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20.4.3 comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal

20.5 As sanções e penalidades poderão ser aplicadas isoladas, ou cumulativamente, casos em que a

autoridade que ensejar sua aplicâção exporá os motivos para tanto.

21. ENCARGOS DA CONTRÁTADA

zL.l Execução de todos os serviços, bem como o fornecimento dos equipâmentos necessários
à completa e perfeita realização dos mesmos, conforme o projeto, as especificaçôes e demais
elementos apresentados pela Secretaria de Educação de Sâo Bernardo do Maranhão - Ma.

21.2 Realização de todos os ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços
executâdos, bem como os reparos que se tornem porventura necessários para que os

trabalhos sejam entregues em perfeitas condições.

27.3 Licenciamento das obras e providências para a aprovação, pelos poderes competentes,
quando for o caso, de todos os componentes do projeto, sendo que a qualquer exigência que

implique em modificação do projeto deverá ser obtida a autorização por escrito da Secretaria de

Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma.

21,.4 Responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes
da execução do contrato.

21.5 Mânter na obra um livro diário destinado ao registro de ocorrências, com folha

destacável para a fiscalização, contendo emissão diária dos serviços em execução e todos os

demais registros pertinentes, que deverá ser preenchido e visado diâriamente pelo

engenheiro/arquiteto residente, responsável pela execução da obra, que o encaminhará a

fiscalização da Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma. que acrescentará as

anotâções que julgar necessárias.

Fornecer placa identificadora da obra, com as posturas exigidas pela Prefeitura, CREA, CAU,

Ministério do Trabalho e outros órgãos do Poder Público.

(

2L.6

2L.B

217 Manter à frente dos serviços, como responsável pela sua execução, um engenheiro ou

arquiteto, com experiência compatível com a execução do escopo dos serviços. Antes do início

dos serviços, esse profissional deverá ser aprovado pela Secretaria de Educação de São Bernardo do

Maranhão - Ma.

Obtenção do "habite-se" da obra, a ser concedido pela Prefeitura local.

Fazer a matrícula no Cadastro Específico do INSS (CEl) quando no início da obra, bem como

promover seu encerramento ao final da obra, apresentando comprovantes de ambos.

21.10 A empreiteira deverá entregar a Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma,

todos os desenhos de as buÍlt em meio digital (CD-ROM) que deverão ser conferidos e avalizados

pela fiscalização, a fim de que possa receber em tempo hábil o valor referente à última medição,

conforme expresso no item 

-.
I

21.9
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L7.6 A garantia escolhida pela contratada poderá ser substituída por outra, no decorrer da

execução da obra, desde que haja anuência da Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhão

- Ma.

17.7 A Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma., reterá também, a título de

garantia suplementar, 570 (cinco por cento) do valor de cada faturâ. Esses valores retidos como
garantia serão restituídos ao contratado por ocasião do recebimento definitivo, mediante os

mesmos critérios do item 17.5, e atualizados monetariamente pelo índice de rendimento da

poupanç4.

77.9 No caso de rescisão do contrato, não serão devolvidas as cauções que serão apropriadas
pela Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma.

18. ASSINATURA DO CONTRATO

18.1 A Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhâo - Ma. com a antecedência de 5 (cinco)

dias úteis, convocará o licitante vencedor para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar
instrumentos equivalentes, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo de

suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com â
Secretâria de Educaçâo de São Bernardo do Maranhão - Ma.,por prazo de até dois anos.

18.1.1 0 prazo de convocação referido no item 18.1 poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado durante seu transcurso pela parte, e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela Secretaria de Educação de são Bernardo do Maranhão - Ma.

7a.1.2 A recusa do licitante convocado em assinar o termo de contrato, ou instrumento

equivalente, implicará em indenização a Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma.,

na ordem de 170 (hum por cento) do valor global de sua proposta.

18.1.3 É facultado a secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma., quando o
convocado não assinar o termo de contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo e

condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, para fazê-lo em igual prazo e nas

mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação

independentemente da comunicaçào.

