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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ANAPURUS 

Av. Joao Francisco Monteles, n° 2001 - Centro Anapurus/MA 
CNPJ: 06.116.461/0001-00 

E-mail: cpl.anapurus@gmail.com  

TOMADA DE PREÇOS No 002/2019 - CPL/PMA 

EDITAL 

PROCESSO No 22041523/2019 - PMA 

OBJETO: contratação de empresa especializada para execução dos servigos, dgc-
engenharia para reforma de escolas da zona rural de interesse da Administra 
ública de Anapurus. 

ORGÃO LICITADOR: Prefeitura Municipal de Anapurus 

ORGÃO CREDENCIADOR: Prefeitura Municipal de Anapurus - PMA 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 28/05/2019 

HORA: 13:00 hs 

LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizado na Sala de Reunta 
da Prefeitura Municipal de Anapurus - Av. João Francisco Monteles, no 2001 - 
Centro - Anapurus/MA. 

PRESIDENTE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: Luciano de Souza 
Gomes 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ANAPURUS 

At Joao Francisco Monteles, n° 2001 - Centro Anapurus/MA 
CNPJ: 06.116.461/0001-00 

E-mail: cpl.anapurus@gmail.com  

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS No 002/2019 

O MUNICÍPIO DE ANAPURUS, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANAPURUS, inscrita no CNPJ sob no 06.116.461/0001-00, sediada na Avenida João 
Francisco Monteles, no 2001 - Centro - Anapurus/MA, Anapurus - MA, por meio de 
sua Comissão Permanente de Licitação, designados pelo Decreto no 008/2018, de 
02 de Janeiro de 2018, torna público que, As 13:00 horas do dia 28 de Maio de 
2019, que na sala da CPL/PMA, situada Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, localizada em Prédio na Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de 
Anapurus - Av. João Francisco Monteles, no 2001, Centro, licitação na modalidades 
de TOMADA DE PREÇOS, do Tipo Menor Prego global, nos termos da,  
Federal no 8.666/93, visando a contratação de empresa especializada p 
"execução dos serviços de engenharia para reforma de escolas da zo 
rural de interesse da Administração Pública de Anapurus, mediante' 
condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, e de acordo com o contido 
nos autos do PrNI-Crcess2 no 22041523/2019 - PMA. 

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

• DIA: 28/05/2019 
• HORA: 13:00 horas 
• LOCAL: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA 
• ENDEREÇO: Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de Anapurus - Av. João 
Francisco Monteles, no 2001, Centro. 

. DO OBJETO 

1.1. A presente Tomada de Pregos tem por objeto a contratação 
empresa especializada para execução dos serviços de engenharia 
para reforma de escolas da zona rural de interesse da Administração 
Pública de Anapurus, conforme especificações constantes do presente 
Edital e seus Anexos. 

1.2. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

ANEXO I - Projeto completo Recurso Ambiental, Planilha Orgamentârip 
Cronograma Financeiro, Plantas - EM ANEXO 
ANEXO II - Carta de Credenciamento 
ANEXO III - Modelo Declaração de Concordância com o Edital 
ANEXO IV - Modelo de Declaração de Elaboração Independente 

Proposta 
ANEXO V - Modelo de Declarações 
ANEXO VI - Modelo de Declaração de Enquadramento ME e 
ANEXO VII - Declaração de Vistoria 

EPP 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ANAPURUS 

Av. Joao Francisco Monteles, n2  2001 - Centro Anapurus/MA 
CNPJ: 06.116.461/0001-00 

E-mail: cplanapurus@gmaii.com  
ANEXO VIII - Minuta de Contrato 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/VALOR ESTIMATIVO 

2.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, cujo valor 
estimado é de R$ 1.041.516,50 (Um milhão e quarenta e um mil 
quinhentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), conforme Projeto 
Básico, Anexo I deste Edital. 

2.2. As despesas ocorrerão por conta dos recursos consignados no Orçamento 
Municipal, para o exercício de 2019 a cargo da Prefeitura Municipal de Anapurus, 
cuja disponibilidade orçamentaria encontra-se no: 02 Poder Executivo; 08 
Secretaria Municipal de Educação; 12.122.0002.2028; Manutenção e 
Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação; 4.4.90.51.00 Obras e 
Instalações. 

3. DO CADASTRAMENTO DO REPRESENTANTE 

3.1. 0 cadastramento da Licitante interessada em participar desta Tomada de 
Pregos deverá ser feito ou regularizado até o terceiro dia anterior ao do 
recebimento dos envelopes, no Setor de Licitações, situado na Prefeitura 
Municipal de Anapurus/MA. 

4. DO CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE 

4.1. A licitante ou seu representante legal deverá credenciar-se, no dia, local e 
horário já previstos no preâmbulo, junto à CPL, antes da abertura dos 
envelopes Documentação e Propostas, munido de Carta de Credenciamento, 
conforme modelo - Anexo II, documento de identidade oficial e documento 
credencial, juntamente com: 

a) Declaração de Concordância com o Edital, conforme modelo constante 
do Anexo III, do presente Edital. 

b) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme 
modelo constante do Anexo IV, do presente Edital. 

c) Cadastro Nacional de Empresas Inidaneas e Suspensas - CEIS, mantid 
pela 	Controladoria 	Geral 	da 	Uniã 
(www.00rtaldatransparencia.gov.briceis); 

d) Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidad 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de 3ustiç 
(www.cnj.jus. br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  

4.1.1. Entende-se por documento credencial: 

3 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ANAPURUS 

Av. João Francisco Monteles, n2  2001 - Centro Anapurus/MA 
CNPJ: 06.116.461/0001-00 

E-mail: cplanapurus@gmail.com  
a) Contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia da empres 

licitante. 
b) Procuração ou declaração do licitante com poderes para que a pessoa 

credenciada possa falar em seu nome em qualquer fase desta licitação. 

4.2. Considera-se como representante legal a pessoa formalmente credenciada 
para isso, de acordo com estatuto/contrato social, procuração ou documento 
equivalente, para falar em seu nome durante a reunião de abertura dos 
envelopes, seja referente à Documentação ou às Propostas. 

4.3. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante. 

4.4. A falta de credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá bs 
representante de se manifestar e responder em seu nome. 

4.5. Pessoas não credenciadas não poderão se manifestar e nem responder pela 
participante. 

OBSERVACÃO:  A Carta de Credenciamento junto com as declarações, e 
procuração, quando for o caso, deverá ser entregue à CPL no 
inicio dos trabalhos, isto 6, antes da entrega dos envelopes 
Documentação e Propostas. 

5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

5.1. No dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, cada Licitaiifë 
seu representante legal deverá apresentar à CPL, os envelopes d 
Documentação e Proposta de Pregos, em envelopes separados, fechados 
e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, os 
seguintes dizeres: 

ENVELOPE No 01 — DOCUMENTAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS No 002/2019 
RAZÃO SOCIAL: 
CNN: 

ENVELOPE No 02 — PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS No 002/2019 
RAZÃO SOCIAL: 

isL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ANAPURUS 

Av. Joao Francisco Monteles, n° 2001 - Centro Anapurus/MA 
CNPJ: 06.116.461/0001-00 

E-mail: cplanapurus@gmail.com  
6. DAS CONDICi5ES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1. Poderão participar deste certame empresas interessadas que atenderem às 
seguintes exigências: 

6.1.1. Estar previamente credenciada no Sistema de Cadastramento da 
Prefeitura Municipal de Anapurus, bem como atenderem a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste 
EDITAL e de seus ANEXOS. 

6.2. Além dos casos previstos no art. 9 da Lei no 8.666/93, não póclarrj  
participar deste certame: 
6.2.1. Empresas cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto 

licitação. 

6.2.2. Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, 
dissoluções ou liquidações. 

6.2.3. Empresas que estejam reunidas em consórcio, ou que sejam 
controladoras, coligadas ou subsidiárias umas das outras. 

6.2.4. Empresas que tenham sido suspensas ou suspensas 
temporariamente de contratar com a Prefeitura Municipal elé. 
Anapurus. 

6.2.5. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, „a 
entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou represeriqn 
legais comuns, ou utilizem recursos materiais, tecnológicos bb Ct  
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 
representando interesse econômico em comum. 

6.3. 0 C.N.P.J. apresentado pela licitante para sua habilitação, será, 
obrigatoriamente, o mesmo a receber a Nota de Empenho e da 
assinatura do Contrato, bem como o mesmo a emitir a Nota Fiscal/Fatura 
correspondente à execução do objeto. 

6.4. 0 licitante fica obrigado a manter válidos todos os documentos relative 
regularidade de Cadastramento, no Sistema de Cadastramento do Seto 
Licitações da Prefeitura Municipal de Anapurus, durante tod x&A  
procedimento licitatório, bem como durante o período de exevaig 
dos compromissos assumidos. 

7. DO PROCEDIMENTO LICITATóRIO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ANAPURUS 

Av. Joao Francisco Monteles, n° 2001 — Centro Anapurus/MA 
CNPJ: 06.116.461/0001-00 

E-mail: cplanapurus@gmail.com  
7.1. No dia, hora e local previstos no preâmbulo deste Edital, reunir-se-6 a 

CPL/PMA para o Credenciamento, recebimento do ENVELOPE No 1 
(Documentação de Habilitação) e do ENVELOPE No 2 (Proposta de 
Preços). 

7.2. Após a CPL declarar encerrado o prazo para a entrega dos envelopes; 
serão permitidos quaisquer acréscimos à documentação de Habilitagáci,  
Propostas. 

7.8. Na hipótese de ser divulgado o resultado da Segunda Fase na [314 
sessão de abertura dos ENVELOPES No 2 e, havendo renúncia expressa d 
todas as Licitantes em interpor recurso, será declarada pelo Presidente d 
CPL a Licitante vencedora; caso contrário a CPL interromperá os trabalho 
pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis, para eventual interposição de recurso 
Nessa segunda fase serão devolvidos aos Licitantes os envelopes 
Habilitação e Propostas de Pregos das empresas inabilitadas. 

7.9. Encerrados os trabalhos, em cada fase do procedimento licitatório, lay 
se-6 ATA Circunstanciada, que será assinada pelos membros da CPL e pe Licitantes presentes. 

7.6. Segunda Fase (Abertura das Propostas de Preços): Ocorrerá em Sessão 
pública na qual serão abertas as Propostas de Preços, que serão lidas em 
voz alta, pelo Presidente da CPL, e cujas folhas serão numeradas e 
rubricadas pelos membros da CPL e pelas Licitantes presentes. 

7.7. A critério da CPL o julgamento das Propostas de Pregos será realizado nesta 
ocasião ou em reunião privada, com o resultado e a respectiva ordem de • 
classificação divulgada neste momento ou posteriormente, através de" 
mail. 

7.3. Primeira Fase (Habilitação): Consistirá na abertura dos ENVELOPES N° 1, 
contendo a documentação de habilitação, que será conferida, numerada e 
rubricada pela CPL e pelas Licitantes presentes. 

7.4. A análise e o julgamento da Habilitação serão realizados, a critério da CPL, 
na própria Sessão Pública car ern reunião privada. 

7.5. Na hipótese de ser divulgado o resultado da Habilitação na sessão1:1„te 
abertura dos ENVELOPES No 1 e, havendo renúncia expressa de toda 
Licitantes em interpor recurso, será iniciada a Segunda Fase, com a ab6rt 
das Propostas de Preços (ENVELOPES No 2). Caso contrário, a Comis 
suspenderá os trabalhos pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis, para eveittm  
interposição de recursos. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ANAPURUS 

Av. João Francisco Monteles, n° 2001— Centro Anapurus/MA 
CNPJ: 06.116.461/0001-00 

E-mail: cplanapurus@gmail.com  
7.10. 0 objeto da presente Licitação será adjudicado à Licitante cuja proposta 

houver sido classificada em primeiro lugar, sendo o resultado da Licitação 
homologado pela Prefeitura Municipal de Anapurus e realizada divulgação 
mediante publicação no Diário Oficial da União. 

7.11. Ultrapassada a fase de habilitação dos Licitantes e abertas as propostas de 
pregos, não caberá desclassificá-las por motivo relacionado com na 
habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos 41.4%  
o resultado do julgamento. 

7.12. Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, 
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL. 

7.13. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de interessada 
retardatária, exceto como ouvinte. 

7.14. A inabilitação da Licitante importa preclusão do seu direito de participar 
das fases subsequentes. 

7.15. E facultada à CPL ou à autoridade superior, em qualquer fase de,§tá 
Tomada de Pregos, a promoção de diligência destinada a esclarecê 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterioi 
documento ou informação que deveria constar originalmente das propo 

8. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO — ENVELOPE No 01 

8.1. Para fins de habilitação ao certame, os licitantes terão de satisfazer os 
requisitos relativos à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação 
econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e outras exigências 
complementares contidas neste Edital. 

8.1.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica atualizado; 

8.1.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estad 
relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ram 
atividade e compatível com o objeto contratual; 

8.1.4. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Feder 
Divida Ativa da União e Previdenciária; 

8.1.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal e Estadual, 
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo õe atividad 
compatível com o objeto contratual; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ANAPURUS 
Av. Joao Francisco Monteles, n2 2001 - Centro Anapurus/MA 

CNPJ: 06.116.461/0001-00 
E-mail: cplanapuras@gmail.com  

8.1.6. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Prestação de serviços (FGTS). 

