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PREFEITURA MUNICÍPAL DE SAO BERTTARDO
ESTADO DO TI{ARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0OO1-88

EDITAL TOMADA DE PREÇO N9 006/2019- CPL

POCESSO ADM: 201905001

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 2019, torna público, para conhecimento dos
interessados que, de acordo com as Leis Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
introduzidas pela Lei no 8.883, de 08 de iunho de 1994, realizará Processo Licitatório, na

modalidade TOMADA DE PREÇO, no tipo MENOR PREçO, REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, para
contratação de empresa especializada para Construção de uma Quadra Escolar Coberta
Poliesportiva, no Povoado Pedrinhas na Zona Rural do MunicÍpio de São Bernardo/MA, descritos
no item 1. deste Edital.

O recebimento da documentaÇão dar-se-á no endereço acima até às 10:00 horas do dia 04
de junho de 2U19, quando será dado inlcio à abertura dos envelopes de "Habilitáçào e Propostas".

1J)ooBrE-ro:
0 objeto da Licitação é a escolha da(sJ proposta(s) mais vantajosa(sJ para executar os

sêrviços de Construção de uma Quadra Escolar Coberta Poliesportiva, no Povoado Pedrinhas na

Zona Rural do MunicÍpio de São Bernardo/MÀ de acordo com as planilhas em anexos.

2. DOS TERMOS DE TI§FERÉNCIA; DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas

decorrentes da contratação da presente licitação correrão por conta de Recursos Governo Federal -
CoNTRATO DE REPASSE: 862625 /2017 /ME / CAtxA.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
27.A72.O77 0.1Ot6.0000 - CoNST. AMPL. E REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS
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2.3. PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS: no mínimo 60 (sessental dias corridos, contâdos da

data prevista para abertura dos envelopes.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÁO
,l ^. ir^*^-+^ -.r^-l-^-r^^ -^Pdt.tLtr'nt <rú !,!,@tov r,,,í, LJqJ Yv\ !Jlrrsrrr

Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO e que atendam às condições e, na fase de Habilitação
comprovem possuir os requisitos necessários à qualificação, estabelecidos neste Edital.

3.2.- O Edital poderá ser consultado gratuitamente ou adquirido na sala da Comissão Permanente
de Licitação, situada na Pça Bernardo coelho de almeida 863 - CenEo - São Bernardo/MA, mediante

^ h.ô.mônt^ áâ p( ?nnn í trinr,.oâi(l ôfôhrâ.l^ ãtrâr,á( dô nÂM - n^.r1mant^.lo Â"raradarão!-í.ó;::i=::u

Municipal, na sede da Prefeitura municipal.

*. IMPEI'ITIEIÍTOS

4.1. É vedada a participação de consórcio de empresas.

4.2. É v edada a participação de pessoa fisica.

o
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4.3. Não será habilitada a empresa que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública,
Estadual, Municipal ou Federal, ou que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar e de
contratar com os Órgãos da Administração Pública Municipal.

4 4 Não poderão parliripar da prêsêntê licitâcão as empresas das orâis sprvidôr rlo Mrrnicípio seia

gerente, acionistâ, controlador, responsável técnico ou subcontratâdo.

4.5 - cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e

em consórcios de empresas, qualquer que seja sua íorma de constituição;

4.6 - empresas que não tenham o CNAE (Classificação Nacional dê Atividades Econômicas)
compatível com o obieto da licitação

5. DATA E LOCAL DE RECEBIMENTO

5.1. i4s 10:00 horas do dia 04 de junho de 2079, a Comissão Permanente de Licitação na sala da
Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo coelho de almeida 863 - Centro - São

Bernardo/MA, serão recebidas as documentaçôes relativa â habilitação e proposta, bem como dará
inÍcio à abertura dos envelopes da presente TOMADA DE PREÇO. Ocorrendo feriado ou ponto
facultativo na data da licitação, será a mesma realizada no primeiro dia útil subseqúente, no mesmo
local e horário.

6.DOCUMENTAçÂO E PROPOSTA

6.1. Os licitantes deverão apresentar toda a documentãção de HabititaÉo e Proposta de Preços no
dia, hora e local citâdos no preâmbulo deste edital, em 02 (dois envelopes lacrados e invioláveis, em
cuja parte externa, além da razão social e endereço, esteia escrito):

ENVEL0PE Na 01- com as seguintes indicações na parte externa:
rÁErcr Í uI\á mulrtLrf I , l/E Jltu oÊ^,rÍt^r-r\J

COMISSÂO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
situada na Pça Bernardo coelho de almeida 863 - Centro - São Bernardo/MA
TOMADA DE PREÇO nq 006/2019- CPL
'DOCU r\4 ENTAÇÂO DE HABILITAÇÃO"

c6qr".cr ,,iu,Lotvc ,d pdr rc c^!c,,ro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

situada na Pça Bernardo coelho de almeida 863 - Centro - São Bernardo/MA
TOMADA DE PREÇO ne 006/2019-CPL
"PROPOSTA DE PREÇ0"

6.2. 4 - DO CREDENCIAMENTO

6.2.4.7 - No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital e nça da Presidente da

obrigatoriamente, será necessária a apresentáção dos seguintes docume
tante legal. Para tanto,
s:

CPL, será realizado o credenciamento do interessado ou seu rep

6.2.4.2 - Ato consütutivo, estatuto ou contrato social em vi8or, acompanhado da alteração/aditivo
eventual da gerência da sociedade, e demais que se achar pertinente, ou ato constitutivo
consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleiçôes de seus administradores, quando o
licitante for representado por pessoa que estâtutariamente tenha poder para tal, comprovando esta
capacidade jurídica;

nap
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6.2.4.3- Procuração particular ou carta de credenciamento, com firma reconhecida, podendo ser
utilizado o modelo anexo a este edital, estabelecendo poderes para representar o licitânte e a
praticar todos os demais atos inerentes a TOMADA DE PREÇO.