18.2 Decorridos 60 (sessental dias da data da abertura das propostas, sem convocâção pâra

contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

18.3 0 contrato prevê como anexos: o presente edital, todos os desenhos técnicos / caderno

de especificações fornecidos pela Secretaria de Educaçâo de São Bernardo do Maranhão - Ma., e a

planilha orçamentária / cronograma elaborados pelo licitante vencedor. Assim tanto as peças

gráficas quanto as escritas deverão ser rubricadas a fim de validar sua formalidade jurídica.

19, RESILIÇÃO E RESOLUÇÂO DO CONTRATO

.J

19.1 As condições de resilição ou resolução do contrato com a empreiteira são as estâbelecidas no

contrato, conforme modelo no Anexo.
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20. PENALIDADES E SANçÔES POR INADIMPLEMENTO

20.1 As sanções administrativas para os casos de descumprimento das cláusulas e condiçoes

estabelecidas no presente instrumento convocatório serào: advertência. multa, suspensão
temporária de participação em licitacão por prazo não superior a 2 ídois) anos.

20.2 A sanção advertência será efetuada por escrito, firmada pela Comissão de Licitações de 0bras,
com assessoramento da fiscalização, comunicando de forma objetiva qual item do contrato ou

do edital deixou de ser cumprido, e cobrando providências.

20.2.1 Quando o relatório de ândamento da obra, constatar âtrasos que comprometam o prazo
de execução, ele deverá ser acompanhado de uma advertência por parte da Íiscalização,
solicitando a recuperação do ritmo de obrâ previsto no cronograma pactuado no
contrato.

20.3 A sanção multa será aplicada imediatamente após o último dia estipulado para o término da

obra, e constatada a sua não conclusão por parte da fiscalização.

20.3.7 A multa será descontada automaticamente da última fâturâ pendente, ou, no caso do
numerário ser insuficiente, o saldo será ressarcido através dâ subtração deste valor ao

montante alocado como caução descrita no item 17, quando da sua devolução prevista
no item 17.7.

20.3.2 Os valores arbitrados para a multa serão estipulados de forma progressiva, em que é

estabelecida uma relação entre o percentual de atraso da obra constatado pelo

cronograma e pelo relatório de andamento da obra, e um percentual do valor total do

contrato, a saber:

1. Até 1.00/0 de atraso de obra correspondem a 1,50/o do valor contratado;

2. De 70,Lo/o atê Z0o/o de atraso de obra correspondem a 3,0% do valor contratado;

3. De 20,10/o até 300/o de atraso de obra correspondem a 4,5% do valor contratado;

4. De 30,10/o até 40o/o de atraso de obra correspondem a 6,00/o do valor contratado;

S. De 40,10/o até 500/o de atraso de obra correspondem a 7,570 do valor contratado;

E assim sucessivamente, numa progressão aritmética na razão de 1,5.

20.3.3 Atrasos da obra superior a 50% poderá ser considerado motivo suficiente para uma

rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação de multa na sua proporcionalidade.

20.4 A penalidade de suspensão do direito de licitar será imposta à contratada nos seguintes casos;

20.4.7 deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame;

20.4.2 falhar ou fraudar a execução do contrato;

I
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21.11 Caso haja necessidade de aprovação de proietos por concessionárias de serviços locais, a
contratada será encarregada de fazê-lo, assumindo total responsabilidade técnica pela sua

execução.

21.12 Todos os custos âdvindos no cumprimento dos itens 21.2, 2L.3, 21,.4,21,.6, 21.8, 21.10 e

21.11 deverão estar previstos na planilha orçamentária da contratada, não cabendo quaisquer
repasses a Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma.,

22. ENCARGOS DA ENTIDADE

22.7 Manter na obrâ profissional, engenheiro ou arquiteto, legalmente habilitado,
devidamente credenciado junto ao empreiteiro e designado por "fiscalização", com autoridade
para exercer em nome da Secretaria de EducaÉo de São Bernardo do Maranhão - Ma., toda e

qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização dos serviços.

22.2 A frscalização poderá exigir da empreiteira a retirada do local de qualquer empregado cuja

atuação iulgue não corresponder às exigências de um perfeito desempenho condizente com as

necessidades dos serviços, ou cuja conduta, por negligência ou imperícia, apresente risco para si

ou para os demais integrântes dâ equipe de trabalho.

22.3 Efetuar os pagamentos devidos na forma estabelecida no contrato, desde que os serviços sejam

reâlizâdos em rigorosa obediência âo projeto e toda documentação técnica constante neste

edital.

23. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

23.1 A contrâtâda âssumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos

serviços que efetuar, de acordo com as presentes normas, especificações e demais documentos

técnicos fornecidos, bem como por quaisquer danos decorrentes da realização desses serviços,

causados a Secretaria de Educação de 5ão Bernardo do Maranhão - Ma. ou a terceiros.

23.2 A contratada não poderá subempreitar o total dos serviços que lhe forem adjudicados,

sendo-lhe permitido fazê-lo parcialmente, com aprovação formal da Secretaria de Educação de São

Bernardo do Maranhão - Ma., continuando, porém, a responder perante a Secretaria de Educação de

são Bernardo do Maranhão - Ma., direta e exclusivamente pela fiel observância das obrigaçôes

contratuais.

23.2.1 Somente será admitida a subcontratação mediante âpresentação prévia pela

subempreiteira da seguinte documentação, a ser avaliada pela administração da secretaria de

Educação de São Bernardo do Maranhão - Mâ.: contrato com a empreiteira; contrato sociâl;

inscrição no CNPJ; inscrição estadual e municipal; alvará de funcionamento; prova de

regularidade com o INSS (CND) e com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS);

matrícula no Cadastro EspecíÍico do INSS; comprovante de regularidade perante a Receita

Federal (lmposto de RendaJ; prova de quitação dos direitos trabalhistas dos empregados; folha

de relação de empregados e qualificação dos profissionais de nível superior e mestres de obra,

com currículo.

ü
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23.2.2 Obediência ao decreto n.q 3.048, de 6 de maio de 1999, em especial com vistas às seções

II e III.

23.3 A empreiteira provÍdenciará, à sua custa, o seguro de responsabilidade civil, inclusive
respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, não cabendo a Secretaria de

EducaÉo de São Bernardo do Maranhão - Ma., qualquer obrigação decorrente de riscos da espécie.

A empreiteira deverá garantir a qualidade dos serviços realizados, respondendo, na

forma da lei, por quaisquer defeitos decorrentes da execução, pelo prazo de 5 (cinco)

anos contâdos a pârtir do recebimento definitivo, conforme o Novo Código Civil no

seu art. n' 618.

24. SERVrÇOS EXTRAORDTNÁRrOS

Os serviços extraordinários, caso sejam necessários, serão orçados segundo os preços

unitários constantes da proposta apresentada pela empresa por ocasião da licitação e

compensados quando houver modificação no projeto inicial.

?,4.2 Serão apreciados pela Fisr.alização e pela Comissão de Licitação de Obras, e após pela

Secretaria de Educação de São Br rnardo do Maranhão - Ma., que avaliará a viabilidade e

oportunidâde da sua execução; n( caso positivo, será firmado um termo aditivo ao contrato
estabelecendo o novo prazo e/ou rr;rvo valor contratual, conforme a situação.

24.3 No caso do objeto dessa licitação or uma CONSTRUçAO, a contratada fica obrigada a aceitar

acréscimos de serviço que se fizerem necessários, limitados a 25olo (vinte e cinco por cento)

do valor inicial do contrato, com rrase nos preços unitários constantes da sua proposta, nâs

mesmas condições contratuais.

24.4 No caso do obieto dessa Iicitaíjão ser uma REFORMA, a contratada fica obrigada a aceitar

acréscimos de serviço que se fizerem necessários, limitados a 50% (cinqüenta por cento) do

valor inicial do contrato, com base nos preços unitários constântes da sua proposta, nas

mesmas condiçôes contratuais. ,

24.5 Conforme ocorram supressões ou aumentos dos serviços, será feita uma avaliação dos

débitos ou créditos devidos a secretaria de Educação de são Bernardo do Maranhão - Ma., ou à

contratada.

24.6 Se não tiverem sido indicados no aontrâto preços unitários adequados aos acréscimos, serão

utilizados os preços publicados pelas revistas dâ época, de tradição, especializâdas no assunto.

No caso dos preços unitários não constarem daquelas publicações, seus valores dependerão

de acordo entre as partes, porérn sempre referentes aos preços à data da licitação.

Havendo necessidade de modificação do cronograma, serão alterados os prazos contratuais e

respectivos valores, no que couber, e os pagamentos obedecerão âos novos prazos

estabelecidos.

