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EDTTAL CONCOnnÊnCrA N' O0r/2020- CPL

A Prefeitura Municipal de Sâo Bernardo situada na Pça Bernardo coelho de Almeidâ nÍ 862
Centro - São Bernardo/MÀ atraves da Comissão Permanente de Licitação, instituida por Portaria do
Poder Executivo Municipal, no 003 de janeiro de 2020, toma público, para conhecimento dos
interessados que, de acordo com as l-eis Federal no 8 666, de 2l de junho de 1993 e suas alterações
introduzidas^pela Lei no 8 883, de 0E de junho rle 1994, realizaná Processo Licitatório, na modalidade
CONCORRENCIÀ no tipo MENOR PREÇO, REGIME DE EMPREITADA Gl OBAL, para
contratação de empresa especializada paÍa Implantação de Sistemas de Abastecimento d'Agua melhorias
e ampliação, na sede do município de São Bemardo,MA descritos no item l. deste Edital.

O recebimento da documentação dar-se-á no endereço acim4 ate às 09:00 horas do dia 24 de
março de 2020, quando será dado inicio à abertura dos envelopes de "Habilitação e Propostaí'.

1.Do Objeto:
O objeto da Licita@o e a escolha da(s) proposa(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços

de lmplantação de Sistemas de Abastecimento d'Agua melhorias e amplia$o, na sede do município de
São Bemardo,/MA, de acordo com as Êlanilhas em anexos.

2. DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: DOS TERMOS DE REFERÉNCIA: AS

despesas decorrentes da contratação da presente licitação conerão por conta de Recursos do Ministerio
da saúde/Govemo Federal - Proposta: 02762712018.

Dotaçào Orçamentária:
O2-Poder Executívo
05-Secretaria Municipal de tnfra Estmtura e Serviços Urbanos
15.452.0570.1002.0000 - Constnrção de Poços e Distribuiçào de Águas

,149051.00 - Obras e lnstalações

2.3. PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS: no mínimo ó0 (sessenta) dias corridos, contados da

data prevista para abertura dos envelopes.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÁO
3.1- Poderão paÍicipar desta Licitação empresas que êstejam deyidamente cadastradas na Prefeitura
Municipal de SÃO BERNARDO e que atendam à condições e, na fase de Habilitação mmprovem
possuir os requisitos necessários à qualificação, estabelecidos neste Edital.

3.2,- O Édrtal poderá ser cônsultado gÍatuitamente ou adquindo na sala da Comrssão Permanente de

Licitação, situada Pça Bernardo coelho de Almeida 862 - Centro - São Bemardo-Ma, mediante o
pagamento de R$ 30,00 ( trintâ Íeais), efetuado atrâvés de DAM - Documento de Arrecadação Municipal,
na sede da Prefeitura municipal.

4. IMPEDIMENTOS..;{.i L. vcüada a partrLrpaçio dc rorrsÜreiu r.lc crttprcsas

4.2. E vededa I participação de pessoa fisica.

4.3. Não será habilitada a empresa que tenha sido declarada inidônea pela Administração blica,
Estadual, Municipal ou Federal, ou que este.ia cumprindo suspensão do direito de licitar e de contatar
com os Oryãcs da Administrsçãc Públice !.{unicipal.

4.4 Não poderão panicipâr da presente licitação as empÍesas das quais servidor do Municipio seja
gerente, acionist4 controlador, responúvel técnico ou subcontratado.

4.5 - cuja falência tenha sido decretada" em concuÍso de credores, em dissolução, em liquidação e em
conúrcios de empresas, qualquer gue seja sua forma de constituição;

L,/
/r.
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Qt§lo,:

4.ó - êmpresas que não teúam o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) compatível
com o objeto da Iicitação

5. DATA E LOCAL DE RECEBIMENTO
5.1. Ás 09:00 hôías do dià 24 de Ílàrçü de 2020, à Cüú)issâo PerÍnàoent€ de Licitação na sala da
Comissão Permanente de Licitação, situada Pça Bemardo coelho de Almeida 862 - CentÍo - São
Bemardo-Ma, serão recebidas as documentações relativa à habilitação e pÍoposta, bem como dará inicio
à abertura dos envelopes da presenle CONCORRENCIA. Ocorrendo feriado ou ponto facultativo na data
da licitação, será a mesma realizada no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário.

6.DrOCLrMf NTÀÇÃO r p*O+gSU
6.1. Os licitantes deverAo apresentar toda a documentação de Habilita€o e Proposta de Preços no dia,
hora e local citados no preâmbuÍo deste edital. em 02 (dois envelopes lacrados e invioláveis, em cuja
parte eÉerna, além da raáo social e endereço, esteja escrito):

ENvELOPf, N' 0l com as seguintes indicações na parte extema:
PREFEITURA MLNICIPAL DE SAO BERNARDO
COMISSÀO PERMANENTE DE LICITAçÀO
Pçâ BeÍnâÍdo Coelho de Almeida E63 - Cefitro - SÃO BERNARDO-Ma
CONCORRÊNCIA N" OOli2O2O_ CPL
.DOC[,I]\4ENTAÇÃO DE HABTLITAÇÀO"

f,NVELOPE N' 02 - Com as seguintes indicações na paÍe exlernâ:
PREFEITURA MTINICIPAL DE SAO BERNARDO
COM}SSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pça Bernardo Coelho de Álmeida 8ól - Centro - SÀO BERNARDO-Ma
CONCORRENCIA n" 00 I/202G{PL

"PROPOSTA DE PREÇO"

ó.2. 4 _ DO CREDEIiCIÀMENTO

6.2.4.1 - No loçal, data e hora indicados no preâmbulo deste edital e na presença da Presidente da CPL,
será realizado o credenciamrrto do interessado ou seu representante
será necessária a apresentrÉo dos seguintes documemos:

/
&2.42 Ao-ggÍrs§§SÂa, sstatuto ou conlÍato :ccial em vigor,

legal. Para tanto. ob gatoriamente,

acompanhado da
se achar perti nent ou ato constituteventual da gerência da sociedade,

devidamente resistrado, em se

acompanhado de documentos d

q§e.aç&/adúq
ivo consolidado.s

tratando de soci comerclars, e, no cí§o de sociedades por açôes,

e eleições de seus administradores, quando o licitante lor representado por
pessoa que eslalutariamente tenha pôder para tal, comprovando esta capacidade jurídica,

6"2.4.1- Procuração peÍticulaÍ ou caÍta de credenciamento. com firma reconhecida podendo ser

o modelo anexo a este edital, estabelecendo poderes para representar o licitante e a praticar
demais âtôs inerentes a CONCOI{RÊNClA.

utili

6.2.4.4 - Comprovar o seu enquadramento como MicÍoempresa ou Empresa de Pequeno Porte, te
apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa no 103 de 30

de abril de 2007, expedida pelo DepaÍtamento Nacional de Registro de Comercio - DNRC, eúgida
somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha inteÍ!çõo de comprovat seu

enquadramento em um dos dois regimes ou utilizâÍ e se beneficiar do fatamento diferenciado e

favorêcido ía preseme liciução, nà fôrmâ do dispôstô flà Lei Complemefiâr Íf 123, de 1411212006, COM
DATA DE EMISSAO A PARTIR DE MAIO DE 2OI8I,

6.2.4.5 Para fins de confirmação de poderes para subscrevêJa, ou ainda ópia de traslado de procuração
por instrumento público, na hipótese de reprÊsentação por meio de prepostos,

6.2.4.6 O repres€ltaflte da lioitante pÍesênte à s€ssão deverá entÍegar a Presidente da CPL o documento
de oredenoiamento junt mento com . respectivâ cédule de identidade ou e.quivalente 

" 
CNPJ á" "-ptrsC
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,êlgllyqdo. bem como a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, em separado dos
envelopes "Proposa de Preços" e "Documentos de Húilitação".

6.2.4.7 - Os documentos neccsúrios âo credencirmento poderão seÍ apresentados em original, os quais
farão pane do processo liÕitatóíio, por quaiquer processo de ópia desde que auteflticada por c.iíório
competente, ou conferido por membros da equipe de apoio, inclusive a Presidente da CPL no deconer da
sessão de licitação, ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos pÍazos
de validade;

6.2.4.E A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se

malilestar em nome do representadô. desde que rutorizado pror docunrelrto de habilitação legal, .redada à
participação de qualquer interessado representando mais de um licitante.

6.2.4.9 - A não apresentação ou incorreção de qua.lquer documento de credenciamento, bem assim o não

comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, inviabilizará a participação do (s)

licitante (s) no certame. Neste cáso, o (s) portadoÍ (es) dos envelopes poderá (ão) assistir apenas como
ouvinte (sI úo podendo rubricaÍ docuÍnentos ou fazeÍ guslquer observação em ata ou mesrno de se

manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de
ffedenciâmeato esiver, por lâpso, demro de quaisqua'dos eÍrvelopes (l ôu 2), o Íesp€ctivo envelope será

entregue ao licitante que eslará autorizado a abriJo e rairá-la, lacrando-o em seguid4 uma vez que citado
documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa;

ó.2.4.10 - recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a conclusão
dos procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do direito ao recurso.

6,2.4.11 - Após o credenciamento, a Presidente da CPL declarará a abertura da sessâo e não mais serão

admitidos novos proponentes.

6.2.4.12 - Credencial de representante do licitante côm a respectiva qualificação civil, junto a Comissão
?ermanente de Licitação - CPL, a s€r entÍegue separadamente.

6.3 - DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTESa

6.3.1- A Documentação de Húilitação deverá ser entregue em 0l (uma) ü4 em envelope deüdamente
fechado e nrbricado no fecho

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 lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Juridica (CNPJ);

\U; lrova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Federal, Estadual e Municipal, se houver relativo ou

sede da licitante, pertinente âo seu ramo de atividâde e compativel com o úieto da licitação;

\ c) PÍôva dê Rêgularidâde párâ coft âs Fazendâs FedérâI, Estâduâl é MunicipâI, do dômiciliô ou sêd€ da

licitante, ou outra eqúvalente, na forma da lei;
c.l.) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal:
. Certidão Conjunta de Tributos Federais e quanto à Divida Ativa da União.