Á244 - Comlrnvar o serr enorradrâmcnto aômo Microcmpresa orr Emnresa de Pcolpnô porte,

mediante apresentação de Certidão expedida pela lunta Comercial, nos termos da lnstrução
Normativa nq 103 de 30 de abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de
Comércio - DNRC, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha
intenção de comprovar seu enquadramento em um dos dois regimes ou utilÍzar e se beneficiar do
tratamento diferenciado e favorecido na presente licitâção, na forma do disposto na Lei
comDlementar ne 123. de 141t2/20O6. COM DATA DE EMISSÃO A PARTIR DE MAlo DE 20191.

6.2.4.5 Para nns de connrmação de poderes para subscrevê-la, ou ainda cópia de traslado de
procuração por instrumento público, na hipótese de representação por meio de prepostos;

6.2.4.6- O representante da licitante presente à sessão deverá entregar a Presidente da CPL o
documento de credenciamento juntamente com a respectiva cédula de identidade ou equivalente e

CNPJ da empresa atualizado, bem como a declaração de atendimento aos requisitos de habilitáção,
em separado dos envelopes "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação".

6.2.4.7 - Os documentos necessários ao crêdenciamento poderão ser apresentados em original, os
quais farão parte do processo licitâtório, por qualquer processo de cópia desde que autenticada por
cartório competente, ou confêrido por membros da êquipe de apoio, inclusive a Presidente da CPL

no decorrer da sessão de Iicitação, ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre
os respectivos prazos de validade;

6.2.4.8 - A cada licitânte que participar do certame será permitido somente um representante para
se manifestar em nome do representado, desde que autorizado por documento de habilitação legal,
vedada à participâção de qualquer interessado representando mais de um licitãnte.

6.2.4.9 - A Ítáo apresentaçáo ou incorreçáo de qualquer documento de credenciamento, bem assim
o não comparecimento do licitânte ou de seu representante legal à sessão, inviabilizará a

participação do (s) licitante (sJ no certame. Neste caso, o (s) portador (esJ dos envelopes poderá
(ão) assistir apenas como ouúnte (s), não podendo rubricar documentos ou fazer qualquer
observação em atâ ou mesmo de se manifestar ou interferir no desenvolümento dos trabalhos,
ressaltando que quando a documentaÉo de credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer
cios enveiopes (i ou 21, o respecivÕ enveiope será enregue ao iiciGnte que e*ará autorizado a

abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez que citâdo documento se encontra no recinto,
com o intuito de ampliar a disputa;

6.2.4.10 - recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a
conclusão dos procedimentos, inclusive assinando a atâ respectiva, sob pena de decadência do
riii eitú aú recúasú.

6.2.4.71 - Após o credenciamento, a Presidente da CPL declarará a ab da sessão e não mais
serão admitidos novos proponentes

6.2.4.12 - Credencial de representante do licitante com a respectiva
í@r.fu- Lr L, o er rrrlrL64 et,qrou6rríLrr.c

caçâo civil, iunto a

6,3 - DA HABILITAçÃO DOS LICITANTES

6.3.1- A Documentaçâo de Habilitação deverá ser entregue em 01 (uma) üa, em envelope
devidamente fechado e rubricado no fecho.
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6.3.2- A participação no presente procedimento licitatório requer a apresentação de toda a
documentação comprobatória da necessária qualificação no que se refere à:

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas lurídica (CNPI);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Federal, Estadual e Municipal, se houver
relativo ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatÍvel com o objeto da
licitação;

c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede
da licitante, ou outra eouivalente, na forma da lei:
c.1.J faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal:

o Certidão Conjunta de Tributos Federais e quanto à Divida Ativa da União.

c.2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual:
. Certidão Negativa de Inscrição na Divida Ativa.
o Certidão Fiscal e Tributária

c.3) faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Municipal
. Certidão quanto à Divida Ativa do MunicÍpio
. Certidão Negativa de Débitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN
o Alvará de Localização e Funcionamento;

d) CRF - CertiRcado de Regularidade do FGTS, com validade na data de apresentâção da proposta.

e) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento à Lei

L2.44o /?0L91 e à Resolução Admi n istra liva ne 1.47O /20191-.

6.4 OUALIFICACÃO TÉCNICA:

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatÍveis em
caracterÍsticas com o objeto da licitação, mediante a apresentação de atestados fornecidos
por pessoa jurídica de direito público ou privado, reconhecidamente idôneas e

reconhecida firma do atestante.

b) Registro ou lnscrição da Empresa e dos Responsáveis Técnicos no Conselho Regional de
Engenhariâ, Arquitetura e Agronomia - CREA.

executado para órgão ou entidades da Administração públ
privada, serviços (s) compatível (is) com os serviços objetos d

nda, para empresa
ADA DE PREÇO.

cL) A comprovação do vÍnculo de fará mediante certidões do C

atualizados.
CAU devidamente

c2) Quando se tratar de sócio da empresa licitânte, tal comprovação será teita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certidão do CREA ou CAU, devidamente atualizados.

c3) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma empresa
proponente, lato este que inabilitará todas as envolvidâs.

c) Qualificação técnico proÍissional - comprovação da licitante de possuir em seu corpo
técnico profissional (is) de nÍvel superior ou outro (s) reconhecido pelo CREA ou CAU,

detentor [es) de atestados (s) de responsabilidade técnica devidamente registrado no
CREA ou no CAU da rêgião onde os serviços foram executados, acompanhados das

respectivas certidôes de acervo técnico - CAT, que comprove (m) ter o pronssional
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c4) Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação para capacitâção
técnico-profissional de que trata este item deverão participar da obra ou serviços objeto da
licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior,
desde que aprovada pela administração.

d) Declaração formal e expressa da licitante, indicando um coordenador como responsável
técnico (profissional de nível superior devidamente reconhecido pelo CREA), que se
responsabilizará pela execução dos serviços. Devendo este fazer parte do quadro
permanente da empresa, ao tempo do inÍcio do contrato.

eJ. lreclaração em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a

inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitafro na forma do § 2a do artigo 32 da
Lei n.e 8.666 /93, devidamente identificados nos termos do modelo do Anexo III deste Edital.

f). Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a

paftir de quarorze anos de conformitiâde com o disposto no arL 27, inciso V, ria Ler n" 8.b6ó1y3.