1,

24.7

24.7
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24.7.1 Não será aceito pela Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma. quaisquer
solicitações de alteração do prazo contratual antes de se transcorr er 2 /3 do prazo previsto para
a obra no item 13.2.

24.8 Durante o prazo de prorrogâção da obra estipulado pelo termo aditivo, a medição dos itens
relativos aos serviços administrativos constantes na planilha orçamentária será revista e

recalculada de acordo com a efetiva responsabilidade pelo atraso da obra, a ser avaliada de
forma objetiva mediante os relatórios de andamento da obra, preparados mensalmente pela
fiscalização.

24.9 Considerando que as quantidades expressas na planilha orçamentária foram calculadas
pela contratada, não cabe quaisquer reivindicações de aditivos baseados tão-somente em erros
âtribuídos à planilha fornecida pela Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhâo - Ma., cu,a

divulgação tem o caráter merâmente informativo.

25. RECEBIMENTO DA OBRÂ

25.1 O recebimento provisório far-se-á, uma vez concluídas as obras, mediante requerimento
pela contratada a Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma., dependendo ainda da

elaboração de checklÍst e d,e parecer da fiscalização. O termo de recebimento provisório deverá
ser assinado pelas partes até 15 (quinze) dias após a comunicação escrita da contratada que deu
ciência da conclusão da obra.

25.1.1 A contratada fica obrigada a manter por sua conta e risco, até o recebimento definitivo,
as obras e serviços em perfeitas condições de conservação e funcionamento.

25.2 O recebimento definitivo ocorrerá após um período de 90 [noventa] dias corridos, contados a

partir da data da assinaturâ do termo de recebimento provisório, corrigidas quaisquer

anormalidades ocorridas no prazo acima citado. Na ocasião deverá ser apresentâda pela

contratadâ, comprovante da documentação devida à Previdência Social relativa ao período de

execução dos serviços (CND).

25.3 A Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma., reserva-se o direito, no caso de nào

correção de anormalidades verificadas, de descontar da garantia retida, a importância
correspondente àqueles serviços cuia execução providenciará.

25.4 O recebimento definitivo não exclui a contratada da responsabilidade que lhe é atribuída pelo

Novo Código Civil no seu art. no 618, conforme item 23.4.

26. DISPOSIçOES FINAIS

26.7 A Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma., se reserva o direito de adiar,

cancelar, revogar, anular ou tornar sem efeito, no todo ou em parte, a presente licitação, sem

que caibam quâisquer reclamações, direitos, vantagens ou indenizações âos licitantes.

t1
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26.2 Fica facultado a Secretâria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma., o direito de, a
qualquer momento, determinar a redução do objeto contratádo, até o limite de 2570 (vinte e

cinco por cento) do valor total da obra.

26.3 A Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhâo - Ma., observadas as disposições
gerais pertinentes a qualquer fase do processo da licitâção, reserva-se o direito de solicitar aos

licitantes esclarecimentos complementares necessários parâ uma perfeita âpreciação e
julgamento das propostas.

A contratâda fica obrigada a mânter, durante todo o tempo de vigência do contrato, todas as

condiçôes de participação e habilitação exigidas na presente licitação, em especial, aquelas

relativas à sua regularidade fiscal.

26.6 Pelo fato da obra ser efetuada no regime de empreitada global (material, mão-de-obra e

equipamentos), por preço irreajustável, não cabe, em hipótese nenhuma, a possibilidade de

realinhamento dos preços unitários antes de decorridos 1.2 meses interruptos de serviços. Após

este prazo, no caso dâ contratâda solicitar o realinhamento, este deverá ser baseado na variação

do Índice Nacional da Construção Civil !NCC), desde o mês da assinaturâ do contrato até o mês

dâ solicitação, aplicado sobre cada preço unitário. O novo valor do preço uniúrio será

multiplicado pelo saldo (quantitativo dos serviços por realizar) de cada item restante no

cronogramâ fisico-financeiro dâ obra. Este cálculo, bem com o novo cronograma deverá ser

elaborado com anuência dâ Fiscalização e da Secretaria de Educação de Sâo Bernârdo do Maranhão -
Ma.