\ c2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual:
. Certidão Nsgstiva de Inscrição na Divida Ativa.

§ 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 tÍibuto ISSQN
. Alw^ú ác I nrslirer.tn p Frrnrinnernanrn'

I
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d) CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, com validade na data de apresentação da pÍoposta.

e) CNDT - Certidão Negativa de Debitos TÍabalhistas CNDT, em cumprimento à lx.i 12.440n01E1 e
à Resolução Administrâtivâ n" 1.470l20lEl, expedido pelo portal do Tribunal Superior do Trabalho,
www.tstjus.br/certidao, atualizado o art 29, V da Lei E.ó6ó193.

6.4 QIIALIFICAÇAO TECNICA:

e) Prora de inscrição ou registro do licitante e seus responsáveis tecnicos junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Àgronomia4REA competente, que mmprove atividade relacionada com o
objeto da pÍesente Concorrência.

b) Qualificação tecnico-operacional - apÍesentação de no minimo 0l (um) Atestado de Capacidade
Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito público ou privado, devidamente registrados
na eÍrtidade proÍissional competente da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Cenidão(ões) de Acervo Tecnico (CAT), que mmprove ter a licitante capacidade para

execução de obras e serviços com caracteristicas semelhantes e de comp Iexidade operacionais
equivalentes ou superiores ao újeto desta licitação, acompanhado(s) da(s) respectiya(s) declaração (ões)
que comprovem a execução das seguintes parcelas de maior relevôncia técnica e valor significativo, a

bl.) Estação de tratamento (ETA) de concreto armado com capacidade de tratamento de no minimo
200,00 m3/h;

b2.) Adutora de água bruta em tubos FoFo DN 250 com comprimento igual ou supeÍioÍ a 2.407,00 metros
e em tubos DEFoFo DN 250 com comprimento igual ou supeÍioÍ a 1.525,00 metros:

b3.) Adutora de água tratada em tubos DEFoFo DN 250 com comprimento igual ou superior 1.284,00
meffos,
b4.) Reservatório de mncÍeto amado elevado com capacidade minima de 200,00 m3;

b5.) Rede de distribuição em tubo PVC DEFoFo, diâmetÍo variando de DN 150 a DN 250 com

comprimento igual ou superior a 1.827,00 m,
b6.) Casa de quimica.
b7.) serviços de sondagem a percussão e à trado '

Obs: Para o atendimento de cada um dos itens acimÀ somente poderá ser apresentado 01 atestado poÍ
item, podendo um mesmo atestado dender a mais de 01 item.

c) Qualilrcação tecnico-profissional - comprovação de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista paÍa entrega da proposta, ao menos um engenheiro civil detentor (es) de

âtestâdÕ (s) de responsabilidade técnica, expedido por p€ssÕã jurldicâ de direito público ou privado,
devidamente registrado (s) no CREÀ acompanhado (s) da (s) Íespectiva (s) Certidão (ões) de Acervo

vlsTc'

Técnico - CAT, que comprovem a execução das seguintes parcel
significativo, a saber

as de maior relevância técnica e valor

cl.) Estação de tÍatamento (ETA) de concreto armado com capacidade de tratamento de no mínimo
200,00 m3/h;

c2,) Adutora de água bruta em tubos FoFo DN 250 com comprimento igual ou superior a 2.407,00 metÍos

e em tubos DEFoFo DN 250 com comprimento igual ou superioÍ a L525,00 metros;
c3.) Adutora de água tratada em tubos DEFoFo DN 250 com comprimento igual ou supeÍior 1.284,00
melros,
c4.) Reservatório de concreto aÍmado elevado com capacidade mínima de 200,00 m3;

c5.) Rede de distribuição em tubo PVC DEFoFo, diâmetro variando de DN 150 a DN 250 com
çompÍimento igual ou supçrior a 1.827,00 m:
c6.) Casa de quimica.
c7.) Serviços de sondagem a percussão e à trado.

I

saber.

\



PM .FOLHAN'

PRNCES§O

PREFETTURÂ MUNIGPAL DE SÃO BER]{ARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

MODALID,lD

VISTO:

Obs: Para o atendimento de cada um dos itens acim4 somente poderá ser apresentado 0l atestado por
item, podendo um mesmo atestado atendeÍ a mais de 0l item.

d) Declaração fornral e expressa da licitante, que disponibilizará os responúveis técnicos,
mediante equipe técnica, bem como a qualificação de cada um dos membros, assim como instalações,
mâquinas e equipameÍtôs consideÍâdos essenciais para o cump mento do objeto da licitaçâo.

d.l) Equipe técnica

Responsáveis pela execu$o da obra

01 (um) engenheiro civil;
0l (um) engenheiro eletricista.
01 (um) engenheiro sanitarista;

Responsável pelo licenciamento ambiental
. 01 (um) engenheiro ambiental

e) Para a comprovação do vinculo profissional dds) responsável(eis) te€nico(syequipe técnice
com a licitante deve-se admitir a apresentação de cópia de Caneira de Trabalho (CTPS), contrato social
da licitante que demonstre a condição de sócio do profissional, ou certidão de registro e quitação de
pessoa Juridica expedita pelo CREA devidamente atualizada.

À empresa comratada para execuÉo do objetr) desta iicitação, v.rmenre poderá substituir o
responsável(eis) tecnicos) por novo(s) profissional(ais), com a previa e escrita anuência da Prefeitura
Municipal, mediante a apÍes€ntação de acêrvo técnico comprovando que possui experiência profissional
equivalente ou superior.

No caso de dois ou mais licilantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
respouúvel técnico c.imo cônrprovação de qtralificaSo técriiü4 todoi os iicitantes po adúres desse

atestado serão inabilitados.

g) Atestado de visita técnica fomecido pelo setor Íesponúvel, conforme modelo de Declaração

côhslarÍe dô AiiExo Itr deste Edital.

g.l) A licitante realizará vista técnica psra infoÍmações sobre as condições que poderão afetar os custos e
o andamento dos serviços, bem como para esclarecimentos de dúüdas porventura existentes.

9.2) As Visitas deverão ser agendadas junto à Secretaria Municipal de InfraestrutuÍa- mediante
ran,,aÀmpnrn Ê'lhrl .ls amhFoa rh-aná,r oct nmtmnlc.ln dc ? q r.'feim .lâs Othín c lThtn r ncrr;r,l,r

dia 2Ol0l/2020 ate o segundo dia útil que anteceds a abertura da licitação e será acompanhada pelo
engenheiro da PreleituÍa Sr Roberto Miranda Leite lone: 98 98329-2-127

paÍa protocolo da Visita
g.2.1) Identificação da empresa: CNPJ, endeÍeço e contaros;

9.2.2) ldentificação do responúvel técnico credenciado da empresa, o qual deverá ser engenheiro civil:
iroine complêto, nú0)eÍô dô CREÀ elüeíeçü € telÊfoÍrB;

9.2.3) CeÍtidão de registro e quitação da empresa no CREA para fins de identificação do responsável

técnico da empresa;

9.3) O representante credenciado pela licitante para efetuar a, deverá apresentar-se munido de

documentação de identifi cação.

g.4) Na tecnica não poderá o mesmo profissional (nte) representar mais de uma empresa.

i

I

f) Declaração do licitante na forma do ANEXO I de manutenção do(s) responsável(eis) técnico(s)
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STO:

e.5) A Prefeitura Municipal de São Bemardo fomecerá na mesma data da sua realização, o atestado de

técnica, que deverá ser anexado a documentação do envelope no 0l - Documentos de Habilitação

h) Declarâção do licitante de srjeição ao edital, na tbrma do ANEXO lV, de que está de acordo e
se submete incondicionalmente às disposições deste Edital bem como as da Lei Federal n" 8.666/1993 e

suas alterações.

i) DeclaÍação do licitante, na forma do ANEXO Vl, de que não possui, em seu quadro de pessoal,

empregado (s) com menos de l8 (dezoito) anos em trabalho notumo perigoso ou insalubre e de 1ó

(dezesseis) anos em qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz a paÍtir dos 14 (catoÍze) anos,

cuniprindo o disposto flo iflciso XXxlII, an.i, da Constkuição Federal de 1988.

6.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICG.FINANCEIRA:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercicio social, a exl rvers e
que romprüvenr a boa situàção tinanceirà da enrpresa,

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há

mais de 3 (lrês) meses da data de apresentaçâo da proposta.

a.1) Serão considerados aceilos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apÍesentados:
o Publicados em Diário Oficiai; ou
o Publicados em jomal de grande circulação; ou
o Por fotoópia registrâdâ ou aulenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante; ou
o Por ópia do Liwo Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante, acompanhada órigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento;

ou
o Por Sistema Público de EscrituÍaÉo Digitat - SPED perante a Secretaria da Receita Federal

do Brasil acompanhado do Recibo de Entrega.

a.1.1) O balanço patÍimonial e as demonstrações contábeis deverão estaÍ assinados por contador
ou por outÍo profissional equivalerle, deüdarnente regigrado no Conselho Regional de

Curiiabiiidatic.
OBS: A licitaÍúe deve apresentar junto ao balanço o Certificado de Regularidade do

Profissional responsável pelo Balanço dentro do prazo de validade.