8.1.7. Certidão Negativa de Débitos Administrativos Decorrentes de Déti 
Trabalhistas e Certidão de Débitos Administrativos do MTE exbq 
com base na Portaria 1.421 de 12 de Setembro de 2014. 

8.2. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação 
complementar: 

1.! 

8.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, compatível com 
o objeto desta licitação, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 	. 

8.2.2. Registro ou inscrição da empresa licitante, junto ao Conselho Reg ..teq-• 
de Engenharia e Agronomia - CREA (se o responsável for EngenhO 
ou junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, stjr  
responsável for Arquiteto) e profissional com formação de 
superior em Engenharia Civil que comprove atividade relacionada corn 
o objeto, em plena validade. 

8.2.3. Apresentação de um ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica, 
fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região onde os serviços 
foram executados que comprove(m) que a empresa licitante tenha 
executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta, ou ainda, para empresas privadas, serviços coni,  
características similares e de complexidade operacional equivalent  
superior ao objeto desta licitação. 

8.2.4. Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permané 
profissional com formação de nivel superior em ENGENHARIA oó 
ARQUITETURA, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor (es) de 
Atestado(s) de Responsabilidade Técnica ou Registro(s) d 
Responsabilidade Técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou C 
da região onde os serviços foram executados que comprove(m) 
o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade 
administração pública direta ou indireta, ou ainda, para empr 
privada, que não o próprio licitante (CNPJ diferente), serviços 
características semelhantes aos descritos no Projeto Básico. 

8.2.4.1. A comprovação de vinculo profissional se fará co a aprese 
de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o icitaritd, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ANAPURUS 

Av. Joao Francisco Monteles, n° 2001 - Centro Anapurus/MA 
CNPJ: 06.116.461/0001-00 

E-mail: cplanapurus@gmail.com  
contratante, do contrato social do licitante em que conste o 
como sócio ou do contrato de trabalho. 

8.2.4.2 Com base no § 30, inciso VI, artigo 43 da Lei no. 8.666/93, a PMA 
se reserva no direito de comparecer ao local indicado nos atestados para 
confirmação de suas informações e da boa execução e eficiência dos 
serviços; 

8.2.5. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um 
mesmo profissional, como comprovação de qualificação técnica, ambos 
serão inabilitados. 

8.2.6. Declaração indicando o nome, CPF e número do registro no CREAv 
CAU do responsável técnico que acompanhará a execução dos sa-VI 
de que trata o objeto desta Tomada de Pregos. 

8.2.7 No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem 
registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Maranhão, 
deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional 
por ocasião da assinatura do contrato. 

8.28. Fornecer declaração formal indicando o nome, CPF, n.o do registro na 
entidade profissional competente, do responsável técnico que 
acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto desta 
licitação. 

8.2.8. Apresentar, Declaração de Vistoria, Anexo VIII, de que a Empz 
visitou o local da obra, firmada pelo Representante Técnie 
Prefeitura Municipal de Anapurus, para constatar as condiçõet'; 
execução e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos no 
termos do Projeto Básico. 

a) Compete ao Licitante realizar prévia visita ao local da obra onde serão 
realizados os serviços, bem como minucioso estudo, verificação de 
detalhes e especificações para a execução do serviço. No momento da 
visita, deverá o licitante (através de seu responsável técnico) trazer o 
Atestado preenchido com todos os campos da empresa que sera 
assinado e carimbado por Representante Técnico da Prefeitu 
Municipal de Anapurus. 

b) As visitas ao local dos serviços poderão ser realizadas até 72h ante 
sessão pública. Deverão ainda ser agendadas previamente, em hor 
comercial, ou pelo endereço e-mail: cpl.anapurus@gmail.c  
endereçado ao Sr. Lucas Ryan Sarmento Lima, Engenheir 
Secretaria de Obras de Anapurus. 

PMA.TP. 002/2019 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ANAPURUS 

Av. Joao Francisco Monteles, n° 2001 - Centro Anapurus/MA 
CNN: 06.116.461/0001-00 

E-mail: cplanapurus@gmail.com  
c) Para a vistoria, deverá a empresa ser representada preferencialmente 

por responsável técnico, graduado em engenharia civil, devido 
complexidade dos serviços objeto desta licitação, devendo estar 
devidamente identificado, apresentando documento de identidade 
como representante da empresa licitante. 

d) Do resultado dessa visita preliminar, caso haja alguma discordâ 
deverá a licitante dar imediata comunicação escrita à CPL, 
legal de impugnação de Edital, apontando discrepâncias, omissOres; 
erros que tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressão as 
normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de forma 
a serem sanados os aspectos considerados relevantes pela CPL e que 
possam trazer embaraços ao julgamento das propostas e ao perfeito 
desenvolvimento da obra. 

e) Os custos de visita aos locais das obras/serviços correrão por exclusiva 
conta da licitante. 

8.2.9. Indicação do pessoal técnico adequado e disponível para execução 
serviços com indicação da qualificação técnica de cada meril 
acompanhada de curriculum vitae e declaração individual autotr 
a empresa a inclui-lo na equipe, firmada com data posteride 
publicação do Edital (documentos a serem apresentados no involuci-o-
habilitação); 

8.2.10 Declaração da LICITANTE, sob assinatura do Representante da 
empresa, de que, sendo vencedora da Licitação, em até 10 (dez) dias 
corridos após a assinatura do Contrato, apresentará à CONTRATANTE 
uma cópia autenticada da documentação que comprove o registro, 
junto ao CREA/PI, da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica 
- ART (Art. lo da Lei no 6.496/1977) ou do Registro d.e 
Responsabilidade Técnica - RRT (Art. 45 da Lei n.o 12.378/2010). 

8.2.11 Indicação do pessoal técnico adequado e disponível para exec 
dos serviços com indicação da qualificação técnica de cada mer” 
acompanhada de curriculum vitae e declaração individual autoriz°- 
a empresa a inclui-lo na equipe, firmada com data postdrid 
publicação do Edital 

8.3. Apresentar as seguintes declarações 
8.3.1. Declaração de que não há fato impeditivo de participar de licitações 

de contratar com qualquer órgão da Administração Pública, obrigan 
se a informar a superveniência de ocorrências posteriores, confo 
modelo constante do Anexo VI, deste Edital. 

8.3.2. Declaração assinada por quem de direito, por parte do Li itante, 
que não emprega mão-de-obra de menores de 18 (dezoito) • ,5112:-;:-

••Ait,est 
30 te!k•il 

• 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ANAPURUS 
Av. Joao Francisco Monteles, ne 2001 - Centro Anapurns/MA 

CNPJ: 06.116.461/0001-00 
E-mail: qtanapurus@gmail.com  

cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 70  da Constituig5b 
Federal e na Lei 9.854/99, de 27/10/99, publicada D.O.0 de 28/10 
conforme modelo constante do Anexo VI, deste Edital. 

8.3.3 Declaração de Localização e Funcionamento que indique todósv 
dados pertinentes (endereço, Cidade, Estado, C.E.P., e-mail, pontci 
referência e telefone). 

8.4. Comprovação de patrimônio liquido, não inferior a 10% (dez por cento) do 
valor estimado da contratação, quando qualquer dos indices: Liquidez 
Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, informados pelo Cadastro da 
Prefeitura Municipal de Anapurus, for inferior a 1 (um), através de Balanço 
Patrimonial e Livro diário, devidamente registrados na junta comercial. 

8.4.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício, j5 
exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situa ãZ  
financeira da empresa, vedada a sua substituição por Balanceté 
Balanços Provisórios, devidamente assinados pelo sócio proprietárreis  
empresa e pelo Contador, com aposição do Selo "DHP", podend-ów atualizado por indices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) rne-ile 
da data de apresentação da Proposta; 

8.4.2 No caso de empresa constituída no mesmo exercício financeiro, a 
exigência contida no item 5.6.2, será atendida mediante apresentação dos 
balancetes de constituição e o do mês anterior ao da data fixada para 
realização da sessão pública da sessão. A comprovação da boa situação 
financeira da empresa será baseada na obtenção do índice de Solvência 
Geral maior que 1; 

8.4.3 Declaração firmada pelo contador do licitante em papel timbrado cia 
empresa, atestando que os dados referentes a apresentação dos cálc 'o 
correspondentes aos indices abaixo especificados, foram extraida 	- balanço apresentado (último exercício social já exigível), não 
admitida a apresentação de fórmulas diversas das abaixo indicadas: 

ILC igual ou superior a 1,00 a ser obtido pela seguinte fórmula: 

LC = Ativo Circulante  
Passivo Circulante 

ILC igual ou superior a 1,00a ser obtido pela fórmula: 

LG = Ativo Circulante + Realizável a long() Prazo  
Passivo Circulante + Exigível a longo Prazo 

CEO menor ou igual a 2,00 a ser calculado pela seguinte fórmula: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ANAPURUS 

Av. Joao Francisco Monteles, n2  2001 - Centro Anapurus/MA 
CNPJ: 06.116.461/0001-00 

E-mail: cplanapurus@gmaiLcom  
GEG = Passivo Circulante + Exigível em longo prazo  

Patrimônio Liquido 

8.4.4 A empresa proponente será inabilitada se não atingir os indices acima, 
conforme demonstrações das fórmulas, que devem ser apresentadas 
juntamente com o balanço. A referência deverá ser o Balanço do último 
exercício social devidamente registrado na Junta Comercial. 

8.4.5 A não apresentação do Balanço Patrimonial da licitante ou da certidão 
regularidade profissional (CRP) do responsável pela sua elaborça 
implicará na desclassificação automática da mesma. 

8.5. Certidão negativa de falência e Concordata ou Recuperação Júdic 
expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio, dentro d6 
prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a 
menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação e certidão 
negativa de ações civeis dos sócios da empresa licitante; 

8.6. A licitante de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa 
enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal 
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 

8.7. A documentação para habilitação poderá ser apresentada em original4U 
qualquer processo de cópia autenticada em cartório e, ou por membro' 
Comissão de Licitação, de segunda a sexta feira no horário das 08:00hs '6s 12: 00hs, até ao 30  dia útil que antecede a abertura da Licitação. 

8.8. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, 
implicará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital, sendo facultado à CPL convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para exercício do mesmo direito. 

8.9. A CPL poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades -emissores, 
certidões, para verificar as condições de habilitação dos licitantes. 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

9.1. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

9.1.1. em nome da Licitante, e, com o número do CNPJ e ende 
respectivo: 

• - 
se,w* 

dirar 
'41fratta 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ANAPURUS 

Av. Joao Francisco Monteles, n° 2001 - Centro Anapuras/MA 
CNPJ: 06.116.461/0001-00 

E-mail: cpl.anapurus@gmail.com  
a) se a Licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz. 

b) se a Licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome .da 

c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela 15.1:6 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 
matriz, quando estes deverão ser apresentados. 

d) os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser 
apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da (s) filial (ais) do 
Licitante. 

9.2. Os documentos exigidos nesta Tomada de Preços poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada em 
Cartório ou por membro da CPL ou publicação em órgão da imprensa oficiá 
observando-se o seguinte: 

9.2.1. serão aceitos somente cópias legíveis. 

9.2.2. não serão aceitos documentos cujas datas estejam ilegíveis ou 
rasuradas. 

9.2.3. a CPL reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer 
documento, sempre que julgar necessário. 

an• mre 

Afl4etPükgS 

filial. 

9.3. Em conformidade com o disposto nos Acórdãos no 1.793/2011 e no  
2296/2012 - Plenário, do Tribunal de Contas da União, sem prejuízo de 
possibilidade de verificação (sem obrigatoriedade) da CPL na fase 
habilitação, obrigatoriamente, antes da homologação do process 
Controladoria Geral do Município verificará das empresas declar4 
vencedoras: 

9.3.1. a existência de registros impeditivos da contratação no Cadastr
,  

Nacional de Empresas Iniclôneas e Suspensas da Controladoria-Geral da 
União - CGU, disponível no Portal da Transparênci 
www.Dortaltransparencia.gov.br;  

9.3.2. a existência, através de batimento com a Coordenação de Recur 
Humanos/Divisão de Cadastro e Pagamentos, de serviflor, d 
Prefeitura, no quadro de dirigentes da empresa vencedora; 

9.3.3. a existência de registros impeditivos de contratação por at 
improbidade administrativa disponível no portal do Conselho N 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ANAPURUS 

Av. Joao Francisco Monteles, n2 2001 - Centro Anapurtts/MA 
CNPJ: 06.116.461/0001-00 

E-mail: cplanapurus@gmail.com  
de Justiça — CND; e a existência de débitos inadimplidos permit 
justiça do trabalho disponível no site www.tstjus.bricertidão,  sob pe 
de inabilitação. 

i 10. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS — ENVELOPE No 02 

10.1. A proposta contida no Envelope no 2 — Proposta de Pregos deverá ser 
apresentada na forma e requisitos indicados a seguir: 

10.1.1. Ser apresentada em formulário que contenha a identificação 
empresa licitante, digitadas em 01 (uma) via, em lingua portug 4C+.7 

com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo..ra 
aif;" 

social, CNP3 e endereço com CEP, endereço eletrônico, número 
telefone e fax da empresa, nome do banco, número da agência e 
conta bancária. 

