomitante o Artigo 18, Inciso XILdà Lei n° 13;;080/2015, que não
poderão ser destinados Recursos pará atender a Despesas.com: - ,/

- Pagamento, a qualquer título, a empresas privadas qüe^tenha ena seu. quadro Societário,
Servidor Público da Ativa, òu empregado de Empresas Públicas; pü-de Sociedade de Economia Mista,
por serviços prestados, ihclüsive,. Consultoria, Assistência Técnica. òü Assemelhados ou Tomada de
Decisão. ,

Por ser Verdade, firmamos a presente DECLARAÇÃO. ?

Locál/UF, XXde XÍÒOCXXX de 20XX.

(identificação e assinatura do representante legal)
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ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(MODELO)

RDC ELETRÔNICO N®
PROCESSO ADMINISTRATIVO N®

Eu, (nome completo), CI/RG n° e CPF(MF) n®
, como representante^ devidamente ' ' constituído de da

^ empresa , , com sede' na Avènidal..!!... , inscrita no
CNPJ sob o n®..,.... para^ fins do disposto np referido Edital
n® declara, sobras penas da lei, em especial o art. 299 dò Código Penal Brasileiro, que:

a) A própòstá apresentada pára participm do Editai'n®... ..:.for elaborada de maneira
independente pelo licitante (nome da empresa), e o conteúdo da
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referente ao Edital n° , por qualquer
meio ou qualquer pessoa;

b) A intenção^ dé apresentar a proposta elaborada para participar do Edital n® ,
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer' outro participaiite potencial ou de fato do Edital
n° , por qiialquer meio ou qualquer pessoa; .

c) Que não tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa,' influir ná decisão de qualquer
outro participante potência! ou de fato no Edital n® , quanto a participar ou não da referida
licitação;

^ , •' • ^ ' -
d) Que o conteúdo dá proposta, apresentada para participWdo Edital n°....... não será

de todo ou em parte, direta ou indiretamente comünicadomii discütidoiçpm qualquer outro participante
'potencial ou de fato do Editaln®:.!..;.. antes da Adjudicáçãò do objeto do referido Edital.

e) Que o conteúdo da. proposta, apresentada para participar da licitação com o Edital n®
não foi no todo ou em parte, direta òu indiretamente, informado, discutido ou recebido de

qualquer integrante da CPL^ antes da abertura oficial das propostas, e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração e que detém plenos
poderes e informações para firma-la.

Local/UF, XX de XXXXXXX de 20XX.

(identificação e assinatura do representante legal)

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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EDITAL RDC ELETRÔNICO N" 001/2022-CPUPMSJP
(Processo Administrativo n°. 140122001/2022/

ANEXO X

DECLARAÇÕES DIVERSAS
(MODELO)

RDC ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N'

(Razão Social da Licitante), inscrita no CNPJ sediada no (endereço
completo), nesta Cidade , CEP , , DECLARA, sob as
penalidades da Lei, .e, p^a fins de participação no processo licitàtório RDÇ .ELETRÔNICO N°

, junto a Comissão Permanente de Licitação-GPL, que: - , /p ^ .

- Está ciente^das condições da Liçitaçãoi que-assume responsabilidade .pela autenticidade de
todos os documentos apresentados e que-fornecerá-quaisquer-informàçpés compíementares solicitadas
pela Prefeitura Municipal de.SÃOJOÃO DOS PATOS/MÁ; _7 '

- Executará a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificações fomecidas pela
Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA às quais alocará todos os equipamentos, pessoal
técnico especializado ou não e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um
controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários
e moradores vizinhos. - . •

- Se compromete a dispor, para emprego imediato, ^dos'eqüipamentos,necessários para a
execução do projeto, relaciona-los e que os mesmosencontra-se. em cbndições adequadas de utilização;

- A qualquer momento"^ e.por necessidade..da(s) obrà(s)'fará a alocáçãoide qualquer tipo de
equipamento compatíyèl com a natureza dos .serviços a'-sérém^ executados por solicitação da Prefeitura
Municipal de SÃO JÔÃO DOS PATOS/MA sem ônus de mobilização para este, ainda que não previsto,
em prazo compatível com a necessidade que motivou a solicitação.

- Se compromete a estar instalado e pronto para o início dás Educação hp prazo máximo de 10
(dez)dias consecutivos a partirda data da emissão da Ordemde-Serviço; /.

- Executará-a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s)' no Edital e seus anexos,
sendo que em caso de divergência prevalecerão esses últimos.

LocaLLIF, XX de XXXXXXX de 20XX.

(identificação e assinatura do representante legal)

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



/ \
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SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N2 06.089.668/0001-33

\h ^

un:

EDITAL RDC ELETRÔNICO N° 001/2022.CPUPMSJP
(Processo Administrativo n°. 140122001/2022/

Número do edital:

Órgão comprador:

Lote/Item

ANEXO XI - Ficha técnica descritiva do objeto

Ficha Técnica Descritiva do Objeto

DESCRIÇÃO QUANT
VAL.

UNIT.

Prazo de validade da proposta (em dias, confonríe.estabelecido no éditàl);'

Preço para o lote imico (em R$):

VAL.

TOTAL

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimós^^plen^ente oS requisitos de
habilitação e que nossa proposta está em conforrnidade xorh-ás, exigências: ^do instrumento
convocatório (edital). . . • : •

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no'Regiméi de. tribütáção deJ^icroempresa e
Empresa de Pequeno.Põrte,, conforme estabelece.o artigo 3.°^da.Lei Complementar 123, de 14de
dezembro de 2006. . _ :
(Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
(ME/EPP). /'
Data:

Observação: por força da legislação vigente, é vedada-á identificação do licitante.

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

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

REFORMA DE ESCOLA

E.M. SÃO SEBASTIÃO

São João dos Patos-MA

2022



MEMORIAL DESCRITIVO

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Devido a pandemia causada pela COVID-19 e, com esta, o estado de

calamidade pública, foram suspensas as aulas. Diante de tal situação, a Secretaria

Municipal de Educação do Município de São João dos Patos, pretende reformar

Escolas Municipais localizadas na sede municipal, para que, quando possível, os

alunos possam disfrutar de um ambiente mais agradável para as atividades lúdico

educacionais.

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os

serviços a serem executados para Reforma da Unidade Escolar São Sebastião,

Município de São João dos Patos - MA. Aescola não sofrerá adequações quanto aos

ambientes Internos conforme Planta Arquitetônica.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços compreendidos no presente projeto referente a Reforma, são:

Recuperação de Revestimentos (Reboco e Cerâmico) em paredes;

Substituição/Recuperação de Esquadrias (Portas/Janelas/Portões);

Recuperação da Cobertura;

Substituição do Piso por Piso Industrial de Alta Resistência;

Recuperação de calçadas;

Revisão geral das instalações elétricas;

Revisão das instalações hidrossanltárias;

Instalação de Forro PVC em ambientes que não possuem;

Pintura Geral.

Adequação da Fachada do Muro.

Na execução dos serviços, serão atendidas as especificações e Normas

Técnicas da ABNT, padrão MEC e as recomendações do Projeto e Fiscalização.



n/

Todos os materiais a serem empregados nas reformas, deverão ser
oomprovadamente de boa qualidade esatisfazer rigorosamente as especificações a
seguir.

Durante as reformas, será feito periódica remoção de todo entulho e detritos
que venham a se acumular nos locais.

Competirá aempreiteira fornecer todas as ferramentas, instalações provisórias,
maquinaria eaparelhamento adequado amais perfeita execução dos serviços.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

rStênda polidf° execução de Piso Industrial de Alta
Demolição/retirada de calçadas para reconstrução.

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

Fundações e Superestrutura

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de
fundação, as cavas deverão estar limpas e isentas de quaisquer materiais que
sejam nocivos ao concreto, tais como, madeira, solo carreado 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. O
fundo da vaia deverá ser recoberto com uma camada de brita de
aproximadamente 3cm e, posteriormente, com uma camada de concreto simples
de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipótese os elementos serão concretados
usando o solo diretamente como fôrma lateral.