L.2) A boa situação financeira será avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG),
Scf,€ncia Geral (SC) e Liqtidez Conerae (LC), que úel'erão apr€ser aÍ o valor minimo igual a I
(um), resultantes da aplicação das seguintes formulas:

ryu LlllcrLANI L + ll|.:lutivll ,l;uNGu PRALU
LÉ*

PÁS§NO CIRCVLíJVTE +EXIGÍYEL ALOII6O PRÀZO

ÂTTf O TOT,IL
Stl = ?AS;IVO CINCVLANTE + EN6IV EL A 

'ON6O 
PRAZO

,,7;YO C!RCULA]ITEic - P.4SiüO :I[Cú'rtNl'E

a.2.1) As fórmulas deverõo est&r devid&mente aplicsdas em memorial de cálculos juntado ao

balanço;

a.3) Se necessária a atualização do balanço patrimonial e do capital social, deverá seÍ apresentado,
juntamente com os documentos em apreço. o memorial de cálculo correspondente

I

(
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ISTO

b) Comprovação de Patrimônio Líquido igual ou superior a l0Yo (dez por cento) do valor
estimado da contratação.

c) Ceftidãô negativa de 1àlência ou concordai4 expedida pelo distíibüidoÍ da sede da pessoa

juridica, emitida ate 60 (sessenta) dias consecutivos antes do recebimento dos envelopes, quando não

vier expresso o prazo de validade.

c.1) As licitantes deverão apresentar, juntamente com as certidões negativas exigidas, declaração
passada pelo Fórum Judicial de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Oficios de Registros que

controlam a distribuiçâo de àlência e concordat4 saivo se vier expresso na certidão.

6.6 Os documentos exigidos deverão ser legíveis e podeÍão ser apresentados nô originâl ou por
qualquer processo de ópia previamente autenticada poÍ CaÍtóÍio 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 Licitaçâo poderá ser realizada ate o dia
útil anterior à data marcada para a sessão de úeÍtuÍa desta Concorrência, no horário das 8h às l2h.

6.8 Para a habilitação, as ME e EPP deverão apresentaÍ loda a documentação exigida que será

devidamente conferida pela Comissão. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal
e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao

momento em qu€ o propon€nte ME ou EPP for declarado verrcedor ô ceÍame. prorÍogável por i*ual
período, para a regularização da documentaçâo.

6.9 DÀ DOCUMENTAÇÃO PARA TNÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERV-IÇOS

No prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos após a assinatura do Contrato, a

CONTRATADA deverá apresentar ópias autenticadas em cartório ou ópias simples acompanhadas dos

originais dos seguintes documentos, enquanto condiçâo para a emissão da Ordem de Serviço e para o
efetivo início das atividades:

a) Comprovante de prestação da Garantia de execução

b) Anotação de Responsabilidade Tecnica - ART registrada no CREÀ referente aos serviços de

engenharia contratados, mnstando como Responúvel Tecnico o profissional indicado na Documenlação
de Habilitrção i

c) CEI - Matrícula da obra no INSS;

d Licenças Ambientais recessárias para a execução dos serviços, quando for o caso, em cumprimento à

legislação ambiental federal, estadual e municipal vigentes

t)

Após a análise e aprovação dos documentos acima relacionados- o CONTRATANTE
emissão de Ordens de Serviço.

Oolcttiniei

d
ara

O Cronograma Fisico-Financeiro poderá seÍ revisto e ajustado, mediante aprovação das partes

6.r0 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO OO COUrnlrO

A CONTRATADA deverá apresentaÍ compÍovante de pÍestaÉo de garantia de 50á (cinco por cento)
sobre o valor total dos serviços, observado o pÍazo de até 5 (cinco) dias consecutivos. após a assinatura do
Contrato, mediante a opção por uma das seguintes modalidades. conforme disposto no art 56 da Lei
Federal n" 8.666/ 1993:

a) caução em dinheiro,

b) titulos da divida püblica.

I

I
I
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c) seguro-garantia; ou

d) fiança bancária.

O prâzo pàre eprcsentâção da garantia poderâ
CONTRATANTE.

nmrrn"qrLr rvrr iorrcl ncnoán o litério dc.

O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a rescisão do Contrato por
descumprimento ou cumprimento inegular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do an.
78 da Lei Federal n" 8.666/1993.

A validade da garantia. qualquer que seja a modalidade escolhid4 deverá abranger o período de execução

dos serviços meses.

A garantia em dinheiro deverá ser depositada em banco oficial, em conta específica com coÍreção
monetária a ser informada pela Administraçào, em favo( do CONTRATANTE.

A garantia em Tilulos da Divida Pública deverá ter sido emitida sob a forma escrituÍal, mediante registro
em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

À giuautia na modaiidatlc scguro-garantia devcrá sér Ícita úeiliiúie erÉieBa da ctrmpctcntc apólioe

emitida por entidade em funcionamento no país, em nome do Município de São Bemardo. cobrindo o
risco de quebra do Contrato.

A garantia na modalidade fiança bancária deverá ser fomecida por um banco localizado no Brasil, com

clausula de atualização Íinanceira, de imprescntibitidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.

O número do Contrato Administrativo deverá constaÍ dos instmmentos de garantia ou seguro a serem

spresentados pelo garantidor dou segurador.

A garantia asseguraÍá" qualquer que seja a modalidade escolhid4 o Pagamento de:

a) prejuizos advindos do não cumprimento do ContÍalo e do não adimplemento das demais
obrigações nclc previstas,

b) prejuizos causados ao CON TRA'rANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do ContÍalo;

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela fiscalização à CONTRATADA;

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previrienciárias de qualquer natureza, nào adimplidas pela

CONTRATADA, quando couber

O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

O gârântidor deverá declarar expressamente que tem plenâ ciência dos termos do Editâl dâ ConcoÍrência
e das ciáusulas çontratuais.

O garantidor não e paÍe interessada para figurar em pÍocesso administÍativo instaurado pela

CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.

C- ^ .,-l^, ,^ ^--^-l:- a- ..rili--,.|^ i^r.r ^,. --'-i-l'n- A- ^,,-l-,,-. ^L;^.^à^ .
tvtqivgPqiwlullli!u!lggllgwl

CONTRATADA obriga-se a fazer a Íespectiva Íeposição no prazo de ate 5 (cinco) dias úteis, contado do

PRocEssoJaW/ 291
'//
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RDO

recebimento da respectiva Notifi cação

No caso de alteração do valor do Contrato ou prorÍogação de sua vigênci4 a garantia deverá ser ajustada
à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros daerminados nesta Cláusula. observado o
prazo de ate 5 (cinco) dias úteis, contado da data de assinatura do respectivo Termo Aditivo.

A garantia seÍá restituida em 30 (trinta) dias, após o cumprimento das obrigações contratuais devidamente
atestadas pela Comissão de Fiscalizaçâo, quando do recebimento definitivo dos serviços.

Será consi<ierada extinta a gaÍantia:

a) com a devoluç6o da apólice, cârta fiançâ ou autorizâção pâra o levantâmento de imprortâncias
depositadâs em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaração do CONTRATANTE, mediante
termo ciÍcunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusrlas do Contrato,

b) no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do Contrato, caso a Comisúo de Fiscalização
nào comunique a oconência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação.

O CONTRATANTE não executaÍá a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

a) caso fortuito ou força maior;

b) alteraSo, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;

c) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorÍentes de atos ou fatos praticados pela
Admioiirtra1ão;

d) *m ilícitos dolosos pralicados por :ervidores da Administração.

6.II DO RESPONSAVT]I, TECNICO

Os serviços de engenharia deverão ser acompanhados pelo profissional (identificar o nomej profissão e no

da idêítidàde prôfissional), indicado fla DôcumeÍtação de I lãbilhaçãÕ da CONTRATADA, que deverá
constar na Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no CREÀ referenle aos serviços de

engenharia contratados.

A CONTRÁTADA fica obrigada a garantiÍ que este profissional realize pessoal e diretamente a

coordenaçào e ammpanhamento dos serviços objeto do Conrrato.

A substituição do profissional, duÍante a execução do Contrato, serâ admitida

a) nos casos excepcionais em que se justifiquem motivo superveniente fora do controle razoável da
empres4 caso fortuito ou de força maior, regulaÍmente comprovados e aceitos pela Administração;

b) a qualquer tempo, nos casos em que a Administraçâo julgar que a atuação, permanência ou
cornportârnento do profissional seje prejudicial sc bom andEmento des sen iços, ilcon.,,enientes ou
insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse público, mediante solicitação por escritodffi-$
necessárias justilicativas \ /

()
A CONTRATADA deverá apresenla.r curriculo de outro profissional com qualificações equivalentefu
superiores.

A COi{TRATADA não rleverá reivindican çustos adiçionais resuitantes ou incidentcs sobre quaiquer
substituição do Responsável Tecnico ou de qualquer outro membro da Equipe

'yt



PM .FOLHANO

PRÇrçES§0

M0üÀLlt,AD

PREFEITURÂ MUNICIPAT DE SÃO B
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJr O6.125.389/0001-88

6.12. Propostâ de Preços: O envelope no 02 deverá conter 0l (uma) via em original , proposta
datilografada ou impressa por qualquer meio usual, em papel timbrado da empres4 devidamente datada e
assinad4 com o seguinte conteúdo:
o Raáo social, sede e número da inscrição do CNPJ do licitante;
o Prazo de vaiidade da proposta, que não poderá ser inferior a ó0 (sessenta) dias conidos,
contados da data da abertura da proposta.

6.12.1 - A proposla, uma vez abeÍ4 vinculará o licitante, obrigando-a a executar os serviços cotados,
caso lhe seja adjudicado o objeto da licitação.

6.12.2 - Pedidos de retificeção. por engano no preço ou especificacão do objeto da licitação. somente
serão aceitos antes de abertas as propostas, não sendo admitida a simples oferta de desconto ou aumento
de preços.

6.12.3 - Não serão mnsideradas as propostas apÍesentadas fora do prazo, bem como aquelas que
contiverem rasuras, emendas, borrões ou enúelinhas em suas parles essenciais de modo a ensejar
dubiedade, principalmente em relação a valores.