6.5. Proposta de Preços: O envelope nq 02 deverá conter 01 (uma) via em original, propostâ
datilografada ou impressa por qualquer meio usual, em papel timbrado da empresa, devidamente
datada e assinada, com o seguinte conteúdo:

. Razão social, sede e número da inscrição do CNPI do licitánte;

. ?ràzo de vãiidade da proposu, gue não pocierá ser i[ierior â ó0 (sessen ca) diâs ('orridos,
contados da data da abertura da proposta.

6.5.1 - A proposta, uma vez aberta, ünculará o licitânte, obrigando-a a executâr os serviços cotados,
caso lhe seja ad.judicado o objeto da licitação.

6.5.2 - Pedidos de retificação, por engano no preço ou especificação do objeto da licitáção, somente
serão aceitos antes de abertas as propostas, não sendo admitida a simples ofertâ de desconto ou
aumento de preços.

6.5.3 - Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que
contiverem rasurag emendas, borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais de modo a ensejar
dubiedade, principalmente em relação a valores.

6.5.4 - Constâtada declaração ou documentaçâo falsa, após inspeção pela CPL, a licitante será
inabilitada ou desclassificada, conforme o caso, sem preiuízo de outras penalidades.

6.5 Qualif icação Econômico-Financeira:

do último exercício, na forma da lei, que comp rovem a situa anceira da
empresa [art. nq 176 da Lei 6404/76), inclusive com os rmos de

ados porabertura e encerramento, registrado na Junta Comercial do Estado
profi ssional competente.

6.5.2

a) Comprovação de Patrimônio Líquido igual ou superior a 10o/o (dez por cento) do valor
estimado da contratação.

6.5.1 Balanço patrimonial com a CRP do Contador e Índices e demonstrações contábeis

Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica, emitida até 60 (sessenta) dias consecutivos antes do
recebimênto dos enve[opes, quando não vÍer expresso o prazo de validade.
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6.6 Os documentos exigidos deverão ser legíveis e poderão ser apresentados no original ou por
qualquer processo de cópia preüamente autenticada por Cartório competente ou por servidor
da Comissão Permanente de Licitação - CPL, mediante a apresentação do documento original,
ou ainda por publicação em órgão de Imprensa Oficial.

6.7 A autenticação por servidor da Comissão Permanente de Licitação poderá ser realizada até o
dia útil anterior à data marcada para a sessão de abertura destã TOMADA DE PREÇo, no
horário das th às 12h.

6.8 Para a habilitação, as ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida que será
devidamente conferida pela Comissão. Havendo alzuma restrição na comprovacão da
regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente ME ou EPP for declarado vencedor do
certame, prorrogável por igual perÍodo, para a regularização da documentação.

6.9 SITUAÇÃO E VISITA AO LOCAL DA OBRA

6.9.1 0s licitantes deverão visiGr o local onde serão realizados os serviços, para que sejam
verificadas suas condições, e apresentar ao Representante do da secretaria de
Administração do municÍpio de São Bernardo do Maranhão - Ma., a declaração de visitã
conforme modelo no Anexo 1, para que a üsita seia atestada. Entre os dias 28 a 31 de maio
de 2019. A visita será acompanhada pelo engenheiro da Prefeitura Sr, Roberto Leite -
marcar visita através do telefone: 98 9 8329 - 2327

6.9.2 Declaração de que tal visita foi efetivada deverá ser anexada à documentação de habilitação
da empresa, conforme modelo no Anexo III, e a não apresentação da mesma é motivo
suficiente para a desclassificação da empresa.

7 - DO DIREITO DE PETIçÃO

7.1 - No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostâs,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impu8nar este instrumento convocatório, cuja
petição deverá ser dirigida a presidente da CPL;

7.1.1 - caberá a presidente da CPL decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatroJ horas;

7.1.2 - acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame;

7.2 - declarado o vencedor do certame, qualquer licitante poderá manifestar imediatâ e

motivadamente a intençáo de recorrer, com registro em ata da slntese das suas razôes, quando lhe
será concedido o prazo de 03 [três) dias úteis para a apresentação das recurso, podendo

tar contra razões
nte, sendo-lhes

7.3 - o(s1 recurso(s1, que não rcrá (ão) efeiro suspensivo, será (ãol o (s1 à autoriciacie
superior, Prefeito Municipal, por intermédio da Presidente da CPL, o qual poderá reconsiderar sua
decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse período, encaminha-lo (s) à autoridade superior,
devidamente informado, para apreciação e decisão, no mesmo prazo;

7.4 - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetÍveis de
.lpl csei'tÁiÍÉitíü;

juntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo
assegurada vista imediatá aos autos;

TIODALIDA§Ê, /Z'
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VISTO:

7.5 - decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente homologará o resultado da licitaçâo, e autorizará, respeitada a ordem de classificação e
a quantidade de fornecedores.

7 (; - a falra dc mânifêstâcão imêdiefâ ê môtivâ.iâ dô Ísl li.itântê Ísl na sessâo impôrtará â

decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela Presidente da CPL ao
vencedor;

8. DO JULGAMENTO

8.1. Habilitação

8.1.1. 0 julgamento iniciar-se-á com abertura dos envelopes ne 01, contendo a documentação
relativa à habilitação das concorrentes, a qual deverá ser rubricada pelos licitantes presentes e

pelos membros da comissão.

8.1.2. Após a apreciação dos documentos, a Comissão declarará habilitadas as licitantes que os
apresentaram na forma indicada neste edital e inabilitadas as que nâo atenderam as exigências.