10.1.2 Proposta Financeira - Planilhas de Quantidades e Pregos preenchidas 
e assinadas, em papel e em CD ROM, cujos itens, discriminações, 
unidades de medição e quantidades não poderão ser alterados pela 
licitante, exceto quando devidamente estabelecido em ERRATA e/ou 
ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS, com clareza e sem rasuras, 
conforme modelo constante no Anexo XV (documento a ser 
apresentado no invólucro Proposta Financeira), atentando-se para o 
seguinte: 

a) Não poderão ser apresentados pregos unitérios diferenciados pi-  
mesmo serviço, 

b) A data-base dos pregos ofertados será o mês de apresentação 
proposta; 

c) A Carta de Apresentação da Proposta deverá conter declaração que nos 
pregos propostos estão inclusos todas as parcelas relativas aos custos 
de fornecimento de materiais, mão de obra, mobilização, manutenção 
e operação de equipamentos e veículos, encargos sociais e 
trabalhistas, contribuições fiscais e quaisquer outras despesas diretas 
ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida 
pela contratante para execução completa da obra (documento a se 
apresentado no invólucro Proposta Financeira); 	 I.  

d) Indicar nome ou razão social do proponente, endereço completo, telef 
fax e endereço eletrônico (e-mail), bem como, conter indicag5 
instituição bancária, agência e conta corrente, onde poderãoq 
efetuados os pagamentos das obrigações pactuadas. 

10.1.2. Mencionar a modalidade e o número da licitação, téç suas fol as  
rubricadas, numeradas e assinadas por quem tenha pode s para 
fim. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ANAPURUS 

Av. Joao Francisco Monteles, n° 2001 - Centro Anapurus/MA 
CNPJ: 06.116.461/0001-00 

E-mail: cplanapurusagmail.com  
10.1.3. Cronograma Físico-Financeiro dos itens principais da Plpil 

Orçamentária constantes da Descrição geral das obras/serviços 
fornecimentos, em modelo do próprio licitante, obedecend: 
atividades e prazos, com quantitativos previstos mês a 'M 
observando o prazo de execução estabelecido neste Edital (documento 
a ser apresentado no invólucro Proposta Financeira). 

10.1.4. A licitante deverá apresentar as Composições analíticas das taxas de 
Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), das Taxas de Encargos 
Sociais, incidentes para os serviços previstos na Planilha 
Orçamentária, bem como Planilha de composição de preços unitários, 
impressa em formulário próprio, ofertados por item e subitem, com 
clareza e sem rasuras; (Acórdão TCU no 2234/2009-Plenário e Siimul.a 
258/2010 - TCU). (documento a ser apresentado no invólucro Proposta 
Financeira) 

10.1.5. Conter descrição detalhada e correta das características dos sett 
a serem executados, conforme as especificações constantes no A6 
II, Planilha de Serviços. 

10.1.6. Conter descrição detalhada e correta do BDI, conforme Anexo II A. 

10.1.7. Indicar o prazo de validade da proposta, que deverá ser de no 
mínimo 60 (sessenta) dias a contar do aceite da proposta. 

10.1.8. Cotar os pregos em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em 
algarismos arábicos e por extenso. Em caso de divergência, prevalece 
o valor por extenso, devendo ser desprezado qualquer valor ale 
centavos. 

10.1.9. Indicar que os preços cotados serão absolutamente liquido's 
incluídos todos os custos diretos ou indiretos, inerente • ao objet6 
(salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, etc.). 

10.1.10. Conter o prazo de execução e o prazo de garantia dos serviços. 

10.2. A apresentação da proposta implica em submissão integral e irretratáv I 
das condições estabelecidas na Lei no 8.666/93, no presente Edital, b 
como aos regulamentos administrativos e normas gerais aplicáveis. 

10.3. A licitante deverá apresentar a composição e a memoria do calculo do 
conforme a formula acima abaixo: 

I- Formula: BDI = (1+131)*(1+135)*(1+132+133+64)*(1+A)/(1-CI C2-C3) - onde: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ANAPURUS 
Av. Joao Francisco Monteles, n° 2001 - Centro Anapurus/MA 

CNPJ: 06.116.461/0001-00 
E-mail: cplanapurus@gmail.com  

A - Bonificação (lucros) 
B - Despesas Indiretas 

B 1 - Administração Central 
B 2 - Garantia + Seguro 

B 3 - Risco 
B 4 - Despesas Financeiras 
B 5 - Despesas Financeiras 

C - Tributos 
C 1 - PIS 
C 2 - ISS 

C 3 - COFINS 
C 4- CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A RENDA BRUTA) 

COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇO 
A - Bonificação (lucros) XX% 
B - Despesas Indiretas XX% 

B 1 - Administração Central XX% 
B 2 - Garantia + Seguro XX% 

B 3 - Risco XX% 
B 4 - Despesas Financeiras XX% 

C - Tributos XX% 
Ci -PIS XX% 
C 2 - ISS XX% 

C 3 - COFINS XX% 
C 4- CPRB (CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIARIA SOBRE A 

RENDA BRUTA) 

xx% 

BDI XX% 
COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇO 

A - Bonificação (lucros) XX% 
B - Despesas Indiretas XX% 

B 1 - Administração Central XX% 
B 2 - Garantia + Seguro XX% 

B 3 - Risco XX% 
B 5 - Despesas Financeiras XX% 

C - Tributos XX% 
C 1 - PIS XX% 
C 2 - ISS XX% 

C 3 - COFINS XX% 
BDI XX% 

10.4 A licitante que deixar de apresentar a composição e a memoria de cálcilo 
BDI, na formula exigida acima, terá a sua proposta desclassificada; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ANAPURUS 
Av. João Francisco Monteles, n2 2001 - Centro Anapurus/MA 

CNPJ: 06.116.461/0001-00 

11. DO JULGAMENTO 
	E-mail: cplanapurus@gmail.com  

11.1. 0 julgamento das propostas sera realizado pelo critério de menor prego 
unitário, sendo observados os valores máximos de referência', 
cada item que compõe a Planilha de Serviços, Anexo II, do Edita 964-
aceitos pela Prefeitura Municipal de Anapurus para a realizas 
dos serviços. 

11.2. Para o julgamento das Propostas de Pregos, a CPL poderá solicitar 
parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Anapurus ou, ainda de pessoas físicas ou jurídicas estranhas 
a ele, para orientar-se na sua decisão. 

11.3. Não se admitirá proposta que apresentar prego do lote ou unitário 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os pregos dos 
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.,., 
ainda que esta Tomada de Pregos não tenha estabelecido limites minim 
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 
própria, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidad 
remuneragão. 

11.4. ik CPL, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento 
da obediência As condições aqui estabelecidas, bem ainda, em seus 
Anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou omissões deste Edital. 

11.5. Havendo duas ou mais propostas com valores iguais, o desempate sera 
feito por sorteio, na própria sessão. 

12. DOS RECURSOS 

12.1. Eventuais recursos contra decisão proferida nesta Tomada de Pregos; 
CPL, na fase de Habilitação ou de Classificação e Julgamento das Prop 
deverão ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, dirigido *IC 
necessariamente entregues e protocolados no protocolo central da 
Prefeitura Municipal de Anapurus - MA, situada no mesmo prédio da CPL, 
sob pena de preclusão. 

12.1.1 Os recursos devem ser apresentados por 
assinados pelos Representantes Legais, ou 
específicos, devidamente constituídos na 
Edital. 

escrito, de forma legível 
Procuradores com poder 
forma do item 4 de 

12.1.2. Não serão considerados os recursos entregues por fax, e-mail o 
do local, data e hora estabelecidas neste Edital. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ANAPURUS 

Av. João Francisco Monteles, n9  2001 - Centro Anapurus/MA 
CNII: 06.116.461/0001-00 

E-mail: cplanapurus@gmaiLcom  
12.2. Após o prazo acima mencionado, no caso de interposição de recursos 

CPL comunicará as Licitantes às razões recursais, por e-mail,'*-- 
contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicag 
sob pena de preclusão. 

12.3. Realizada a análise das razões e contrarrazões de recurso, a CPL poderá 
reconsiderar sua decisão ou, no caso de manutenção da decisão 
encaminhar o recurso para a Autoridade Superior, devidamente informado, 
para decisão. 

3. DA ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

13.1. 0 adjudicatário, cuja convocação se dará dentro do prazo de at 
(cinco) dias Citeis, contados da decisão definitiva do julgamento, de‘? 
comparecer à Prefeitura Municipal de Anapurus, no prazo de 02 (dois) 
úteis após convocado, para assinatura do contrato. 

13.2. 0 prazo para retirar o contrato poderá ser prorrogado, uma vez, por igual 
período, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Prefeitura 
Municipal de Anapurus. 

13.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar, aceitar ou retirar o 
contrato no prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total das 
obrigações assumidas, sujeitando-o as penalidades previstas no Item 16 
deste Edital. 

13.4. Expirado o prazo fixado no subitem 13.1, a Prefeitura poderá convoc 
remanescentes, na ordem de classificação, para os fins ali indicado,s„,, 
igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classifica-d ou revogar a licitação. 

13.5. As Licitantes convocadas na hipótese prevista no subitem 13.4 não ficarão 
sujeitos às penalidades em caso de não aceitação das condições ali 
indicadas. 

14. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

14.1. 0 contrato, que obedecerá às condições estabelecidas neste Edital; 
firmado com a empresa adjudicatária para prestação dos serviços o 
em 12 (doze) meses de execução desta licitação e vigorará pelo 
período, conforme Projeto Básico, Anexo I deste Edital. 

14.1.1. Compete à Administração da Prefeitura Municipal de napurus, 
opção da extensão do prazo do contrato, constante da cláúsula supra, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ANAPURUS 

AV. Joao Francisco Monteles, n2  2001 - Centro Anapurus/MA 
CNPJ: 06.116.461/0001-00 

E-mail: cpLanapurus@gmailcom  

14.1. 0 contrato, que obedecerá às condigeies estabelecidas neste Edital, será 
firmado com a empresa adjudicatária para prestação dos serviços objeto 
em 12 (doze) meses de execução desta licitação e vigorará pelo mesr,h 
período, conforme Projeto Básico, Anexo I deste Edital. 

14.1.1. Compete à Administração da Prefeitura Municipal de Anap 
opção da extensão do prazo do contrato, constante da cláusula 
mediante avaliação periódica, das condições que viabilizara 
extensão. 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. Nas hipóteses de descumprimento parcial ou total das obrigações 
assumidas, ou de infringência de preceitos legais pertinentes, a Prefeitura 
Municipal de Anapurus, poderá garantida ampla defesa, aplicar segundo 'a 
gravidade da falta, as seguintes sanções administrativas: 

15.1.1. Advertência. 

15.1.2. Multa de 0,3% (zero virgula três por cento) ao dia, calculad 
o valor da parcela não cumprida do contrato, considerando a dA'ta 
notificação, até que seja sanada a irregularidade, ou ainda, na 
hipótese do adjudicatário deixar de firmar o contrato dentro do prazo 
estabelecido no subitem 13.1, deste Edital. 

15.1.3. Multa de 10%, calculada sobre o valor do contrato, quando 
decorridos 30 (trinta) dias de atraso no cumprimento das obrigações, 
ou pelo não atendimento à convocação para assinatura do contrato. 

15.1.4. Suspensão temporária do direito de participar de licita 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
superior a 2 (dois) anos. 

15.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar corn 
Administração Pública enquanto perdurarem os mo 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilit 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade que 
concedida sempre que o contratado fizer o ressarciment 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorri 
prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 

15.2. As irregularidades de caráter comercial ou técnico, sujeitas 
penalidades previstas neste item, serão registradas no Cadas 
Prefeitura Municipal de Anapurus. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ANAPURUS 

Av. João Francisco MonteleS, n° 2001- Centro Anapurus/MA 
CNPJ: 06.116.461/0001-00 

E-mail: cpLanapurus@gmail.com  

16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

16.1. 0 pagamento será liberado, de acordo com o cronograma físico-financeiro 
e executivo após aprovação da Divisão de Engenharia da Anapurus. 

16.2. 0 pagamento será creditado em conta corrente da Licitante vencedor 
através de ordem bancária contra qualquer instituição bancária i 
na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do 

• agência, localidade e número da conta corrente em que dev 
efetivado o crédito. 

16.3. A Prefeitura Municipal de Anapurus reserva-se o direito de suspender-o 
pagamento se os serviços prestados estiverem em desacordo com as 
especificações constantes deste Edital e em seus Anexos. 

16.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa da Prefeitura, 
desde que o contratado não tenha concorrido de alguma forma 
para tanto, o valor devido será atualizado financeiramente desde a data 
referida no inciso 17.1. até a data do efetivo pagamento, em que os 
de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês,.:4 
(seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

I=(TX/100)  
365 

EM =IxNx VP, onde: 
I = índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso 

16.5. No ato do pagamento será comprovada a manutenção das co 
iniciais de habilitação quanto à situação de regularidade da empresá 

17. 6A ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL 

17.1. Executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma previs 
art. 73 da Lei no 8.666/93, dispensado o recebimento provisório 
hipóteses previstas no art. 74 da mesma lei. 