6.12.4 - Constatada declaração ou documentação falsa. após inspeção pela CPL. a licitante será

inabilitada ou desclassificada, conflorme o caso, sem prejuizo de outras penalidades.

7 - DO DTREITO DE Pf,TrÇÃO

7.1 - Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar edital de licitaçâo por inegularidade, devendo
prolocolâr o pedido âté 5 (cinco) diar Írt6is ânteÃ tla data Erad* para a abeÉrrra dor envelopes de
habilitação, cuja petição deverá ser dirigida a presidente da CPL,

7.1.1 - cabeÍá a presidente da CPL decidir sobre a petição no prazo de até 3 (tÍês) dias úteis;

7.1.2 - acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada noya data para a realização do
c.€rtame,

7.2 - declaÍado o vercedor do certame, qualquer licitame poderá manifestar imediaa e moti!ãdamente a
intenção de recorreÍ, com registÍo em ata da sintese das suas razôes, quando lhe será concedido o prazo de

03 (rês) dias úteis paÍa a apresentação das razões do recurso, podendo juntar memoriais, ficando os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar coÍÍra razões em igual número de dias, que

começaÍão a c,oÍreÍ do tÉrmino do pazo do recorrenle, scndoJhes asseguradà vista imediàtâ aos autos,

7.3 - ds) recurvo(s), que não terá (ão) efeito suspensivo, será (ão) dirigido (s) à autoridade superior,
Prefeito Municipal. por intermédio da Presidenle da CPL, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5

0:

devidamente informado(cinco) dias úteis ou, nesse período, encaminhalo (s) à autoÍidade superior,
apreciagão e decisão, no mesmo prazo;

7.i u acariirirricrrto dy rccurstr irrrportará a irrvaiidaçãu apeiras dos atos irrsuscetiveis dc apr

7.5 - decididos os recuÍsos e comtatada a regularidade dos âtos pÍocedimentais, a autoridade competente
homologará o resultado da licitação, e autorizará" respeitada a ordern de classificação e a quantidade de
fornecedores.

7.5 - a faha de manifestação imediats e rnotiveda do (s) licitante (s) ra sessão impertará s decsdência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto dâ licitação pela Presidente da CPL ao vencedor;

E, Do Julgâmento
t.1. Habilitâçilo
t.1.1. O julgamento iniciar-se-á com abertura dos envelopes no 01, contendo a documentação relativa à

habilitação das concorrentes a qual deverá ser rukicada pelos licitaÍtes .pres€ntes e lelos membros da
comissão.
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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 não atenderam as exigências.

&1.3. As licitantes poderão, unanimemente, Íenunciar ao direito de interpor recurso, o que constará em
at4 procedendo à abertura dos envelopes no 02, das concorrentes habilitadas.

6,1.4. 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 mínima de 48 (quarenta e oito) horas, as

licitantes habilitadas, a dat4 hora e local de sua reabertura Nessa hipótese, os envelopes no 02,
devidamente fechados e rubricados pelos pres€ntes, p€rmanecerão até que se reabra a sessão, sob a guarda
e responsabilidade do Presidente da Comissão.
As inabilitadas serão devolvidos os envelopes fechados contendo a proposta de preços.

Envelopes não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a mntar da data da adjudica$o, serão destruidos,
independentemente de notifi cação à interessada.
PÍopostas

8.2.1. Ultrapassada a fase de habilitação. serão úertos os envelopes de no 02. diurlgando a Comissão, aos
licitantes presentes, as condições oferecidas pelos participantes habilitados, sendo a proposa rubricada
por estes e pelos membros da CPL.

8,2.2. As propostas serão analisadas, podendo a Comissão convocâr as licitantes para esclarecimentos de
qualquer naturcza, que venham lccilitar o cntenCirxento Cas mesrnrs nr fase dejulgamento.

8.2.3, Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total pÍevalecerá o primeiro, sendo corrigido
o preço total; ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os por extenso predominarão os
últimos. Se a licitante não aceitaÍ tais enos, sua proposta seú rejeitada.

&2.4 As propostas gue não atenderem as cordições desta licitação gue oferecerem alternativas de ofeÍtas
e cotaÉes não previstas, preços excessivos ou manifestamente inexeqüiveis, serão desclassificadas.

8.2.5. O julgamento das propostas será efetuado pela CPL e será considerada vencedora a licitante que

apÍesentar o MENOR PREÇO GLOBAL, entre aquelas que cumprirem int€gralmente as exigências
contidas neste edital.

t.2.6. As vantagens não previstas neste Edital não seÍão consideradas para efeito de classifrcação;
t.2.7. Em caso de âbsoluta igualdade de preçor, entre duas or-r mais propo§âs, e após obedecido o
disposto no parâgrafo T do art. 3" da Lei 8.666/91, proceder-se-á ao desempate, por sorteio, em ato
público, para o qual, todos licitantes serão convocados.

t.2,t. Será afixado em local de f.ícil ac€sso ao público e colocada à disposição dos interossados o
resuitado da licitação, cabendo às iicirantes o prazo recursai de 05 (cinco) dias úteis, contados a panir do
primeiro dia útil após a divulgação

9- Adjudicaçâo e Homologaçâo

9.1- Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado da classificação, ou após o seu julgamento
com base Íelatório circunstanciado. cabe a Comissão adjudicará o obieto da licitação à vencedora,
submetendo tal decisão ao titular do órgão interessado para homologaçâo.

9.2. - Homologada a licitação, será çonvocada a vencedora par4 no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
oferecer a garantia de execrrçâo e assinar o contrato.

- O prefeito municipal poderá revogar a licitação pôr razões de interesse público, devendo anulá-la de

oticio ou por provocação de terceiros, quando o molivo assim justiiicar,

.L
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10. - Contrato
l0.l O presente Edital e a proposta da empresa vencedora farão paÍes integrantes do Contrato,

independentemente de transcrição.

10.2. A Seüretaria de Administração de São Bemardü do l!íaraflhão - Níà. côrr a àfltecedência de 5

(cinco) dias úteis, convocará o licitante vencedor para assinar o termo de contrato, aceiiar ou retirar
instrumentos equivalentes, sob pena de decair o direito à contÍatação, sem prejuízo de suspensão
temporária de paÍticipação em licitação e impedimentos de contralar com a Secretaria de AdministraÉo
de São Bernardo do Maranhão - Ma.,por prazo de até dois anos.

[0.3 O prazo de eom,ocaçâo referido no item !0.2 poderá ser prcrrogado ume 1,e2, por foual periodc,
quando solicitado durante seu transcurso pela pane, e desde que oc.rÍa motivo justihcado aceito pela
Secretaria de Administração de São Bernardo do Maranhão - Ma.

10.4. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Termo Contratual, dentro do prazo estabelecido
no subitem anteÍior e de oferecer garantia de execução, caraú.eiza o desatendimento total da obrigação
por ela assumida, acarretando o cancelamento da adjudicâção, sujeitando-a pena de suspensão temporária
de participar em licitações e do seu impedimento de contratar com a administração pública pelo prazo de
ate 02 (dois) anos, caso em que a Prefeitura Municipal de SAO BERNARDO, através da secretaria de
Administráção poderá cofivocâr, segundo a ordem de classificação, outÍa licitante, mántida as cotações da
licitante vencedora, se não preferir proceder nova licita$o.

10.5. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contÍatuais, os acréscimos ou
supressôes que se fizerem necessários, ate de 25?ô (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato
Os preços mntÍaladff em decorrência da presente licitação nôo estão sujeitos I Íeejustamento.

ll - Pagâmento
O pagamento será efetuado mediante entrega da nota Fiscal devidamente atestada pelo setor competente e

acompanhado da planilha de medição dos serviços realizados autoÍizado e atestados pelo Fiscal do
Contrato.

Nenhum pagame[to se fará sem a que a empresa adjudicatária tenha recolhido valor de muh4
cventualmente aplicada.

l2 - Das Sançôes Administrrtivas:
12,1 Aplicam-se à presente licita$o as sanções previstas na Lei Federal nô 8.666/93, atualizada pela Lei
Federal n" 8.883/94 e dernais normas legais aplicáveis à materia.
Não existirá qualquer vínculo jurídi€.o cntÍe a CONTRATANTE e quaisquer empregados, encarregados
e/ou pÍepostos da CONTRATADA que, como tal. teúâ ou venha ter Íelâção com os fomecimentos de
que trata este Contrato.

12.2 O valor das multas aplicadas será de devidamente conigido, ale a date de seu efetivo
rcot-rlhidó cm atc 30 (irinta) dias da data de sua uorninaÇão. nrctiiante Guia dc Rcculhirncnto Ofiuiai

o

â2

e

l3 - Das Disposições Finais
13.1 No interesse da Prefeitura Municipal de SAO BERNARDO - MÀ e caracterizado a conveniência e

oportunidade, fica a licitante vencedora obrigada a aceitar nas mesmas condições propostas os criterios ou
sugestões dos serviços que se fizerem necesúrios, observado o limite estabelecido na legislação

13.2 Nos termos do Art. 48 e sem prejuízo do estabelecido no Art. 109, ambos da Lei Federal n" 8.666/91,
o descumprimento de qualquer das disposições contidas nos itens deste Edital poderá ensejar a

inabilitação ou classifi cação. respectivamente.

13,3 Informações complementares ou dúvidas por parte da licitante interessada .@erão ser obtidas e

esclarecidas no endereço constante no preâmbulo deste Edital, com a Comissão PeÍmanente de

l
Í

T)r,/



PM .FOLHAN'

PROCES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERil
ESTADO DO MARAilHÃO

CNPJ: 06.125.389/O001-88

IDADE

VISTO:

Licitações, e os casos omissos também serão resolvidos pela mesma, à luz da legislação pertinente, ou
submetidos por e§a à autoridade superior

13.4 Nenhuma indenizaçâo será devida ás licitantes pela elaboraçâo e/ou apÍesentação de quaisquer

dü.uhrentÕs reiàlivos a eía CO,\-CORR[ ,r-ClÂ - lichação.