26.7 A Secretaria de Educação de Sâo Bernardo do Maranhão - Ma., ficâ reservado o direito de

aceitar a proposta que melhor convier a seus interesses, rejeitar todas, ou ainda, revogar por
interesse da entidade ou anular por ilegalidade a licitação.

26.8 A Secretária de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma., se reserva o direito de

paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução dos serviços, mediante pagâmento único e

exclusivo dos trabalhos já executados, e, havendo interesse mútuo, a aquisição por aiustes entre
as partes interessâdas, dos materiâis existentes no local dos serviços e a ele destinados.

26.9 A contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar a Secretaria de

Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma., ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na

execução dos serviços contratados, isentando desde já a Secretaria de Educação de são Bernardo do

Maranhão - Ma., de todas e quaisquer reclamações que possam surgir.

26.10 Quando no Caderno de Encargos ou nos projetos executivos houver uma especificação

técnica com indicação de marca, modelo ou fabricante, a contrâtada preferencialmente deverá

adquirir este material para execução / montagem / instalação. Qualquer substituição de

material especificado deverá ser solicitada por escrito, e apresentada à Fiscalização a fim de que

os autores dos projetos executivos possam opinar sobre a similaridade do produto. Somente

após a autorização da Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma., para a troca de

marca, modelo ou fabricante é que a contratada poderá adquirir o mesmo.

32
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26.11 Durante a vigência do contrato, a Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma.,

continua na plena posse do terreno e de todas as benfeitorias e construções a ele acrescidas,
para tanto a visitâ ao local da obra deverá ser feita, do dia 17 /72/2018, a dia 75/01/2019,para
que o mesmo possa definir o que de fato fora executado até essa data sem direito de retenção
para a contratada, seja a que título for. O mesmo vale para saldos, perdas ou retalhos de material
utilizado na obra.

26.12 A Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma., se reserva o direito de

contratar a totalidade dos serviços Iicitâdos ou somente parte deles, em função de conveniências

administrativas.

26.13 Não compete a Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma., proceder

autenticação de qualquer documentação solicitada aos licitantes neste edital.

26.14 A contratada deverá disponibilizar uniformes e todos os Equipamentos de Proteção lndividual

[EPI) previstos em lei, e cobrar dos seus empregados seu uso diário durante o período de

trabalho.

26.15 A contratada deverá fornecer café-da-manhã e transporte a todos seus empregados, conforme
previsto em lei, ou fornecer o equivâlente em espécie, ou vale.

26.76 A contratada não poderá utilizar mão-de-obra infantil, salvo os casos previstos na lei

26.17 Este edital é regido pela Leí8666/93

26.18 As omissões serão resolvidas pela Comissão de Licitação de Obras.

São Bernardo do Ma 3O de novembro de 2018

S r
Pr ente da Co sao de Licitação
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RELACAO DOS ANEXOS DO EDITAL DE OBRAS

Anexo L - declaração de visita à obra e de verificação de toda a documentação do edital;

Anexo 2 - declaração de veracidade das informações;

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 8 - critérios de julgamento;

Anexo 9 - Declaração que não tenha participação seia a que título for, de dirigentes ou empregados do

Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma. ou órgãos a elâ vinculados;

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

anos;

Anexo 11 - Especificações, Planilhas e Pro,etos Executivos da Obra;

Obs.: Os anexos do instrumento convocatório destâ licitação estão sendo fornecidos aos licitantes em

CD (compact discJ a fim de facilitar o manuseio e interpretação, mas para fins de esclarecimento de

dúvidas, considerar-se-ão os anexos impressos que constituem o instrumento convocatório original e

que se encontram à disposição dos interessados, para consultas, no endereço acima citado.

São Bernardo do Mara o 30 de novembro de 078

rkss

Pres ente da Comi ão de lcl tação
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PM .FOLHA N'

PROCESSO

MODALIDADE

STO:PRÊFEtruRA MUNTcTPAL DE sÃo BERN

EsrADo Do MARANHÃo
CNPJ: 06.125.389/0001-88

DECLARAÇÃO DE VISITAAO LOCAL DA OBRA E DE VERIFICAÇÃO DE

TODA A DOCUMENTAÇÃO DO EDITAL

Anexo 1

(a ser impressa em papel timbrado do empresa)

Declaro, para os devidos fins, que o sr. representante desta empresa

compareceu a cidade tendo visitado o local
da obra objeto da concorrência ne 004/20L8 - Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma.,

00412078 em 

- 
de de 201- e tomado conhecimento de todas as condições e característicâs

dos serviços obleto desta licitâção.