8.1.3. As licitantes poderão, unanimemente, renunciar ao direito de interpor recurso, o que
constará em atn, procedendo à abertura dos envelopes nq 02, das concorrentes habilitadas.

8.1.4. Não havendo desistência do direito de recorrer, na forma do subitem anterior, a Comissão
Permanente de Licitação, suspenderá a sessão, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos até
então executados e comunicará, por escrito, com antecedência mlnima de 4Ü lquarentá e oito,
horas, as licitantes habilitadas, a data, hora e local de sua reabertura. Nessa hipótese, os envelopes
nq 02, devidamente fechados e rubricados pelos presentes, permanecerão até que se reabra a

sessão, sob a guarda e responsabilidade do Presidente da Comissão.
Às inabilitadas serão devolvidos os envelopes fechados contendo a propostâ de preços.
Envelopes não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da adjudicação, serão
riesrruídos, inriependenremente cie noüiicaçâo à inrcressada.
Propostâs

8.2.1. Ultrapassada a fase de habilitâção, serão abertos os envelopes de na 02, divulgando a

Comissão, aos licitantes presentes, as condições oferecidas pelos participantes habilitados, sendo a

proposta rubricada por estes e pelos membros da CPL.

8.2.2. As propostas serão analisadat podendo a Comissâo convocar as licitântes para
esclarecimentos de qualquer naturez4 que venham fucilitar o entendimento das mesmas na fase de

iulgamento.

8.2.3. Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total prevalecerá o primeiro, sendo
corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os por extenso
predominarão os úItimos. Se a Iicitante náo aceitar tâis erros, sua proposta será da.

8.2.4. As propostás que não atenderem as condições desta licitação que oferec
ofertâs e cotações não previstas, preços excessivos ou manifestâmente
desclassificadas.

rnativas de
íveis, serão

8.2.5. O iuigamenro das proposras será gietuario peia CPL e será consicieracia vencedora a iicitante
que apresentâr o MENOR PREÇO GLOBAL, entre aquelas que cumprirem integralmente as

exigências contidas neste edital.

8.2.6. As vantâgens nâo previstâs neste Edital não serão consideradas para efeito de classificação;
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mensalmente até o décimo q-uinto dia do mês subsequente aos serviços
entrega de todos os seguintes documentos, impreterivelmente:

,D/ ,n.qnr)
Ê

PREFETTURA MUNICXPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MÀRÀNHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

I2I Será afixado em local de fácil â.esso âo prihlico e coiocada à dislôsi.ã.r dôs intêressadôs o
resultâdo da licitação, cabendo às licitantes o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, contados a

pârtir do primeiro dia útil após a divulgação.

9. ADJUDICAçÂO E HOMOLOGAçÂO

9.1- Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado da classificação, ou aDós o seu

iulgamento com base relatório circunstanciado, cabe a Comissão adjudicará o objeto da licitaÉo à

vencedora, submetendo tal decisão ao titular do órgão interessado para homologação.

9.2. - Homologada a licitáção, será convocada a vencedora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
oferecer a garantia de execução e assinar o contrato.

10. ASSINATURA DO CONTRATO

110.1 A Secrêtâria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma. com a antecedência de 5
ícinco') 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 pre.iuÍzo de
suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratâr com a Secretaria
de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma.,por prazo de até dois anos.

10.1.1 O prazo de convocação para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por
igual perÍodo, quando solicitádo durante seu transcurso pela parte, e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma.

10.1.2 A recusa do Iicitante convocado em assinar o termo de contrato, ou instrumento equivalente,
implicará em indenização a Secretâria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma., na ordem
de 17o (hum por cento) do valor globalde sua proposta.

101.1.3 Él tacultado a Secretaria de Lducaçáo de Sâo Bernardo do Maranhào - Ma., quando o

convocado não assinar o termo de contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo e

condições estãbelecidas, 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 comunicação.

i0.i.2 Decomidos 60 (sessenu) riias cia <iata ria abertura das propo$ãs, sem convocãção pãrã

contratâção, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

11 " CONDIçÔES DE PAGAMENTO

11.1 O pagamento ao licitante adjudicado, doravante mencionado como contr rá efetuadoe

restados, mediante

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

8.2.7. Em caso de absoluta igualdade de preços, entre duas ou mais propostás, e após obedecido o
disposto no parágrafo 2e do art. 3e da Lei 8.666/93, proceder-se-á ao desempatg por sorteio, em
ato público, para o qual, todos licitantes serão convocados.

- O prefeito municipal poderá revogar a licitação por razôes de interesse público, devendo anulá-la
de oficio ou por provocação de terceiros, quando o motivo assim justificar;
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0A0t

VISTO:

11.1.2 nota fiscal da contratada cuia coluna discriminação de serviços deverá conter, além da
descrição do serviço realizado, as seguintes informações:
1. número da medição;

3. retenção da seguridade social, informando a matrÍcula do CEI, atendendo ao disposto deste
edital.

4. nome do banco, agência e número da conta corrente para se efetuar o depósito, retenção do ISS,

contorme IegÍslação municÍpal.

11.L.2.1 A Comissão de Licitação de Obras precisa atestar na nota fiscal a eíetiva realização do
serviço.

11..1.3 Cópias xerográficas das certidões de regularidade fiscal e dos comprovantes de recolhimento
dos encdrgos sociais e crabaihisr.as cios seus empregacios na obra.

11.1.4 Relatório de andamento da obra preparado peia flscalização da Secretaria de Educação de
São Bernardo do Maranhão - Ma.

11.1.4.1. Este relatório, em duas úas, deverá ser assinado em coniunto pelo representante da
.úi:naiÀda í<$Vútisâtei peia execuÇo ria oiii-a, atcsürrtio ú aúrrtrÉúiííreiiiú dú seu cúnteúdú, ficãldú
o mesmo com uma via

11.2 O pagamento da primeira medição está vinculado à comprovação do recolhimento da
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da empreiteira junto ao CREA como executora da
obra para a Secretâria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma.