Vigas

Para a execução de vigas de fundações (baidrame) 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 da lateral da
escavação como delimitadora da concretagem das sapatas. Antes da
concretagem, as formas deverão sermolhadas até a saturação. Aconcretagem
deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. Acura deverá
ser executada conforme norma para se evitar a fissuração da peça estrutural.
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Pilares

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente
utiiizando-se madeira de qualidade, sem apresença de desvios dimensionais, fendas'
arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão Antes da

davprf "^olhadas até a saturação. Aconcretagemdeverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. Acura deverá ser
executada conforme norma pertinente para se evitar afissuração da peça estrutural.

esquadrias

Sera realizada demolição de Elemento Vazado nas Saias de Aula para execução de
novas janelas em Alumínio e Vidro.

Recuperação ou substituição de portas/portões danificados, bem como pintura com
tinta esmalte sintético.

COBERTURA

Será executada recuperação do telhado tipo cerâmico (capa/canal).
ALVENARIA / REVESTIMENTO E PINTURA

Alvenaria de Blocos Cerâmicos
-Tijolos cerâmicos de seis ou oito furos 19x19x1 Ocm, de primeira qualidade bem
cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme; Largura- 19
cm; Altura: 19 cm; Profundidade 9a 11,5 cm; Os blocos devem ser assentados
com argamassa de cimento, areia e revestidas.

Nas áreas onde o revestimento for demolido, serão executados novos
revestimentos. Será executado revestimento cerâmico nas paredes até 1m de altura
em todos os ambientes secos.

As paredes deverão receber duas demãos de Massa Acrílica (Massa corrida)
para então serem pintadas com tinta látex acrílicas interior/exterior com três demãos.

As esquadrias metálicas serão pintadas com duas demãos com tinta esmalte
sintético.

rí-RREÍ-ETrO^eA '.DE
ySÃQJÓÂÓ.

DOS PATOS
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' A GOVKfiNÜDO POVO, '

INSTALAÇÕES HIDROSSANÍTÁRIAS

Deverá serrealizada completa revisão nos sistemas de instalações hidráulicas
e sanitárias.

Serão instalados louças e metais a saber:

• Caixas de Descarga de plástico externas;
• Substituição de Tubulação de Esgoto.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Deverá ser executada revisão completa das Instalações elétricas,
levando em conta distribuição geral das luminárias, pontos de força, comandos,
circuitos, chaves, proteções e equipamentos. As instalações existentes são em
baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local em 220V.

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através
de eleírodutos e caixas de passagem, Todos os materiais deverão ser de
qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.

Oacionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa
forma aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo
acionar apenas as seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de
energia.

Deverá ser instalados pontos para Ar-condicionado nas Salas de Aula.

Os serviços serão medidos por quantidade de pontos elétricos
(Iluminação/Tomada) executados ou revisados/recuperados.

LIMPEZA

A obra deverá ser entregue completamente limpa, o entulho da obra será

transportado para um bota fora periodicamente durante a execução.

São João dos Patos, 05 de janeiro de 2022.
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OBJETO: REFORMA - E_M_SÂO_SEBASTIÂO

LOCAL: SEDE MUNICIPAL

ITEM DISCRIMINAÇÃO DASETAPAS

SERVIÇOS PRE ELIMINARES / DEMOLIÇÕES

COBERTURA

FORRO

ALVENARIA, ESTRUTURA EREVESTIMENTOS

ESQUADRIAS

PISOS

INSTAUÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

PINTURA

LIMPEZA DA OBRA

TOTALDESTE CRONOGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

MÊS1

TOTAL DO MÊS % MENSAL

12.397.34
12.397,34

34.393,85 100%

34.393,85

6.788.30
3.394.15

66.064.77
33.032.39

35.476.75

75.100.71

9.640.27

7.998.30

77.204,39

1.709,05

326.773,73 83J217,72

TOTAL DO MÊS

BDI: 28.82%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE EXECLJCÃh
VALORORÇADO

MÊS 2

% MENSAL

3.394,15

33.032.39

17.738.38

37.550,35

9.640,27

100%

7.998,30

38.602.20

147.956,04

MÊS 3

TOTALDO MÊS % MENSAL

17.738.38

37.550,35

38.602.20
100%

1.709,05
95.599.98

TOTAL

12.397.34

34.393.85

6.788.30

66.064.77

35.476.75

75.100.71

9.640,27

7.998.30

77.204.39

1.709.05
326.773,73
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Obra reforma - e_m_são_sebastião

LOCAU SEDE MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
Bancos

Item
1

Código Banco

•i.1 C1937 SEINFRA
1.2 97631 SINAPI

1.3 C1064 SEINFRA
1.4 C1047 SEINFRA

2.1

â
C2200 SEINFRA

3.1 C4468 SEINFRA
4

4.1 95957 SINAPI

4.2

•4.3

S4.4

89043

89173

87271

SINAPI

SINAPI

SINÁPI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

pescríção
?ÉRVÍÇ6s ÈUMÍNÀí^S /bEMÒÜçõES
PWCA DE OBRA PADRÃO
DÉMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO TIPO ARGAMASSA MANUAL SEM

-REAPROVEITAMENTO
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO
DEMOLiÇÃO DE COBOGÓS

iRETELhaMENTO C/telha CERÂMICA ATE 20% NOVA

torro PVC róRNECIMENtO EMONTAGEM
Al->^f^FáÃç |̂StRUTUí?Á ER^stíMEKtO§

REPRESENtÀTIVÂj EXÉCUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO.ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTmJCIONAL TÉRREA. FCK =25 MPA. AF_01/2017
ÍALvÉNARIA de TIJOLO CÉRÂMÍCÒ FÜF^Õ (9x19x19)cni
!

UNIFAMILIAR (CASAsi E
paredes intèrnás còm pUcas típo

dimensões 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA-IMAIOR que 5M® Ameia ALTURA DAS PAREDES. AF_g6/2014

SINAPI -11/2021

SEINFRA-027.1

Und

m'

m'

m'

m'

m'

m*

m*

BASE XALTURA (3X2)
ÁREA DE PAREDE QUE TERÁ
REVESTIMENTO CERÂMICO

ÁREA DE PISO
LEVANTADO IN LOCO

ÁREA DE COBERTURA

ÁREAS QUE NÃO POSSUEM FORRO

PILARES E VIGAS DO NOVO MURO

ÁREA DE ALVENARA NOVO MURO

m" 'ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO +
AREA DE ALVENARIA

m' PERÍMETRO X 1M DE ÁLTUF^

Quant

6,00

461.52

478.80

63.25

603,78 •

80.00

0.80 '

I

69.00 >

530.52 '

461.52 •
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Obra reforma - e_m_são_sebastião

LOCAL: SEDE MUNICIPAL

prefeitura municipal desão JOÃO DOS PATOS-MA
Bancos

Item Código Banco

5.1

5.2

5.3

01361

03506

91328

SEINFRA

SEJNFRA

SINAPI

5.4 100681 SINAPI

5.5 94570 SINAPI

-5.6 03659 SÈINÍ=RA

,6.1 C192Q'
'6.2 94992

:7.1 91996

SEINFRÁ
SINAPI

SINAPI

SINAPI -11/2021

SEINFRA - 027.1

Und

Und

m

un

un

M2

memória de cálculo

.Descrição

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA
GUARDA CORPO C/ CORRJMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"

;.rNCLUs°p^Í^^^^esm/^tc^éÍ^^^ fechadura édóbfW>iça. M2

f^TURAL ESP.= 12mm. INCLUS. POLIMENTO ílNTERNn\

.PÒI^O DE ILÜMIÍWÇÃÓ ÉTOMADA
un

LEVANTADO INLOCO
LEVANTADO INLOCO
LEVANTADO INLOCO

LEVANTADO IN LOCO

área dedemolição de cofaogós

PORTÃO 3X3M MURO

ÁREA DE PISO DEMOLIDO
60%C/U.ÇADA EXISTENTE

LEVANTADO INLOCO

QuanL

6,00

3.00

1,00

1,00

63,25

9.00

478.80 ;
37.'6Ó '