17.2. 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não ex 
responsabilidade civil a ele relativa pela sua perfeita execução‘ o cont 

0-410- 
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17.3. Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo contratado, 
processamento da aceitação provisória será de 2 (dois) dias e definitiv 
5 (cinco) dias de prazo, contados da entrada do respectivo requerirng 

. DA SUSTENTABILIDADE 

18.1. Deverá ser observado e acatar, no que couber, as recomendações ti  
INSTRUÇÃO NORMATIVA No 01 do MPOG/SLTI, referente 
sustentabilidade, quando da execução dos serviços. 

19. DAS DISPOSIOES GERAIS 

19.1. Fica assegurado à Prefeitura Municipal de Anapurus o direito de, no 
interesse da Administração, e sem que caibam as Licitantes qualquer tipo 
de reclamação ou indenização: 

19.1.1. Adiar a data de abertura dos envelopes, dando conhecime 
interessados, através de publicação no Diário Oficial da Unia 
antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas antes 
inicialmente marcada. 

19.1.2. Anular, por iniciativa propria mediante provocação de terceiros 
quando houver ilegalidade ou revogar, por interesse público, a 
presente Tomada de Pregos, sempre em despacho fundamentado, a 
qualquer tempo dando ciência aos interessados mediante publicação 
no Diário Oficial da União. 

19.1.3. Alterar as condições deste Edital, desde que fixe prazo, não infe 
15 (quinze) dias para abertura das propostas, a contar da 
publicidade das alterações. 

19.1.4. Inspecionar, na forma do que dispõe o parágrafo terceiro do "a 
43 da Lei 8.666/93, as instalações da empresa licitante, com um 
equipe constituída especialmente para este fim, a qualquer momento, 
durante qualquer fase da licitação, para assegurar a fidelidade das 
informações prestadas. 

19.2. A Prefeitura Municipal de Anapurus poderá, a seu critério exclusi 
acordo com o art. 65, § lo da Lei no 8.666/93, reduzir ou aume 
quantidade do objeto licitado desde que não ultrapasse a 25% ( 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, manti 
mesmas condições estipuladas no presente Edital, sem que cat 

t Contratado qualquer reclamação. 

PMA.TP  002/2019 
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19.3. Caberá à empresa adjudicatária arcar com todos os ônus decorrentes das 
obrigações sociais e fiscais dos empregados necessários à execução dos 
serviços, bem como a aquisição dos materiais e equipamentos adequados 
ao objeto do contrato. 

19.4. A participação nesta Tomada de Pregos implicará na aceitação integral e 
irretratável das normas deste Edital, bem como na observância dos 
preceitos legais e regulamentares pertinentes. 

19.5. Nos casos omissos neste Edital, prevalecerão os dispositivos 
8.666/93, independentemente de sua menção expressa no presente 

19.6. Fica eleito o Foro da Comarca de Brejo/MA, para dirimir possíveis 
decorrentes deste procedimento licitatório. 

19.7. 0 presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante 
vencedora, são partes integrantes do Contrato, independentemente de 
transcrição. 

19.8. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela 
Comissão Permanente de Licitação - CPL/PMA, com base na Lei Federal. 
8.666/93. 

190. E facultada à COMISSÃO ou à Autoridade Superior, em qualquer 
1," licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou comple 

a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento 
informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

19.10. Os licitantes deste processo sujeitam-se a todos os seus termos, 
condições e normas, especificações e detalhes, que se comprometem p 
cumprir plenamente, independentemente de qualquer manifestação escrita 
ou verbal. 

19.11. Fica assegurado à PMA/MA o direito de no interesse da Administraçã 
anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a pr 
licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vig 

I. 
49I12. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimida 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da lici 

19.13. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, sal 
motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela omiss5 

19.14. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato supe enien 
impeça a realização do certame na data marcada, a 	são será 

ti* 
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automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequen 
mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que nã 
comunicação da Comissão em contrário. 

19.15. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-6 o dia do 
inicio e incluir-se-6 o dia do vencimento. 

19.16. 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará 
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua 
qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização 
da sessão pública da Licitação. 

19.17. No julgamento das propostas de pregos e dos documentos de habil  
poderão ser sanados erros ou falhas que não alterem a substán 
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante de 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-1 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

19.18. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito 
contratação. 

19.19. Este edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na 
Comissão Permanente de Licitação - CPL/PMA, situado no endereço 
epígrafe a este Edital, de segunda à sexta-feira, no horário das 08:0,0 
12:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
mediante o recolhimento da importância de R$ 20,00 (vinte reais) 
exclusivamente, através de Documento de Arrecadação Municipal - 

19.19.1. As eventuais alterações e esclarecimentos aos termos, do Edital sér 
repassados somente aos adquirentes que procederem de acordo com o 
item seguinte. 

19.20. Ao adquirir o edital, o interessado deverá declarar o endereço em que 
receberá notificação e ainda comunicar qualquer mudança posterior, sob 
pena de reputar-se válida a notificação encaminhada ao endereço 
fornecido. 

19.21. Caso seja necessária a interrupção da sessão, os auto 
ficarão sob a guarda da Comissão, que designará 
continuação dos trabalhos. 

19.22. As licitantes poderão solicitar informações adicionais, e entua en 
necessárias, sobre o certame junto a Comissão Permanente s - Licitação 
CPL/PMA, no endereço epígrafe a este Edital, de segú da à sexta- el 	no 
horário das 08:00 às 12:00 horas, obedecidos os segui es critérios: 

no 

".• La"' 
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19.22.1. Não serão levadas em consideração pela COMISSÃO, quaisquey 
consultas, pedidos ou reclamações relativas ao Edital, que não tenham sido 
formuladas por escrito e devidamente protocoladas ou por fax, até 02 
(dois) dias úteis depois da data de publicação do edital. 

19.22.2. Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais e 
partes. 

•1922.3. Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a o 
demais interessados que tenham adquirido o presente Edital. 

19.23. Integram o presente Edital, independentemente de transcrição, seus 
Anexos. 

Anapu 	MA, 10 de Maio de 2019. 

LUCIA 
Presidente da Com 

Prefeitura 

GOMES 
rmanente de Licitação 

de An purus 
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PROCESSO No 22041523/2019 - PMA 

TOMADA DE PREÇOS No 002/2019 

ANEXO I 

tojeto completo, Planilha OrçamentS 
Cronograma Financeiro e Plantas 

(anexo) 

1.1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ANAPURUS 

Av. João Francisco Monteles, n2  2001 - Centro Anapurus/MA 
CNPJ: 06.116.461/0001-00 

E-mail: cpLanapurus@gmail.com  

PROCESSO N° 22041523/2019 - PMA 

TOMADA DE PREÇOS No 002/2019 

ANEXO II 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Por este instrumento particular credenciamos nosso(a) representanté 
Sr(a) 	 portador(a) do CPF n 

e 	carteira 	de 	identidade 

n.° 	  expedida em 	 por 

	 , estado civil 	 a quem conferimos amplos e 
especiais poderes para fins e efeitos da licitação referente a TOMADA DE PREÇOS 
NO 	/201_, podendo o mesmo interpor recursos, renunciar o direito de recorrer, 
protestar, assinar documentos, entre eles as atas das sessões públicas de abertura 
e julgamento da licitação e tudo mais que se fizer necessário ao perfeito e, 
cumprimento deste mandato. 

Local e data 

Assinatura 
(nome completo número da identidade do declarante) 

(em papel timbrado da Licitante) 

PMA.TP. 002/2019 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ANAPURU 
Av. Joao Francisco Monteles, n° 2001 - Centro Anapurus/ 

CNII: 06.116.461/0001-00 
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PROCESSO No 22041523/2019 - PMA 

TOMADA DE PREÇOS No 002/2019 

ANEXO III 

MODELO 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM 0 EDITAL 

DECLARAMOS, para todos os efeitos legais, que ao apresentar uma proposta, com 
pregos e prazos indicados, estamos de pleno acordo com as condia-
estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicinapk 
ritegralmente. 

4 

Local e data 

Assinatura 
(em papel timbrado da Licitante) 

at 

PMA TP 002/2019 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ANAPURUS 

Av. João Francisco Monteles, n2 2001 - Centro Anapurus/MA 
CNPJ: 06.116.461/0001-00 

E-mail: cpLanapurus@gmail.com  

PROCESSO N° 22041523/2019 - PMA 

TOMADA DE PREÇOS No 002/2019 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(Identificação da Licitação) 
(Identificação completa do representante da licitante), etn 

como 
representante devidamente constituído de (Identificação completa da licita 
kio Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do cl 

item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), decla 
pgnas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

• (a) a proposta apresentada 'para participar da (identificação da lid 
foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo 
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da 
(identificação da licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, inf 
ecisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identifica 
itação) quanto a participar ou não da referida licitação; 
• (d) que o conteúdo da .proposta apresentada para partici 

(identificação da licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indireta Tk  
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato ea 
(identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

• • 	(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da 
(identificação da licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

• informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes 
da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta'ação e 
que detem plenos poderes e informações para firmá-la. 
	 ,em 	de 	 de 

.4, 

tit 

: 

prfsentante legal da licitante/ consórcio, 
ntjficação completa). 

(em papel timbrado da Licitante) 

no âmbito da licit 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ANAPURUS 

Av. Joao Francisco Monteles, ng 2001 - Centro Anapurus/MA 
CNPJ: 06.116.461/0001-00 

E-mail: cpLanapurus@gmail.com  

PROCESSO No 22041523/2019 - PMA 

TOMADA DE PREÇOS No 002/2019 

ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÕES 

DECLARAMOS, que não estamos impedidos de contratar com a Administrag 
Pública, nem suspensos de participar de licitação. 

DECLARAMOS, também, sob pena da Lei, que não utilizamos mão-de-obra direta 
ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos 
noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utilizamos, para qualquer 
trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, 
exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conform 
disposições do artigo 70, XXXIII, da Constituição Federal de 1988, L 
:666/93 e da Lei 9.854, de 27.10.1999, regulamentada pelo Decreto no 4. 

09.2002. 

Local e data 

Assinatura 
(em papel timbrado da Licitante) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ANAPURUS 

Av. João Francisco Monteles, n° 2001 - Centro Anapurus/MA 
CNPJ: 06.116.461/0001-00 

E-mail: cpl.anapurus@gmail.com  

PROCESSO No 22041523/2019 - PMA 

TOMADA DE PREÇOS No 002/2019 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(razão social da empresa) 
no 

r'pedio 	de 	seu 	representante 	legal, 	o 
portado 

Carteira de Identidade no 	 e do 
no 	  . , 

, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta 
• ‘ empresa, na presente data, e considerada: 

) Microempresa, conforme inciso I do artigo 30  da Lei Complementar no 12$, 
de 14/12/2006. 

) Empresa de Pequeno Porte, conforme inciso II do artigo 30  
Complementar no 123, de 14/12/2006. 

:t 

ri 

4-4 

scrita 
9 

' ▪  Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qua quer 
hipóteses descritas no § 40, do artigo 30, da Lei Complementar no 123, de 14 de , 

dezembro de 2006. 

Local e data 

Assinatura 
(em papel timbrado da Licitante) 
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PROCESSO No 22041523/2019 - PMA 

TOMADA DE PREÇOS No 002/2019 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

ESTO para fins de participação na Tomada de Pregos no 00J201_,. 
pr'esa 

• CNP) no 

Endereço 	  

Fax 	  

epresentada por 	  
mp.areceu ao local, no dia e horário abaixo discriminados, S 

pnqueado(a) vistoria em todas as dependências, tendo se inteirado 
condições gerais, bem como lhe foram esclarecidas todas as dúvidas 
execução dos serviços objeto desta licitação. 

Representante da Empresa 

PMA.TP. 002/2019 

Local e data 

Representante da PMA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ANAPURUS 

Av. Joao Francisco Monteles, n° 2001- Centro Anapurus/MA 
CNPJ: 06.116.461/0001-00 

E-mail: cpl.anapurus@gmail.com  

PROCESSO No 22041523/2019 - PMA 

TOMADA DE PREÇOS No 002/2019 

ANEXO VIII 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Pelo presente instrumento, A PREFEITURA MUNICIPAL 
ANAPURUS - PMA, entidade de direito público, inscrita no CNPJ sob o No 
	 , com sede na cidade de Anapurus/MA, localizada na Avenida João 
Francisco Monteles, no 2001, Centro, Anapurus-MA, neste ato representada peto 
seu Secretário, o Sr. 	 , brasileiro, casado, 
residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF no 	  e RG no ---- 

, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado 
a Empresa 	 inscrita no CNPJ sob o no 	 
estabelecida à Rua 	 , representada 
seu(ua) 	 , o(a) 5r0(a) 	 , (descrever 
acionalidade, estado civil, profissão), portador(a) do CPF n0 	 

; 	no 	residente 	e 	domiciliado(a) 
	 ; doravante denominada simple 

CONTRATADA, submetendo-se as partes às disposições constantes nos termos 
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto no 7.983, de 8 de abril de 
2013, aplicando-se também os procedimentos determinados pela Lei 
Complementar 123/2006, resolvem celebrar o presente Contrato para execução de 
determinada obra, tendo em vista o resultado da licitação procedida na modalidade 
Tomada de Pregos n° 002/2019 — CPL/PMA, oriunda do Processo Administrativo n0  
	- Sec 	 , Adjudicação no 	J201_ e Homologação datada de 

/ 	/201_, mediante as Cláusulas e condições seguintes: 

LAUSULA PRIMEIRA -OBJETO  
1, 	I 

(5 objeto do presente contrato é a contratação de empresa especiali 
execução dos serviços de engenharia para reforma de escolas da zona 

' interesse da Administração Pública de Anapurus, conforme espec 
constantes do Projeto Básico (Anexo I) do Edital da Tomada de Pr 
002/2019, bem como a Proposta da CONTRATADA, datada de . 