11.3 0 pagamento da última medição esú vinculado à entrega dos desenhos de os àuilf.

11.4 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

12. RESILIÇÃO E RESOLUÇÂO DO CONTRATO

13, PENALIDADES E SANÇÔES POR INADIMPLEMENTO

13.1 Aplicam-se à presente licitação as sanções previstas na Lei Federal na 8.666/93, atualizada
pela Lei Federal nq 8.883/94 e demais normas legais aplicáveis à matéria.
Não existirá qualquer vÍnculo iurídico entre a CONTRATANTE e quaisquer empregados,
encarregados e/ou prepostos da CONTRATADA que, como tál, tenha ou venh
fornecimentos de que trata este Contrato

13.2 As sançõês administrativas para os casos de descumprimento das cláusul as condições
estabelecidas no presente instrumento convocatório serão: advertência, multa

aterr o com os

temporária de participação em licitação por prazo não superior a 2 [dois) anos.
susPensao

12.1 As condições de resilição ou resolução do contrato com a empreiteira são as estabelecidas no
contrato, conforme modelo no Anexo.
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13.3 A sanção advertência será efetuada por escrito, firmada pela Comissão de Licitações de Obras,
com assessoramento da fiscalização, comunicando de forma obletiva qual item do conEato ou do
edital deixou de ser cumprido, e cobrando providências.

13 3 1 Otlândo o relatório de anrlamento da ohrâ. .onstâtâr atrasos qltp comprômêtâm o prazo de
execuçâo, ele deverá ser acompanhado de uma advertência por parte da fiscalização, solicitando â
recuperação do rihno de obra previsto no cronograma pactuado no contrato.

13.4 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.

14. ENCARGOS DA CONTRATADA

14.2 Realização de todos os ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços
executados, bem como os reparos que se tornem porventura necessários para que os trabalhos
sejam entregues em perfeitas condições.

14.3 Licenciamento das obras e proüdências para a aprovafro, pelos poderes competentet quando
for o caso, de todos os componentes do projeto, sendo que a qualquer exigência que implique em
modÍlicaçáo do projeto deverá ser obtida a autorizaçào por escrito da Secretaria de Educaçáo de
São Bernardo do Maranhão - Ma.

14.4 Rêsponsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes
da execução do contrato.

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

Ministério do Trabalho e outros órgãos do Poder Público.

14.6 Manter à frente dos serviços, como responsável pela sua execução, um engenheiro ou
arquiteto, com experiência compaível 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.

L4.7 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.

15. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

iS.i Á contrata<ia assumirá integrai responsabiii<iacie peia boa execuçào ncia dos serviços

PREFEITURA MUNICXPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

c

que efetuar, de acordo com as presentes normas, especificações e demaii ocumentos técnicos
fornecidos, bem como por quaisquer danos decorrentes da realização desses serviços, causados a

Secretâria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma. ou a terceiros.

16, RECEBIMENTO DA OBRA

16.1 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 càeck-lisú e de parecer da Rscalização. O termo de recebimento provisório deverá ser
assinado pelas partes até 15 fquinze) dias após a comunicação escrita da contratâda que deu
ciência da conclusão da obra.

!.--- .. , "-.

14.1 Execução de todos os serviços, bem como o fornecimento dos equipamentos necessários à
completa e perfeita realização dos mesmos conforme o proieto, as especiÍicações e demais
elementos apresentados pela Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma.
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Anexo Vl - Declaração De Enquadramento Como Micro Empresa Ou Empresa De Pequeno
Anexo VII - Declaração de Cumprimento da Legislação Trabalhista de Menores.

rte

SÂO ERNARDO (MA), 15 DE MAIO DE 2019

T
,DD/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO B
ESTADO DO MARÂNHÃO

CNPJ: O6.125.389/0O01-88

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

16.2 O recebimento definitivo ocorrerá após um período de 90 [noventâ) dias corridos, contados a
parfir da ílâia dâ assinât!rrâ do tcrmô de rê.êhimênto Frôvisório, .orrigidâs q|]aisqrrer
anormalidades ocorridas no prazo acima citado. Na ocasião deverá ser apresentada pela
contratada, comprovante da documentaçâo deüda à Previdência Social relaüva ao período de
execução dos serviços (CND).

16.3 A Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma., reserva-se o direito, no caso de
não correcão de anormalidades verificadas, de descontar da garantia retida. a importância
correspondente àqueles serviços cura execução providenciará.

17 - DAS DISPOSIçÕES FINAIS:

17.1 No interesse da Prefeitura Municipal de SÂO BERNARDO - MA, e caracterizado a conveniência
e oportunidade, fica a licitante vencedora obrigada a aceitar nas mesmas condições propostâs os

critérios ou sugestões dos serviços que se fizerem necessários, observado o limite estabelecido na

legislação pertinente.

17.2 Nos termos do Art 48 e sem prejuízo do estabelecido no Arr 109, ambos da Lei Federal na

8.666/93, o descumprimento de qualquer das disposições contidas nos itens deste Edital poderá

ensejar a inabilitação ou classificação, respectivamente.

17.3 Informaçôes complementares ou dúvidas por parte da licitante interessada poderão ser
obtidas e esclarecidas no endereço constante no preâmbulo deste EditâI, com a Comissão
Permanente de Licitâções, e os casos omissos também serão resolvidos pela mesma à luz da

legislação pertinente, ou submetidos por esta à autoridade superior.

17.4 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
quaÍsquer documentos relativos a esta 'I UMÁlJÁ DE PRbçU - ticitaçào.

