
Plú .FOLitÂli'

PROCE§SO

MODALIDA"E

VISTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

EDTTAL TOMADA DE PREçO N.005/2020 - CpL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 20200500'l

A Prefeitura Municipal de São Bemardo situada na Pça Bêmardo coelho de Almeida
nr 862 - Cêntro - São Bernardo/MA, atÍavés da Comissão Permanentê de LicitaÉo, instituída
por Portaria do Poder Executivo Municipal, no 003 de janeiro de 2020, toma público, para
conhecimento dos interessados que, de acordo com es Leis Federal no 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas altêraçõês introduzidas pela Lei no 8.883, de 08 de junho de 1994, íealizatá
Processo Licitatório, na modalidadê TOMADA DE PREÇO, no tipo MENOR PREÇO, REGIME
DE EMPREITADA GLOBAL, para contrataÉo de empresa especializada para Pavimentação
asfáltica, no município de São Bemardo/MA dêscritos no item 1. deste Edital.

O recebimento da documêntaÉo dar-ss.á no endereço acima, até às 09:00 hoÍas
do dia 03 de junho de 2020, quando será dado início à abertura dos envelopes de "HabilitaÉo
e Propostas'.

í.Do Objeto:
O objeto da LicitaÉo é a escolha da(s) propostâ(s) mais vantajosa(s) para executar

os serviços de Pavimentâção esfáltica, no município de São Bemardo/MA, de acordo com as
planilhas em anexos.

2. DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: AS
despesas deconentes da contrataÉo de presente licitaÉo correrão por conla de RECURSo:
Fêdeíal: CODEVASF. CV NR. 8.318.00/2019 e SICONV 888458.

DoteÉo Orçementárie:

02 PODER E)GCUTIVOPODER
05 ORGÃO
OO LTNIDADE SEC. MLIN. DE INFRAESTRUTURA E SERV, I,'RBANOS SEC. MTIN. DE
INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS
15.452.0780. IOO3.0O0O - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANA E ESTRADA VICINAIS -
3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

2.3. PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS: no mínimo 6O (sessenta) dias corridos,
contados da data prevista para abertura dos envelopes.

3. COND|çÕES DÊ PARTTCTPAçÂO
3.1- Poderão participâr dêsta LicitaÉo empresas que estejam devidamente cadastradas na
Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO e que âtendam às condições e, na fase de
Habilitação comprovem possuir os requisitos necêssários à qualiícaçáo, estabelecidos neste
Edilal

3.2.- O Edital poderá sêr consultado gratuitamente ou adquirido na sala da Comissáo
Permanente de LicitaÉo, situada Pçâ BemaÍdo coelho de Almeada 862 - Centro - Sâo
Bernardo-Ma, mêdiante a entrega dê uma resma de papel
Prefeitura municipal

4. IMPEDIMENTOS
4.1. E vedada a participação de consórcio de empresas

4.2. É vedada a participaÉo de pessoa Íísica

A4 na sala de licataÉo sede da
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4.3. Náo será habilitade â empresa que tênha sido dêclerada inidônea pêla Administraçáo
Pública, Estadual, Municipal ou Federal, ou que esteia cumprindo suspensão do direito dê
licitar e de conlratar com os OÍgãos da AdministraÉo Pública Municipal.

4.4 Náo poderão participar da presente licitaçáo as empresas das quais servidor do Município
seia gerente, acionista, controlador, responsável témico ou subcontralado.

4.5 - cuja falência tenha sido decÍetada, em concurso de credores, em dissolução, em
liquidaçáo e em @nsórcios de empresas, qualquer que sela sua forma de constituição;

4.6 - empresâs quê náo tenham o GNAE (ClassiÍicâçáo Nêcionsl de Atividades Econômicâs)
compatível com o objeto da licitaÉo

5. DATA E LOCAL DE RECEBIiiENTO
5,1. Ás 09:00 horas do dia 03 de junho de 2020, a Comissáo Permanente de LicitaÉo na sâla
da Comissão Permanente de LicitaÉo, situada Pça Bernardo coelho de Almêida 862 - Centro
- São Bernardo-Ma, serão recebidas as documentaçôes relativa à habilitaÉo e proposta, bem
como dará início à abertura dos envelopes da presente TOMADA DE PREÇO. Ocorrendo
feriado ou ponto facultativo na data da licitação, sêrá a mesma rcalizada no primeiro dia útil
subseqüente, no mesmo local e horário.

