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CONCORRÊNCIA N.S OO4 lzOLS

A Prefeitura Municipal de São Bernardo situada na Pça Bernardo coelho de Almeida nr
862 - Centro - São Bernardo/MA, através da Comissão Permanente de Licitação, instituída por Portaria do Poder

Executivo Municipal, no 003 de janeiro de 2018, toÍna público, para conhecimento dos interessados que, de

acordo com as Leis Federal no 8.666, de 21de junho de 1993 e suas alteraçôes introduzidas pela Lei no 8.883, de

08 de junho de L994, realizará Processo Licitatório, na modalidade CONCORRÊNCIA, no tipo MENOR PREÇO,

REGIME DE EMPREITADA GL0BAL, para Contratâção de empresa especializada em Serviços de Construçâo Civil
objetivardo a Obra de Construção do Prédio da Unidade Escolar, para Construção de 03 Prédios da Unidade

Escolares no município de São Bernardo do Maranhão- Ma,

QEIITOj Contratâção de empresa especializada em Serviços de Construção Ciül para Construção de 03
Prédios de Unidades Escolares no município de São Bernardo do Maranhão- Ma.

1 - SESSÂO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO E PARA

PROPOSTA COMERCIAI,, SEGUTDO DA ABERTURA DOS ENVELOPES REFERENTES À HABITITAçÀO.

Que será realizada às 11:00 hs (onze) horas do dia 21 de janeiro de 2019, na sala da Comissão de

Licitação, situâda na situada provisoriamente na Av. Barão do Rio Branco S/N - 2q andar ISOUZA CASA DE PÃES)

em frente ao'Posto Petrobras- Centro - São Bernardo-Ma.

2 - PRÁZO PARÁ RETIRÁDA DO EDITAL:

Os interessados poderão obter o dossiê da concorrência no endereço acima para recebimento do mesmo,

até o dia 16 de janeiro de 2019, de 08 às 12h, nos dias úteis na sala de Licitâção situada proúsoriamente

na Av. Barão do Rio Branco S/N - 2q andar (SOUZA CASA DE PÂES) em frente ao'Posto Petrobras-

Cenro - São Bernardo-Ma

3 - ESCLARECIMENTOS E DUVIDAS.

Que serão acolhidas Até as 12h00 (doze horas) do dia 18 de janeiro de 2019, no endereço citado acima

4 - SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO OS ENVELOPES DE HABILITAÇÀO E AS PROPOSTAS

COMERCIAIS.

Serão abertos os envelopes de habilitação e em seguicla as propostas comerciais dos proponentes

habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha haüdo desistência expressa, ou

após o julgamento dos recursos interpostos, em data e horário a ser informado pela Comissão às empresas

participantes.
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VISTO:

oBIETO

l.L OEIEIq. Contratação de empresa especializada em Serviços de Construção Civil objetivando a obra de

Construção de 03 Prédios de Unidades Escolares no município de São Bernardo do Maranhão- Ma.

7.2 O edital, seus anexos e plantas, bem como os respectivos detâlhes, estarão à disposição

dos interessados na sala de Licitação situada proüsoriamente na Av. Barão do Rio Branco S/N - 2a

andar (SOUZA CASA DE PÃES) em frente ao'Posto Petrobras- Centro - São Bernardo-Ma.

1.3 A reunião de recebimento e abertura dos envelopes de habilitação e propostas comerciais será

realizada às 11h (onze horas) do dia 21 de janeiro de 2079, n na sala de Licitação situada

proüsoriamente na Av. Barão do Rio Branco S/N - 2e andar (SOUZA CASA DE PÃES) em frente ao'Posto

Petrobrâs- centro - são Bernardo-Ma.

1.3 O dossiê completo fedital e anexos) será entregue até as 12h00 (doze horas) do dia 16 de

janeiro de 2019, em mídia digitâl (CD-R), tão somente ao portador que esteja munido de

credencial específica expedida pela empresa interessada em adquiriJo.

7.4 Os esclarecimentos e duvidas serão acolhidas até as 12h00 fdezessete horas) do 18 de janeiro

de 2018, no endereço citado acima,

1 {t a, 9.

r
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Colocar a última data de visita escondida no edital, nas últimas páginas

Anexo 2 - declaração de veracidade das informaçôes;

Anexo 3 - carta de credenciamento;

Anexo 4 - formulários de pré-qualificação;

Anexo 5 - carta de apresentação da proposta;

Anexo 6 - Formulário de Obra;

Anexo 7 - modelo do contrato;

Anexo 7A - cronograma fisico finânceiro

Anexo 8 - critérios de julgamento;

Anexo 9 - Declarâção que não tenhâ participação seja a que título for, de dirigentes ou empregados da

Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma., ou orgãos a ela vinculada.

Anexo 10 - Declaração de que não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito)

anos;

Anexo 11 - Planilhas e Projetos Executivos da Obra;

Anexo 12 - Modelo de Declaração de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte

CONDIçOES GERATS
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2.L A presente licitação será regida pela Lei ne 8666/93, e se processará obedecendo aos terrnos
estabelecidos neste edital.

2.2 Quando, por motivo de suspensão do expediente da Secretaria de Educação de São Bernardo

do Maranhão - Ma., não se realizar o ato do recebimento e abertura dos envelopes que contêm os

documentos de habilitação e propostas relativos à presente licitação, fica acordado que a

realizâção do mesmo ocorrerá, no horário já estabelecido, no primeiro dia útil posterior à data
fixada neste certame.

2.3 Os Iicitantes deverão analisar os documentos da presente licitação e respeitar todos os

requisitos e condições neles contidos quando da preparação da proposta. A alegâção de

ignorância dos mesmos não será aceita como razão válida para o seu cumprimento.

2.4 Poderão participar deste processo todas as empresâs cuio ramo de atividade seja compatível
com o objeto da presente licitação, observadas as condições de habilitação, sendo vedada à
participação daquelas que se apresentem sob a forma de consórcio e/ou associação de

empresas.

2.5 Não poderão participar da presente licitação as empresas que tenham, entre seus sócios,

diretores ou responsáveis técnicos, dirigentes ou empregados da Prefeitura de São Bernardo do

Maranhão - Ma. ou órgãos a ela vinculados

2.6 Serão impedidas de participar da presente licitação as empresas que tenham sofrido suspensão

do direito de licitar (nos prazos e condições do impedimento), que tenham sido declaradas

inidôneas por alguma das esferas da Administração Pública direta ou indireta'); bem como

aquelas que estiverem em regime de falência, dissolução ou liquidação.

2.7 Os licitântes interessados em participarem do processo licitatório deverão efetuar garantia de

propostâ, no valor de R$ 115.795,51 ( cento e quinze mil setecentos e noventa e cinco reais e

cinquenta e um centâvos), dentre uma das modalidades abaixo, com fundamento no inciso III do

art. 31 da lei ne 8.666/93.

z. /.I Flança oa ncana

2.7 -2 Segtro Garantia, emitido por seguradora competente cadastrada iunto ao IRB [lnstituto
de Resseguro do Brasil). A apólice apresentada será submetida iunto ao IRB quanto a suâ

veracidade.