17.5 São partes integrantes deste Edital;
Anexo I - Planilhas orçamentárias
Anexo II - Minutâ do Contrato
Anexo III - Declaração de Vistoria
Ànexo iV - DeciarãÉo Ácerca de Fãto Supervênienrc impeciiüvo da iiabiiitação
Anexo V - Carta Credencial

COEL MOREIRÁ CARVALHO
Secreúria de Educação

I

I

MODALIDADÊ
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ANEXO I

PLANILHAS
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I
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PREFEmJRA MUNtopal DE sÃo BERNARDo - MA
OBJEÍOI CONSTRUçÁO DE UMA QUADRA COBÉRTA POTIESPORÍIVA
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Unitá.io com PREçO TOrÂl

60,53

PREFEITUiA MUNICIPAT DE SÃO SERNARDO . MA
OBJEÍO: CONíRUçÃO OE UMA QUADRA COBERÍA POLIÊSPORTIVA

REFERÊTCU|. DÂÍA BASE : SINAPI FEVEREIRO DE 2019
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13-4 Tubo d€ açô gaÍvãniredo com costurá d=65mrn 77,38
§.s1

L,s7%

3.7 lConc,Êto Eombeado fc&= 25MPa; incluindo prepâro,lãnçemento € ãd€nsãmeôto 549,30

7.5 cabodê cobre NU 50 mm: -fornêcihento e Ínstal ãção 38,80

80,s8

7.580,34 1"52X, 91,78%

6.403,55 1.29?ú 93,07%

3-Ml,51 0,69% 93,76%11.1 Piso tátll dlrêclonal ê/ou elertâ, concreto rejuntado

12.1 iEíruturê metálica d tebelãs de 3.313,07

1,98
--.__ -...-. 3.313,0? I _9,W, .. e4,!.3.},

3.262,A4 0,64* 95,069í14.1 iLimpêu.
12.7 E§tíütu.ã meiáli€a det.avê§ de futsâl 2.989,13 2.989,13 r O,W, 95,55%

2.1 manuald€vêlas em têrÍa até 2,mm 55,54 2.720.931 OssÍ 96.21%

103 lPlnturâ âcríllca dê Íein9 dê dêma rcàção em quâdra poliesportiva 2.6s3,19 - oss96i- 96,75%

6.2 CâbO PIRÁSIIC ECOTLAM 450150 v BWF AnilÍlam 4,0mmr - Fâse 2261,@ O,45%, 97 ,2Or.'.

1-1

13.3

Mistã il00w - Íornecimênto e i
_ 371,@_ __22:f4_-. _941%_ _s1431

99,87 t.997,N O,AW, 98,L5':
hldrant! com gloào ângular 45'd=65mm

1.823,14

1.951,42 0,39,6

LA23,14 0,37

975,7t
12.3 E§rutuê mêúlicâ p/ rede devoley
rf.2 iÉxllnlor PQS 6tg 255,69 !.o22,76 o,2t%' 99,02,4;

5.1 El.trodstô Pvc Rígido 32mm

10.1 mãnuâl d€sêladoraÚílico
2.2:3s

Rêat€rro mãnuâl apiloado com soquete
lAtcrÍo compâctado sob a

leri Quedro de distribuição dê energia de eínbutir, em chapa metálica, com barramento

íom€cimento e iníàlação.
7.2 frânklin pare SPDA- fornêcimento e instàlaÉo

13.1 l-uminárià de

7.1 ,llaí€ dê rterramênto com conêctor pera SPDA

1,91 a2s,r2 o.t1% 993A%
8,28 986,48

33,14 824,94

3S,86
_0.11!! _-se,s!1..

o,73% 99,68*649,42

500,41 5m,41 0,7096 99,18"e1

93,57 314,28 | a.0a%

54,1,7 o,o4%

50,07
_._3rg!{i._

2ú,7A 0,u% 9,9Á.!"
6.5 .câlxâ medidor

75,27 106,896.6, DbiunloÍ Uniela
7.3 :Presilhôs

r de 104 a 304
2,24 41,M 0,01

rR§ 497250,00 I

lmporta o presente orçamento em
Rs 497.2s0,00

São Bêrnârdo, MA 05 de março de 2019

r,antnit,aftdfr@uto,
Engenhéira Ci\ü

cREA 110393427-9

U

66,70

CURVA ABC

5.1
1(cimê6to, cal e areiâl

BD

s7,3C{

8.1

10.2 PintuÉ epóxlsobre p;so indunriâl

2,OA% 85,03%

2,02%

I,54%
7 _826,99

6.1

4,75

O,2úÉ 93,:?:.:



PREFEITURA MUNICNAL DE SÃO BERNARDO . MA
OB'ETO: CONSTBUçÂO DE UMA qUADRA COBERTA POIJESPORTIVA

REFERÊNOA - DATA EASE : SINAPI FEVEREIRO OE 2019
BDI=28,42%

(

EncarSos Soclais=87,40%

I'L- cRoNoGRAMA FÍS|CO - F|NÂNCE|RO DA COi|STRUçÃO

MTNSAL
ITEM OTSCRIMINAçÀO DA ETAPA n coM BDtlRs) %

2.? 3! 6e

1.0

2.O

3.O

4.0

5.0

6.0

LO

8.O

9.0

10.0

1i.0

12.O

iMoVIMENTo DE TERRA

lrrrnarstnutuna t supÉREsrRr.,TURA
I

ICOB€RIURA

iawtuntn r patrutts

sERVrçOS tNrCrArS

rNsÍaraçÕEs rIÉTRrcAS

SPDA

PISOS

írEvr:sÍiMINTo

PINTI.'RA

ACESSISILIDADE

2.250,54

3.545,87

119_272,76

44.s42,2s

73.310,44

6.005,62

15.149,71

68.218.97

53.620,6€

45.525,18

3.441,57

4.725,34

0.73

24,53

t7,39

0,46

15,09

14.0

DIVERSOS

LIMPEZA FINAL 3.152,64

IOTAIS PASCIAIS

-o
=

o
-
z

§-

Evo()
m
<,,
<t
<)
§

o
i-^
o
o

ÍOÍAIS ACI] M UTADÔS

49,15%

97.347,06

68.179,68

t4,o2:x

68.179,68

203.632,40 269,022,A1

135.452,72

27,a6%

65.390,47

366-369,93

20,o2%

67.117,53

13,80%

433.481,46

14,O1:)4 4t,aa% 55,33% 75,3594

too,0o
CTRAI PIANII.HA

446,2r2,t5

da Matos
ira Civil

Franknilva

CREA: 110393427-9

I

I

I

I

I

I

l

l

I

I

l

val
1'4

r4,031

tr,oal
t,rcl
0,71]

t.67 
|

o,ar 
l

I

l

I

r
t

I

-ç9

13,45%

25yo

Alr/t

25r/.