13.5 São paÍtes integrantes deste Edital:
Anexo I- Planilhas orçamentárias
Anexo Il - Minuta do Contrato
Anexo III - Declaração de Vistoria
-{nÊro Iv - Declsração Aaercs de Fâlo Supen eniente
Anexo V - Carta Credencial
Anero VI - Declaração De Enquadramento Como Ou Empresa De Pequeno Porte

Anexo Vll - Declaração de Cumprimento da de Menores

A), 03 DE FEIEREIRO DE 2020.

E
residente da L

/A)l )t.
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ANEXO IÍ
PR',OCESSO AD!|INtSTRÂfll'O N'_ - C?L pi[SBilrlÂ

Contrâto r' / - CPL PMSB/IVÍA

MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL

CONTRATO DE EMPREITADA GLOBÁL QUE
ENTRE SI FAZEM, DE UM LÁDO, A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO
BERNARDO/MA E DO OUTRO LADO A
EM PRESA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNÁRDO, Pessoa JuTidica de
Direito Público Intemo, inscrita no CNPJ n" 06 125.389/0001-88, com sede na Pça Bernardo Coelho de
Almeida 863 - Centro São Bernardo-Ma, doravante denominada C'ONTRATANTI, neste ato,
repÍesentada por. residente e

domiciliado na cidade no uso de suas atribuides legais que lhe confere
poderes para celebrar com a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxx, sediada na xxxxxxxxxxxx inscrita no CNPJ
no xxxxxxxxxx e inscrição estadual no xxxxxxxxxxxxx., ne$e ato representada pelo seu xxxxxxx, xrxxxx
(a), xxxxxxx (a),xxxxxxx, Íêsidente e domiciliado na xxxxxxxxxxxx, Municipio de xxxxxxxxx, inscrito
no CPF n'xxxxxxxxx)q Caneira de Identidade RG no.xxxxxxxxxx, doravante denominada
CONTRATADA, têm entre si justo e pactuado, nos termos contidos na pÍoposta objeto da
CONCORRENCIA n'001/2020, e PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 20200t021 que se Íegerá pela
Lei n.'8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

cl,Áusul-À PRIMEIRA - DO OBJETO O preseflte CONTITATO tenr por base legal o PROCESSO
ADMINISTRATM N' 20200f02t CPL-PMSB, tendo por objeto os serviços de Implantação de
Sistemas de Abastecimento d'Água melhorias e amptiação, na sede do município de São Bemardo/I,tA
hrie8raru o pre$snte cúnlial.o, irrdepcrdcüieluentc de trarscrição, o Edital veus ancxos c a Proposta da
Contralada. Conttrrme preceituar o artlgo 55 incrso Xl de vrnculaçào ao edital de licitação ou termo que a
dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitaote vêncedoÍ.

CLÁusuLA SEGUNDA - REGIME DE ExECUÇÃo E PREÇ0 A obra será executada no regime
de empreitada por preço global de material e mão de obra, irreajustável.

PARAGRATO PRlMlitRU - 0 vaior global do presente contrato e de RS

), que o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, já inclu as as

despesas referentes à salários, adiçionais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciário ose
securitários, uniformes, equipamentos, fiscalização e demais despesas diretas e indiretas. O

será fixo e irreajustável.

global

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contratação da presente licitaçào

conerão por mnta de Recursos do Ministério da sâúde/Govemo Federal Propo*ta. 02162712o18.

Dotaçâo Orçamentária:
02-Poder Executivo
O5-Socretaria Municipnl de Infra Estnúrrra e ServiErs I Irhanos
15.452.0570.1002.0000 Construção de Poços e Distribuiçào de Águas

449051.00 - Obras e lnstalações

CLAUSTILA QUARTA - GARANTTAS EXIGIDAS PARA A PLINA EXECUÇÁO DO
CONTRÀTO - Para a plena execução do presente contrato a CONTRATADA deverá apresentar
comDrovaBte de prestação de garantis de 5%o (cinco por cento) sobre o valor total dos serviÇos. observado

tribu

)4
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o prazo de ate 5 (cinco) dias consecutivos, mnforme disposto no art. 56 da Lei Federal n" 8.666/1993,
que lhe será restituida poÍ ocasião da aceitação definitiva da obra conforme observadas as exigências
constantes neste contrato, mmo a verificação da existência de multas côntratuais previstas na Lei
8.666!9--\.

PARÁGR{FO PRIMEIRO - Quando ocoÍÍerem aumentos no valor inicial do contrato, por aditivos
contratuais ou outras razões de acréscimos de valor, a garantia deveÍá ser complementada em moeda
corrente, em cada caso, mm 50á (cinco por cento) dos valores acrescidos.

PARÁGRAFO SEGUNDO O CONTRATANTE reterá tambem 5o/o (.cínco por cento) do valor de cada

fafiIra.como garâÍtia supt€mêntar. Esses valores retidos como garantia ssrão restituidos à

CONTRÂTADA por ocasião do recebimento definitivo, após a verificação da existência de multas

contratuais previstas na cláusula sétima.

PARÁGRAFO TIRCEIRO No caso de rescisão do presente contrato, com base na cláusula decima

segund4 não será devolvida qualquei tipo de garantia que será apropriado pelo CONTRATAiT-TE.

CLÁUSULA QI,IINTA. PRAZo§ DE TNiCIO, DE ETAPAS Drc EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO,
DE ENTREGA, DE OBSERVAÇÃO E DE R.ECEBIMENTO DEFINITIVO.

O presente contralo entraÍá em vigor na data de sua assinatuÍa e findar-se-á no dia
I I . podendo sér'prôÍrogado, ãÉs manifestãçâô das partes envolvidas, mediarrte

Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I, da Lei n'E.666/93, e suas alterações

Os prazos dos itens, atividades ou etapas de execução serão definidos pelo cÍonograma fisico-hnanceiro
apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE, que é pane integÍante deste

contrato.

O prazo de conclusão da obra será de ---------- G-*-----) dias corridos, c.ntados a partir da data

estabelecida excluindo-se o dia do intciô ê incluiÍdo-se o dia do vencimeffo.

O prazo de entÍega será o da conclusão da obra, e o termo de recebimento provisório será assinado
paÍes dentro de 15 (quinze) dias da comunica@o escrita da CONTRATADA que deu ci
conclusão da obra.

O prazo de observação será de 90 (noventa) dias após o rec€bimento provisório da obra, período em ea
CONTRATADA e obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas no
total ou em parte, o objeto do contÍato ern que se verificam vícios, defeitos ou incorreções resultantes da

execução ou de materiais empregados.

O recebimento definitivo serâ logo após o termino do prazo de obsen'ação, mediante termo

circunstanciario assinado pelas panes.

CLÁSULA sExTA . Dos ACRÉSIMOS E SIJPRESSOES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários no fomecimento dos mâteÍiais, objeto desle contrato, até 250lo

(vinte e cinco) por cênto do valor inicial atualizado do contrato, em obseft'ância ao art. 65 § l'da Lei
8.666i91.

CLÁUSULÀ SETIMA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do ContÍato será efetuada pelo sewidor que poderá a qualquer tempo,
determinar o que for necessário à regularização da falta do fomecimento observando, bem como propor a

âplic*çãô dâs pemlürdes preústasde-sr,e i!!§tÍrrnlento

CLÁUST]LA OITAVÁ . DO PAGAMENTO

,12
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k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique
a execução do contrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,.iustificadas e determinadas pela
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTLA.TANTE e exaradas no
prôcêssô admini$iãIivô à qüe se iefere ô côfiratol
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, âcarretândo modificação do valor inicial do
contrato além do limite peÍmitido no § l" do aÍt. 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento
e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou gueÍra' ou
ainda por repetidâs susDensões que totalizem o mesmo prazo. independentemente do
nÂoÀmênr^ 

^hrioarÀrin 
rtp iartanizs.Àêc nelcs $t.ecciwqc a r^nrÍrri4lmáíiê imnreviersc ,têmôhilia^Àê. ê

mobilizações e outras previstas, asseguÍado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optaÍ pela
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação,
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE decorrentes dos
fornecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade públic4 grave pertuóaÉo da ordem interna ou
guena, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas

obrigações ate que seia normalizsda a situâção;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contrâtuâl serão formalmente motivados nos autos
do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilareral e escrito da Àdministração nos casos enumerados nas

alineas 'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entÍe as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislaçào.

CLÁSULA DÉCLUA QUARTA - Do RJCEBIMENTO DoS PR0DUTOS
Os serviços deverào ser enÍegues conforme Cronograma constame nos an€xos planilhas orçamentárias,
parte integrante deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décimq sendo que

os serviços que não satisfizerem as condiçôes citadas na proposa e no edital serão recusados e colocados
a disposição da CONTRATADA. para serem corrigidos. dentro do pram esabelecidos entre as panes:

PARÁGRAFO §EGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser

concedido novo pÍazo para recebimento dos sewiços rejeitado. Ocorrendo a rejeiçâo pela 2"

contrato poderá ser rescindido. A CONTRATADA será notiticada para regularizar no prazo

l5 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir nas penalidades previstâs no Art. 87 de Lei no 8.

CLÁSULA DúCTMA QUINTÀ - DAS ALTERAÇÕES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no art. da

8.óóól93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICACÃO
Dentro do pÍazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura a CONTRATANTE providenciará a
publicação em resumo, do presente Contralo.

CLÁUSULA SÉTIMA . DO FORO
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir
dúvidas ou pendências resultantes deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente
instrumento lavÍado em 3 (três) vias de [ual teor e forma, assinado pela paíes e t€semunhas abaixo.

ode

SÃO BERNARDO(NÍA), de de

.t
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O pagamento será efetuado após cada medição e apresentação da Nota fiscal e planilha da medigão
correspondente aos serviços já executados a Nota Fiscal deve está devidamente ateslada pelo Setor
Competente e será efetivado no prazo de ate 30 (lrinta) dias contados da data do atesto.