I

44,00 1



Obra

LOCAL:

Item Código

8.1

8.2

8.3

8.4

'8.6

.9.1

9.2

'9.3

10.1

10.2

Í9

88267

C3247

04635

CQ348

91795

C1207

04167

102229

C1620

99802

'1

REFORMA - E_M_SÂO_SEBAS"nAO

SEDE MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
Bancos

Banco

SINAPI

sein™

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Descrição
ÍNSfÁÚÇÕgS Hjpfto^^ÀNltAftiAS
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAüUCO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
;BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA
BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTÉS C/ ASSENTO (ABERTURA FROm-AL)

.BACIA DELOUÇA BRANCA C^CAIXA ACOPLADA

SERVIÇO DE INST. TUBÓ PVC, SÉRIE N

° descarga. RAMAL DE ESG. SANIT.,
;EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2DEMÃOS C/MASSAACRÍLICA
(LÁTEX acrílico TRÊS DEMÁOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

SfNTÉ^CO ACETINADO EM

ÜMP^ÍíÁ^^
L£TREÍRÒ - LETRA ÉM CAIXA DE ZINCO. H= 2DCM

lÚmpeza geral

SINAPI -11/2021
SEINFRA - 027.1

Und

H

UN

UN

UN

M

np

UN

m'

ESTIMATIVA
LEVANTACXD IN LOCO

LEVANTADO IN LOCO
LEV/\NTADÓ INLOCO
LEVANTADO IN LOCO

2XÁREADEPADEDES
2 XÁFÍEA DE PADEDÉS

2XÁREAS DE ESQUÁDRIAS EM MADEIRA

QUANTIDADE DÉ LETRAS DO NOME DA
LÈVANTADO EM PROJETO

Quant

20,00

2.00

2,00

2,00

24.00

1.484,48
1.484,48

58,80

14,00

478,80 '
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Obra reforma - e_m_são_sebas7ião

LOCAL: SEDE MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
Bancos

SINAPI-11/2021
SEINFRA . 027.1

Item 1 Código Banco

'1
1.1 C1937 SEINFRA
1.2 97631 SINAPI

1.3 C1064 SEINFRA
1.4 CÍÒ47 SEINFRA

2

2.1 C2200 SEINFRA
,3
'3.1 96116 SINAPI

'4
4.1 95957 SINAPI

4.2 í 89043 SINAPI
4.3 89173 ; SINAPI

4.4 ? 87271' SINAPI

'6

5.1 CÍ361 SEINFRA
5.2 C35Ò6 ' SEINFRA
si '91328 '' SINAPI •

!
5.4

1
1()0681 ' SINAPI

5"Í
1

94570 SIN/\PÍ'

5.6 C3659 SEINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SerVí{ '̂6s PréEy,Mií^es iDÈMçyçôis
PI^CA DE OBRA PAORÀO
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO TIPO ARGAMASSA MANUaL SEM
RE/^ROVEITAMENTO
DEMOLIÇÃO DEPISÓCERÂMICO
DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS

RETELHÀmENTO C/TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA

FÇRRO PVC FORNECIMENTO E MONTAGEM
ÀLÍ/EIÍ^I^ ÉàT^í^pÁ Èp|VÉSfÍWÈf}fpiã
(COMPÓSIÇÂÓ RÉPRESENTATIVÂ) EXECUçXo DE ESTT^imjRAS DÊ CONCRETO
ARMADO. PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA. FCK »25MPA. AF 01/2017
ALVENARIADE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9xÍ9xÍ9)^"

SERVIÇO DEEMBOÇO/MASSA ÚNICA. APUCADO
MANUALMENTE. TRAÇO 1:2:8. EM BETONEIRA DE 400L. PAREDES INTERNAS COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMÍUAR (CASAS) E

.EDIFICAÇÃO PUBUÇAPADRÃO. AF 12/2014
•REVESTIMENTO (jfefUMICÒ PARA PAREDES INtERNÁS COM PLACAS tlPO
' extra DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM /AMBIENTES DE ÁREA •
MÔ^SPfPy.^^M^AMEIAALTURADASPAREDES.AF 06/2014

FECHADURA COMPLÈTA PARA PORTÁ INTERNA
.GU^DAÇORPO Ç/CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2*
kitDÊ PORTA DÉ MADEIRA FRISADA. SÊMI-OdÃ (LEVÊ ÕÜTÍÉDÍAI. PÀD^fUo MÉDIO
60X210CM^ESPESSURADE3CM. ITENS INCLUSOS: DOBRAOlÇAS. MONTAGEM E

iINST/U^ÇAO DO BATENTE. SEM FECHADURA -FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO.
12^019

KTT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE ÓÜ MÉDVM. P/\DRÃO MÉDIO
70X210CM. ESPESSURA DE 3CM.rTENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS MONTAGEM E
EINCT^ÇÃO '̂̂ 1^ FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO-FORNECIMENTO
:Janela DÊ /<lÜmIníò" dé còrrércom 2folhas parâ^drõs cõm vidros
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE EFERRAGENS EXCLUSIVE
Í4J2AR ECOmTVy^ÇO. FORNECIME^^^ EINSTALAÇÃO. AF 12C019
PORTÃO DE METALCN EBARRA (IHATÂ DÉ FERRÕ"'c7feCHÀDURÃÈ'DÒBRAD1CA.
INÇLUS.PINrui^ESMALT^SIf^

Und QuanL Valor UnK Valor Unit

m'

m*

6.00

461.52

151.47

2.03

195.12

2.62

m'

m*

478,80

63.25

12.34

29.56

15.90

36.08

nP 603.78 44.22 56.96

m' 80.00 65.87 84,85

m'
0,80 ^898.26 3.733.54

m*

nP

69,00 67.09 eè.43

53052 25.73 33.15

m'

461.52 66,49 85.65

un

m

un

6,00

3.00
121.08

315.27
155.98

406,13

1.00 676,51 871.48

un

1.00 823,56 1.060,91

M2

63.25 330.54 425,80

M2
9.C0 384.53 49555

BOI

Total com 8DI

TÍÍ??7,54
1.170.74

1.206,90

7.611.19

2.408.51

34.393.85

6.788,30

èé.&HT?
2.986.83.

5Í63.35
17.584.29

HÍ

fW

39.530.30

935.85

1.218.391

871.401

1.060.911

26.931.95i

i

4.458.161
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Obra REFORMA - e_m_são_sebastião

LOCAL: SEOE MUNICIPAL

PREFEtTURA MUNICIPAL DE SÃOJOÃO DOS PATOS-MA
Bancos

SINAPÍ -11/2021

SEINFRA-027.1

6

6.1 C1920 SEINFRA
6.2 94992 SINAPI

7

7.1 93145 SIN>\PI

8.1 88267 SINAPÍ

82 C3247 SEINFRA

82 04635 SINAPÍ

8.4 C0348 1 SINAPI

8.5 91795 SINAPÍ

9.1

9.2

9.3

.12
10.1

10.2

C1207

C4167

102229

SEINFRA

SÉINFRA
SINÃPl

Ç1620 I SEINFRA
99'802 ' SlNAPI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PISÇ>§ E|2EVpST1.M.ENTP ^ .
PISO INDUSTRÜm. NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLíMENTO (INTERNO)
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, AC/^AMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 6
CM,/\RMADO. AF 07/2016

ii.ETfi|<5Àê
PONTODE ILUMINAÇAO E TOMADA
(ítótALÂÇÔ^ jfJDFÍ^Ámii^
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÂULICÒ COM ENC^/^RGOS COMPLEMENT/\RES
BACIA DE LOUÇA BR^CA PICRIANÇA, INCLUSIVE T/y/lPA
BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTÈS C/ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)
BACIA DELOUÇA BRANCA àcÁm ACOPLADA
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE NESGOTO
PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA. RAMAL DE ESG. SANIT PRUMADAESG
SANIT. VENTILAÇÃO OU SU8-C0LET0R AÉREO). INCL. CONEXÕES ECORTES
FIXAÇÕES. P/PRÉDIOS./\F 10/201S

EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERN^ 2 DEMAÒS C/MASSAACRIUCA
LAT^ ACRfUCÒ TRÉS DEMAos Éí^PÀR*EbES II^RNAS S/M/\S^
PINTURA TINTA DE ACABAMÉNTÕ (PIGMEI^ADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEI^3 0EMA0S./kF 01/2021

LETREIRO -LEtíW EM C/MXA DE ZINCO, H= 20CM
LIMPEZA DAÓBRA

(iP

H

UN

UN

UN

M

m*

nP

UN

478,80 114,74 147,81

37,60 89,40 115.17

44,00 170,08 219.10

20,00 16,83 21.88
2,00 469,50 604,81
2,00 1.025,38 1.320,89
2,0Ó 741,43 955,11

24,00 58,32 75.13

1.484,48 15,09 19.44
1.484.48 24,59 31,68

58.80 17,48 2222

14.00 83,82 107,98
478,80 ^ 0.32 0,41

Total Geral R$

RS

pfs

76.id;p,7i
70.770.SÒ

4.330.21

à.64^27
9.640,27

7.998,3p
433,61

1.209,62

2.641,79

1.910,22'
1.803,07

^4(>4^39;
28.856,7*1,
47.023.63

1.324,04

1.511.68Í

197Í37'

326.773,73



Obra REFORMA-E_M_SA0_8EBAST1A0
Local; SEDE MUNICIPAL

PREFEmiRA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

18

19

20

21

22

23

24

27

28

29

CURVA ABC DE SERVIÇOS
DESCRIÇÃO ^
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP."12(nni. INCLUS. POLIMEMTO CNTERNO)
LÁTEX ACRiUCC TRÊS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X38
CM APLICADAS EM AMBIENTES DEAREA MAIOR QUE S M* AMEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 0612014
RETELHAMENTOC/TELHACERAMICA ATE20% NOVA
EMASSAMENTO DEPAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS CIMASSAACRIUCA
JANELA OE ALUmInIO DE CORRER COM 2FOLHAS PARA VIDROS. COM VIDROS. BATENTE. ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE EFERRAGENS. EXCLUSIVE AUZAR ECONTRAMARCO. FORNECIMENTO EINSTALAcÀo
AF_12/2019
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO OE EMBOÇOflAASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE TRAÇO 12*8
EM BETONEIRA De400LPAREDES INTERNAS. COM EXECUÇAO DE TALiSCAS. EDlFICAÇAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASAS) E EOIFICAÇAO PÚBLICA PADRAO. AF_12/2014
PONTO DE ILUMINAçAO E TOMADA
DEMOUÇAO DE PISO CERAMICO
FORRO PVC FORNECIMENTO E MONTAGEM
ALVE74ARIA OETUOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cin
POR^ DE METALON EBARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA EDOBRAOIÇA. INCLUS. PINTURA ESMALTE
SINTÉTICO
EXECUçAo DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIOÍAL. ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF_07I2016
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUçAO DE ESTRUTURAS~DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIRCACAO
INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25MPA.AF 01/2017
BACIA SANITArIA PARA CADEIRANTES C/A^^ENTO (ABERTURA FRONTAL)
DEMOLIÇÃO DE COBOGÕS
BACIADE LOUÇA BRANCA C/CAIXAACOPLADA
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO OE INST. TUBO PVC. SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL. 100 MM (INST. RAMAL
DESCARGA. RAMAL DE ESG. SANIT,. PRUMADA ESG. SANIT., VENTUAÇAO OU SUB.COLETOR aEREC). INCL CONEXÕES
E CORTES. FIXAÇÕES. P/FREIOS. AF_1CI/2015
DEMOUÇAo DE REVESTIMENTO TIPO ÃRGAMASSA MANU/U. «pm RE/VROVEITAMENTO
LETREIRO- LETRAEMCAKA DEZINCO.Ha 2QCM
PINTURA TINTA DEACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÍOS
AF_01/202t
GUARDA CORPO C/CORRIMAO EM TUBO DEAÇO GALVANIZADO r
BACIA DE LOUÇABRANCAPI CRlfiMÇKINCLUSIVE TAMPA
PLACA DE OBRA PADRAO
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA. SEMLOCA (LEVE OU MÉDIA), PADrAo MÉDIO, 70X21OCM. ESPESSURA DE 3CM.
rXÉNS INCLUSOS: DOBRADIÇAS. MONTAGEM EINSTALAÇAo DE BATENTE. FECHADURA COM EXECUCAo DO FURO •
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.AF 12^019
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA
KfT OE PORTA DE MADEIRA FRISADA. SEMHXA (LEVE OU MtelA), PADRAO MÉDIO eOX210CM. ESPESSURA OE 3CM
ITENS IN(XUSOS: DOBRADIÇAS. MONTAGEM EINSTALAçAOOO BATENTE. SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇAO. AF_12/2019
ENCANADOR OU BOMBEIROHDRAUUCOCOMENCARGOSCOMPLEMENTARES
LIMPEZA DA OBRA

VALOR TOTAL PESO ACUMULADO
RS 70.770.50 21.66% 21.66%
RS 47.023.83 1429% 36.05%

RS 39.530.30 1110% 48.14%
RS 34.393.85 10.53% 58,67%
RS 28.856.71 8.83% 67.50%

RS 28.931.95 624% 75,74%

RS 17.58429 5,38% 81.12%
RS 9.84027 2,95% 84.07%
RS 7.811.19 2.33% 80.40%
RS 8.76820 228% 86.48%
RS 5.96325 1.82% 90,31%

RS 4258.18 126% 91.67%

RS 4230.21 123% 92.99%

RS 2.986.83 0.91% 93.91%
RS 2241.79 0.81% 04.72%
RS 220621 0.74% 95.45%
RS 1.91022 0.58% 96,04%

RS 1203,07 025% 90.59%
RS 1208.90 0,37% 06.96%
RS 1.511.68 0.48% 97,42%

RS 1.324.04 0.41% 9723%
RS 121829 027* 9820%
RS 1209.82 0.37% 98.57%
RS 1.170.74 026% 98,93%

RS 1.080.91 0.32% 992S%
RS 935.85 029% 99,54%

RS 871.48 027% 9921%
RS 433.61 0.13% 99.04%
RS 197,37 0.06% 100.00%

Total Geral RS 326.773,73



Prefeitura Municipal de São João dos Patos-MA
Obra:Reforma da Escola Municipal Eurico Santos
Prefeitura Municipal de São João dos Patos-MA
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72-

J

4

~5

'6 ;Lucrò-(U.);:....-;

7 ' -Imposío^jS^H.n;:: »'

5,00%

0.65%

3,00%

4,50%

Sega»»

Garantia

Riscos

7.1 • ISS

7.2-PIS

7.3.COFINS

7.4-CPRB

'• -(1^:(íÇíG* '̂R+.G)Ç1íDB)](1+q
• • BDl-lr^-TT^ -. • n—r—•

(1 +X)= 104,77%
(1+Y)= 100,59%
(1+Z)= 106,16%

(1 - I) = 86,85%

(1 + X) • (1 + Y) ' (1 + Z) =

Í1-l) =

— — :

-1'.- ^

111,88%

86,85%

AC+S+R+G=

DF=

L=

1=

4,77%
0,59%
6,16%

13,15%

BDI = __ ^8^



SÃO JOÃO DOS PATOS -MA

CALCULO DE ENCARGOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 1
HORISTA% 1MENSAUSTA %| HORISTA % 1MENSAUSTA %|

1
Al INSS

"

0,00% { 0,00% 1 20,00% 1 20,00% 1
A2 jsESI 1,50% 1 1,50% 1 1,50% 1 1,50%
A3 jSENAI 1,00% 1 1,00% 1 1,00% 1,00%
A4 jlNCRA 0,20% 1 0,20% 1 0,20% 1 0,20%
AS jsEBRAE 0,60% j 0,60% 1 0,60% ! 0,60%
A6 |salário Educação 2,50% j 2,50% 1 2,50% 2,50%