Declaro também que toda a documentação do edital, inclusive peças gráficas, caderno de encargos,
especificações, planilha orçamentária e critérios de medição foram verificados pelo pessoal técnico destâ
empresa, e qu.j todas as informações encontradas são satisfatórias para a plena execução dos serviços, sem
prejuízo para ambas as partes.

Data:

Assinatura:
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PM .FOLHA NO

MODALIOAOE a
PROCESSO

PREFEtTURA MUNtctPAL DE sÃo
esuoo oo manlrurÃo

CNPJ: 06.125.389/0001-88

DECI.ÁRAçÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

(a ser impressa em papel timbrado da empresa)

(NOME DA EMPRESA), nesse ato representada por declara que se

responsabiliza pela fidelidade e veracidade das informações contidas na documentação apresentada.

Declara ainda que, no caso de ser vencedora da licitação concorrência ne 004/201A- Secretaria de

Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma., responsabiliza-se pela completa execução de todos os

serviços contratados, em todas as suas fases.

\,, Declara, finalmente, que aceitâ todas as condições da concorrência expressas neste edital.

(Cidade), 

-de
de 201*.

DIRETOR
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PM 'FOLHANO

PROCESSO

MODALIDADE Pop0 o'r,zínrd-iO

VISTO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE 5ÃO

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Anexo 3

(a ser impressa em papel tímbrado da empresa)

Declaro uara os devidos fins que o sr. carteira de identidade n.q

está credenciado a representar esta empresa na licitação concorrência públicâ secretaria de Educação de

São Bernardo do Ma.rr1l5o - y2.,no _/201_.

Data:

Assinatura:

Qualificação:
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PM .FOLHANO q/,

PROCESSO

MODALIDADE

VISTO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

FORMULÁRIOS PARA PRÉ-qUALIFICAÇÃO

Anexo 4

Nome da firma ou razão social:

Endereço da sede: (rua / baiffo / ci dade / estado / C E P / telefone / fax / e- mail)

Data;

Nome e função do responsável pela informação:

38

Os concorrentes deverão preencher minuciosamente os formulários a seguir usados no exame de pré-
qualificação da empresa. Os formulários deverão ser impressos em papel timbrado da empresa, além de constar
as seguintes informações obrigatórias:



PM . IOLHA NO

PROCESSO
g o

MOOALIOADE

PREFEITURA MUNICIPAT DE SAO

rsraoo oo uanaruxÃo
CNPJ: 05.125.389/0001-88

SITUAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

LIQUIDEZ IMEDIATA

DIS NIVEL

EXIGÍVEI IMEDIATO

a1

Anexo 4A

39
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PM .FOLHAN' q/,
PROCESSO n{) tLo 6

MODALIDADE

ISTO:

L
0 Iv

PREFEITURA MUNIcIPAt DE 5Ão BERN

EsrADo Do MARANHÃo
CNPJ: 06.125.389/0001-88

crEMCrÀtSTRJATl\/ôS E N^r\rcErtrOS , pASSIVO

DATAS OOS BALANÇOS
ANUAIS

o
o-
l
É.
o

CONTAS
z
z
u.l

tr
TíruLos E oBRtGAcoES A PAGAR 39

FORNECEDORES 40

CIAS DE CRÉDITo E FINANcIAMENTo 41

42CREDORES DIVERSOS

BANcos - cRÉDrÍos A cLJRTo PRAzo 43

44

45

SAúRIOS A PAGAR

INSS A RECOLHER

FGIS A RECOLHER 46

ll\iIPOSTO A PAGAR 47

48

oUTRoS VALoRES PAGÁVEIS A CURTo PRAzo
FINAN IAMENI ERIOR

49

o

oF
l

I

rorAL EXIGÍVEL A cul.lro pRAzo (trENS 39 A 49) 50

51

52

FINANCIAMENTÔS DÔ EXTERIÔR 53

CREDORES DIVERSOS 54

BANcos - cRÉDrros A cuRro PRAzo 55

cRÉDrros DE EMPRESAS suBSrDrÁRrAs ou AFTLTADAS 56

ourRos vALoRES pAGÁvErs A LoNGo pRAzo 57

o

oo
9

I
TorAL ExtGivEL A LoNco pRAZo flTENS s'r A 57) 58

TOTAL DO PASSIVO REAL (ITENS 5OA 58) 59

60CAPITAL SUBSCRITO

MENOS: CAPITAL A REALIZAR 61

CAPITAL REALIZADO íITENS 60 A 61) 62

63RESERVA LEGAL

64OUTRAS RESERVAS

LUCROS SUSPENSOS.