?ARÁCRÂFO PRÍ1ÍEÍRO - Os pagàniêntüs, sêrãô üreditàdos õn flüore da COj\-TRATÂDÀ mediaÍte
transferência bancaria em contâ coÍrente da CONTRATADA sob o no _ ._, Agência 

_ _ _ do Banco
uma vez satisfeilas as condi@es estúelecidas neste Contrato

PARAGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de
coneção por parte da CONTRATADA e haverá- em decorrência, susDensão do prazo de pagamento ate
que o problema seja de{initivamente sanado.

PARÁGRAFO Tf,RC0tRO - A cada pagamento realizado. a CONTRATADA deverá comprovar sua
regularização fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal
comprovação será feita mediante apÍesentação de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter
conforme artigo 55 inciso XIII da obrigação da contratada de manter, duÍante toda execução do contrato,
em compatibilidade com as obrigações por eles assumidaq todss ss condiçõ€s de habilitaçào e

qualiÍicação exigidas na licitação.

PARÁGRAFO OUARTO - A CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso no pagamento,
cobrado atraves de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou
descumprimento de condições contrárias

CLÁUSULA NONÀ - DO REAJUSTE
O valor do presente Contrato so poderá seÍ resjustâdo durânte o prazo de sra vigêncis, sê houver aumento
autorizado pelo govemo Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS oBR-IGACÓES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar se á:
a) Àcompanhar e fiscalizâr a execução do contÍalo;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administragão que será responsável
pelo açompanhamento e fisçalização da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor designado,
compete entre outÍas obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens, estado de

c,onservação e validade dos prodúos, anotando em Íegistro póprio todas as ocorrências relacionadas a

execução do contrato determinando o que for necesúrio a regrrlarização das àltas ou defeitos

c) Fornecer a qualquer tempo e com o Maximo de prestez4 mediante solicitação escrita
da CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os casos

omissos,
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do
deverão ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;
s) RecebeÍ o obieto dô contÍato na forma do art. 73. inciso Il. alíneas a e
8.666/93.

CLÁUSULÀ DÉCIMA PRIMEIRA. D S oBRI(;ACÓ[,S DA CONTRATADA
O pÍesente ContÍato não poderá seÍ objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Enrregar os serviços objeto deste conrato medianre emissâo de Nota de Empenho ou Ordem de

Fornecimento e cronograma de entrega fomecido pela Secretaria Municipal de AdministÍação, em estrita
observôncia a sua proposa e ao Anero VI, observardo a qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do serviço para
repÍesentáJo na execução do cantrato e prestar esclarecimentos necessários ao servidor designado para

acompanhar e fiscalizar a execução do fomecimentq e a Secretaria Municipal de Administraçâo, quando
solicitado,
d) Observar o horário do expediente administÍativo, compreendido entre 08:00 h as 09:00 como sendo o
hôÍáriô administÍâtivô pâra trãtaf sôbrê ô côntrâtô ê seÍviçÕs, de segufidâ â se,(tâ-feiÍâ;

th n, -à
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e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contralo e de s€us documentos
integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor para perfeita execução do
contrato:
f) Arcar com todas as despesas, exigidas por !ei, relatiYas ao objetc do contÍatc respondendo pelos
éÍcffigos ÍÍabàlhistàs, pÍêvidÊficiários, e cofllefciais ÍesultàflÊs dà exê çãô do rôrrr.àtô e ,JutiDS

conespondentes,
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiÍos, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em lace da
fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Administração,
h) RepaÍar. mnigir ou substituir. as suas expensas. no total ou em parle. o obieto deste contrato em que se

verificaem vicios, defeitos ou inconeções resuhantes.da r.v-ecução.

GUNDA - DA PÍ)NALIDAD
O descumprimento, total ou parcial, por paÍte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora
estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal n'8.666/93, aplicando nos
artigos 8l a E8.

PARAGRAFO PRIMERO - O draso injustificado no cumprimento do objeto deste ContÍâto sujeitará a
CONTRATADA, à muha de motà coftespondenle â q39'o (tÍês cêntésimos poÍ cento) ao dia, sôbre o
valor do fomecimento, ale o limite de l0% (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Atém da multa indicâda no parágrafo anterioÍ, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defes4 aplicar à CONTRATADÀ na hipórese de inexecução roral ou paÍcial do
ContÍato, as seguintes sanções:
a) Advertêncie;

b) Multe de l0 % (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administraçâo,
por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaraçáo de inidoneidade para licitaÍ ou côntÍatar com a Admlnistração Pública enquanto
per<iurarem os motivos determinantes da puniSo.
e) As sançôes previstas nas alíneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente c,om a prevista na

alinea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escÍita à

CONTRATADA e publicada no jornal Oficial do Estâdo, constando o fundamento legal. *clÍ@s os

casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora. ---... /
/),

CLÁSULA DÉCIMA TERCETRA - DA RESCISÃO \U
a i*""*çao totrya rescisâo, com as conseqüências contrátuais e as

previstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:
a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
tl) - o cumpÍimento irregular de clâusulas contratuais, especificações, prqetos e prazos,

c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusão da obra" do seniço ou do fornecimemo, nos prazos estipulados;
d) - o atraso injustificado no inicio da obr4 serviço ou fornecinrento,
e) - a paralisaçâo do fornecimento, sem justa causa e previa comunicação à CONTRATANTE;
0 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associaSo da CONTRATADA com outÍem, a

scssão ou iranslerência totai ou parciai, bern como a fusão, cisão ou ilrarrporar$o não admitidas no criiiai
e no contrato;
g) - o desatendimento das determinâções regulares ernanadas polo servidor a çomissão designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as SecÍetaria Municipal de Secrelaria Municipal de
Administração;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1'do art. 67 desta Lei
Eaáêrâl no a ÁÁÁlO1.

i) - a riecr étação uu a iris-r.aur açãu riv irrsuivêucia civii,
j) - a dissolução da sociedade ou o lalecimento da CONTRATADA.

ÀDMODALID
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PREFETTURA MUNICIPAT DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

CONCORRÊNCIA NO OOI/2020
ANEXO Itr

orcr.rarçÃ0 DE !'tsrôa!Â

Declaramos para fins de participação na Licitaçâo CONCORRENCTA n'
001/2020, junto a PREFEITI".TRA MUNICIPAL DE SÀO BERNARDO/MA- que a

empresa.................. ....... Íepresentada pelo Sr(a). ..........................................ponador do
RG n' ... ... ebt*ru vistoria na .uidade onde dev+á sôr Inplr*tr?Io d. -SblGmâs dc
Abâstecimento d'Água melhorias e empliação, na sede do município de Sio Bernardo/MA,
contbrme especificações constantes do "ANEXO I - 'l eÍmo de Retlrência (PLANILHA
ORÇAMENTARIA)" do Edital o qual deu origem a CONCORRENCId Os serviços serão realizados no
Município de SÃO BERNARDO-MÀ temos coúecimento das pecutiaridades da região, para aferição
das condições lécnicas e operacionais, quantidades, equipamentos e tecnicas necessários a perfeito e

inte36al desenvolvimentc'/execução da obra e/ou serviços e previu. na planilha orçamentária apresenbd&
todos os custos ineÍentes à execução do objeto deste Edital

Municipio, (dia, mês e ano)

Assinatura e nome do representante leggal da empresa

Obs.: Este atestâdo deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante, para assinatura do Servidor
responsável

-2
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ANEXO IV

DrcL.A,F-AÇÃo ne rxrrrs:rÊucL{ DE FATo
tilí PEDrfi!10 or rrretLt'reçÃo

conconRÊxcra n" ool/2020- cPL

A Empresa.... ... ...........,CNPJ N" .................,
sediada ......................(endereço completo),............................., declar4 sob as penas da Lei, nos termos do

§ 2" do art. 32, da Lei n. 8.666/93, que ate a presente datâ inexistem fatos impeditivos para sua habilitação
no pÍesente processo licitatório CONCORRENCIA n' 001/2020, e que contra ela não existe nenhum
pedido de insolvência./falência ou concordata ciente da obrigatoriedade de declarar oconências
posteriores.

Local c Data

(assinatuÍa do responsável pela empresa)

I f) r. I

MOOAL

VISTO:

íy1

I



PREFEITURA MUNICIPAT DE SAO BE
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CNPJr 06.125.389/0001-88

ANEXO V

CARTA CREDENCLAL

MOOATIÚABE

da empresa
credenciamos o Sr.

VISTO:

Prefeitura Municipal de SÃO BEPNARDO
Att: Comissão Permanente de Licitação - CPL

CONCORRÉNCIA N" OOI/202O- CPL

Na qualidade de representante legal
inscrito no CNPJ sob o no

(A) portado da RG n" e do CPF n'
psÍa nos representar na licitação em referência" com poder psÍa forÍnulâr ofertas. lances de preços.

reconer, renuncial a recursos e praticar todos os demais âtos peÍtinentes ao certame em nome da
representada.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal

tl Ipu -rouinH'rcT1
lpaocçss+g224.L/D* |

I
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PREFEITURA MUNICIPAI DE SÃO SERÍ{ARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO VI

DECLARAÇÀo DE ENQUADRAMENTo CoMo MICRoEMPRESÂ
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa signatária, inscrita no CNPJ
sob o n.o........................., sediada na ........................(endereço completo)..................., por intermédio de
seu representante legal, o Sr. (a) .. ..... portador do Documento de Identidade n"

...... ...... e do CPF n' .... ....... . DECLARÀ para os fins do disposto no subitem
. .......... do ediral. do CONCOnRÉNCIA n" 001/2020- sob as sanções administrativas cabiveis e sob as

penás da Léi, que está enlpresa, nâ pÍesentc data, e considerada:

l. ( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do rrt. 3" di ki Complemcntar n' 123, de

14ll2l2006i

lI. ( ) EMPRES.{ DE PEQUENO PORTf,, conforme iociso ll do rrt. 3" dr L€i Complementrr Í"
123, de 14/1212006.