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

SECONCI

BI Repouso Semanal Remunerado

82 {periados
IauxíIío - EnfermidadeB3

8,00%

1,00%

17,80%

17,87%

3,95%

0,86%

3,00%

8,00%

1,00%

17,80%

N3o incide

NSo Incide

0,67%

3,00%

8,00% 8,00%

1,00% 1,00%

37,80% 37,80%

17,87% Não incide

3,95% Não Incide

0,86% 0,67%

B4 Il3fi Salário 10,70% 8,33% 10,70% 8,33%

35 lUcença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Taltas Justificadas 0,71% 0,55% 0,71% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,46% Não Incide 1,46% Não Incide

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

B9 Pértas Gozadas 14,04% 10,93% 14,04% 10,93%

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

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

1

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

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

C3 {périas Indenizadas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,94% 3,07% 3,94% 3,07%

C5 indenização Adicional 0,37% 0,29% 0,37% 0,29%

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

Dl Reincidência de Grupo Asobre Grupo 8 8,86% 3,68% 18,82% 7,81%

Reincidência de Grupo Asobre Aviso

D2 Prévio Trabalhado e Reincidência do

PGTS sobre Aviso Prévio indenizado

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

0 Total 9,23% 3,97% 19,21% 8,12%

TOTAL{A+B+C+D) 85,68% 49,33% 115,66% 73,48%
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ^
Lei n 6.496, de 7 de dezembro de 1977 •

^1

Conselho Regional deEngenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1. Responsável Técnico

JOSE HENRIQUE PORTONOLETO

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAo JOAO DOS PATOS-MA
AVENIDA GETULIOVARGAS

Complemento:

Cidade: SAo JOAo DOS PATOS
Bairro: CENTRO

UF: MA

Contrato: Nãoespecificado
Valor: R$ 1.500,00

Ação Institucionai: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Celebrado em: 30/05/2011
Tipo de contratante: PessoaJurídica deDireito Público

Página 1/1

ART OBRA / SERVIÇO
NO MA20210454183

SUBSTITUIÇÃO à
MA20210452277

RNP: 1900672022

Registro: 5871PI

CPF/CNPJ: 06.Ofl9.66B/0001.33
N®: 135

CEP: 65685000

AVENIDA GETULIO VARGAS

Complemento:
Cidade: SAo JOAo DOS PATOS

Data de Inicio: 26/06/2021

Finalidade: Escolar

N®: 135

Bairro: CENTRO

UF: MA CEP: 65665000
Previsão de término: 10/09/2021 Coordenadas Geográficas: -6.499028, «W.701870

Código; NSo Especificado

CPF/CNPJ: 06.089.66fl/0001-33
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAo JOAO DOS PATOS-MA

4. Atividade Técnica

15-Elaboração

DE EDIFICAÇÃO >
Quantidade

1.322,86

5. Observações

Apôs aconclusão das atividades técnicas oprofissional deve proceder a baixa desta ART

PROJETO PARA REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS: SAO SEBASTIÃO EEURICO SANTOS.

Unidade

m'

. 6. Declarações

nas lemos do respeoBvo legolamenlo da árbilragam qaa. axprassamanle. aa partas Saram °
ncessIMIldada pravislas nas normas térmicas da ABNT, na legialaçSo espaclnca ano dacralo n.

. 7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DEENTIDADE DECLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de

JOSEHENRJQOÇJmRTO NOLETO
553-00

Local data PREFEITURA MUNICIPAL OE SAO JOAO DOS PATOS-MA - CNPJ:
06.060.668/0001-33

9. Informações

*AART óválida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
10. Valor

Esta ART ó Isenta de taxa Registrada em: 15/09/2021

Aaulenticidede desla ART pode ser verificada em: https://cfea-nia.sl1ac.com.bf/pubtIe<i/. com achave: TWCzG
Impíesso em:16/09/2021 ès 11:35:32 por. Ip: 131.72.182.111

www.creama.ofg.br

Tel: (96)2106-8300

faleconosoo@creama.ot5,br

Fax: (96)2106-6300
iÇREA-MA
* •A^fpxQmiadoCsMoib

UMnhlo
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SAOJOAO

MEMORIAL DESCRITIVO E

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

REFORMA DE ESCOLA

E.M. EURICO SANTOS

São João dos Patos-MA

2022
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DOS PATOS

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Devido a pandemia causada pela GOVID-19 e, com esta, o estado de
calamidade pública, foram suspensas as aulas. Diante de tal situação, a Secretaria
Municipal de Educação do Município de São João dos Patos, pretende reformar
Escolas Municipais localizadas na sede municipal, para que, quando possível, os
alunos possam disfrutar de um ambiente mais agradável para as atividades lúdico
educacionais.

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os

serviços a serem executados para Reforma da Unidade Escolar Eurico Santos,
Município de São João dos Patos - MA. Aescola não sofrerá adequações quanto aos
ambientes internos conforme Planta Arquitetônica.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços compreendidos no presente projeto referente a Reforma, são:

• Recuperação de Revestimentos (Reboco e Cerâmico) em paredes;
• Substituição/Recuperação de Esquadrias (Portas/Janelas/Portões);
• Recuperação da Cobertura;

• Substituição do Piso por Piso Industrial deAlta Resistência;
• Recuperação de calçadas;

« Revisão geral das instalações elétricas;

• Revisão das instalações hidrossanitárias;

• Instalação/Recuperação de Forro PVC;

• Pintura Geral.

• Adequação da Fachada do Muro.

Na execução dos serviços, serão atendidas as especificações e Normas
Técnicas da ABNT, padrão MEC e as recomendações do Projeto e Fiscalização.
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Todos 05 materiais a serem empregados nas reformas, deverão ser

comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a

seguir. Durante as reformas, será feito periódica remoção de todo entulho e detritos

que venham a se acumular nos locais.

Competirá a empreiteira fornecer todas as ferramentas, instalações provisórias,

maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços,

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

Demolição/Retirada de revestimento do tipo reboco desgastado, bem como
revestimento cerâmico.

Demolição de piso cerâmico antigo para execução de Piso Industrial de Alta
resistência polido.

Demolição/retirada de calçadas para reconstrução.

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

Fundações e Superestrutura

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de
fundação, as cavas deverão estar limpas e isentas de quaisquer materiais que
sejam nocivos ao concreto, tais como, madeira, solo carreado 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. O
fundo da vala deverá ser recoberto com uma camada de brita de
aproximadamente 3cm e, posteriormente, com uma camada de concreto simples
de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipótese os elementos serão concretados
usando o solo diretamente como fôrma lateral.

Vigas

Para a execução de vigas de fundações (baidrame) 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 da lateral da
escavação como delimitadora da concretagem das sapatas. Antes da
concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. Aconcretagem
deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. Acura deverá
ser executada conforme norma para se evitar a fissuração da peça estrutural.



Pilares

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente,
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas,
arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da
concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem
deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser
executada conforme norma pertinente para se evitar a fissuração da peça estrutural.

ESQUADRIAS

Será realizada demolição de Elemento Vazado nas Salas de Aula para execução de
novas janelas em Alumínio e Vidro.

Recuperação ou substituição de portas/portões danificados, bem como pintura com

tinta esmalte sintético.

COBERTURA

Será executada recuperação do telhado tipo cerâmico (capa/canal).

ALVENARIA / REVESTIMENTO E PINTURA

Alvenaria de Blocos Cerâmicos
Tijolos cerâmicos de seis ou oito furos 19x19x1 Ocm, de primeira

qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor
uniforme: Largura: 19 cm; Altura: 19 cm; Profundidade 9 a 11,5 cm; Os blocos
devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e revestidas.

Nas áreas onde o revestimento for demolido, serão executados novos

revestimentos. Será executado revestimento cerâmico nas paredes até 1m de altura

em todos os ambientes secos.

As paredes deverão receber duas demãos de Massa Acrílica (Massa corrida)
para então serem pintadas com tinta látex acrílicas Interior/exterior com três demãos.

As esquadrias metálicas serão pintadas com duas demãos com tinta esmalte
sintético.



INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

Deverá ser realizada completa revisão nos sistemas de instaiações hidráuiicas
e sanitárias.

Serão instaiados louças e metais a saber:

• Bacia Sanitária infantil compieta;
• Bacia Sanitária aduito compieta.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Deverá ser executada revisão compieta das instalações elétricas,
levando em conta distribuição geral das luminárias, pontos de força, comandos,
circuitos, chaves, proteções e equipamentos. As Instalações existentes são em
baixa tensão, conforme a tensão operada peia concessionária iocai em 220V.

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através
de eletrodutos e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de
quaiidade para garantir a faciiidade de manutenção e durabilidade.

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa
forma aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo
acionar apenas as seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de
energia.

Deverá ser instalados pontos para Ar-condicionado nas Salas de Aula.

Os serviços serão medidos por quantidade de pontos elétricos
(iluminação/Tomada) executados ou revisados/recuperados.

LIMPEZA

A obra deverá ser entregue completamente limpa, o entulho da obra será

transportado para um bota fora periodicamente durante a execução.

São João dos Patos, 05 de janeiro de 2022.
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OBJETO: REFORMA • E_M_EURIC0SANTOS

LOCAL: SEDE MUNICIPAL

TEM DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS

SERVIÇOS PRE EUMINARESI DEMOUÇÕES

COBERTURA

FORRO

ALVENARIA. ESTRUTURA E REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS

PISOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

PINTURA

LIMPEZA DA OBRA

TOTAL DESTE CRONOGRAMA

;

^:mismmmÂ
':Ijl^^ÍRÍfô5tfõííbv^« |̂
'•f' ífe kT i'%"'''.?'-*," - >

PREFEITUFIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

•mmâ

s

BDl:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO

VALOR ORÇADO MÉS2

TOTAL DO MÊS % MENSAL TOTAL DO MÊS •/o MENSAL

17.232,53
17.232,53

50.071,54
100%

50.071,54

14.425,13
7.212,57 7.212,57

80.720,86
40.360,43 40.360,43

39.006.72
19.503,36

115.307,16 57.653,58

13.584,02
13.584,02

5.985,17 5.985,17

146.242.89
73.121,45

1.827,62

484.403,64 114.877.06 217.420.57

28,82%

TOTAL

TOTAL DO MÉS % MENSAL

17.232,53

50.071.54

14.425,13

80.720,86

19.503.36 39.006.72

57.653,58 115.307.16

13.584,02

5.985.17

73.121,45 146.242,89

100%

1.827,62 1.827,62

152.106,01 484.403,64
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Obra REFORMA-E_M_EUmCO SANTOS

LOCAL: SEDE MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DESÃO JOÃO DOSPATOS-MA
Bancos

Item Código Etenco

i
1.1 C1937 SEINFRA

1.2 97631 SINAPi

1.3 01064 SEINFRA

1.4 02210 s'einf^
1.5 C1047 séínfra

2

2.1 C2200 SEINFRA

%
3.1 C4468 SEINFRA

4

4.1 95957 SINAPI

42 89043 SÍNÁPI

4.3 89173 SINAPI

4.4 é7271 sii^r

\
5.1 C1361 SEINFRA

iSi C35Ò6 SÊÍNF^
5.3 91328 SINAPI

|s.4 1ÓÒ681 "SlitóPl"

5.5 94570' SÍNW»r'

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Descrição
SÍR^"ÇÕ| PRE EUMW/yl^ / pÉ^OLiÇall
PLACA ÒÊ OBOÀ PADRÃO
demolição de revestimento tipo ARGAMASSA MANUAL SEM
RÊAPROVEITAMENTO
DEMOLIÇÃO DÊ PISO CERÂMICO
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS
DEMOUçAo DECOBOGÓS
^ÒBêRTVKA
RETCLHÁMENTOC/THLHACERAMICA ATE 20% NOVA

roRRõ
FORRÓ PVC FORNECIMENTO É MONTAGEM

/^ygNÀRjft, Èf^Es-áwE^gs
{COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO. PARA EDIFICAÇÃO INSTTTUCIONAL TÉRREA. FCK =25MPA. AF_01/2017

ALVENARIA DE TIJOLOCERÂMICO FURADO (9x19x19)

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇÓ/ítrtASSA ÚNICA. APLICADO
MANUALMENTE. TRAÇO 1:2:8. EM BETONEIRAOE400L. PAREDES INTERNAS. COM
EXECUÇÃo DE TAUSCAS. EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EOIFICAÇÃOPÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014. . . . -
REVEStlMÈNTÒ CEt^lCO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DMENSÒES 25X35 CM APUC/\DAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5
M«A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06C014

reCHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA

'guarda CÓRPÒ C/CORRIMÃO EM TUBÒ DE AÇO GALVANIZO T
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO
60X210CM, ESPESSURA DE3CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECI^LDURA-F0RNEÇJME1Ç0 EINSTAWÇÃa
kíf DÊ PORTA OÉ MADEÍRÁ FRISADA. SÉM*ÍOCÀ {LEVE ÕU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO,
•70X210CM, ESPESSURA DE 3CM. OENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS. MONTAGEM E
'INSTALAÇÃO DE BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO

J/5Í^ D^^MfNK?DE^CORRÉR COM 2FÒLhÁS PÁRA VÍDRÔS, COM VÍOTOS.
BATENTE. ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
AUZAR ECONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Und

m*

m*

Und

BASE X ALTURA (3X2)

ÁREA DEPAREDE QUETÉRÃ
REVESTIMENTOCERÂMICO

ÁREA DE PISO
LEVANTADO IN LOCO

LEVANTADO IN LOCO

ÁREA DE COBERTURA

ÁREADE SAUS DE AULA QUENÃO
POSSUEM E ÁREAS A SEREM

PILARES E VIGAS DO NOVO MURO

ÁREA DE AL\^NAR1A NOVO MURO

ÁREA DEDEMOLIÇÃO DEREVESTIMENTO
AREA DE ALVENARIA

PERÍMETRO X 1M DE ALTURA

LEVANTADO IN LOCO

LEVANTADO ÍN LÕCÔ
LEVANTADO IN LOCO

LEVANTADO IN LOCO

20 JANELAS 2,50X1.10

Quant

6,00

584,89

768,44

14.Ó0
55,00

879,00

170,00

0,80

69,00

653.89

584,69

6,00

too
6.0)

2.00

55.ÕÕ '
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Obra REFORMA - E_M_EURlCO SANTOS

LOCAL: SEOE MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOSJVIA
Bancos

Item Código Banco

S.6 C36S9 SEtNFRA

è
6.1 C1920 SEINFRA

6J2 94992 SINAPl

7
7.1 91996 SINAPI

8

8.1 C3247 SINAPl

8.2 C0348 SINAPI

9

9.1 C1207 SEINFRA

9.2 C4167 SEINFRA

9.3 102229 SINAPI

19
10.1 C1620 SEINFRA

10.2 C1826 SEINFRA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Descrição
PORTÃO DEMETALON E BARRA CHATA DEFERRO 0/ FECHADURA E DOBRADIÇA.
INCLÜS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
pis^
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm.INCLUS. POUMEMTO (INTERNO)
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE (XINCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 6
CM. ARMADO. AF 07/2016
I^STÃ^^ÇÕ|̂ ELÉÍ^eÂS
ponto'DÉ ILUMINAÇÃO Étomada
INS-fÁLÀÍjja^ BlDjJO^^A^,
BÂCIÁDE LOÚÇÁ branca P/CRIANÇA. INCLUSIVE TAMPA
BACIA DE LOÜÇA BRANCA C/CAIXAACÒPLADA

.......