2.7.3 cauçáo em dinheiro.

2.7.4 título da dívida pÍrblica

Qualquer que seja a modalidade de garantia escolhida pelo licitante, esta deverá cobrir todo o

prazo de vigência da proposta, até a data dâ assinatura do contrato para o vencedor' 0s demais

licitantes receberão de volta a sua garantia após a homologação deste certame.60 dias ou mais 7
2.8
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2.9 A responsabilidade pelos trabalhos, desde o recebimento dos envelopes contendo âs

documentaçôes e as propostas das empresas até o encerramento e homologação da licitação,
caberá à Comissào de Licitação.

3. DOTAçÃO E TETO MÁXIMO DA VERBA ALOCADA PARA OS SERVrçOS

3.1 As despesas decorrentes da contratação da obra de Construção objeto desta licitação correrão
por conta da Dotação:

D0TAÇÃO Orçamentária:
02-Poder Executivo
15- Fundo de Manutenção Desenvolvimento do Ensino Fundamental
12.367.042L.10258.0000 - Construção Reforma e ampliação de Unidades escolares Ensino
Fundâmental
449051.00 - Obras e Instalações

3.2 O teto máximo da verba alocada pela da Secretaria de Educaçâo de São Bernardo do Maranhão - Ma.,

a totalidade dos serviços expressos no objeto deste Edital é de R$ 11.579.551,00 ( onze milhões
quinhentos e setenta e nove mil quinhe[tos e cinquenta e um reais), conforme estimativa de

preços da referida obra.

4. EXECUçÃO DOS SERVrÇOS

4.L A estimativa da área total de Construção, estão especificadas nos proletos e planilhas anexos a

este Edital os demais serviços que compõenr esta Obra, objeto da presente concorrência.

4.2 Os serviços serâo executados conforme plantas e projetos aprovados, pelo regime de

empreitada por menor preço global de material, mão-de-obra e equipamento, com preços

irreajustáveis até 72 ( doze ) meses, e após isto será reajustado de acordo com o índice INCC, a

coluna 35 da FGV.

5. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

5.1 Todos os materiais e equipamentos a serem empregados na obra deverão ser de primeira
qualidade e em conformidade com as normas técnicas - ABNT, fornecidos pela empreiteira, e

todos os custos de aquisição, transporte, armazenamento, manutenção ou utillzação deverão

estar incluídos no preço proposto para execução dos serviços.

6.1 0s licitantes deverão visitar o local onde serão realizados os serviços, para que sejam

verificadas suas condições, e apresentar ao Representante do da secretâria de educação do

município de São Bernardo do Maranhão - Ma., a declaração de visita conforme modelo no

Anexo 1, para que a visita seia âtestada.
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6.2 Declaração de que tal visita foi efetivada deverá ser anexada à documentáção de habilitação da

empresa, conforme modelo no Anexo 1, e a não apresentação da mesma é motivo suficiente para
a desclassificação da empresa.

6.3 Os terrenos onde serão construídos os prédios das Unidades Escolares no município de São

Bernardo do Maranhão - Ma., estão localizados 02 [dois] na sede do município na e 01 (um) na

Zona Rural do Município.

7 COMPOSIçÂO DO DOSSIÊ E INTERPRETAÇÃO DA D0CUMENTAÇÀo DA CoNCoRRÊNCIA

7.t O dossiê completo desta licitação será entregue aos licitantes com a documentação relativa à

presente concorrência e constituir-se-á dos seguintes elementos:

7.L.L Edital de licitação contendo os requisitos para participação dos licitantes no certame,
bem como as instruções legais para realização do processo;

7.1.2 Projetos relativos à obra serâo fornecidos juntamente com o Edital,

7.7.3.7 Anexo 1- declaração de visita à obra e de verificação de toda a

documentação do editâl;

Anexo 2 - declaração de veracidade das informações;

Anexo 3 - carta de credenciamento;

Anexo 4 - formulários de pré-qualiÍicação;

Anexo 5 - carta de apresentação da proposta;

Anexo 6 - Formulário de Obra;

Anexo 7 - modelo do contrato;

Anexo 8 - critérios de julgamento;

Anexo 9 - Declaração que não tenha participação seja a que título for, de

dirigentes ou empregados da Prefeitura Municipal de São Bernardo do

Maranhão - Ma. ou órgãos a ela vinculados.

Anexo 10 - Declaração de que não utiliza mão de obra direta ou indireta

de menores de 18 (dezoitoJ anos;

/,,

7.7.3.2

7.1.3.3

7 .L.3.4

7.1.3.5

7 .L.3.6

7.t.3.8

7.7.3.9

7.7.3.71

7.t.3.t2

7.1.3.13 Anexo 11 - Planilhas e Projetos Executivos da Obra;

7.1.3.14 Anexo 12 - Modelo de Declaração de Microempresa ou de Empresa de
Pequeno Pofte. @s nicroenpresas (M Ê) e empresas de pequena porte (EPP), que pretendem se benefrcio r nesta licitaçao do regime

diferencíado e fovorecido previsto na Lei Complementar 123, de 2006, deverão apresentor a respectiva decloroção, confotme modelo anexo

12 ao Edital, bem cono opresentor conprovoção devida confome previsto na Legislação vigente)-

7
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7.2 - Condições para aceite das documentaçôes:

7.2.1 Todos os documentos apresentados deverão estar numerados e rubricados.

7.2.2 A documentâção deverá ser apresentada na forma original, ou em cópias devidamente
autenticadas por cartório, inclusive verso das páginas que contenha informações relevantes, ou
pela administração da Secletaria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma., até 05 ( cinco )
dias úteis da data da abertura dos envelopes de HabilitaÉo e Propostâs.

No caso de se apresentar somente documentos originais, os mesmos não serào
devolvidos à empresa, passando a integrar, em definitivo, a documentação do processo.

7.2.3 Os documentos que forem emitidos pela Internet estarão suieitos a posterior
conferência na página eletrônica do órgão emissor, para verificação de sua autenticidade,

7.2.4 Não serão aceitos documentos âpresentados por meio de fac-símile ou correio
eletrônico.

7.2.6 A divergência de informações de mesma natureza entre os documentos apresentados

implica na inabilitação do licitânte.

7.2.7 A empresa que não atender as condições para habilitação listadas acima será

considerada inabilitada.

7.2.8 Serão devolvidos devidamente lacrados, os envelopes das propostas de preços aos

Iicitantes inabilitados.

7.3 Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos contratuâis, fica estabelecido

que:

7.3.L Em caso de divergência entre as cotas do desenho e suas dimensões, medidas em escala,

prevalecerão sempre as primeiras.

7.3-2 Em caso de divergência entre a especificação e os desenhos do projeto, deverá ser

consultada a administração da Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhãc - Ma.,

que encaminhará as mesmas ao autor do projeto.

7.3.3 Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de

maior escala.

7.3.4 Em caso de divergência entre desenhos de datas diferentes, prevalecerão as mais

recentes.