: instrumentos estes que passam a integrar e complementar o presente c ntra'‘o, 
independentemente de transcrição. 

CLAUSULA SEGUNDA - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

Tp; 002/2019 
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Av. Joao Francisco Monteles, n° 2001 - Centro Anapurus/M 

CNPJ: 06.116.461/0001-00 
E-mail: cpl.anapurus@gmail.com  

	

2.1. 	 DESCRIÇÃO 
2.1. Todos os procedimentos técnicos adotados para a execu 
serviços de engenharia necessários para a consecução do objet 
detalhados no Caderno de Execuções Construtivas, parte integ 
APENDICE C do Projeta Básico (Anexo I) e deverão esta 
conformidade com as Normas Brasileiras da ABNT pertinentes. 

	

2.2. 	 GARANTIA 
2.2.1. A CONTRATADA fica ciente de que os serviços terão garantia de 
12 (doze) meses, a contar da data de atestação da última fatura peta 
Divisão de Engenharia. 

CLAUSULA TERCEIRA -OBRIGAC6ES DA CONTRATADA 

Constituem obrigações da CONTRATADA: 

	

3.1. 	 Cumprir todas as especificações, encargos e obr 
descritas no Edital da Tomada de Preços no 002/2019 e seus 
que para todos os efeitos integram este instrumento; 

	

3.2. 	 Fornecer todos os materiais necessários, que deverão ser de 
primeira qualidade, de acordo com as normas vigentes e que serão 
previamente submetidos à aprovação da fiscalização. 

	

3.3. 	 Fornecer todos os equipamentos, ferramentas e mão-de- 
obra especializada, assumindo todos os custos e encargos trabalhistas, 
securitários e previdenciários. 

	

3.4. 	 Cumprir todas as leis, regulamentos, normas e posturas em 
vigor, concernentes aos serviços sob sua responsabilidade, arcandb 
com quaisquer taxas, emolumentos, infrações, multas e obri 
contra terceiros. 

	

3.5. 	 Tomar todas as precauções para garantir a integri 
prédio e de seus componentes, bem como a segurança de 
responsabilizando-se por todos os danos causados, em conseque 
de atos ou omissões de seus funcionários, durante a execução do`g 
serviços. 

	

3.6. 	 Assumir as responsabilidades sobre a execução das etapas 
dos serviços por ela sub-empreitados. 

	

3.7. 	 Executar eventuais etapas, não consta es destas 
especificações, mas inerentes à natureza da obra contra 	a, já que 
trata-se de imóvel antigo. 

	

3.8. 	 Restaurar com perfeição todas as áreas danifica. 	dura; 
"Gtv."4tv a realização das obras, com os respectivos acabamentos. 

	

3.9. 	 Fornecer aos seus funcionários uniformes, 
identificação, e todos os equipamentos de seguranç' neces 
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3.10. 	 Indicar um representante formalmente credenciado, 
deverá permanecer no local, servindo de interlocutor entre 
CONTRATADA e a fiscalização. 

3.11. 

	

	Manter no local um diário, com informações detalhadas das 
principais ocorrências. 

3.12. 

	

	Informar horário de trabalho, que só poderá ser modificado 
com prévia autorização da fiscalização. Em caso de necessidade de 
trabalho em fins de semana, feriados ou em horário noturno, tal fato 
deverá ser comunicado à fiscalização, com 48 horas de antecedência. 

3.13. 

	

	Retirar imediatamente do local, qualquer funcionário 
torne inconveniente ou incapaz de bem executar suas atribuig6 

3.14. 

	

	Manter o local limpo, reunindo em uma só are 
material de entulho, que deverá ser retirado semanalmente. 

3.15. 

	

	Após a execução das obras, o local deverá ser en 
completamente limpo e desimpedido, pronto para ser ocupado peta 
CONTRATANTE. 

• 3.16. 

	

	A aceitação final só sera dada após a constatação da 
perfeita qualidade dos serviços executados. 

3.18 - 	providenciar junto ao CREA, a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART, em relação aos serviços ora contratados, 
apresentando de imediato o respectivo protocolo de requerimento. 

LAUSULA QUARTA - OBRIGACõES DA CONTRATANTE 

!4.1. 	 Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRAf 
local da execução dos serviços; 

4.2. 

	

	 Colaborar com a CONTRATADA, prestando as informações 
e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou 
responsável técnico da CONTRATADA; 

CLAUSULA QUINTA - VALOR 

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços executados, o 
R$ 	  
onformidade com o cronograma físico-financeiro e executivo, após a apr 
Viso de Engenharia da CONTRATANTE; 

0 pagamento sera creditado em conta corr 
CONTRATADA, através de ordem bancária contra 
instituição bancária indicada na proposta, devendo para sto ficar 
explicitado o nome do Banco, agência, localidade e úmero a conta 
corrente em que deverá ser efetivado o credito. 

4 

11 
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A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o 
pagamento se os serviços prestados estiverem em desacordo com as 
especificações constantes deste Edital e em seus Anexos. 

Para atender as despesas decorrentes deste contrato, classifica 
dotação orçamentária: 02 Poder Executivo; 08- Secretaria Muni 
Educação; 12.361.0007.2.035; Manutenção e Funcionamento 
Fundamental 40%; 4.4.90.51.00 Obras e Instalações. 

	

5.3. 	 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa 
CONTRATANTE, o valor devido será atualizado financeiramente, em 
conformidade com o subitem 17.4 do Edital da Tomada de Pregos it) 
003/2019; 

	

5.4. 	 A CONTRATADA não poderá pleitear junto •6 
CONTRATANTE quaisquer pagamentos motivados por eventuais falhas 
ou erros contidos em suas propostas comerciais; 

	

5.5. 	 No ato de pagamento previsto no item 6.1, serão verific 
as condições iniciais de habilitação da CONTRATADA, qu 
regularidade de sua situação, como condição para a liberação c( 
respectivo. 

	

5.6. 	 A CONTRATADA deverá apresentar a CONTRATAN 
fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo corn 

cada produto elaborado e devidamente aprovado para cada 
localidade, conforme apresentado na Proposta. 

	

53. 	 A primeira fatura dos serviços só será paga com ,a 
apresentação da cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - 
ART dos serviços referentes ao contrato, para elaboração de registeo 
junto ao CREA-MA / CAU-MA, bem como documentos 
comprovem que os serviços foram inscritos no INSS. 

	

5.8. 	 0 planejamento e a execução de cada 
trabalho deverão ser conduzidos in loco de 
cumprimento harmônicO do cronograma físico 
deste Contrato. 

	

5.9. 	 Os pagamentos dos serviços serão fetuados 
parceladamente, definidos  nos Relatórios, apresentados to- orme 
exigência no Termo de Referência e devidamente atesta'.. estes 
serviços pela Fiscalização da CONTRATANTE, mesi-Le .a 
apresentação da fatura, nota fiscal, em conformidade co Nb o 

uma das et 
modo a gar 
do valor dd-o, 

Cronograma Físico-Financeiro dos serviços. 
5.10. 	0 prazo para pagamento dos serviços ex 

superior a trinta (30) dias, contados da data da 
cutados 

•resenta 
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fatura, nota fiscal, atesto dos serviços e termo de receb 
definitivo dos serviços executados. 

sit. 	Para o pagamento das medições a CONTRATADA 
apresentar juntamente com a Nota Fiscal e Fatura, as Certidões 
Regularidades com o INSS, FGTS, CNDT e Fazenda Federal assim 
como a comprovação do pagamento dos encargos previdenciários 
resultantes da execução deste CONTRATO, com a apresentação da 
Guia de Recolhimento do INSS e do FGTS referente ao mês 
imediatamente anterior à solicitação do pagamento de acordo corn .o 

disposto no art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 e cópia 
da folha de pagamento ou contracheque dos empregados 
trabalham na execução deste Contrato. 

5.12. 	Nenhum pagamento será efetuado a CONTR,t: 
enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação 
tenha sido imposta em 'virtude de penalidade ou inadimplência, 
que isso gere direito ao pleito de revisão de preços ou correg 
monetária. Sendo que quando da medição final ainda será necessário 
a apresentação das certidões fiscais quando da habilitação do 
certame e apresentação de quitação do ISSQN. r.0 

CLAUSULA SEXTA - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACÃO 
• 

6.1. 	 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por 
representante da CONTRATANTE especialmente designado por meio 
especifico, doravante denominado "Fiscal do Contrato", poden 
auxiliado por profissionais do quadro da CONTRATANTE e/ou de emp5cp  
profissional especializado a ser contratado para esse fim. 

CLAUSULA SÉTIMA - PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUCAO 

7.1. 	 0 presente Contrato vigorará pelo período de 12 (doze) 
meses, e sua execução será de 90 (noventa) dias conforme Proj to Básico, 

Anexo I deste Edital. 
7.2. 	 Compete à CONTRATANTE, a opção da extensão do prazo 

do contrato, constante da cláusula supra, mediante avaliação per 	a, das 

condições que viabilizará tal extensão. 

AySULA OITAVA - PENALIDADES 

8..1. 	 Nas hipóteses 'de descumprimento par "al ou 
obrigações assumidas, ou de infringência de preceitos leg is perti 

I :Soo,- t000 
• 0,17.4" 
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CONTRATANTE, poderá garantida ampla defesa, aplicar segundo 'a 
gravidade da falta, as seguintes sanções administrativas: 

8.1.1.Advertencia. 
8.1.2.Multa de 0,3% (zero virgula três por cento), ao dia calculada 
sobre o valor da parcela não cumprida do contrato, considerando a 
data da notificação, até que seja sanada a irregularidade, ou ainda, 
na hipótese do adjudicatário deixar de firmar o contrato dentro do 
prazo estabelecido no subitem 13.1 do Edital da Tomada de Pre o 
003/2019. 
8.1.3.Multa de 10%, calculada sobre o valor do contrato, 
decorridos 30 (trinta) dias de atraso no cumprimento das °brigs,- - 
ou pelo não atendimento h convocação para assinatura do contr. er;,, 
8.1.4.Suspensão temporária do direito de participar de licita0esfr 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos. 
8.1.5.Declarageo de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a propria 
autoridade que aplicou a penalidade que será concedida sempre que o 
contratado fizer o ressarcimento à Administração pelos prejuízoso  
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com 
no item anterior. 

8.2. 	 As irregularidades de caráter comercial ou técnico, 
às penalidades previstas neste item, serão registradas no SICAO 

CLAUSULA NONA - RESCISÃO 

10.1. 0 presente Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, de 
pleno direito, nos casos especificados na Lei n° 8.666/93, 
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, cabendo, ainda .6 
Contratada indenizar a CONTRATANTE seu efetivo prejuízo, por eventual 
dano a que se tenha dado causa, caso a CONTRATADA descumpra 

quaisquer de suas Cláusulas. 
10.2. 	 Poderá também este contrato ser rescindido por 

acordo entre as partes, firmando-se, então, Termo de RescisTh 
suas condições venham a ser especificadas. 

CLAUSULA DÉCIMA - ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL 

orma 
s-bim nto 

10.1. 	Executado o contrato, o seu objeto será recebido 
prevista no art. 73 da Lei no 8.666/93, dispensado o re 
provisório nas hipóteses previstas no art. 74 da ' esma lei. 



,:tes 
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10.2. 	 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato 
não exclui a responsabilidade civil a ele relativa pela sua perfeita 

execução do contrato. 

	

10.3. 	 Salvo se houver exigência a ser cumprida 

isma :4. A, 

CONTRATADA, o processamento da aceitação provisória sersetct- iv- 
(dois) dias e definitiva de 5 (cinco) dias de prazo, contados da 
do respectivo respectivo requerimento 	 -{t 

CLAUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - SUSTENTABILIDADE 

 

11.1 A CONTRATADA deverá acatar, no que couber, as recomendações da 
INSTRUÇÃO NORMATIVA No 01 do MPOG/SLTI, referente à sustentabilidade, 

quando da execução dos serviços. 

CLAUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - 	PUBLICACÃO 

12.1. Este contrato será publicado pela CONTRATANTE no Diário 
t União, de acordo com o disposto no Parágrafo Primeiro, do art. 61, 

No 8.666/93. 

• CLAUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES  

13.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, consoante dispõe a Lei Federal no. 8.666/93. 

CLAUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO REAJUSTAMENTO 

 

$ 14.1 	 0 valor deste contrato permanecerá por força da 
10.192, de 14 de fevereiro de 2001, irreajustável durante o perk) 
(doze) meses. Após esse período os mesmos poderão ser reajustathis 
mais ou para menos, de acordo com a variação do indice da construção 
civil disponibilizado pela FGV, com a aplicação da seguinte fórmula de 
reajuste: 

xl 

Ii-lo 
R - 	xV 

onde: 
R = Valor do Reajuste procurado 
i = indice relativo à data do reajuste. 

= Indice inicial, refere-se ao índice correspondente à dat da en 

pc)sta da licitação. 
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kr- Valor contratual da obra. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA 

15.1 	 Fica eleito o foro da Comarca de Brejo, Maranhão, para 
dirimir quaisquer questões oriundas da execução deste contrato. 

Assim ajustadas, obrigando-se por si e sucessores, as partes firmam o 
presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as 

• testemunhas abaixo 

Anapurus, 	  

Presidente da CONTRATANTE 

Representante Legal da CONTRATADA 

estemunhas: 

FORO 

.•01. 

Nome: 
	 Nome: 

• CPF: 
	 CPF: 
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INTRODUÇÃO 

01 - OBJETIVO: 

0 presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, tipos de materiais, bem 
como as normas para execução das obras de "REFORMAS EM ESCOLAS NO MUNICÍPIO 
DE ANAPURUS- MA", a serem executadas nas seguintes edificações: 

I REFORMA GE BENVINDO LOPES- POVOADO CABECEIRA DO SAO GONÇALO 

2 REFORMA GE SAO JOSÉ- POVOADO MACACOS 

3 REFORMA GE ANTONIO SABINO DE SOUSA. POVOADO MORAES 

4 REFORMA GE JAFtBAS PASSARINHO- POVOADO ANGICAL 

5 REFORMA GE SAO JOSÉ • POVOADO SAO JOSÉ 

6 REFORMA GE DUQUE DE CAXIAS- POVOADO VEREDA I 
7 REFORMA GE ISAAC FRANCISCO MONTELES- POVOADO BANDEIRA 

8 

9 

REFORMA GE sAo DOMINGOS- POVOADO RECANTO 

REFORMA GE MÃE IDALINA• POVOADO FORMIGA II 

02 - INTERVENÇÕES: 

As dependências receberão as seguintes intervenções: 

Reforma geral, com recuperação de revestimentos, pavimentação, cobertura, esquadri-
as, instalações elétricas e hidrossanitárias. 

03 - GENERALIDADES: 

As edificações foram erguidas predominantemente com estruturação em concreto ar-
mado e fundações em alvenaria de pedra argamassada. 
A alvenaria é em tijolos de barro. 

A Cobertura encontrada é em telhas cerâmicas do tipo canal sobre madeiramento. 
As janelas são em madeira, conforme listado em projetos.. 
As portas internas serão em madeira, de lei do tipo almofada, conforme dimen .ães 
apresentadas em projeto. 
0 piso interno da maioria das ESCOLAS será em placas cerâmicas de alta resistênci As 
paredes dos banheiros, da cantina, da cozinha e de zonas especificas da fachada 
beram cerâmica, após receber chapisco e embogo„ sendo o restante rebocado 
sanitários e nas cozinhas, as paredes serão revestidas em cerâmica. 
As instalações prediais serão do tipo convencional, com tubulações em PVC, tant 
Agua, quanto para esgoto. 
A instalação elétrica será composta de eletrodutos em PVC rígido, conduzindo s e 
cabos, dependendo de sua localização. 0 quadro de distribuição e seus respectivos dis-
juntores de proteção, barramentos de cobre eletrolitico e etc., serão de ex lente qua- 



lidade, equivalentes A Siemmens ou Eletromar e serão dotados de etiquetas 
ficação dos circuitos obrigatoriamente. De acordo com normas do Corpo de 
e a NBR 5419 serao instalados no Prédio Escolar sistema de pára-raios tipo 
completo com aterramento e cabo de 25mm2  com ponta captora e descida para terra. 
As luminárias serão basicamente do tipo fluorescentes com calha aberta conforme pro-
jeto 

Maiores detalhes sobre a construção dos prédios, poderão ser verificados no capitulo 
"Descrição dos Serviços". 

et 

• 



CONDIÇÕES GERAIS 

1. INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS: 

No caso de divergência de interpretação entre documentos fornecidos, será obedecida 
a seguinte ordem de prioridade: 

• Em caso de divergência entre as especificações e os desenhos fornecidos deverá ser 
consultado o proprietário. 

• Em caso de divergência entre projetos de escalas diferentes, prevalecerão sempre 
os de maior escala. 

• Em caso de divergência entre projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os 
mais recentes. 

• Em caso de divergência entre cotas e suas dimensões em escala, prevalecerão sem-
pre as primeiras. 

• 
2. FISCALIZAÇÃO E DOCUMENTOS DA OBRA: 

O Proprietário designará para acompanhamento das obras, engenheiros, arquitetos e 
seus prepostos, os quais serão credenciados junto à Contratada e que serão chamados 
"FISCALIZAÇÃO". 
Esta Fiscalização terá plenos poderes para decidir sobre questões técnicas e burocráti-
cas da obra sem que isto implique transferência de responsabilidade sobre a execução 
da obra, a qual será única e exclusivamente de competência da Contratada. 

Obriga-se ainda a Contratada a manter no canteiro de obras um livro denominado "DI-
ÁRIO DE OBRAS", preenchido pelos responsáveis pela fiscalização, em três vias, onde 
se anotarão os serviços em execução no dia, condições de tempo, efetivo diário quais-
quer outras anotações julgadas oportunas pelos responsáveis. 

A contratada terá acesso a este livro, podendo também nele escrever tudo que julgar 
pertinente, a qualquer tempo. 
Todas as comunicações e ordens de serviço, tanto da Contratada, quanto da Fiscaliza-
ção, só serão levadas em consideração se contidas no "Diário de Obras". 

3. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS: 

0 local para instalação do canteiro de obras será estudado de comum acordo e tre a 
Fiscalização e a Contratada, sendo localizado onde melhor se aprouver, se possiv sem 
a interferênda com a execução dos serviços. 



A localização das instalações provisórias deverá obrigatoriamente levar em 
o fluxo de entrada e saída de materiais e pessoal, de modo a não prejudi 
mento da obra. 

4. CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE: 

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade, sendo 
rejeitados aqueles que não se enquadrarem nas especificações fornecidas. 

Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente 
a Fiscalização a respeito de sua utilização. 

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Relação das Plantas 

1. Arquitetura: 

01 - SERVIÇOS GERAIS 

1.1 - BARRACÃO:  

1.1.1 - Generalidades: 

A localização do barracão de obras sera definida em comum acordo entre Fiscalização e 
a Contratada. A distribuição interna dos compartimentos será estabelecida pela Contra-
tada em função das necessidades da obra. 

• A edificação do barracão deverá atender As prescrições impostas pelo Ministério do 
Trabalho, no que se refere a higiene e conforto. 

1.1.2 - Especificações: 

O barracão de madeira sera confeccionado com madeira de 3,  estruturada por pe as 
de madeira, seção  3x3". 

O piso deverá ser em cimentado simples, traço 1:4. 

0 telhado será em telhas de fibrocimento, onduladas. 

Nos banheiros e vestiários de operários, deverá ser previsto equipamento sanit 
compatível com as necessidades determinadas pelo ministério do trabalho. 



A Contratada deverá ainda prever vãos de iluminação e ventilação suficiente 
forto dos ambientes. 

Toda madeira deverá ser pintada com tinta a óleo ou PVA Látex. 

Após a conclusão dos serviços será providenciada a desmontagem das edificações sen-
do recuperado o local onde o mesmo for instalado. 

1.1.3 - Aplicação: 

Em área a ser definida quando da execução dos serviços, e de acordo com as necessi-
dades da obra. A contratada poderá construir quantos barracões julgar conveniente, 
desde que isto não constituía custos A contratante. 



1.2.3 - Aplicação: 

Serão efetuadas com o objetivo de se permitir a correta execução dos serviços que 
compõem a obra. 

1.2 - INSTALACÓES PROVISÓRIAS:  

1.2.1 - Generalidades: 

Caberá à Contratada o fornecimento e a execução de todos os serviços nece nos, 
bem como o pagamento de todas as taxas decorrentes para obtenção das ligações pro-
visórias de água, esgoto e energia, quando se fizerem imprescindíveis à execução da 
obra. 

Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com as exigências da municipa-
lidade local, sendo a Contratada a Unica responsável pelo eventual não cumprimento de 
qualquer solicitação legal. 

A Contratada será ainda a responsável pelo pagamento das despesas de consumo des-
tas ligações durante o período da obra. 

• 
A Contratada providenciará ainda o desligamento das instalações provisórias tão logo as 
ligações definitivas entrarem em funcionamento. 

1.2.2 - Especificações: 

As ligações provisórias de água serão executadas com tubos e conexões de PVC rígido, 
sendo os reservatórios em fibrocimento, com capacidade calculada para atender a de-
manda da obra. A ligação será efetuada a partir da instalação de água que atenderá ao 
prédio. 

As ligações provisórias de esgoto serão executadas também em tubos e conexões de 
PVC rígido. Também neste caso a ligação será conectada à rede de esgoto que atende-
rá ao prédio, se houver. Caso não haja rede no local, a Contratada deverá providenciar 
fossa. 

As ligações provisórias de energia serão executas com fios e cabos com isolamento 

• 
termoplástico, protegidos por eletrodutos de PVC rígido. Cada equipamento que neces-
sitar de energia deverá ter sua proteção  por meio de chaves blindadas, sendo os circui-
tos protegidos por disjuntores termo magnéticos. 



1.3 - PLACA DE OBRA: 

1.3.1 - Generalidades: 

A Contratada deverá obedecer as normas estabelecidas pelos Conselhos Regionals e 
Federal pertinentes ao assunto. 

Será obrigatória a colocação pelo menos de duas placas de obra, sendo uma do órgão 
Contratante e outra da própria Contratada. 

1.3.2 - Especificação: 

0 material de confecção destas placas ficará a critério da Contratada, desde que se 
apresente durável e de fácil identificação. 

Antes do inicio da obra o Contratante enviará à Contratada o modelo de placa do pró-
prio órgão, para que esta providencie a imediata confecção e colocação da placa em 
local a ser determinado. 

Após a conclusão do serviço, as placas deverão ser retiradas e a do Contratante deverá 
ser entregue a este, a seu critério. 

1.3.3 - Aplicação: 
} 

I 
As placas de identificação da obra serão colocadas em local de fácil visualização, de 
comum acordo entre fiscalização e a Contratada. 	 / 

• 



1.4 - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS: 

1.4.1 - Generalidades: 

A Contratada obriga-se a empregar todas as ferramentas e equipamentos necessarios 
boa execução dos serviços. Para sua utilização, deverão ser observadas todas as reco-
mendações com relação a segurança do trabalho contidas nas normas do Ministério do 
Trabalho. 

A Contratada deverá verificar periodicamente as condições de uso dos diversos equi-
pamentos, não se admitindo atraso no cumprimento de etapas em função de falta ou 
mau funcionamento de qualquer equipamento. 

Caso seja necessário o uso de algum equipamento que não seja da propriedade da 
Contratada, esta será obrigada a alugá-lo imediatamente, visando não se observar atra-
sos na execução dos serviços. 

1.4.2 - Espedficações: 

Os equipamentos e ferramentas serão empregados de acordo com as necessidades dos 
serviços. 

Deverão ser previstos a critério da Contratada, a localização dos equipamentos fixos, 
tais como betoneiras, serra circular, etc. 

Os equipamentos somente poderão ser operados por profissionais especializados, a fim 
de se evitar acidentes. 

1.4.3 - Aplicação: 

Em confecção de concreto, forma, armação, serralharia, instalações em geral, etc. 



1.5 - EOUIPAMENTOS DE SEGURANÇA: 

1.5.1 - Generalidades: 

A Contratada se obriga a manter na obra todos os equipamentos de proteção individual 
- "E.P.I" - necessários à execução dos serviços, sendo estes em bom estado de conser-
vação. 

Serão observadas as normas pertinentes ao assunto, tais como a "NR-16". 

Fica estabelecido ainda que o Contratante não poderá ser responsabilizado por qual-
quer acidente ocorrido em execução de algum serviço da obra. 

1.5.2 - Especificações: 

Serão utilizados todos os equipamentos classificados como "E.P.I", tais como, capace-
tes, óculos contra impacto e soldas, 

luvas de raspa, luvas de borracha, protetor auricular, botas, cintos de segurança e uni-
forme completo, além de outros que se fizerem indispensáveis. 

Deverá ainda ser previsto no canteiro de obras a colocação de extintores de incêndio 
em locais estratégicos. 

1.5.3 - Aplicação: 

Os "E.P.I" serão empregados de acordo com as normas do Ministério do trabalho e com 
o nivel de proteção necessários A execução da obra. 

e 



1.6 - ADMINISTFtACit0 LOCAL: 

1.6.1-Generalidades: 

As obras serão obrigatoriamente dirigidas por engenheiro ou arquiteto residente, po-
dendo a pedido da Fiscalização permanecer integralmente no canteiro de obras. 