ÉMASSAMENTÒ DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MtóSAACRILICA
LÁTEX ACRILÍCÒ TRÉS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMEMTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA. 3 DEMÃOS. AF 01/2021
LÍMpà^bÂâB^
LÉTRSRÒ - LETRA EM" CAIXA DEZINCO. Ha20<jM
Limpeza geral

Und

m» PORTÃO 3X3M MURO

np ÁREA DE PISO
m' ESTIMATIVA SOBRE CALÇADAEXISTENTE

un ESTIMATIVA

UN LEV/WTADO IN LOCO

UN LEVANTADO IN LOCO

m» 2XAREADEPADÉDES
m» 2XÁRÉADEPADÈDES
m' 2 XÃREASDE ESQU/>DRIAS EM MADEIRA

UN QUANTIDADE DE LETRAS 00 NOME DA
m» ÁREAtotal

Quant

9.00

766.44

17.55

62.00

2.00

5.00

2.835.11

2.835.11

58.80

14.00

766,44
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Obra REFORMA - E_M_EURlCO SANTOS

LOCAL: SEDE MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
Bancos

SINAPi-11/2021

SEINFRA-027.1

Item Código Banco

1

1.1 C1937 SEINFRA

1.2 97631 SINAPI

1.3 01064 SEINFRA

1.4 C2210 SÈÍNFRÀ

1.5 Cl047 SEINFRA

2

2.1 C2200 SEINFRA

3

3.1 96116 SINAPI

PLANILHA ORÇAMENTARIA
Descrição

éÊi^ViÇQS pKÈ ÉLítólN/^S / pÉiyiOÜÇÕÈS
PLACA DÉOBRA PADRÃO
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO TIPO ARGAMASSA MANUAL SEM
REAPROVEITAMENTO
IDEMOLIÇÃO DE PÍSO CERÂMICO
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS

DEMOUÇÃÓ DE COBÓGÓS
ÔpBERfy^
RÉTELHAMENTO Cl TELHA CERÂMICA ATE20% NOVA

FORRO PVC FORNECIMENTO E MONTAGEM

Und

nP

m'

rrP

tn'

[tP

rrP

rrP

Quant Valor Unit Valor Unít com

BDI

Total com BDI

Í743%§3;
6,00 151,47 195,12 1.170,74

2,62
1.529,51

564,89 2,03

766,44 12,34 15,90 12.183,63;

14,00 14,10 18,16 2^,29

55,00 29,56 36,08 2.094,36
iín in71

879,00 44,22 56,96
"f

50.071,54;
. R| Í4.4^.Í3

170,00 65,87 84,85 14.425,13>



j

Obra REFORMA-E_M_EURICO SANTOS

LOCAL: SEDE MUNJCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
Bancos

SINAP!-11/2021

SEINFRA • 027.1

4

4.1 95957 SINAPI

4.2 89043 SINAPI

4.3 89173 SINAPI

4.4 87271 SIN/\PI

è
5.1 C1361 SEINFRA

5.2 C3506 SÈINF^
5.3 '91328 SINAPI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ÀLyiHÀRÍÁ, ESTRUTURA ERB/E§tÍMÉNT^S
(COMPÒSIÇÂO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA. FCK= 25MPA. AF_01/2017
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FUf^DO(9x19x19)
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APUCADO
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE400L, PAREDES INTERNAS. COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014
REVESTIMENTO CERÂMICO PAf^ PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DEDIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DEÁREA MAIOR QUE SM'
'a MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF,06/2014
^qúâd:^(^
FECHADURA CÒMPLETÁ PARA PORTA INTERNA
'GÜÃRDA CORPO C/CORRIMÂO EM TUBO DÉ AÇO GALVANIZ/VDÒ 2"
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA. SÉMI-ÒCÀ (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO
•60X210CM. ESPESSURADE3CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
IINSTALAÇÃO DO BATENTE. SEM FECHADURA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO.
lAF 12/2019

itP
0,80 2.898,26 3.733,54

m' 69,00 67,09 86,43

m'

653,89 25,73 33,15

584,89 66,49 85,65

un 6,00 121.08 155,98

m' 7,00 315,27 406,13

un

6,00 676,51 871,48

RS

m

80.720,86
2.986,83

5.963,35

21,673.44

50.097,24

39.0^6,72.
935,85

2.842,92

5.228,88
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Obra REFORMA - E_M_EURICO SANTOS

LOCAL: SEDE MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
Bancos

SINAPI-11/2021

SEINFRA-027.1

5.4 100681 SINAPI

5.5 94570 SINAPI

5.6 C36S9 SEINFRA

.6

6.1 C1920 SEINFRA

6J2 94992 SINAPI

i
•7.1 93145 SINAPI

8.1 C3247 SEINFRA

8.2 ' 00348 SEINFRA

'9.1 C1207 SEINFRA

9.2 • ' C4167 SEÍNFRA

Í9'.3 102229 SINAPI

'iày
j10.1 C1620 SEINFRA

MÒ.2 ' •;"'99é02 SINAPI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO.
70X210CM. ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS; DOBRADIÇAS. MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DE BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
JANELA DEALUMÍNIO DÉCORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS.
BATENTE. ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1.2/2019
PORTÃO DEMETÁLON É BARRA CHATA DE FERRO CfFECHADURA E DOBRADIÇA.
INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
F»ISQS
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.=12mm.INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DECONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 6
CM. ARMADO. AF 07/2016
)fíSt/\Lft9^Íè ÈLÉfftiC^. , .
PÒNTÒ DE ILUMÍNÁ^Ó/tOM/VDA

BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA
'BACIA DE LOUÇA BRÁNCA C/CÁ1)W ÁCÒPLADÁ
pjífrüfift ., . .
EMÁSSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSAACRiLICA
LATÉX ACRÍLICO TRÊS DKÂÃÒS ÈM PÀRÉDÉS INTERNAS S/ MASSA
PINTUf^ fiNTA DE ACABAMENTO (PÍGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA. 3 DEMÃOS. AF 01/2021

LETREIRO - LETRA EM CAIXADE ZINCO. H= 20CM
UMPEZÁbÀÒBRÃ'

2,00 823,56 1.060,91

M2

55,00 330,54 425,80

M2 9,00 384,53 495,35

m* 766,44 " 114,74 147,81

m'

17,55 89,40 115,17

un 62,00

1

170,08 219,10

UN 2,00 469,50 604,81

UN 5,00 741,43 955,11

nF 2.835,11 15,09 19,44

m" 2.835J1 24,59 31,68

m' 58,80
1

17,48 ; 22,52

UN 14,00 83,82 107,98

766Í44 0,32 0,41

Total Geral R$

Ri^

Rí

m

2.121.82

23.419.09

4.458,16

il5,39r,ie:
113.286,02;

2.021.15

13.584,02:

ÉMifi
1.209,62'

'4.'775.55l

55.111,53

89.807,3Í2'
'1.324.Ó4

1.511,68

315,94

484.403,64



Obra

Local:

ITEM

1

2

3

4

5

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

REFORMA - E_M_EUR1C0 SANTOS
SEDE MUNICIPAL

«f7?JÍ2

PREFEITURA MUNICIPAL DESÃOJOÃO DOSPATOS

CURVA ABC DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm. INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)
LÁTEX ACRlUCO TRÊSDEMÃOS EM PAREDES INTERNAS 8/ MASSA
6MASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRIUCA
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35

CM APUCADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M' AMEIA ALTURA DAS PAREDES AF.06O014
RETELHAMENTOaTELHACERAMICA ATE 20% NOVA
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2FOLHAS PARA VIDROS. COM VIDROS. BATENTE. ACABAMENTO COMAC™0 OuSiIlIwNTE EFERRAGENS, EXCLUSIVE AUZAR ECONTRAMARCO. FORNECIMENTO E1NSTALAC:A0.
'íraiSsícAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA. APUCADO MANUALMENTE. TRAÇO 1:2:8.
EM BETONEIRA DE 400L. PAREDES INTERNAS. COM EXECUÇAO DE TAUSCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMIUAR (CASAS) EEDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF .12/2014
FORROPVCFORNECIMENTO E MONTAGEM
PONTODE ILÜMlNACAon"OMADA

DEMOLIÇÃO DEPISOCERÂMICO
ALVENARIA DETIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS. MONTAGEM EINSTALAÇÃO DO BATENTE. SEM FECHADURA -FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12C019
BACIA DELOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA
PORTÃO DE METALON EBARRA CHATA DE FERRO C/ FECHADURA EDOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE

^COMpSçÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK= 25MPA AF.01/2017
GUARDA CORPO C/CORRIMÃO EM TUBO DEACO GALVANIZADO 2" _ .