Declara, ainda, que â emprÉsa está excluída das vedações constantes do § 4o

do art. 3" da Lei Complementar no 123, de l4 de dezembro de 2006.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal

ORS

I ) Assinalar com um "X' a condi@o da empresa

2) 2) E*a declaração deverá ser entregue à Comissão, após a abertura da sessão, antes e
separadamente dos envelopes (Habilitação e Proposta de Preços) exigidos nesta licitação, pelas

empresas que pretendeÍem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido
previsto na Lei Complementar no 12312006.

I

leaacesso.llZOSlz4zJ

tu



PM .FOL|IAN"

MODALIÜ

VISTO:
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ANEXO VII

orclanaçÃo DE cuMpRrMENTo DA LEGTsLAçÃo tnanar,nrsrA DE MENoRES

Prazrãnc §enhnrer

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, que não mantemos em nosso quadro de
pessoal menores de lE(dezoito) anos em horário notumo ou em serviços perigosos ou insalubres, não
possuindo ainda, qualquer tÍabalho de menores de 16(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a
paíir de l4(quatorze) anos se for o caso.

Atenciosamente

_(assinatura autorizada)
nome e cargo do signalário)

nome da empresa)
endereço)_

SAO BERNARDO, EM 03 DE FEVEREIRO DE 2O2O

PRocESSo,!()x2y'rz)J

A Local e data
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coNcoRRÊNcrÁ ool/zozo

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

PARÁ OBRÂ DE IMPIIINTAÇÃO DE STSTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SÂO
BERNARDO

1.0B|ETO

O presente documento tem por obieto a execução de obra de implantação de sistema de abastecimento de
água - melhorias e ampliação no município de Sâo Bernardo-MA.

2. lus'HFtcA't'tvA

O projeto tem como prêmissa fundamental, dotâr diversas localidades do municÍpio de uma infraestrutura
básica de abastecimento de água, utjlizando técnicas adaptadas à realidade local, capaz de atender às
necessidades dos habitantes locais, assim, atingir o ideal de autossustentação das obras e serviços a serem
implantados e implementados no município.

O municÍpio sofre seriamente com o problema da falta d'água, tanto devido à seca, quanto por não possuir
sistema de abastecimento que atenda a crescente demanda da população, o que provoca uma série de
consequências sociais, com veiculagão de doenças hídricas como a disenteria bacilar e amebiana, além de
várias verminoses.

No aspecto socioeconômico a falta de água impede o desenvolvimento de atividades agrícolas familiares e
comunitárias e cria enormes transtornos para a população que precisa obter água de caminhões pipa. Desta
forma tornam-se plenamente justificados os seliços propostos de forma que seiam viabilizadas as açôes já
planejadas para o abastecimento, o que terá profundos reflexos na qualidade de vida da população,
resultando na diminuição de doengas e no incentivo ao desenvolvimento socioeconômico do município.

3. DA LOCALIZAÇÃO

A cidade de São Bernardo possui as coordenadas geográficas 03' 21' 39" S e 42" 25' o4" o.
microrregião do Baixo Parnaíba Maranhense e mesorregião Leste Maranhense, a uma distâ
cidade de São Luís, capital do Estâdo.

4. ASPECTOS AMBIENTAIS

Durante a execução dos serviços, a contratada atenderá rigososamente a legislação
estadual e municipal pertinente.

5. PRÁZO DE EXECUÇÃO

izado na
375 Km da

biental federal,

A obra <ieverá ser executâda no prazo de 18 tmeses) meses, contádos a parnr da data do recebimento da
respectiva Ordem de Serviço.

6. PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato é de 36 (trinta e seis) meses, contado da data de assinatura, com eficácia
enÁ< a nrrhlir=câo rt^ §êr êyrrâtô nâ imnrpns: nfií'âl

1/)l tt r-t
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O prazo de vi8ência poderá ser prorrogado, por intermédio de Termo Aditivo, com fulcro no art. 57, inciso I,
da Lei Federal n A.666/1993, desde que apresentadas as justificativas técnicas pertinentes a prorrogação do
prazo de execução e autorizado formalmente pela autoridade competente.

7. VÂLOR DO CONTRATO

0 valor global estimado desta licitáção é de R$ 9.975.000,00 (nove milhões novecentos e setenta e cinco mil),
conforme planilha orçamenkária base, conforme anexo do pro.ieto básico. Os preços unitiários dos serviços
foram obtidos através do SINAPT - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.
Evêntuais serviços não contemplados no SINAPI íoram obtidos através do banco de dados do ORSE/SE,
utilizados nas composiçõcs os prcçcs dos insumcs do SIIIAPI scmprc quc possivcl. Quândo não, foi cfctuada
pesquisa no mercado, cuia cotação segue anexa o presente Proieto Básico.

8. MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Considerando que se trata de obra de engenharia, a modalidade de licitação deverá ser Concorrência do tipo
menor Preço.

9. REGIME DE EXECUÇÂO

Os serviços serão executados sob o regime de execução indireta, empreitada por preço global, atendidas as
especificações fornecidas pelo CONTRATANTE nas respectivas Ordens de Serviço.

10. CONDICOES DE PARTICIPACÃO

10.1. Poderão participâr destâ licitâção empresas que atendam às condições editâlicias, que desempenhem
arividade perünente e compatÍvel com o obieto destâ licitação expressa como objeto social da empresa em
seu estatuto ou contrato social e que comprovem possuir os requisitos necessários à qualificação
estabelecidos neste Editâ1.

10.2. Não poderá participar desta licitâção, diretamente ou indiretamente, pessoas jurÍdicas:

a) Cujo objeto social não se.ia pertinente nem compatÍvel com o obieto desta licitação;

b) Em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, e empresas controladas, coligadas,

inierilgaoas üu siiostütarias enffÊ sl,

c) Que se enconÚêm em processo de dissolução, recuperação.iudicial, recupersção extrajudicial, falência,

concordata, fusão, cisão ou incorporação

dJ Que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que seiam servidores públicos da

Municipal;

e) Suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com o Município, coníorme arL I lnclso

lll, da Lei Federal nq 8.666/1993, durante o prazo da sanção aplicada;

fl Declalarlas irridôneas pala iicitdl ou cuirtlatal cun) a Adrnitiisüaçãu Púl-tiica, ellquaiiio perriutatelti rls

motivos determinantes da punifro ou âté que seja promovida a reabilitação, conforme art.87, inciso IV, da

Lei t'ederal ne 8.666/1993;

g) lmpedidas de licitar e contratar com o Município, conforme arl 7e da Lei Federal na 10520 /2002,
durante o prazí, da sanção aplicada;

2

ryl/l /



PM .FOLi{A N'

PROCESs

PREFEITURA MUNICTPAL DE SÃO B
ESTADO DO MARAÍ{HÃO

CNPJ: O6.125.389/0001-88

h) Impedidas de licitar e contratar com o MunicÍpio, conforme arl 47 da Lei Federal ne L2.462/2OlL (RDC),
durante o prazo da sanção aplicada;

i) Sr-rciedades errrpr esaliais estt'angeilas nãu autr.rr izadas a frrrrciutrar. no País;

j.) o).que mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira trabalhista ou familiar com
sen/idores lotados nesta Comissão Permanente de Licitação do municÍpio;
k) Autor do projeto básico ou executivo;

ll Enquadradas nas demais vedações estabelecidas no art.9q da Lei Federal na 8.666/1993

11. HABILITAÇÂO JURÍDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual.

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais alterações, ou ato
consütutivo consolidado, com todas suas alterações posteriores, devidamente registrados na lunta
Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus atuais administradores;

c) lnscrição do ato constitutivo, no ceso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em
exercício e do contrato social registrado no Registro Civil das Pessoas lurÍdicas;

d) Decreto de autorização, em se tratándo de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
paÍse ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a

atividade assim o exigir;

12, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrlção no Cadastro Nacional de Pessoa lurÍdica (CNPI);

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal (se houver), ao
,l^-i^ili^ ^.. ^^À^ À^ li^li-hr^.

c) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal e Seguridade Social, mediante apre ntação
da:

. Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal e Seguridade Social, Pessoa Iurídic4 mediante
apresentação da: Certidâo de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívide Ativa da União,
conforme portaria PGFN/RFB n" 1751, de 02 de outubro de 2014.

d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante
apresentação da:

. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;

. Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, guanto à Divida Ativa.

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, através de:
. Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
. Certidão Negativa de InscriÉo de Débitos na Dívida Ativa.