ITOTA



Pll]I .FOLHANO

PR0CESS0 r/ q t-) a

PSIF€IÍURA MUiIIOPA! DE 5ÀO 
'EiIIÂÂDO 

. MÀ

OUEIS: «T{Stru6O O! UMA QUADiÂ COBCRIA FOUESPORIWÀ

MOOÂLIDADE

!,4ST0,

Lo sBvrços!{roÀs :'

11 ÂquÉiÊo . â.Çiràmêhto dêplae dãobÉ
6"na

z0 Mo4ME{m of'Í€ERÂ

1.1 E*vaÉo na^ull d. Él.t êm rêrá âté 2,00h
PEAJ$EIRO PÀR'DES DE 15 CI'1

203,75

22 iÀt fr ú..ú.1.rllo.do on soquá.

0,2

I

il,

\-,/
l1

\8,i6

!t

Âri..@ 6 F.dó ..l.h.§d. 1:4 riÉdô . aeia

o,t

8.irlÉm 6 FrrÉ ..rrEd. 1ra .in.Ílo . .Ei.

40176

0,2

q1s

53,90

53,90

iI3

o,z

oA7

0.ú

0,15

1,60

úra rt

1É5

Ãr,16

170

0,:lo

0,32

o,f2

otu irií.rid d. @.dào .m.do

tihr.h @n@lo am.do

Ma. dê @n@lo .rm.do

Con@ro 8omô..do í.t. 25MPaj ihcluindo prêÉú, l.ôtri.nro . rdêneô€.io

3.3 atdo @úP.cr.do eb rrqcib..6das

0,60
q20

:,llls íi

&rEtrrE6 Éni6 prí6old.d6d. c6n@roan.do. Fm r. .mih

4.r r.lh:m.nro com r.lh. h.tilio Õndurãdà ê{5ún

Á.eà dâ rob€rur - ,X7§ m,

5.0 
^rvEfl 

ÊÀEPi*É

.ÁE d.s Fitd6 do'.n!ián üii!à.

C 11

I

Bb.o d. @Êúo .dád.



Plli .FOLHA I'lo o70
PROCESSO q Ç aa
MODÁLIDADE

YrsT0.

(

PREt{frut^ Muxlctp r Dc slo BÉnx.lRDô . M.Â

OiIÊÍO: CO'ISTiUCÃO D' UMÂ QUADRA COB'{TA POUESPORTIVA

5.1 ahú..L .1 tUolo erârió ,r:9r19 m 1 w; .enàn..ro @ú .E úe tEe. 1r:3 (do..tô, at . .Ea.l

,ÁRED[ 0a (cttx aoâ/tsÂ)

hl,,rl

510/)

5,70

9,32

9,97

t20
L2o

0,72

032
0.32

ia4s

s.2

Á,.. d. .l.mnt6 v.?.dor

É.0 lN9rarÁçõ€sgfÍircas

r !.ri,ôÉrôcÊ n: à.óese é:-i2!

roblrhp...rh. .L nt6vÉd6
92Gr0 89,55

C fio Eado l..aoÉÉ tlÍ,r2ú, etrlo 6n .,E É t .r. !a

ab,

Cfi.pi$/I.írc @Eúo tE o L. {.im..ro . ã..ial ê-1o

Piro dm..t do, !ãço !3 (.i6do . .r.ial, áe6.m.nto liso, 6r.rsÉ 3,0 m, pEpãE m.canió d. .t ô.s

9.0 REVESnTúÉrIO

9.: órprs .m p...d. ..m àl:àmâs$iâço 1i3

Â.eâ dê àrveôâ, à lT')
1sr4,3ri nf

s 2 Reboco d. p.re3ê coh àEãmãsr. rãço 1:2|3

À.eàdêcôàoscô1mr)
,s74,3O ú:

IO.O PITTIURI

.ÁÍád.Dlto.üt.t = 1o.r

^plieÉo 
n.nu.l d. !l..lor âcíi@ú.1

üu Phr. .rad roür. É. ha'rsLr

W
plàtãEllart hiÉ &.LmeCo.m q@dã D.lrsDdth..

Énê^são dB Lisi

Pl qámr&n PvA l.ts (0: dêmr.t)

Á?ã de àvêr:à 1s74p rt

ú-o AcEsgBrrD\E : ::. 1

Pi$ rárir diÉron:r ./ou ãrêdà, .ônc.ârô rejunrado

.,-,*,',1-;vohtG)v?ffi""
Iens"nhLa c-,1

CREAI11039342i:l

o
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oatíc coasÍRuçIo D€ uMÂ quaDR cosEirÀ pouEspoíÍrva

MODÁL

yrsrn.
IDADÉ

-:', --.:---

0,25

1ZO DÍVÉRSOS

t.l ttúÍ. o.a&ó C r.b.la d. búe'.r.

qqntiôdê

tr'ln@ 
'trc!a{o.h 

rr.E.l. tn l

AÉ iôê

Êrrie Dúó p/ Éd. .b vrLy

QJ..tl.Ldê

L!úlárL .l. hàràd.

' 
lrl4úr' ú,Lôô Ítuh./rt.É6m

.ao llhádraô 6Ô óruã d.,66h

1 únidád.