8
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7.3.5 Em caso de divergência quanto à interpretação do proieto ou das especificações do

edital, deverá ser consultada a administração da Secretaria de Educação de São Bernardo do

Maranhão - Ma.

7.3.6 Para definição do escopo dos serviços, vale a relação constante na planilha

orçamentária.

7.4 Critérios para efeüvação das medições:

7.4.7 Mensalmente haverá medições destinadas à verificação das quantidades dos serviços

efetivamente êxecutados em cada etapa do cronograma, para efeito da liberação do

respectivo pagamento.

7.4.2 O primeiro dia do cronograma físico-financeiro será o primeiro dia útil do mês

subseqüente à data da assinatura do contrato.

7.4.3 0s cronogramas fisico-financeiros deverão ser devidamente elaborados conforme

modelo do Anexo 7A em que deverão constar os seguintes dados:

7.3.3.1 Os valores das etapas mensais de serviços correspondentes aos diversos itens a

serem desenvolvidos em cada mês de referência;

7.3.3.2 Os totais acumulados em cada mês das etapas mensais de serviços referidos em:

a) os preços globais por item de serviços, em cada um dos meses de seu

desenvolvimento, de forma simples e acumulada;

b) as porcentagens de participação de cada item no valor global de cada

proposta;

c) as barras correspondentes aos períodos de desenvolümento das diversas

etapas de serviços e dos prazos de conclusão de cada item de execução, usando o

método do Diagramâ de Gant, conforme modelo em anexo.

7.4 Interpretâção da documentâção da concorrência:

7.4.1 Os concorrentes deverão estudar cuidadosamente todâ â documentação da licitação,

para se inteirar de todos os detalhes e circunstâncias que possam afetar de algum modo

a execução dos trabalhos postos em licitação, seus custos e prazos de fornecimento e de

execução.

7.4.2 Os interessados que tiverem dúvidas, de caráter técnico ou legâ1, na interpretação deste

edital, deverão formular suas dúvidas por escrito, até o prazo indicado na capa deste

edital. A correspondência deverá ser endereçada à Sede da secretaria de Educação de São

Bernardo do Maranhão - Ma., no endereço mencionado nâ capa deste edital, à atenção da

Comissão de Licitação de Obras.

7.4.3 Os esclarecimentos prestados serão repassados a todos os demais licitantes através de _

circulares.

9
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7.4.4 Não serão atendidas solicitações após o prazo estabelecido para esclarecimento de
dúvidas.

7 .4.5 A apresentação de uma proposta na Iicitação será considerada como evidência de que o
concorrente, examinou completamente todos os pro.ietos, especiÍicações e

documentação da licitação; que os comparou entre si e que obteve da Sede da Secretaria

de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma., informações satisfatórias sobre qualquer
ponto duvidoso antes de preparâr a sua proposta, e considera ainda que a

documentação da licitação lhe permitiu uma proposta de preços, completa e totalmente
satisfatória, sendo isso atestado em declaração própria.

7.4.6 Fica entendido que o proieto, e a planilha orçamentária e toda a documentâção da
licitação são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se
mencione em um documento e se omita em outro, será considerado especificado e

válido.

8, CREDENCIAMENTO

8.1 A cada sessão, no horário indicado no preâmbulo deste edital, o representante legal da Iicitante
âpresentar-se-á ao Presidente da Comissão para efetuar o credenciamento de participaçào,

munido da sua carteira de identidade ou outro instrumento equivalente, e do documento que

lhe dê poderes para mânifestar-se durante â reunião de abertura dos envelopes
"DOCUMENTAçÃO" e "PROPOSTA" relativas âo certame.

8.1.1 A prorrogação do horário de recebimento das propostas dar-se-á somente com a

anuência de todos os presentes, e registrada em ata.

8.2 Considera-se representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, mediante documento

credencial.

A.2.1 Entende-se por documento de credenciamento

registro comercial / contrato social / estatuto: quando a pessoa credenciada por
proprietária, sócia, dirigente ou assemelhada da empresa licitânte, no qual estejam expressos

seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

procureção ou documento eouivalente: aquele em que se concede poderes para que a

pessoâ credenciada possa manifestar-se em qualquer fase deste certame em nome da

licitante, de acordo com o modelo sugerido no Anexo 3.

8.2.2 O documento mencionado no item acima deverá dar plenos poderes ao credenciado para

declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de

recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os atos pertinentes à reunião.

Todos os documentos para efeito de credenciamento deverão ser apresentados diânte
das originais ou xerocópias autenticadas em cartório. A responsabilidade pela

capacidade da pessoa que assinar o instrumento de procuração ou documento

equivalente será do representante que apresentâr o aludido documento.

10

I

2

I8.2.3



Ptú .FOLHAN' q

PROCESSO

MODALIDADE Õ

VISTO:
PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERN

gsraoo oo runneutÃo
CNP.,: 06.125.389/0001-88

8.2.4 Cada credenciado poderá representar âpenas uma empresa licitante.

8.2.5 O representante Iegal que não se credenciar perante o presidente da Comissão ficará
impedido de representar a empresa licitante durante a reunião de abertura dos
envelopes "DOCUMENTAÇÃO" e "PROPOSTA".

8.2.6 A empresa licitante que não credenciar um representante legal nas reuniões de abertura
dos envelopes "DOCUMENTAçÃO" e "PROPOSTA", deverá apresentar declaração de

renúncia a qualquer direito de interposição de recursos.

8.2.7 A Entidade se exime da eventualidade de autenticar ln loco qualquer documento original
apresentado sem a devida cópia autenticada, conforme item7.2.2.

9.1 Na primeira reunião do certame, em sessão pública na data, horário e local definidos na capa

deste edital, está previsto somente o recebimento dos envelopes "4" e "8" entregues pelos
licitantes credenciados, e a abertura dos envelopes contendo a documentação.

9.7.L Cada licitante deverá apresentar à Comissão de Licitação de Obras, simultaneamente,

sua documentação e suas propostas, em dois envelopes opacos, lacrados e rubricados no fecho,

contendo em suas partes externâs e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE A- com as seguintes indicações na parte externa:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
COM ISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÂO
Situada provisoriamente no Prédio da Padaria SOUZA, na Av. Barão Rio Branco S/N - Em frente ao
Posto BR- Centro - São Bernardo-Ma

CONCORRÊNCIA NA OO4l2018- CPL
"DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÂ0"
Razão social da empresa
Número da licitação
Data e hora

ENVELOPE B- com as seguintes indicações na parte externa:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
COMISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÀO

Situâda provisoriamente no Prédio da Padaria SOUZÀ na Av. Barão Rio Branco 5/N - Em frente
ao Posto BR- Centro - São Bernardo-Ma

CONCORRÊNCIA N9 OO4/20L8- CPL
"PROPOSTA DE PREÇO"
Razão social da empresa
Número da licitação
Data e hora

9.7.2 Entre os procedimentos pertinentes à primeirâ reunião estão:

t1,

9. PROCEDTMENTOS DAS REUNIÔES DO CERTAME

,'
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9.7.2.7 credenciamento dos rêpresentantes legais das licitantes interessadas;

9.1.2.2 recebimento dos envelopes "DOCUMENTAÇÀO DE HABILITAÇÂO" e "pnOpOSte";

9.1.2.3 condicionamento de todos os envelopes referentes às propostas num único invólucro
que deverá ser rubricados por todos os membros da comissão como também por todos os

representantes legais, e guardados na ;

9.1.2.4 abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação;

9.1.2.5 frânquear para exame dos licitantes o caderno contendo a documentação para

habilitação;

9.1.2.6 acolher as observações dos licitantes, as quais deverão obrigatoriamente ser
apresentadas por escrito a fim de poder constar na ata em elaboraçào;

9.1.2.7 vistos dos licitantes e da comissão na documentação apresêntada;

9.1.2.8 leitura e assinatura da ata.