Pelo engenheiro ou arquiteto residente deverão ser feitas todas as comunicações entre 
a Fiscalização e a Contratada. 

Será obrigatória também a presença, no canteiro de obras, de um mestre de obras com 
experiência comprovada, bem como profissionais para outras funções tais como vigilân-
cia, serviços de escritórios, distribuição e guarda de ferramentas e outros mais necessá-
rios. 

Também poderá a Fiscalização, a seu critério, exigir a substituição de qualquer profissi-
onal que não esteja se portando de acordo com a posição que ocupa. 

1.6.2-Especificações: 

Serão empregados profissionais em número compatível com o bom andamento dos ser-
viços, de comum acordo com a Fiscalização. 

A vigilância do canteiro de obras será de exclusiva competência da Contratada, não ca-
bendo ao Contratante nenhuma responsabilidade sob qualquer fato ocorrido neste sen-
tido. 

1.6.3 - Aplicação: 

Durante todo o período de execução da obra. 

 	Y 



1.7 - ALUGUEL DE ANDAIMES: 

1.7.1 - Generalidade: 

A Contratada deverá se precaver de possíveis acidentes quando da montagem e des-
montagem. 

Os andaimes quando aplicados em fachadas deverão estar solidamente fixados ao pré-
dio e ao piso, sendo essa fixação periodicamente verificada pela Contratada. 

O trânsito nos locais onde os andaimes estiverem montados será evitado na medida do 
possível, a fim de que não se verifique nenhum acidente. 

Nenhum operário poderá permanecer sobre os andaimes sem os equipamentos de se-
gurança necessários. 

• 
A Contratada será responsável por quaisquer acidentes provenientes da utilização dos 
andaimes, devendo, portanto, tomar as medidas que julgar conveniente para que isto 
não se verifique. 

1.7.2 - Especificações: 

Ficará a critério da Contratada a escolha do tipo de andaime necessário a execução dos 
serviços. 

1.7.3 - Aplicação: 

Serviços de revestimento e pinturas externas e outros os quais o seu emprego se torne 
necessário à correta execução da obra. 

• 



1.8 - Generalidades: 

A Contratada será encarregada de obter todas as licenças necessárias ao 
yips, bem como o pagamento de todas as taxas e emolumentos. 

Incluem-se neste item as despesas decorrentes do registro da obra no CREIA, no INSS e 
outros, exigidos pela Municipalidade local. 

Será de responsabilidade da Contratada o pagamento de todas as multas, bem como o 
cumprimento de todas as exigências decorrentes da execução da obra. 

• 

• 



1.9 - REMOCAO PERIÓDICA DE ENTULHO: 

1.9.1 - Generalidades: 

Cabe à Contratada manter permanentemente limpos os locais onde serão realizados os 
serviços, evitando-se o acúmulo de detritos que possam comprometer a salubridade 
local. 

Será também de grande importância que a Contratada se utilize de métodos de traba-
lho que permitiam minimizar o desperdício de materiais durante a execução dos servi-
ços, fato este que contribuirá decisivamente para a redução do volume de entulho pro-
duzido. 

1.9.2 - Especificação: 

A remoção periódica de entulho será providenciada sempre que o volume acumulado 

• 
completar a capacidade de um caminhão. 

O entulho somente poderá ser removido por caminhões do tipo basculante, pois a legis-
lação proíbe a retirada em outro tipo de veiculo. 

O local para vazadouro do entulho será unicamente de responsabilidade da Contratada, 
cabendo-lhe portanto todas as multas e sanções decorrentes de possíveis irregularida-
des provocadas quando da execução deste trabalho. 

Enquanto aguarda sua remoção e ainda durante a mesma, entulho será periodicamen-
te molhado, visando-se assim, diminuir a concentração de poeira nos ambientes. 

1.9.3 - Aplicação: 

Para garantir a limpeza dos locais onde se realizam os trabalhos. 

• 



 

Fte 
2- PREPARO DO LOCAL: 

  

2.1- LIMPEZA DO TERRENO:  

2.1.1 - Generalidades: 

A limpeza do terreno na área a ser edificada deverá ser a primeira providência da Con-
tratada ao se iniciar a obra. 

2.1.2 - Especificação: 

A limpeza a que se refere este item consiste na remoção de elementos tais como entu-
lho, matéria orgânica, etc., além do serviço de capina, destocamento de arbustos e 
eventual queima de resíduos. 

41, 	Serão preservadas as Arvores de acordo com indicação em planta. 

Os serviços de locação da obra somente poderão ser iniciados após a conclusão da lim-
peza do terreno. 

0 engenheiro fiscal deverá acompanhar criteriosamente estes serviços. 

2.1.3 - Aplicação: 

Será efetuada a limpeza do terreno onde serão realizados os serviços de construção do 
prédio. 

) 



• 

2.2 - LOCACAO DA OBRA: 

2.2.1 - Generalidades: 

A locação da obra será feita preferencialmente por instrumentos, sendo a Contratada 
responsável por sua correta execução. 

Serão aferidos os ângulos, dimensões e elementos existentes no local com o projeto de 
locação fornecido pelo Contratante. 

Em caso de divergência entre projeto de locação e a situação existente, deve a Contra-
tada comunicar o fato à Fiscalização, para que esta providencie as alterações necessá-
rias em tempo hábil. 

Na ocorrência de erro na iota por parte da Contratada, esta se obriga a proceder as 
alterações necessárias sem ônus para o Contratante, sem também haver alteração no 
prazo contratual. 

2.2.2 - Aplicação: 

Locação das estruturas de concreto armado e demais elementos que compõem a obra. 



2 2.3 - MOVIMENTO DE TERRA (ESCAVACÃO E REATERRO): 

2.3.1 - Generalidades: 

As escavações necessárias 6 construção a qual se destinam, serão efetuadas de modo a 
não ocasionar danos a terceiros. 

As cavas de fundação serão executadas de acordo com os projetos apresentados, natu-
reza do terreno e volume a ser deslocado. 

O reaterro das escavações provisórias e o enchimento junto a arrimos, deverão ser 
executados cuidadosamente, de modo a impedir deslocamentos que afetem a própria 
estrutura ou edificações adjacentes. 

O reaterro será na medida do possível com material proveniente das escavações. 

• 
A execução das escavações implicará em total responsabilidade da Contratada, pela sua 
resistência e estabilidade. 

2.3.2 - Especificações: 

As escavações serão do tipo manual, por se tratarem de volume reduzido. Para as sa-
patas dos pilares, deverá ser suficiente para a sua implantação de acordo com as di-
mensões de cada uma. Para os alicerces, deverá ter as dimensões de acordo com a 
resistência do terreno, porém em nenhuma hipótese deverá ter dimensões inferiores a 
0,50 m de profundidade, com 0,40 m de largura. 

0 reaterro será compactado preferencialmente com compactadores do tipo "sapo", em 
camadas de 20 cm. 

O material excedente, proveniente das escavações deverá ser prontamente retirado do 
canteiro de obras. 

2.3.3 - Aplicação: 

Para execução das sapatas de fundação, instalações de esgoto e eletricidade e outros 
que se fizerem necessários. 



co; 

Entre o solo e a base da sapata deverá haver um cobrimento de 0,10m de concreto 
magro. 

2.4 - MOVIMENTO DE TERRA (ATERROS): 

2.4.1 - Generalidades: 

O lançamento do aterro será efetuado em camadas de 20 cm de espessura, medidas 
após a compactação. 

A umidade do solo deverá ser mantida próxima da taxa ótima, por método manual, 
admitindo-se variação de, no máximo, 3 %. 

0 aterro será sempre compactado até atingir um grau de compactação de, no minim, 
95%, com referência ao ensaio de compactação normal do solos - "Método Brasileiro" - 
conforme a NBR - 7182 (NB-33). 

As camadas deverão ser horizontais, sempre inidadas pela de cota mais baixa. 

Ficam a cargo da Contratada, as despesas de transporte decorrentes da execução dos 

• 
serviços. 

2.4.2 - Especificação: 

Será utilizado preferencialmente solo arenoso para a elaboração dos aterros, sendo 
admitido ainda o emprego de material proveniente de escavação do solo. 

2.4.3 - Aplicação: 

A fim de se obter as cotas determinadas pelo projeto de arquitetura. 

2.4.4 - Fundação: 

Fundação - a fundação usada será direta, tipo baldrame, sob paredes de alvenaria de 
tijolo, e estes serão continuos, em caráter ciclópico, com argamassa de cimento e sai-
bro traço 1:8, com dimensões de 0,30m de largura e profundidade minima de 0,50m. 

4111 	
2.4.5 - Estrutura: 

No respaldo do baldrame deverá ser executada uma cinta de concreto de (10x15)cm, 
armada com 4 ferros de D=1/4"e estribo a cada 20 cm com ferro de 3:4mm, enquanto 
as emendas deverão ter um traspasse de, no minim, 50 cm amarrado com arame re-
cozido n° 18; 

Concreto armado para os pilares - A fundação dos pilares deverá ser feita em blosi de 
cimento, areia grossa lavada, brita n° 2 e brita n° 1 com Fck=25 Mpa, nas dimen 
de projeto, ou, no minim, de (0,40x0,40)m e altura minima de 0,50m, cujos ferret a 
serem usados são os determinados pelo cálculo estrutural e postos no projeto espei 



03 - PAREDES E PAINEIS 

3.1 - TI.1011.0 FURADOS:  

3.1.1 - Generalidades: 

A alvenaria de tijolos furados será executada rigorosamente de acordo com os projetos 
fornecidos, com relação à dimensões e alinhamentos. 

Antes de sua aplicação, os tijolos serão abundantemente molhados, sendo removido o 
excesso de Agua no momento de sua aplicação. 

As juntas terão espessura máxima de 1,5cm, rebaixadas a ponta de colher, para facili-
tar a perfeita aderência dos revestimentos. 

• 
Para fixação de esquadrias e rodapés de madeira, serão embutidos tacos de madeira de 
lei, previamente imersos em solução de creosoto ou piche. 

A Contratada deverá estar atenta a qualidade do tijolo a ser empregado na confecção 
da alvenaria, podendo as unidades serem rejeitadas à critério da Fiscalização. 

3.1.2 - Espedficação: 

Os tijolos serão de barro cozido, furados, nas dimensões de 10x15x20 cm, e P catego-
ria, com resistência média de 60Kg/cm2. 

As paredes serão do tipo meia vez, isto 6, com 10 cm de espessura. 

A argamassa de assentamento será composta de cimento e areia, trago 1:6. Poderá a 
Contratada optar pelo emprego de argamassa pré fabricada de boa procedência. 

411O calçamento de paredes não estruturais sob lajes ou vigas, será efetuado mediante o 
emprego de tijolos maciços dispostos obliquamente (450  graus), executados 8 dias 
após a execução de cada pano de parede. 

3.1.3 - Aplicação: 

Em toda a alvenaria a ser executada na obra, de acordo com os projetos apresenta • os. 



3.2 - VERGAS DE CONCRETO ARMADO:  

3.2.1 - Generalidades: 

 

Serão guarnecidos com vergas de concreto armado os vãos de portas e janelas que não 
forem contíguos à estrutura do prédio. 

0 arremate de paredes baixa, guarda corpo, parapeitos, etc., executando em alvenaria, 
também levarão vergas de concreto armado em sua parte superior. 

Será recomendável ainda a colocação de vergas sob vãos de janelas, visando a distri-
buição das cargas concentradas sobre a alvenaria. 

3.2.2 - Especificação: 

As vergas serão confeccionadas em concreto de Fck 15 Mpa, sendo a seção da pega e 

• 
sua armadura calculadas em função do vão ao qual se destinam. Poderão, à critério da 
Contratada, ser pré-moldadas ou moldadas "in loco". 

3.2.3 - Aplicação: 

De acordo com as necessidades já mencionadas ou outras que se apresentem no de-
correr da obra. 

• 



04- COBERTURA 

4.1 - MADEIRAMENTO: 

4.1.1 - Generalidades: 

A estrutura de madeira para apoio das telhas é constituída de tesouras, terças, pontale-
tes, caibros e ripas. 

As emendas das pegas de madeira efetuadas com chanfros a 45 graus, trabalhando 6 
compressão, nunca à tração. 
A Contratada deverá elaborar o detalhamento para execução do madeiramento, salvo 
quando houver projeto especifico entregue pelo Contratante. 

4.1.2 - Especificação: 

Para confecção da estrutura de madeira, será utilizada preferencialmente pau d 'arco, 
ou magaranduba, sendo possível a utilização de algum tipo de madeira regional, desde 
que previamente consultada a Fiscalização. 

A madeira deverá estar completamente seca e sem a umidade ou defeitos típicos de 
peças sem tratamento de secagem. 

4.1.3 - Aplicação: 

Na Cobertura do prédio, conforme desenho. 



4.2 - TELHAS CANAL: 

4.2.1 - Generalidades: 

A Contratada deverá escolher cuidadosamente as telhas cerâmicas a serem compradas, 
sendo rejeitadas as que não apresentarem boa qualidade. 