12.2

t2.l

I!,0

!t.1

,2'

133

t lnidãdê

UMPEÂ N ÁI

Áe. d. int m^éo

Cvi
CREA] 110393427 3

1 unid.Aê

1597,39
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Fma.ao3 S..lâleaz4ota
PRffEmln^ MuNtctPAL DE 5ÃO 6Eir{ÀtOO - MA
oBrrÍo: coNsTiuçÃo oÉ uM^ quÂoiÂ coo€m^ erott!9orrvÂ
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m|.28.t1*
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6'lfu riáúo, dprd.d. núrd d. c.4. 1ro0 ra l@rô l'lrtr & áíar tt h| *rc n.lrú iatoítd ,,60 h

CPU 002 Teltãmênto ..m t.ltâ m.tá11.. .ídúl.dâ ê=0,5mm

saNit(meâoíl6.ofrpl.m.n'Íá

!m,e.o,5mh,*mplnUlr
reçlo {Frtu ! .dllnrô d:ç&) F. rer ô 4ô

dfo.çL^Mír(r

P.ndio d d.,!ú dnd.dÍê
sàMih.om.no4Ôl@h!lmnl.t!
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PNfFEITI'RÁ MUTIIOPÂL O€ SÃO 

'€RXA&oo 
- M4

@nro: €oNsriuçÁo Da uMÁ qt ÁDia c@€rT^ polrEsPonÍvÂ

RffíiafaoA- OÂIA 3Â5t : 9 ÁPl FtVEiCIXO OÉ 2019
8Dr.2al2t

hnú.ú(r.@ 0,00 1r!
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GA,,XA PLE - Plrnllhô.L L.vrnEncnto d. Ev!Íi6
Evsíúogíâma o Clranütativos

GIGOV
GlGÔV.SL

ÍoL
EÉ GRANOES EVEIJÍOS

pRopoitEaaÍE / ToMAIroR lMt xrclPro r ul lloc^uDÂDE / g{oEREÇo loEJEro
pREÉErruRA MlJNrcrpaL DE sÂo BERNARqqi/L lsÃo BERNARoo/MA lMuNrcrpro pE sÃo sERNARpo/i44 lcoirsÍRrrÇÃo OE UMA OUAoRA COBERTÂ POLIESPoRÍ]VA

lcrPJ loBJEro 
oo cÍEFEÚPRESA EXrcUTORÂ

491 250

Asrup.dor d. Evonros

56,093,15 6.AtvENARra E pAtNÉls51

5.2

Avênan. d6 Irolo c6ráml@ 9t19x19ôm 1 vôz; a$6nlrmânlo com
âÍg8ma$a lràço 1:2:8 (cim6nto, @l e ãrela)

60,53ío

55

926

139 123.31 ,r."rr,u" 
I

1

[fii[ffi*
21

3.2

3.7

3.9

3.4

2.2

6,6S0,82

'17.469,75

'14.124,A5

2.7?9,11

11.245,22

7.5SO,U

049,42

Baldromo 6m p6día áÍgamaô6áda 1:4 clmonlo 6 ár€la

concroto aomb€ádo lck= 25MPai hclúlndo pEparo,

E6lrutuB €m pôílco8 pró.moldado8 d6 @ncreto ârmado, em

Bl@ dô düêto armàdo

Chla InÍ6 or do conc€lo armÂdo

Pllsrorn @ncÍ6to armado

Vlga d6 concBlo aÍr'ado

@hp8cl8do 6ob arqolbanoadág

M
T.rham.nio 6fi l6lha molálha oídulâdâ o=0,6mm

ru

1 73317

1.733,11

1 733,11

1.733,11

549,30

35.46

3.957,76

6,00 375,09

126?,50 66,70

5

!s,eq 5!,q4
3?,74

E
u,54225

I

EÍn6nlo vszâdo (ooàosó 9x20x20) a8B6nt .lo cm ársámãÉ8â líaço

Ã,,r\t'. 2

I G.au do sisto II *t,s[Jco I

aJ. I

I prcço unn. I poco rorrt

I rR.) | ($) I 2 3 5 6

Lltl

3,345.41

65.408,64

I
16,30 I

I

10,08 
|

I

8,15,

1,58 ,

I
6,50

i
13,80 

i
I

rg.t t I

l.,l I

.t,
Eo
C)
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^drup.d.or 
do Ev..to.

,00 T.INSTALAçÕES ELÉÍRrcAS

(t

7-rNsÍALAçôEs ELÉTRrcAs

I l4rcolv€ArE {o llllElplq

(Rt) (Rt)

4S7.250

Mbla 40Ow " Íom6clm6nto ô

Cabo PIRÂSTIC ECOFLAM 450150 V BWF Antíbm 4,0mm: -

Dl€lunlor Unlpolarde 104 a 304

s"*ço

00

1,00
7,00

9q37

6,2A

500,41

15,27

2.201

Ouâdro ds dbtdbulção do seÍgh de ombuüí, sm ohâpa mslállca,
6m bádemenlo l,iÍásloo o noulrc, íomoolmenlo e |n8talaçáo,

3

62

63 48

6.5

500,41

153,44

7.1

T2
7,3
1

5 50NU

q!

0401éq

38.400,37

8.1

1

43.293,25

n
426,12

m
3.4,11,57

?1.29t,80

2.653,19

.?alas,q

acrllica d6 íalps d6 d€nÉÍqçlo 6m quadÍs poll$poruvs

1:3 1
,|

42,71

432,44
432,00

574,30

30.58

277 ,24

4,00
4,00

50,07
93,57

2,2A
29,45
3a,ao

24,62

36,47

6,56
27 50

1.9t1

49,30

9,57

13,18

1,0q
1,0q

1,00

1S,00

276,08

3 313,07
2.989,13
1823,11

1.0,r1,67

1.041,67

m
2,9a9,13

12.3 1823,14

m E
216§8

1,O22,74

Íqbo !e 6ç0 gálvanizado @m @stuÉ
@JÍ sloqo

4,q0
4,00
2,00

101,15

54,17

?55,!9
975,71

77.38..1 I

1,00

4,00
2,00

_ f0a!.1

1.597,39 1,94 3.162,84 1§.!IMPEZA FINAL 1,507,39

'"J"t'

2b.oo I

o,u,oà i

rrs,ri I

I
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I 2 3 5 6
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