9.1.3 Após o encerramento do prazo para entrega dos envelopes, nenhum outro documento

será recebido e nem serão permitidos adendos, acréscimos ou esclarecimentos à documentação

e proposta.

9.1.4 Não serão recebidos pela Comissão de Licitação de Obras envelopes enviados pelo

correio, ou por outro qualquer meio, que não seja aquele estabelecido no item 8.1 do edital.

9.2 Conteúdo do envelope contendo a DOCUMENTAçÂO:

9-2.1 Esse envelope deverá conter caderno, cujas páginas serão devidamente numeradas e

encadernadas, conforme ltem 7.2.1.. Será devolvida aos licitantes, a apresentação de

documentação composta por folhas soltas, sem que estejam devidamente encadernadas. Deverá

haver índices remissivos que identificarão as matérias neles contidas e deverão ser

devidamente ordenadas para fins de exame da Comissão de Licitação de Obras, e conterá os

seguintes documentos:

9.2.1.1 todos os documentos exigidos no Item 10 deste edital;

9.2.1.2 todos os formulários de pré-qualificação devidamente preenchidos (Anexo 4);

9.2.1.3 declaração de veracidade dos documentos apresentados (Anexo 2);

9.2.1.4 declaração de que o licitante conhece os critérios de julgamento, conforme exposto no

Anexo 8, e concorda integralmente com os procedimentos obietivos do mesmo;

9.2-l-S Declaração de visita conforme modelo no Anexo l.;

9.2.7.6 Declaração que não tenha participação seia a que título for, de dirigentes ou

empregados da Sede da Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma. - Anexo 9;

9.?.7. Declaração de que não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito)

anos - Anexo 10;

1
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9.2.2 A Comissão de Licitação de Obras disporá de até 5 dias úteis para examinar a

documentação apresentada, selecionando as empresas consideradas habilitadas, e

convocando-as por fac-símile ou emaila participarem da 2ê fase da licitação.

9.3 Na segunda reunião do certame, em sessão pública em data a ser definida pela comissão

está previsto a abertura do invólucro contendo todos os envelopes "8" com as propostas dos

licitantes entregue na reunião anterior, sendo separados para devolução aqueles das empresas

inabilitadas e abertos os envelopes das empresas habilitadas.

9.3.1.1 credenciamento dos representantes legais das Iicitantes convocadas;

9.3.1.2 abertura do invólucro contendo todas as propostas após comprovação por parte dos

Iicitantes da sua inviolabilidade;

9.3.1.3 devolução dos envelopes lacrados às empresas inabilitadas;

9.3.1.4 abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais;

9.3.1.5 franquear para exame dos licitantes os cadernos contendo as propostas comerciais;

9.3.1.6 acolher as observações dos licitantes, as quais deverão obrigatoriamente ser

âpresentadas por escrito a fim de poder constar na ata em elaboraçâo;

9.3.1.7 vistos dos licitântes e da comissão na documentação apresentada;

9.3.1.8 leitura e assinatura da ata.

9.4 Conteúdo do envelope contendo a PROPOSTA:

9.4.L Esse envelope deverá conter caderno, cujas páginas serão devidamente numeradas e

encadernadas. Será devolvida aos licitantes, â apresentação de proposta compostâ por folhas

soltas, sem que esteiâm devidamente encadernadas. Deverá haver índices remissivos que

identificarão as matérias neles contidas e deverão ser devidamente ordenadas para fins de

exame da Comissão de Licitação de Obras, e conterá os seguintes documentos:

9.4.1.1 carta de apresentação da proposta [Anexo 5);

9.4.1.2 cronograma físico financeiro [Anexo 7);

9.4.1.3 plano geral de trabalho;

9.4.1.4 relação dos equipamentos a serem empregados;

9.4.1.5 declaração de visita ao local da obra, e de verificação de todos os documentos que

compõem o presente edital, inclusive peças gráficas, especificações e planilha orçamentária

fAnexo 1); a referida visita ao local da obra será realizada pelo responsável técnico da licitante,
junto ao representante da Prefeitura São Francisco do Maranhão - Ma.

9.4.1.6 planilha de quantidades e preços; r
13

9,3.7 Entre os procedimentos pertinentes à segunda reunião estão:
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VISTO:

9.4.L.7 declaÍação da empresa que, caso seja vencedora da licitação e sob as penas da Lei,

apresentará toda â documentâção complementar indispensável à assinatura do contrato,
consoânte as disposiçôes legais vigentes;

9.4.1.8 declaração expressa da empresa autorizando a Secretaria de Educação de São Bernardo do

Maranhão - Ma. a proceder às investigações julgadas necessárias e oportunas, para

esclarecimentos complementares que julgue necessários, junto às instalações da empresa ou

órgão de pessoal relacionados com todas as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou
privado, citadas nos documentos apresentâdos, âutorizando-as também a fornecer qualquer

informação pedida pela da seffetaria de Educação de são Bernardo do Maranhão - Ma.;

9.4.1.9 declarâção que o licitánte conhece os termos do contrato e que se obriga a assinálo, caso

seja vencedor da licitação;

9.4.1.10 composição do BDI (Benefícios e Despesas lndiretas) detalhado em folha a parte, e

gerado conforme o item 9.5.4.

9.4.7.7L declaração contendo o nome do banco, número da contâ corrente e agência onde,

caso o licitante seja declarado vencedor, será efetuado todos os créditos relativos ao

cumprimento do contrato;

9.5 0s critérios de cálculo do BDI serão regidos pelo Acórdáo ne 2622/20L3 do Tribunal de Contas da

União (TCUJ, de acordo com a tabela abaixo com valores máximos âceitáveis.