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA. SEMl-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRAO MÉDIO. 70X21OCM. ESPE^U^ MXM.
ITENS INCLUSOS: D08R/VDI(?^. MONTAGEM EINSTALAÇÃO DE BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12Í2019

^CUC^DE^P^SEIO^C^ÇAD^ OU PISO DE CONCRETO COM (X)NCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF_07/2016
DEMOUCÃO DE REVESTIMENTO TIPO AR(3AMASSA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO
LETREIRC - LETRA EMCAIXA DEZINCO, H= 20CM
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETIN/^ EM MADEIRA, 3DEMÃOS.

AF 01/2021

BACIA DE LOUÇA BRANCA PICRIANÇA. INCLUSIVE TAMPA
PLACA DEOBRAPADRÃO
FEI^HADURA COMPLETA PARAPORTAINTERNA
UMPEZADAOBRA
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS

VALOR TOTAL PESO ACUMILADO

RS 113.288.02 23,39% 23,39%

RS 89.807.32 18,54% 41.93%

RS 55111.53 11.38% 53,30%

RS 50.097.24 10.34% 63,65%

RS 50.071.54 10,34% 73,98%

RS 23419.09 4,83% 78.82%

RS 21 673.44 4.47% 83.29%

RS 14.425,13 2.98% 86.27%

RS 13.584.02 280% 89.07%

RS 1Z183.63 2.52% 91,59%

RS 5 963,35 1.23% 9282%

RS 5.228,88 1.08% 93,90%

RS 4.776,55 0,99% 94,89%

RS 4,458.16 0.92% 95,81%

RS 2986.83 0,62% 96,42%

RS 2.642.92 0,69% 97.01%

RS 2.121.82 0.44% 97.45%

RS 2 094,36 0,43% 97.88%

RS 2021.15 0,42% 98,30%

RS 1.529.51 0,32% 98,61%

RS 1.611.68 0,31% 06,92%

RS 1 324,04 0.27% 99,20%

RS 1.209,62 0.25% 99,45%

RS 1.170,74 0.24% 99,69%

RS 935,85 0.19% 99,88%

RS 315,94 0,07% 99,95%

RS 254,29 0,05% 1(X),00%

Total Geral RS 484.403,64



Prefeitura Municipal de São João dos Patos-MA
Obra;Reforma da Escola Municipal Eurico Santos
Prefeitura Municipal de São João dos Patos-MA

>1

'2'

'3

L

-;-s

-Ã^mlhi^^^i?0ntóÍít(A;S);^

Bespssw^FInmiõeiras r(D^..

Saguros;-(S).....»» .......

' Garant]a»(é)....».^.

_ Riscos-rfai

jj Jmpostos-Ã)--^,.^..s i..;."--

_

~:

•

:.7T- —;;—

2Z

7.1-ISS 5,00%

7.2-PlS 0,65%

7.3-COFlNS 3.00%

7.4-CPRB 4.50%

BDi » V1

- " - • , ' J p \ t *• ^ít - ^ • .1 .

(1 +X)= 104,77%
(1+Y)= 100.59%
(1+Z)= 106.16%

(1 - I) = 86,85%

(1 +X) ' (1 +Y) '(1 +Z) =

(1-l) =

111.88%

86.85%

AC+S+R+G-

DF=

L=

1=

4,77%
0,59%
6,16%

13,16%

L.... ^Di = _ 28.82% _
,;;BDÍ7ã'



SÃO JOÃO DOS PATOS -MA

CALCULO DE ENCARGOS

CÓDIGO

J
descrição HORISTA %~pví^W^A%]~lÍ0RÍs^ | IvÍÊNSALISTA^

SENAI

INCRA

SEBRAE

jsalárío Educação
Seguro Contra Acidentes deTrabalho

FGTS

SECONCI

jRepouso Semanal Remunerado
B2 ^Feriados ^

I b3 |auxIIIo- Enfermidade
r B4 ^^130 Salário

jucença Paternidade
Faltas Justificadas

Dias de Chuvas

Auxílio Acidente de Trabaiho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

Iavíso Prévio Indenizado

lAviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Depósito Rescisão SemJustaCausa

C5 ^ndenlzação Adicionai
C

D2

Reincidência de GrupoAsobre Grupo B

Reincidência de Grupo Asobre Aviso

PrévioTrabalhado e Reincidência do

FGTS sobre AvisoPrévio Indenizado

0,009i JZ zr
1,50% 1 1.50%
1,00%

0,20%

0.60%

2.50%

3,00%

8,00%

17.80%

17,87%

3,95%

0,86%

10,70%

0,07%

0.71%

0,11%

14.04%

0,03%

49,80%

4,44%

0,10%

8,85%

0,37%

17,80%

Não Incide

Não Incide

0,67%

8,33%

0.06%

Não incide

10.93%

0,03%

20,66%

3,46%

0,08%

3.68%

0,29%

1 0.00% 1
3,94% 3,07%

0,37% r 0,29%

20,00%

1.00%

3,00%

37,80%

17,87%

14,04%

0.03%

49,80%

4,44%

3,94%

8,85%

18,82%

0,39%

20,00%

1,50%

1,00%

0,20%

0,60%

2,50%

3,00%

8,00%

1,00%

37,80%

Não incide

Não Incide

0,67%

8,33%

0,06%

0,56%

Não incide

0,08%

10,93%

0,03%

20,66%

3,46%

0,08%

0,00%

3,07%

0,29%

6,90%

7,81%

0,31%
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n** 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

, 1. Responsável Técnico

JOSE HENRIQUE PORTO NOLETO

Títuloprofissional: ENGENHEIRO CIVIL

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DESAOJOAO DOS PATOS-MA

AVENIDA GETULIO VARGAS

Complemento:

Cidade: sAO JOAo DOS PATOS

Bairro: CENTRO

UF: MA

Celebrado em: 30/05/2011

Tipode contratante: Pessoa Jurídica de DireitoPúblico

Página 1/1

ART OBRA / SERVIÇO

NO MA20210454183

SUBSTITUIÇÃO à
MA20210452277

RNP: 1900672022

Registro: 5671PI

CPF/CNPJ: 06.089.868/0001-33

N"; 135

CEP: 65665000

Contrato: Não especificado

Valor R$1.500.00

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA GETULIO VARGAS

Complemento:

Cidade: sAo JOAO DOS PATOS

Data de Início: 26/08/2021

Finalidade: Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS-MA

4. Atividade Técnica

N®: 135

Bairro: CENTRO

UF: MA CEP: 65665G00

Previsão de término: 10/09/2021 Coordenadas Geográficas: -6.499028, -43.701870

Código: Não Especificado

CPP/CNPJ: 06.089.668/0001-33

15 - Elaboração

80 - Proielo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇAO >
#T0S_1.1.2.1 - DE ALVENARIA

Após a condusâo dasatividades técnicas o profissional deve proceder a baixa destaART

Quantidade

1.322.88

5. Observações

PROJETO PARA REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS: SAO SEBASTiAO E EURICO SANTOS.

Unidade

6. Declarações

•Cláusula Compromlssórla: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua Interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação eArbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nostermos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo asregras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT. na legislação especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de. f de

JOSE HENRIQUE PORTO NOLETO - CPF: 103.691.553-00

Local dele PREFEITURA MUNICIPAL DESAOJOÃO DOS PATOS-MA • CNPJ:
06.089.666/0001-33

. 9. Informações

• AART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é Isenta de taxa Registrada em: 15/09/2021

Aautenllddade desla ART pode serverificada em: https-J/ciea-nia.BÍlac.com.br/pubIlco/. com achave: TWCzC
Impresso em;16/09/2021 às 11:36:32 pon, Ip; 131.72.182.111

Viww.creama.org.br fa1ecofiosco@cfeama.org.br

Tel: (96)2106-8300 Fax: (98)2106-8300
ÍCR|A-MA
' I d»