LUCRoS Do EXERclcto 66

RESERVA p/ MANUTENCÁo Do cAptrAL DE GtRo 67

RESERVA REFERENTE À CoRREcÃo MoNETÁRIA 68

69

I
o

L

TorAL Do cAprrAL pRópRro oTENS 60 A 68)

70RECEITA ANTECIPADA

71cRÉDIToS SUSPENSoS
72FUNDO OE GARANTIA TEMPO DE SERVICO

OUTROS VALORES PENDENTES 73

TOTAL DO PENDENTE (ITENS 70 A 73) 74

ôz

75TOTAL OO PASSIVO (ITENS 59 + 69 + 74)

II

III

-

I

-

II

-

I

II

II

I

II

I
rIIII
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PREFEITURA MUNICIPAI- DE SÂO
Slti:ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06. 125.389/0001_88
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PM .FOL

PROCESSO

HA NO

4o {. 1_ t^ I
PREFEITURA MUNtctPAt DE sÃo BERN

EsrADo Do MARANHÃo
CNPJ: 06.125.389/0001-88

RATIVOS FINANCEIROS - LUCROS E PER

MODALIDADE

Vl§T0:-

CONTAS
a
z
ult

DATAS DOS BALANÇOS

ANUAIS

RECEITAS TÉCNICAS (FATURAMENTO IVIENOS

DEVOLUÇOES E DESCONTOS)
A

cusTos Dos sERVrÇ0s B

LUCRO BRUTO (A - B) C

DESPESAS ADMINI STRATIVAS D

DESPESAS COMERCIAIS E

LUCRo oPERACIoNAL (C - D - E) F

DESPESAS FINANCEIRAS G

OUTRAS DESPESAS H

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

LUCRO TRIBUTÁVEL (F + I - G - H) J

PREVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA K

LUCRO LíQUIDO DO EXERCíCIO (J - K) L

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR IV

DtsTRrBUrÇÃo DE DtVtDEND0S N

OUTRAS DISTRIBUIÇOES 0

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
(L+M-N-0) P

42
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PM .FOLHANO

PROCESSO

MODALIDADE úo

STO:
PREFEITURA MUNICIPAT DE SAO EERNAR

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 05.125.389/0001-88

etrsUMO nA aNÁr rstr.ôNTÁRI ptrTROSpECTIVA

DATA DOS BALANÇOS ANUAIS ULTIMO ANTERIOR

ATIVO RS R$

DISPONIVEL
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO B

ATIVO CIRCULANTE (A+B) C

REALIáVEL A LONGO PRAZO D

IMOBILIZADO E

FATIVO REAL (C+D+E)

PENDENÍE G

ATIVO TOTAL íF+G) H

PASSIVO R$ RS

EXIGíVEL A CURTO PRAZO
EXIGíVEL A LONGO PRAZO J

PASSIVO REAL íI+J) K

CAPITAL PRÓPRIO L

i/PENDENTE
PASSIVO TOTAL (K+L+M) N

RSRESULTADOS R$

oRECEITA TÉCNICA
CUSTOS DOS SERVICOS P

LUCRO BRUTO (O-P) o
DESPESAS FINANCEIRAS R

OUTRAS DESPESAS S

OUTRAS RECEITAS T
LUCRO LÍOUIDO (Q+T-R-S) U

R$ R$

CAPITAL DE GIRO (C-I)

RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO (U/L)

RENTABILIDADE GLOBAL (U+RY(K+L)

SOLVÊNCIA GERAL (F/K)

LtQUtDEZ CotllUM (C/t)

DÍVIDAS - CAPITAL PRÓPRIo (t(L)
RECEITA TÉCNICA - CAPITAL DE GIRO
PRÓPRIO (OM

RECETTA TÉCNtCA - CAPTTAL PRÓPRrO (O/L)

R$ R$

ATIVO REAL íF)
YPASSIVO REAL (K)

PATRIMÔNIO LiOUIDO (X-Y) z

IE

--

I-

T-

IE-II

II E-

-E

-

I

I

IT

III

3
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PM .FOLHANO

PROCESSO IY
MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAT DE 5ÃO BERN

ESTADO DO MARANHÂO
CNPJ: 06.12s.389/0001-88

iSTC:

EXPERIÊNCIA DA FIRMA

Anexo 4B

1- Há quantos anos sua organização está registrada como contratante, com a presente razão
social?