COMPOSIÇÂO DE BDI - SERVIÇOS

ITEM COMPONENTE BDI

1 GARANTIA (G]

2 SEGUROS (S)

3 Rrsco (Rl
4 DESPESAS FINANCEIRAS (DT)

5 ADMINISTRÁÇÃO CENTRAL TAC')

6 LUCRO IL]
7 TRIBUTOS (T]

7.t ISS

7.2 PIS

7.3 COFINS

7.4 CPRB

ril,- TTOTAL APLI cAtiqo A F0RMULT ABAD(q

BDI-
(l +.4C+ S + l?+ G1 * (1 +Dr9,F (l +Z)

I
FORMULA: t-T

COMPOSIÇAO DE BDI - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

ITEM COMPONINTE.DO BDI BDI

1 GARANTIA (GI
2 SEGUROS (S)

3 RISCO (R)

1.4

ITEM

I

ITEM



PM .FOLHANO

MCOALIOADE oNe,ôD-ltí(
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO

ESTADO DO MARANHÃO
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+

5

7.2

6

7

7.1,

ADMINISTRA O CENTRAL

CCFINS

TRIBUTOS

ISS

Pts

7.4 INSS

APLICANDO A FORMUIá ABAIXOTOTAL

(l + AC+ S + R+ Q * Q + Dfl * (l + I)
1-TFORMULA :

9.5.1 Os tributos IRPI e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha

de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que

oneram pessoalmente o licitante, não devendo o ônus ser repassado à Prefeitura

Municipal de São Bernardo do Maranhão - Ma.

9.5.2 Os tributos devem ser calculados sobre o preço de venda; com isso pâra a aplicação

do tributo direto na composição, o mesrno deve ser corrigido pelo BDI desejado.

9.5.3 Quaisquer determinações estaduais, ou municipais, que alterem para além do limite
máximo previsto as alíquotas de tributos, contribuiçôes, impostos expressas acima,

deverão ser consideradas no cálculo do BDI desde que seja devidamente comprovadas e

aprovadas formalmente pela Comissão.

9.5.4 Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive
em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital. Na fixação do BDI, deverá ser
obsewado os limites deÍinidos no Acórdão na 2622/2013 - TCU - Plenário;

9.6 Quando a planilha orçamentária fornecido pela Sede da Secretaria de Educação de São

Bernardo do Maranhão - Ma., indicar nos seus itens serviços relativos a fornecimento e

instalação de mobiliário e equipamentos, tais como:

10. APRESENTAÇÂO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAçÃO

10.1 As empresas licitantes deverão encaminhar os documentos de habilitaçâo abaixo relacionados,

obrigatoriamente em envelope fechado, no qual, externamente, deverá ser informado o nome da I
empresa licitante, o número e a data dâ presente licitação. I

10.2 Documentos relativos à HABILTTAçÂo JURÍDICA:

15
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10.2.7 registro comercial, no caso de empresa individual, podendo ser substituído por certidão
simplificada, expedida pela lunta Comercial da sede da licitante.

0u pelo:

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado dos

documentos de eleição dos seus administradores e respectivas alterações, se houver,
podendo ser substituídos por certidão simplificada expedida pela Junta Comercial da

sede dâ Iicitante.

Ou pelo:

comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada

de prova da diretoria em exercício, podendo ser substituído por certidão expedida pela

Registro Civil das Pessoas furídicas.

10,3 Documentos relativos à REGULARIDADE FISCAL:

10.3.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas ,urídicas: por meio da apresentação

do cartão CNPJ, que poderá ser obtidano endereço www.receita.fazenda,gov.br ;NOYO
ENDEREÇO

10.3.2 prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, expedido
pela Caixa Econômica Federal, por meio da certidão negativa de débito, seja negativa ou

positiva com efeitos de negativa, desde que sob o abrigo do art. 206 do Código

Tributário Nacional, a qual poderá ser obtida no endereço ryy,çg!4,g,ggyfu;

10.3.3 prova de inscrição no cadasffo de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu râmo de atividade e compatível com o

objeto desta Iicitação; Dívida Ativa da União

10.3.4 prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante; Dívida

Aüva da União

10.3.5 prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante; Dívida

Ativa dâ União

10.3.6 prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão

conjunta emitida pela Secretâria da Receita Federal (SRF) e Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN) com informações da situação do suieito passivo quanto aos

tributos administrados pela Secretâria de Receita Federal e à Dívida Ativa da União, a

qual poderá ser obtida no end,ereço ry4ggll4(fozg4llgggyfu.

10.3.7 certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT); Dívida Ativa da União

\

t̂

10.4 Documentos relativos à QUALIFICAÇÂO TÉCNICA:

16
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10.4.1 Registro ou inscrição, e quitação, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -

CREA, da empresa licitânte e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem
vinculados. Caso o responsável técnico seia Arquiteto, inscrição deste no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU. No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico
não serem registrados ou inscritos no CREÁ ou no CAU do Estado do Maranhão, deverão
ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional para participação nesta
Licitação, bem como por ocasião da assinatura do contrato, conforme o disposto na
Resolução do CREA ne 413 de 27 /06 /1997 .

10.4.2 Comprovação de aptidão parâ desempenho de atividade pertinente e compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, ou com o item
pertinente, através da apresentação dos seguintes documentos:

10.4.2.1. Quanto à capacitação técnico-profissional: apresentação de Certidão de Acervo

Técnico - CAT, expedida pelo CREA, ou a Certidão de Acervo Técnico, expedida pelo CAU,

da região pertinente, ou em nome dos responsáveis técnicos e/ou dos membros da

equipe técnica que se responsabilizarão pelos trabalhos, elencados abaixo, relativa à

execução de obra, em edifícios públicos ou privados comerciais, compatível em

características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo os

serviços de:

a) Área Construída em uma única Edificação/Prédio no mínimo 4.875,76m2;

b) Execução de Terraplanagem de no mínimo 8.000,00 m3;

cJ Execução de Concreto Armado Estrutural pronto - mínimo de 585,90 m3;

e) Laje Pré-moldada de Piso - mínimo de 4.167,92 m2;

e) Assentamento de Revestimento de parede em cerâmÍca - mínimo de 2.286,67 m2;

0 Assentamento de Piso em Cerâmica - mínimo 4.924,6A m2',

gJ Subestação de Energia Elétrica - mínimo de 675 Rva;

A Certidão de Acervo Técnico - CAT de que trata o subitem acima, expedida com base no

Registro de Acervo Técnico - RAT, nos termos do artigo 5" da Resolução n' 317, de 7986,

do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA; ou do art. 12 da Lei n'
72.378 de 2010, será exigida dos seguintes profissionais, legalmente habilitados,

conforme Resolução n' 1.010, de 2005, do CONFEA e da Lei n" 12.378 de 2010,

Engenheiro Civil ou Arquiteto.

Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão
pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta,

17
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VISTO:

- A avalioção que instrui o julgamento consiste em análise das Certidões de Acertto Técnico - CAT. 0
conceito de semelhança, emÍnentemente técnico, seró dplicado INDIVIDUALMENTE a cada CAT - item

10.4.2.1, ndo se eÍetuando o soma de áreas nem de volume de concreto ou demais ítens assínalados em

mais de uma obra, para atender ao que preceitua o item 10.4.2.1

- Não há obrígatoriedade de que os quantitatívos mínimos exigidos na alínea do ítem 10.4.2.1 devam
constar de um único atestado. A PROP0NENTE poderá apresentar atestados diversos para alíneas
disüntas, ou seja, podeni apresentar um atestado para alínea "a", outro para alínea "b", etc. Nõo serdo
admitídos somatóios de unidades, em atestados diferentes, para comprovaçdo de um item exigido na
mesma alínea,

10.4.4 Declaração de que a empresa possui instalações, aparelhamento e pessoal técnico

especializado disponível para â realização dos serviços obieto do presente edital,

conforme formulário constante no Anexo 4C.