0 Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal - CEF,

comprovando â regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

TO:

3
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0:

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a fustiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

13. QUALIFICACÃO TÉCNICA:

a) Prova de inscrição ou registro do licitante e seus responsáveis técnicos junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia-CREA competente, que comprove atiüdade relacionada com o objeto da
presente Concorrência.

b) QualiÍicação técnico-operacional - apresentâção de no mínimo 01 {um) Atestado de CapacÍdade Técnica
0peracional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, deüdamente registrados na
entidade profissional competente da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidão(ôes) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a licitante capacidade para
execução de obras e serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais
equivalentes ou superiores ao obieto desta licitação, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) declaração
(ões) que comprovem a execução das seguintes parcelas de maior relevância técnica e valor significativo,
a saber:

1.) Estação de tratamento (ETA) de concreto armado com capacidade de tratamento de no mÍnimo
200,00 m3/h;

2.) Adutora de água brutâ em tubos FoFo DN 250 com comprimento igual ou superior a 2.407,00 metros
e em tubos DEt-ofo DN 250 com comprimento igual ou superior a L.525O0 metros;

3.) Adutora de água tratada em tubos DEFoFo DN 250 com comprimento igual ou superior 1.284,00
metros;

4.) Reservatório de concreto aramdo elevado com pacidade mínima de 200,00 m3;
5.) Rede de distribuifo em tubo PVC DEFoFo, diâmetro variando de DN 150 a DN 250 com comprimento

igual ou superior a 1.827,O0 m;
6.) Casa de química.
7.) Serviços de sondagem a p€Ícussão e à trado

Obs: Para o atendimento de cada um dos itens acima, somente poderá ser apresentado 01 atestádo por item,
podendo um mesmo atestado atender a mais de 01 item.

cl Qualificação técnico-profissional - comprovação de a licitánte possuir em seu quadro permanente, na
data prevista para entrega cia proposta, ao menos um en8enheiro civil detentor (es1 de atestado (sJ rie
responsabilidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privad da
registrado (sJ no CREA, acompanhado (s) da (sl respectiva (s) Certidão (ões) de Ace
que comprovem a execuçâo das seguintes parcelas de maior relevância técnica e valor si
saber:

1.) Estaçâr-r de LraLamcrtlo (ETA] rte concreio armado cont capacir.lade de LraLamenl.o de no mÍnimo
200,00 m3/h;

2.) Adutora de água bruta em tubos FoFo DN 250 com comprimento igual ou superior a 2.407,00 meEos
e em tubos DEFoFo DN 250 com comprimento igual ou superior a 1.525,00 metros;

3.) Adutora de água tratada em tubos DEFoFo DN 250 com comprimento igual ou superior 1.284,00
metros;

4.) Reservatório de concreto aramado elevado com pacidade mínima de 20C,00 m3;
5.) Rede de distribuição em tubo PVC DEFoFo, diâmetro variando de DN 150 a DN 250 com comprimento

igual ou superior a 1.827,00 m;
6.) Casa de quÍmica.
7.) Serviços de sondagem a percussão e à tÍâdo

alt.. D-.- ^ -r^^Ài-^-r^ À^ --À-,,^ â^. ir^-- -^;-. -^-^-r^ -^r^.á -^É -^.^.^-r-r^ ^t -r^..-.1^ ^^- ir^'.
podendo um mesmo atestado atender a mais de 01 item.

4
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d) Declaração formal e expressa da licitante, que disponibilizará os responúveis técnicos, mediante equipe
técnica, bem como a qualificação de cada um dos membros, assim como instalações, máquinas e
equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do obieto da licitação.

d.1) Equipe técnica:

PM - FOLIA rr,
PR0cEss0

MODÁtIDADE

PREFEITURA MUNICTPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

CNPI: 06.125.389/0001-88

ÀEND

Responsáveis pela execução da obra

01 (um) engenheiro civil;
01 (um) engenheiro eletricista;
01 [um] engenheiro sanitáristâ;

Responsável pelo licenciamenLo ambiental:
. 01 [um) engenheiro ambiental

e) Para a comprovagão do vínculo profissional do(s) responsável(eis) técnico(s)r/equipe técnica com a
licitante deve-se admitir a apresentãção de cópia de Carteira de Trabalho (CTPSJ; contrato social da
licitante que demonstre a condição de sócio do profissional; ou certidão de registro e quitação de pessoa

Iurídica expedita pelo CREA devidamente atualizada.

A empresa contratâda para execuÉo do objeto desta licitação, somente poderá substituir o responsável(eis)
técnico9s) por novr-r(s) profissional(ais), com a prévia e escrila anuência da Prefeitura Municipal, mediante a

apresentação de acervo técnico comprovando que possui experiência profissional equivalente ou superior.

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável
técnico, como comprovação de qualificação técnica, todos os licitantes portadores desse atestado
serão inabilitados.

fl Declaração do licitante, na forma do ANEXo I, de manutenção do(s) responsável(eis) técnico(sJ

gJ Atestado de üsita técnica fornecido pelo setor responsável, conforme modelo de Declaração constante

do ANEXO lll deste Edital.

g.1) A licitante realizará üsta técnica parâ informâçõês sobre as condições que poderão âfetâr os custos e

o andamento dos serviços, bem como para esclarecimentos de dúvidas porventura existentes.

g.2] As s deverão ser agendadas junto â Secretaria Municipal de Infraestrutura, mediante requerimento
formal da empresa, devendo ser protocolado de 2a a 6a feira, das 08h00 a 12h00, até o segundo dia útil
que anteceder â abertura da licitação

ara protocolo da :

9.2.1) IdentiRcação da empresa: CNPI, endereço e contatos;
g.2.2) IdentincaÉo do responsável técnico credenciado da empresa, o qual deverá ser engenheiro civil:
nome completo, número do CREA, endereço e telefone;

9.2.3) Certidão de registro e quitação da empresa no CREA, para fins de identificação do responsável

técnicu dà etrpt esa;

9.3) O representânte credenciado pela licitante para efetuar a , deverá apresentar-se munido de

documentâção de idêntilicação.

9.4) Na técnica não poderá o mesmo profissional (nte) representar mais de uma empresa.

e.5) A Prefeitura Municipal de São Bernardo fornecerá na mesma data da sua realização, o atestado de
técnicâ, que deverá ser anexado a documentaÉo do envelope nc Ol - f)ocumentos de Hahilitacão

Ã
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hJ Declaração do licitante de sujeição ao edital, na forma do ANIXo II, de que está

submete incondicionalmente às disposições deste Edital bem como às da Lei Federal

suas alterações.

acordo e se

4.666/1993 ea

i) Declaração do licitante, na forma do ANEXO lV, de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado
(s) com menos de 18 (dezoito) anos em Fabalho noturno perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos

em qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (catoÍze) anos, cumprindo o disposto
no inciso )0(XIII, arL7q, da Consütuição Federal de 1988.

14. QUATIFICACÃO ECONÔMICO.FINANCEIRA:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercÍcio social, lá exigÍveis e apresentados

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta.

a.1) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
o Publicados em Diário Oficial; ou
. Publicados em jornal de grande circulafo; ou
o Por fotocópia registrada ou autenticada na Iuntâ Comercial da sede ou domicílio do

lic!tant-ei ou
o Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na lunta Comercial da sede ou

domicÍlio da licitante, acompanhada obrigatoriamente dos'l'ermos de Abertura e de
Encerramento; ou

. Por Sistema Público de EscrituraÉo Digital - SPED perante a Secretaria da Receita
Federaldo Brasil acompanhado do Recibo de Entrega;

a.1.1) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por
contador ou por outro profrssional equivalente, deüdamente registrado no Conselho
Regional de Contábilidade.
OBS: A licitante deve apresentar iunto ao balanço o Certificado de Regularidade do
Profissional responsável pelo Balanço dentro do prazo de validade.

a.2) A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência
Geral (SC) e Liquidez Corrente [LCl, que deverã
resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

o apresentar o valor mínimo igual (um),

ATIVO CIRCULANTE + REAL\Z6\VEL A LoNGo PRAZ)
LC=

PASSTVA CIRCLILNNTE + EXIGIIIEL,i LONGO PRAZO

ATIVO TOTAL
SC=

PASSIVO CIRCIJLANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ATIVO CIRCULANTE
LC=

P ASSIVO CIRTI II.ANTF

a.2.11 As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao

balanço;

a.3) Se necessária a atualização do balanço patrimonial e do capital social, deverá ser
apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo
correspondente,

6
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b) Comprovação de Patrimônio Líquido igual ou superior a lÜo/o {dez por cento) do valor estimado da
contratação.

c) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurÍdica,
emitida até 60 (sessenta) dias consecutivos antes do recebimento dos envelopes, quando não vier
expresso o prazo de validade.

c.lJ As licitantes deverão apresentar, iuntamente com as certidões negativas exigidas,
declaração passada pelo Fórunl Judicial de sua sede, irrdicando quais os Caf!órios ou Oflcios
de Registros que controlam a distribuição de falência e concordata, salvo se vier expresso na
certidão.

15. 0s documentos exigidos deverão ser legÍveis e poderão ser apresentados no original ou por qualquer
processo de cópia previamente autenticada por Cartório competente ou por servidor da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, mediante a apresentaÉo do documento original, ou ainda por publicação em
órgâo de Imprensa Oficial.

16. 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 desta Concorrência, no horário das th às 12h.

17. Para a habilitação, as ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida que será devidamente
conferida pela Comissão. Havendo alguma restrição na comprovação 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 Ior declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a

regularizaçâo da documentação.

],8. DA DOCUMENTAçÂO PARA INÍCIO DA EXECUçÃO DOS SERVIÇOS

No prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos após a assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá
apresentar cópias autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas dos originais dos seguintes
documentos, enquanto condição para a emissão da Ordem de Serviço e para o efetivo inÍcio das atiüdades:

a) Comprovante de prestãçâo da Garantia de execução
b) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no CREÀ referente aos serviço ee enharia

contratados, constando como Responsável Técnico o profissional indicado na Do tação de
Habilitação;

cJ CEI - MatrÍcula da obra no INSS;

d Licenças Ambientais necessárias para a execuSo dos serviços, quando for o caso, em
legislação ambiental federal, estadual e municipal vigentes

primento à

Ápós a análise e aprovaçao dos documentos acima reiaciona<ios, o CON'I RATAN'l E poderá iniciar a emlssao
de 0rdens de Serviço.

O Cronograma Físico-Financeiro poderá ser revisto e aiustádo, mediante aprovação das partes.

19. DA GARANTIA DE EXECUCÃO DO CONTRÁTO

A CONTRATADA deverá apresentar comprovante de prestação de garantia de 5olo (cinco por centoJ sobre o
valor total dos serviços, observado o prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos, após a assinatura do Contrato,
mediante a opção por uma das seguintes modalidades, conforme disposto no arl 56 da Lei Federal no

7

)t í/1,