3- Qual a experiência dos técnicos mais qualificados da empresa em serviços correlatos com

aqueles objeto da presente licitação? (Relacionar os técnicos de nível superior e de nível
médio, citando nome, cargo, profissão, anos de experiência em construção, tempo de

trabalho na empresâ etc.J.

4- Sua firma já deixou de completar contrato que lhe tenha sido adjudicado? Se a resposta for
afirmativa, onde e por quê?

5- Câso existâm, explique o porquê da não conclusão de contratos, multas impostas, ações

judiciais, penhores e ordens de paralisação dos serviços.

6- Preencher quadro abaixo:

T0TALIDADE DE oBRAS ExECUTADAS (últimos 5 anos) - anexar ART'S

NUMERO DE 0BRAS EM EXECUÇ40 - anexar ART's

GESTÃO DA QUALIDADE PBQPH - POSSUi OU NãO

4

44

2- Se sua organização é a sucessora de outras registradas com diferentes nomes, citar quais foram e
o período de sua atuação.

I
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PM
.FOLHA N

PROCESSO

MGDALIDÀDE

'visro,

t
)tr

pREFEtTURA MUNtctpal or sÂo ernÍ!e
EsrADo Do MARANHÃo

CNPJ: 06.125.389/0001-88

DECLARAÇÃ0 DA SITUAÇÂo FUNCIoNAL

Anexo 4C

A empresa _(nom e da empresa)- neste ato representada por seu diretor, declara que ocupa, com suas

instalações de escritório, almoxarifado e oficinas, a área totalde _m2, situadas na

na cidade de 

- 

Estado 

-.

A empresa possui 
- 

anos de existência na especialidade de construção civil.

Nosso efetivo registrado legalmente, segundo as normas vigentes do Ministério do Trabalho, é de:

número de técnicos de nível universitário =

número de técnicos de nível médio =

número de anos de experiência dos técnicos de nível universitário =

número de anos de experiência dos técnicos de nível médio =

Data

Assinatura do diretor da empresa

45
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PM .FOLHANO

PROCESSO

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNAR

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

MOOALIDADE

VISTO:

CARTA DE APRESENTAçÃO DA PROPOSTA

Anexo 5

(a ser ímpressa em papel timbrado da empresa)

REF.: EDITAL NO

Prezados senhores,

É com satisfação que passamos às mãos de V. Sa a proposta para

0 valor global da proposta é de R$ ................ i... .... ........) sendo a forma de pagâmento de acordo com o

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA e seus anexos. Para fins de aplicação da instrução normativa da RFB n.q

97L/2009 da Receita Federal do Brasil, os valores dos materiais, equipamentos próprios ou de terceiros
indispensáveis para execução da obra é de R$ ...-......-...... ( . ), representando .....0/o (.................,..) do total
montante do pagamento.

Atenciosamente,

46
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Plú .TOLHAN" ,/,,q
PROCESSOI nl! Í [O6l _

MODALIDADE

VISTO:

í1

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO EERNARD
EsrADo Do MARANHÃo

CNPJ : 06. 125.389/0001-88

FORMUTARIOS DE CONTROLE DA OBRA

Anexo 6

Para a licitação, os concorrentes deverão preencher minuciosamente somente dois tipos de cronogramâ

físico-financeiro.

O primeiro da forma anâlítica, de acordo com o modelo a seguir, e o segundo sob a forma de barras

(Gráfico de Gant).

Os demais formulários terão seu preenchimento sob a responsabilidade da fiscalização, e estão aqui

apresentados, a título de informação, a fim de que os concorrentes tenham ciência de como o

acompanhamento da obra será efetuado pela Entidade.

47
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