10.4.5 Comprovação de que a empresa é parceira do Programa Brasileiro da Qualidade e

Produtividade para o Hâbitat (PBQP/HI nível A do Ministério das Cidades, de acordo

com a portaria n' 118, de 15 de março de 2005, apresentando uma certificação em

qualquer um dos seus níveis.

10.4.5.1 O objetivo desta certificação é comprovar através de auditoria competente

realizada para verificação da conformidade do seu sistema de gestão da

quâlidade, contemplando todos os referenciais normativos aplicáveis previstos

pelo Siac [Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e

Obras da Construção Civil),

10.4.5.2 O certificado de conformidade deverá ser emitido por um OCC (0rganismo de

Certificação CredenciadoJ.

10.5 Documentos relativos à QUALTFICAçÂo ECoNÔMICo'FINANCEIRA

10.5.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício (2077), na forma da

Iei que comprovem a situação financeira da empresa (art. ns 176 da Lei 6404/76),

inclusive com os devidos termos de abertura e encerramento, registrado na Junta

Comercial do Estado, assinados por profissional competente. Deverão ser preenchidos

todos os formulários do Anexo 4A, sob pena de desclassificação.

(l
a

)

10.5.2 Certidão negativa de falênciâ e concordata: expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

jurídica.
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entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por
intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de
serviços com contrato escrito registrado no Crea ou CAU da região competente, em que

conste o profissional como responsável técnico, firmado com o licitante com data de no

mínimo 120 (cento e ünte dias) anteriores da publicação deste Editál no DOU;
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10.5.3. Comprovação de prestação de garantia para manutenção da proposta no valor de R$

11.579,551,00 ( onze milhões quinhentos e setenta e nove mil quinhentos e

cinquenta e um reais), de acordo com o ítem 3,2.

10.5.4 Prova de capital social registrado e inte$alizado, ou de patrimônio líquido, no valor
mínimo de Rs 1.157.955,09 (UM MILHÂO, CENTO E CTNQUENTA E SETE MIL,
NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, E NOVE CENTAVOS.) que corresponde a

100/o do teto máximo da verba alocada estimada pela Secretaria de Educação de São

Bernardo do Maranhão - Ma. expressa no item 3.2 até 90 (novental dias inclusive
anteriores à publicação do aviso publicado no Diário Oficial do município.

10.5.5 Comprovação de recolhimento da última Contribuição Sindical Patronal e o de

recolhimento da Contribuição Sindical LAB0RAL, de acordo com o art. 607 da CLT,0s
referidos documentos poderão ser comprovados por declaração de quitação emitida
pelos sindicatos supramencionados.

10.6 Outro documento necessário à HABITITAÇÂO é declaração, em papel timbrado do
proponente, devidamente assinada por seu representante legal, de plena e total
aceitação das condições estabelecidas neste edital, inclusive de plena e total assunção de

responsabilidade pelo fornecimento, na forma do modelo constante do Anexo 2.

10.7 Os documentos solicitados para a fase de HABILITAÇÃO deverão ser apresentados dentro do
prazo de validade, por qualquer processo de cópias autenticadas em cartório ou impressos por
meio da internet nos casos em que a legislação permitir, ou por um funcionário habilitado da

Secretaria Municipal de Educação de São Bernardo do Maranhão até 5 (cinco) dias antes da

abertura dos envelopes. Nesse caso, a veracidade dos mesmos será verificada pela Comissão de

Licitação de Obras.

L0.7 .7 A ausência de qualquer um dos documentos listados nos itens 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 e

10.6, incluindo-se todos os seus subitens automaticamente inabilitará o Iicitante.

10.8 Toda a documentação para habilitação se refere à jurisdição local do domicilio ou sede da

empresa licitante e deverá ser apresentado juntamente com uma carta pela pessoa credenciada

na forma do modelo constante no Anexo 2,

10.9 A Secretaria de Educaçâo/Comissão Permanente de Licitação de São Bernardo do Maranhão - Ma. não

autenticará documentos, mesmo à vista dos originais, após o prazo citado no item 10.7 deste

edital.

11. HABILITAçÃO DOS CONCORRENTES

11.1 A habilitação dos concorrentes se fará através dos conceitos relativos aos seguintês assuntos:

11.2.1 capacidade financeira;

7L.2.2 ; capacidade técnica
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10.5.3. Comprovação de prestação de garantia para manutenção da proposta no valor de R$
11.579.551,00 ( onze mil quinhentos e setenta e nove mil quinhentos e cinquenta
e um reais), de acordo com o ítem 3.2.

10.5.5 Comprovação de recolhimento da última Contribuição Sindical Patronal e o de

recolhimento da Contribuição Sindical LABORAL, de acordo com o art.607 da CLT. Os

referidos documentos poderão ser comprovados por declaração de quitação emitida
pelos sindicatos supramencionados.

10.6 Outro documento necessário à HABILITAÇÃO é declaração, em papel timbrado do
proponente, deüdamente assinada por seu representante legal, de plena e total
aceitação das condições estabelecidas neste edital, inclusive de plena e total assunção de

responsabilidade pelo fornecimento, na forma do modelo constante do Anexo 2.

10.7 Os documentos solicitados para a fase de HABILITAÇÃO deverâo ser apresentados dentro do
prazo de validade, por qualquer processo de cópias autenticadâs em cartório ou impressos por

meio da internet nos casos em que a legislação permitir, ou por um funcionário habilitado da

Secretaria Municipal de Educação de São Bernardo do Maranhão até 5 (cinco) dias antes da

aberturâ dos envelopes. Nesse caso, a veracidade dos mesmos será verificada pela Comissão de

Licitação de Obras.

70.7.7 A ausência de qualquer um dos documentos listados nos itens 70.2, 10.3, 10.4, 10.5 e

10.6, incluindo-se todos os seus subitens automaticamente inabilitará o licitânte.

10.8 Toda a documentação para habilitação se refere à jurisdição local do domicilio ou sede da

empresa licitante e deverá ser apresentado iuntamente com uma carta pela pessoa credenciada

na forma do modelo constânte no Anexo 2.

10.9 A Secretaria de Educação/Comissão Permanente de Licitação de Sâo Bernardo do Maranhão - Ma. não

autenticará documentos, mesmo à üsta dos originais, após o prazo citado no item 10.7 deste

edita[.