Para tal fim, obriga-se a Contratada a apresentar à Fiscalização, uma amostra da telha 
ser empregada, somente efetuando a compra após a devida aprovação. 

As telhas cerâmicas não poderão apresentar vazamentos, devendo ser submetidas a 
teste de verificação de sua estanqueidade. 

0 assentamento deverá ser executado do beiral para a cumeeira, colocando-se as te-
lhas com a concavidade voltada para cima, e a extremidade mais larga do lado da cu-
meeira. As telhas se sobrepõem cerca de 10cm. Deverão apresentar na face inferior, 
gravada em alto ou baixo relevo, a marca do fabricante e a cidade onde foi produzida. 

4.2.2 - Especificação: 

Serão utilizadas telhas Barroforte do tipo "Capa/Canal", de boa qualidade, que não 
apresentem distorções ou deflexões que dificultem o encaixe. 

4.2.3 - Aplicação: 

Na Cobertura do prédio da Escola, conforme desenho. 



OS - ESQUADRIAS 

5.1 - DE MADEIRA: 

  

5.1.1 - Generalidades: 

As esquadrias de madeira obedecerão rigorosamente aos projetos apresentados. 

Ao chegar à obra, as esquadrias serão inspecionadas, sendo recusadas as unidades que 
apresentarem sinais de empeno, deslocamento ou outros defeitos. 

As guarnições e os alisares compõem o conjunto das portas 

No caso de não haver detalhamento exclusivo para confecção de alguma esquadria, 
obriga-se a Contratada a desenvolvê-lo, para aprovação da Fiscalização. 

10 	
5.1.2 - Especificação: 

Serão empregados os seguintes tipo de esquadrias: 

• 	Portas; 

As portas em madeira serão do tipo almofada conforme indicação abaixo. As do tipo 
almofada deverão ser de pau d 'arco nas medidas indicadas em projeto, assentadas 
com caixa de largura da parede e 3,50 cm de espessura, da mesma madeira da porta. 
Em cada porta de largura inferior a 2 m, deverão ser colocados 6 tacos de madeira, 3 
em cada lado, de 10x10x2,5 cm tratado com piche, para fixação das caixas. Portas de 
largura superior a 2 m deverão conter tacos em sua parte superior. 
A fixação da caixa 6 parede deverá ser feita através de parafusos de 80 mm de com-
primento. Cada folha de porta deverá ser assentada através de 3 dobradiças de latão 
cromado de 3"x3.1/2". Em cada face das caixas, deverão ser colocados alisares de ma-
deira, de 5x1 cm, cujo modelo deverá ser previamente aprovado pela fiscalização. Cada 

41/ 	porta deverá portar trinco de embutir, tipo taco de golfe com chave pequena. 

• Janelas: 

As janelas serão em madeira de lei ou alumínio e vidro, conforme especificações e di-
mensões de projeto. 



06- REVESTIMENTOS 

6.1 - CHAPISCO:  

6.1.1 - Generalidades: 

A aplicação do chapisco deverá ser iniciada sempre que possível imediatamente após a 
execução da alvenaria. 

A superfície a ser chapiscada sera limpa com vassoura de piagava e umedecida antes 
de sua aplicação. 

As superficies de tijolos furados e concretos a serem revestidas serão obrigatoriamente 
chapiscadas. 

• Os revestimentos subseqüentes ao chapisco somente serão iniciados após completa 
secagem deste. 

6.1.2 - Especificação: 

A argamassa para confecção do chapisco será composta de cimento e areia, Ingo 1:3, 
(fator A/C < 0,50). 
Sua Aplicação sera manual, com uso de colher de pedreiro. 

6.1.3 - Aplicação: 

Em superficies a revestir, seja com reboco, seja com cerâmica, conforme indicação em 
projeto. 



6.2 - EMBOCO E REBOCO:  

6.2.1 - Generalidades: 

O embogo somente será iniciado após a cura do chapisco. 

Antes da aplicação do embogo, a super-fide deverá ser abundantemente molhada. 

A superfície do embogo deverá apresentar paramento áspero a fim de facilitar a ade-
rência do reboco. A espessura final não poderá ultrapassar a 20mm. 

A execução deste revestimento merecerá cuidados especiais quanto ao alinhamento e 
prumo, sendo vetada a correção de qualquer imperfeição de alvenaria neste sentido, 
com o uso de argamassa. 

O reboco somente será aplicado após a completa pega do chapisco. 

• A espessura final do reboco não poderá ultrapassar a 2mm, sendo o paramento perfei-
tamente liso e plano. 

6.2.2 - Especificação: 

A argamassa para confecção do embogo será executada no tag) 1:6, cimento e areia, 
sendo o reboco em argamassa de cimento e areia, no tag) 1:5. 

6.3 - CERÂMICAS: 

6.3.1 - Generalidades: 

Os revestimentos cerâmicos serão executados com cuidado especial, por ladrilheiros 

411 	peritos em serviços esmerados e duráveis. 

Serão rejeitadas as pegas que denotarem empeno e desbitolagem. 

A colocação será feita de modo a se obter juntas máximas de 2mm. 

O rejuntamento poderá ser feito com pasta de cimento branco e água, com adição  tinta 
PVA látex na cor branca. Mas deverá ser usado preferencialmente rejunte pré-fabri so 
de qualidade comprovada. 

Quando necessário, os cortes e furos em cerâmicas só serão admitidos se executa 
por máquina. 

As dimensões e cores das placas devem acompanhar, sempre que po sivel, as das a-
cas existentes que apresentarem necessidade de substituição, para anutengão •s 
características originais. 



7.1.1 - Generalidades: 

Todas as ferragens serão novas, em perfeito estado de funcionamento. 

A colocação das ferragens será feita com extremo cuidado de modo a não se danificar 
as esquadrias, quando da furação para embutimento. 

As maçanetas das portas serão colocadas 6 1,05m do piso acabado. 

Após a conclusão dos serviços, a Contratada entregará ao Contratante as chaves das 
dependências, devidamente identificadas e em duas unidades de cada. o 

• 



8- IMPERMEABILIZAÇÕES: 

8.1 - CALHAS E IMES: 

8.1.1 - Generalidades: 
Os serviços de impermeabilizações serão executados exclusivamente por firma especia-
lizada sendo exigido ao final dos serviços o "Termo de Garantia", por prazo não inferior 
a cinco anos. 

Durante a execução das impermeabilizações, será impedido o trânsito nos locais onde 
se realizam os serviços sob pena de se danificar a superfície. 

Os serviços de impermeabilização somente serão considerados concluidos após testes 
para verificação da estanqueidade nos locais impermeabilizados. 

• 
8.1.2 - Especificação: 

Serão removidos inicialmente todos os pregos, arames e pontas de ferragens aparen-
tes. 

Também serão escariadas as brocas de concretagem até que estejam expostas. Após 
este serviço, será efetuada a calafetação das brocas com argamassa de cimento e 
areia, trago 1:3, amassado em água e acetato de polivinila. 

Antes da aplicação da impermeabilização a superfície deverá ser regularizada com ar-
gamassa de cimento e areia no trago 1:4, com caimento para os pontos de escoamento 
de água. 

A impermeabilização será do tipo "Morter-Plas", da Texsa SA ou similar. A proteção me-
cânica será efetuada com argamassa de cimento e areia, trap 1:3. 

• 8.1.3 - Aplicação: 

Nas calhas da Cobertura. 



9- PAVIMENTAÇÕES 

9.1 - CONTRAPISO: 

9.1.1 - Generalidades: 

O contrapiso será em concreto não estrutural, tipo magro. 

O acabamento das superficies, será apenas sarrafeado, preparando-se de acordo com a 
pavimentação a que se destina. 

Se possível, a concretagem dos pisos se dará de maneira continua, isto 6, sem inter-
rupções, visando melhorar a estanqueidade do lastro. 

9.1.2 - Especificações: 

• 0 concreto a ser utilizado deverá possuir teor de cimento de 180 kg de cimento por m3, 
e na espessura de no mínimo 7 cm e Fck 13 Mpa. 

9.1.3 - Aplicação: 

Será aplicado sob todas as superfícies internas da escola e na restauração de calçadas. 

9.2 — PISO CERÂMICO: 

Todas as dependências internas indicadas em projeto ou que não possuam revestimen-
to receberão piso cerâmico de alta resistência, PEI-5, aplicado sobre camada imperme-
abilizadora, com espessura minima de 5cm e contrapiso de cimento e areia com 3,00cm 
de espessura. 

As dimensões e cores das placas devem acompanhar, sempre que possível, as das pla-
cas existentes que apresentarem necessidade de substituição, para manutenção das 
características originais. 

A 



10 - PINTURAS 

10.1 - DIVERSAS: 

10.1.1 - Generalidades: 

As superficies a pintar serão cuidadosamente limpas, e só se iniciará o serviço de pre-
paro para a pintura quando estas estiverem definitivamente secas. 

As demãos de tintas sucessivas só serão aplicadas quando a precedente estiver total-
mente seca, guardando para isso intervalo mínimo de 24 horas entre cada aplicação. 
Não se admitirá mistura de tintas de tonalidades diferentes no canteiro de obras, de-
vendo os galões serem entregues em suas embalagens originals intactas. 
Deverão ser tomados cuidados no sentido de se evitar respingos de tinta em qualquer 
elemento que não receberá pintura. • A critério da Fiscalização, a Contratada deverá executar uma amostra da tinta a ser uti-
lizada, sob idênticas superficies e iluminação, antes do inicio dos trabalhos. 

10.1.2 - Especificação: 

Serão empregados os seguintes de tipos de pinturas: 

• PVA LATEX em duas demãos. 

As tintas, utilizadas na execução das pinturas serão de qualidade comprovada, equiva-
lente á Suvinil, Ypiranga ou Shering Williams. 

As cores serão definidas pela Fiscalização. 

10.1.3 - Aplicação: 

• • PVA látex acrílica; 

Será aplicada em todas as superfícies cujo revestimento for reboco, em paredes inter-
nas e externas. 



11- APARELHOS SANITÁRIOS 

11.1 - LOUCAS, METAIS E ETC: 

11.1.1 - Generalidades: 

As louças e metais só deverão ser colocados após o término dos serviços de revesti-
mento e pavimentações. 

Após a colocação, a Contratada realizará testes em todos os aparelhos, corrigindo even-
tuais vazamentos que porventura venham a aparecer. 

A altura e o posicionamento das diversas peps serão definidos em projeto, sendo que 
na existência dos dados em questão, caberá A Fiscalização determinar o posicionamen-
to dos mesmos, quando da execução. 

e 
12- DIVERSOS 

• Quadro Verde 

Serão utilizados em todas as Salas de Aula. Receberão pintura a óleo (três demãos) 
sobre massa acrilica, de modo que as superfícies fiquem inteiramente uniformes. Com-
põe ainda este conjunto, moldura de madeira envernizada. 

12.1 Forro: 

• 
0 forro deverá ser executado em laminados de PVC, na cor gelo, nos ambientes apon-
tados em projeto e confeccionado dentro das normas prescritas pelo fabricante 

LIMPEZA 

• Após a conclusão dos serviços, as Areas revestidas deverão ser limpas. 
E vetado o emprego de materiais cáusticos. 

PROTEÇÃO 

• Quando possível, o trânsito sobre as Areas deverá ser interditado 
conclusão total da obra. 



14- LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL: 

12.1 - LIMPEZA E VERIFICACÃO FINAL: 

   

12.1.1 - Generalidades: 

Os serviços de limpeza geral deverão ser executados com todo cuidado a fim de não se 
danificar os elementos da construção. 

A limpeza fina de um compartimento só será executada após a conclusão de todos os 
serviços à serem efetuados neste, sendo que após o término da limpeza, o ambiente 
será trancado com chave, sendo impedido o acesso ao local. 

Ainda ao término da obra, será procedida uma rigorosa verificação final do funciona-
mento e condições dos diversos elementos que compõem a obra, cabendo à Contratada 

ar 	refazer ou recuperar os danos verificados. 

12.1.2 - Espedficação: 

A limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos será feita com o uso de ácido muriático 
diluído em água na proporção necessária. 

As ferragens deverão ser limpas com palha de ago e algum polidor para cromados. 

As louças e metais serão limpos com o uso de detergente apropriado em solução com 
água. 

12.1.3 - Aplicação: 

Em todos os elementos descritos anteriormente e nos demais que fizerem necessários. 

• 	Revisão elétrica: 

Todos os pontos elétricos existentes serão verificados, onde sere deter-

minado através dos testes de funcionamento e carga oferecida se o ponto deve ser 

substituído ou não. Toda fiação, tubulação e quadros também devem ser analisa.,  os 

por técnico responsável. Ao fim dos serviços de revisão a fiscalização realizará um t 

te na rede. Também devem ser obsevados no projeto os pontos novos a serem impl 

tados. 



• Revisão hidrossanitária: 

Todos os pontos hidrossanitários devem ser avaliados para 	o de 

pressão disponível, estanqueidade e declividades e substituidos caso não atendam às 

especificações mínimas de bom funcionamento. As fossas e sumidouros devem ter 

sua capacidade útil aferida e ampliada caso necessário. Novos pontos hidrossanitários 

listados em projeto devem ser implantados nos locais indicados. 

e 
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