11. HABILITAçÃO DOS CONCORRENTES

11.1 A habilitação dos concorrentes se fará através dos conceitos relaüvos aos seguintes assuntos:

11.2.1 capacidade fi nanceira;

ll.Z.2 ; capacidade técnica

10.5.4 Prova de capital social registrado e integralizado, ou de patrimônio líquido, no valor
mínimo de R$ 1.157.955,09 IUM MILHÃO, CENTO E CINQUENTA E SETE MIL,
NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, E NOVE CENTAVOS) que corresponde a

100/0 do teto máximo da verba alocada estimada pela Secretaria de Educação de Sâo

Bernardo do Maranhão - Ma. expressa no item 3.2 até 90 (noventa) dias inclusive
anteriores à publicação do aviso publicado no Diário Oficial do município.
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VISTO:

11.2.3 capacidade administrativa.

11.3 A cada um dos conceitos será conferido graus, de acordo com os critérios de apreciaçào
definidos de forma obretiva, conforme descrito no Anexo 9, e válidos exclusivamente para a fase

de habilitação da presente licitação.

11.4 Os licitantes inâbilitados por ausência de documentação, de acordo com os itens 9.2.2 e L0.7.7,

não participarão da avaliação mencionada no item anterior.

12. APRESENTAçÂO DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA COMERCTAL

12.7 A carta de apresentação da proposta deverá, obrigatoriamente, ser apresentada em papel

timbrado da empresa licitante, digitada conforme Anexo 5 deste edital, contendo o número
desta concorrência, o objeto do edital, o valor global da proposta em algarismos e por extenso,

sendo assinada por seu representante legai em nome da empresa proponente. Informar na

Proposta o percentual referente de Mão de Obra e Materiais.

12.2 Relação de preços unitários

12.2.1 Os preços unitários deverão ser apresentados, em papel timbrado da empresa Iicitante.

72.2.3 Se ocorrerem discrepâncias entre os valores de preços grafados em algarismo e por

extenso, prevalecerão sempre os valores indicados por extenso.

12.3 Quantidades.

12.3.1 A Secretaria de EducaÉo de São Bernardo do MaIanhão - Ma. reserva-se o direito de, em

qualquer ocâsião, efetuar alterações no proleto que impliquem na redução ou aumento

de volume dos serviços, conforme item 24 e seus subitens neste edital.

12.3.2 A empreiteira deverá apresentar uma declaração atestando que toda a documentação,

inclusive peças gráficas, cadernos de encargos, especificações, e planilha orçamenúria

foram verificadas pelo licitante, não podendo assim argüir omissões, erros etc. para

alterar posteriormente o valor da sua proposta. A não apresentação deste documento é

motivo suficiente para desclassificação da proposta pela comissâo.

20

12.2.2 Os valores deverão ser expressos em algarismos, sendo que a obrigatoriedade da

descrição do valor por extenso se restringe apenâs ao campo do total do item.

12.4 Plano geral de trabalho e relação dos equipamentos.

12.4.1 O licitante, de acordo com o resultado de suas observações no local e do estudo dos

proietos e da documentação da concorrência, deverá elaborar um detalhado plano geral

de trabâlho, compreendendo a proposta de organização do canteiro da obra; a

quanüficação e qualificação do pessoal técnico de nível superior e médio a ser

empregado; o planejamento, a metodologia executivâ a ser empregada; o detalhamento

I
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da sequência das atividades e o equipamento a ser utilizado; informando claramente
como pretende executar a totalidade dos serviços propostos, no prazo contratualmente
fixado.

72.4.2 A forma de apresentação deste plano é livre, desde que conste todas as informações
solicitadâs no itêm acima.

1.2.4.3 Deverâ ser entregue, em folha à parte, a relação dos equipamentos a serem
empregados, cuja efetiva presença física na obra poderá ser posteriormente cobrada
pela Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma.

12.5 Critérios de aceitabilidade da planilha de quantidades e preços.

12.5.1 Todos os preços deverão ser cotâdos em reais e serão irreaiustáveis

12.5.2.1 um ou mais preços unitários igual a zero;

72.5.2.2 tm ot mais itens sem cotação de preço;

12.5.2.3 valor global superior ao teto máximo previsto no item 3.2;

12.5.2.4 preços ou descontos baseados nas propostas dos demais licitantes.

12.5.3 Serão desclassificadas as propostâs quando os preços forem manifestamente

inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua

viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são

coerentes com os de mercado, e que os encargos sociais e trabalhistas foram

devidamente computados nos preços, de acordo com a legislação em vigor.

12.6 Vâlidade da proposta.

72.6.L As propostas deverão ter prazo de validade de, no mínimo, 60 [sessenta) dias, contados

a partir da data de abertura das propostas.

12.7 Quando no Caderno de Encargos / Planilha orçamentaria ou nos projetos executivos houver

uma especificação técnica com indicação de marca, modelo ou fabricante, â contrâtada poderá

ou não, seguir a indicação, tendo a opção de cotar em sua proposta, marcas e/ou modelos

similares.

13. REGIME DE EXECUÇÃO E PRAZO

13.1 A obra será contratada no regime de empreitada por pIeço global irreajustável, que inclui
material, equipamento e mão-de-obra.

(\b
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72.4.4 A não apresentação tanto do plano de trabalho, quanto da relação é motivo suficiente
para desclassificação da proposta pela comissão.

12.5.2 Serão desclassificadas as propostas em que a planilha apresente:
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13.2 O prazo para execução dos serviços, obieto da presente licitação, será de 24 (vinte e
quatro meses).

13.3.1 alteração do escopo do projeto pela Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhão -
Ma. que altere de forma substancial o obieto do contrato;

13.3.2 interrupção de execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho, por ordem e

no interesse da Secretaria de Educação de Sâo Bernardo do Maranhão - Ma.

13.3.3 impedimento de execução do contrato, por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela

Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma., em documento contemporâneo à

sua ocorrência; da Secretaria de Educação de Sâo Bernardo do Maranhão - Ma.,

13.3.4 omissão ou atraso de providências a cargo da Secretaria de Educâção de São Bernardo do

Maranhão - Ma., do qual resulte diretamente impedimento ou retardamento;

13,3.5 fatos da administração da Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma.,

73.4.7 O desenvolvimento do serviço contratado deverá obedecer a um ritmo que satisfaça

perfeitâmente ao cronograma constante da proposta da empreiteira e aprovado pela

Secretaria de Educâção de São Bernardo do Maranhâo - Ma..

13.4.2 O cronograma deverá ser ilustrado por meio de representâção gráfica, contendo

necessariamente os campos constantes no modelo apresentado no Anexo 7A, e um

$áfico de barras fDiagrama de Gant) com os prazos parciais em correspondência ao

progresso mínimo que devem alcançar as obras em cada prazo.

13.4.3 0s prazos parciais serão expressos em dias corridos a contar do início dos serviços,

devendo coincidir a data da conclusão do último deles com a expiração do prazo

contratual.

73.4.4 O cronograma dos serviços conterá tantos prazos parciais quantos forem os itens nele

referidos.

13.4.5 O licitante deverá elaborar os cronogramas de forma bem criteriosa, pois ele servirá de

base para o controle interno da Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhão -
Ma.em relação ao andâmento da obra, de acordo com o relatório descrito no item 16.1.4.

I
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13.3 A empresâ poderá pedir prorrogação de prazo quando se verificar a interrupção do trabalho
determinada por:

L3.4 Prazos parciais e cronogramas.

lt
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14. CLASSIFICAçÂO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1 A Comissão de Licitação de Obras julgará e classificará as propostas e elaborará um relatório de
suas conclusões e o encaminhará em seguida para a Secretária de educação do Município para
homologação e adjudicação, respectivamente.

14.2 A concorrência será iulgada levando-se em conta exclusivamente o critério do menor preço
global.

14.2.7 As propostas cuios valores se situârem acima do teto máximo divulgado no item 3.2

estão automaticamente desclassificadas, não cabendo análise da documentação do

envelope PROPOSTA.

74.2.2 As propostas cujos valores se situarem abaixo do teto máximo divulgado no item 3.2,

estão automaticamente classificadas, cabendo necessariamente a análise da

documentação do envelope PROPOSTA.

14.3 As propostas que tiverem a sua exequibilidade comprovada serão classificadas juntamente com

as outras previamente aprovadas de acordo com o item 14.2.2

14.4 A análise por parte da comissão da documentação contida no envelope PROPOSTA obedecerá à

ordem ascendente de valores de todas as propostas classificadas.

14.5 Será considerado vencedor da concorrência o licitante que tiver a documentação da proposta

comercial aprovada pela comissão em primeiro lugar.

14.6 Havendo empate, a Comissão de Licitação de Obras convocará as empresas licitantes, marcando

dia, horário e local para o desempate, que será por meio de sorteio entre as propostas que se

igualem.

15.1 A adjudicação será processada após a homologação da Concorrência pela Secretaria de

Educação de são Bernardo do Maranhão - Ma. mediante contrato de empreitada por preço global

(material, mão-de-obra e equipamentos) irreajustável por 12 meses, assinado pela secreúria

Municipal de Educação de São Bernardo rlo Maranhão - Mâ., observadas as condiçôes estipuladas

neste editâl e todos os seus anexos.

15.2 O licitante vencedor, depois da aprovação referida no item anterior, será notificado a atender as

seguintes exigências, dentro do prazo de quatro dias úteis consecutivos, após o recebimento da

notificação:

15.2.1 Apresentar a seguinte documentação complementar exigida para a assinatura do

contrato, devidamente atualizada:

carteira profissional do responsável técnico da firma e competente registro

do Conselho Regional de Engenharia (CREA), ou do Conselho Regional de

23
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Arquitetura (CAU), conforme o currículos dos responsáveis técnicos
envolvidos na execução da obra (técnicos diplomados, mestre de obras);

2. relação do pessoal fixo, equipamentos, ferramentas e instalações;

3. prova de que efetuou a garantia constante do item 17;

4. comprovante de matrícula no Cadastro Específico do INSS (CEI).

15.2.2 Atendidas às condições dos itens anteriores, o licitante vencedor será convocado para a

assinatura do contrato, conforme modelo apresentado no Anexo 8.

16. COND!çÔES DE PAGAMENTO

16.1 O pagamento ao licitánte adjudicado, doravante mencionado como contratada será efetuado
mensalmente até o décimo quinto dia do mês subsequente aos seryiços prestados, mediante
entregâ de todos os seguintes documentos, irnpreterivelmente:

16.1.1 aviso de solicitação de remessa, elaborado pela fiscalização e assinado em conjunto
por um representante da Comissão de Licitação de Obras;

16.1.2 nota fiscal dâ contratada, cuja coluna discriminação de serviços deverá conter, além da

descrição do serviço realizado, as seguintes informações:

1. número da medição;

2. percentual de mão-de-obra e de material;

3. retenção da seguridade social, informando a matrícula do CEl, atendendo âo

disposto no item 16.2.1.5;

retenção da garantia suplementar de 5olo a título de caução, atendendo ao

disposto no item 17.7;

5. nome do banco, agência e número da conta corrente parâ se efetuar o depósito,

retenção do ISS, conforme legislação municipal.

16.1.2.7 A Comissão de Licitação de Obras precisa atestâr na nota fiscal a efetiva

realização do serviço.

16.1.3 Cópias xerográficas das certidões de regularidade fiscal e dos comprovantes de

recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas dos seus empregados na obra.

16.1.4 Relatório de andamento da obra preparado pela fiscalização da Secretaria de Educação de

São Bernardo do Maranhão - Ma., conforme modelo no Anexo -...- atestando o bom andamento da

obra, ou iustificando o atraso de determinados serviços baseado exclusivamente no cronograma

físico-fi nanceiro preparado pela empreiteira.

+
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16.1.4.1 Este relatório, em duas vias, deverá ser assinado em coniunto pelo
representante da contratada responsável pela execução da obra, atestando o
conhecimento do seu conteúdo, ficando o mesmo com uma yia

L6.2 0 pagamento da primeira medição está vinculado à comprovação do recolhimento da
Anotáção de Responsabilidade Técnica (ART) da empreiteira junto ao CREA como executora da

obra para a Secretaria de Educação de São Bernardo doMaranhão - Ma.

16.3 O pagamento da última medição está vinculado à entregâ dos desenhos de as builr.

16.4 Será computado como serviço realizado para cálculo da medição, somente aqueles plenamente

executados, ou instalados naquele período; não podendo ser considerado como tal, material
adquirido ainda em fabricação, em trânsito, ou mesmo dentro do canteiro, mas que ainda não foi
utilizado no processo construtivo.

17.1 A empreiteira deverá efetuar uma garantia de fiel observância do contrato no valor de 5olo

(cinco por cento) do valor global dos serviços contratados. Quando ocorrerem aumentos no

valor inicial do contrato, seja por aditivos contratuais, ou outras razões de acréscimos de valor, a

garantia inicial deverá se complementar, em moeda corrente, em cada caso, com syo (cinco por
cento) dos valores acrescidos, os quais, somados, passarão a constituir garantia de execução do

contrâto, a ser liberâda por ocasião do recebimento definitivo dos serviços.

17.2 As garantias efetuadas em moedâ corrente serão depositadas em caderneta de poupança.

17.3.L caução em dinheiro;

17.3.2 fiança bancária;

Na carta de Íiança deverá constar d expressa renúncía, pelo fiador, aos beneficios prevÍstos

no Código Civil Brasileiro, tendo em vista o disposta no item 20.3.1;

17.3.3 seguro-garantia.

17.3.4 título da dívida pública

77.5 A garantia correspondente à fiel obserr,ância do contrato somente poderá ser levantada

mediante autorização da Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma., após o
recebimento definitivo dos serüços e a verificação da existência de multas conffatuais previstas

no item 20.
Yt
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17. GARANTIA CONTRÂTUAL

17.3 Câberá à contratada optar por uma das seguintes rnodalidades;

17.4 Qualquer que seja a modalidade de garantia escolhida pelâ contratada, esta deverá cobrir todo o

prazo de vigência do contrato, até a data do recebimento definitivo dos serviços. (prazo de

construção acrescido do prazo de observação de três mesesJ.
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