6.DOCUMENTAçÃO E PROPOSTA
6.í. Os licitantes deverão apresentar toda a documentaÉo de Habilitação e Proposta de
Preços no dra, hora e local citados no preâmbulo deste edital, em 02 (dois envelopes lacrados
e invioláveis, em cuja parte externa. além da razáo social e endêreço, esteja escrito):

PROCESS

MOÜA

ENVELOPE No 01 - com as seguintes indicaçoes na parte externa:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pça Bernardo Coelho dê Alm€ida 862 - Centro - SAO BERNARDO-Iúa
TOMADA DE PREÇO no 005/2020- CPL
"DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO'

ENVELOPE No 02 - Com as seguinles indicaçôes na parte extema:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pçâ Bernardo Coelho dê Almeida 862 - Centro - SAO BERNARDO-Ma
TOMADA DE PREÇO no 005/2020-CPL

"PROPOSTA DE PREÇO"

6.2. 4 - OO CREDENCIAMENTO

6.2.4.1 - No local, data e hora indicâdos no preâmbulo deste edital presença da
repras€nlante
os seguintes

Prssidente da CPL, será reelizâdo o cr€d€nciâm€nto do int€Í€ssado ou
legal. Para tanto, obrigatoriamente, sêrá necessária a apresentaÉo
documentos:

6.2.4.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da
alteraÉo/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 açÕeq acoÍBpanhado de docurnêntos de eleiÉes de seus
administradores, quando o licitante for repÍesentado por pessoa que estatutariamente tenha
poder para tal, comprovando esta capacidade jurídica;
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6.2.4.3- ProcuraÉo particular ou carta de credenciâmento, com firma rêconhecide, podendo
ser utilizado o modelo anexo a este edital, estabelecendo poderes para representar o licitante e
a praticar todos os demais atos inerentes a TOMADA DE PREÇO.

6.2.4,4 - Comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, mediante aprêsentação de Certidáo expêdada pela Junta Comercial, nos têrmos da
lnstrução Normativa no 103 de 30 de abril de 2OO7, expedida pelo Departamento Nacional de
Registro de Comércio - DNRC, a Certidão Simplificada e específica do ano em exercício
exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tênha intenção de
comprovar sêu enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneÍiciar do
halamento diferênciado e favorecido na prcsente licitâÉo, na forna do disposto na Lei
Complementar no 123, de 1411i,20CÉ,.

6.2.4.5 PaÍa fins de confirmaçáo de poderes para subscrevê-la, ou ainda cópia de traslado de
procuraÉo por inslrumento público, na hipótese dê repÍesentaÉo por meio de prepostos;

6.2.4.7 - Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em
oflginal, os quais farâo parte do processo licitatório, por qualquer processo de ópia desde que
autenticada por cartório compelenle, ou conferido por mêmbros da equipe de apoio, inclusive a
Presidente da CPL no decorrer da sessão de licitação, ou publicaÉo em órgão da imprensa
oÍicial, observados sempre os respectivos prazos de validade,

6,2.4,8 - A cada licitante que paíicipar do certame será permitido somente um representante
para se maniÍestar em nome do representado, desde que autorizado por documento de
habilitaÉo legal, vedada à participaÉo de qualquer interessado represêntando mais de um
licitante.

5.2.4.9 - A não âpresentaÉo ou inconeção dê qualquer documenlo de credenciamento, bem
assim o náo comparecimento do licitante ou de sêu representante legal à sessão, inviabilizará
a participação do (s) licitante (s) no certame. Neste caso, o (s) portadoÍ (es) dos envelopes
poderá (ão) assistiÍ apenas como ouvinte (s), náo podendo rubricaÍ docurnentos ou fazer
qualquêr observâÉo em ata ou mesmo de sê manifestar ou interferir no desenvolvimento dos
trabalhos, ressaltando que quando a documentaÉo de credenciamento estiver, poÍ lapso,
dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respeciivo envelope será entregue ao licitante
que estará autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o êm seguida, uma vez que citado
documento sê encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa;

6.2.4.10 - recomenda-se que todos os representantes dos licitantes m sessao
ena deaté a conclusão dos procedimentos, inclusive assinando a ata re

decadência do direito ao recurso.
va, sob p

__-_ _t

6.2.4.11 - Após o credenciamento, a Presidente da CPL declarará a abertura
mais serão admitidos novos proponentes.

oenao

6.2.4.12 - Credencial de representante do licitante com a respectiva qualiÍicaÉo civil, junto a
Comissão Permanente de LicitaÉo - CPL, a ser entregue sepaíadamente.

6.3 . OA HABILITAçÃO DOS LICITANTES

as

IPll-ffiF

I MoDALI0ÂIE_

I vrsro:

ô2.4,6- O reprêsentante da licitante presente à sessáo deverá entregar a Presidente dâ CPL o
documento de credenciamento juntamente com a respectiva cédula de identidade ou
equivalente e CNPJ da empresa atualizado, bem como a declaÍaçào de atendimento aos
requisitos de habilitaÉo, em separado dos envelopes "Proposta de Preços" e "Documentos de
Habililação".

I
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b) Registro ou lnscriÉo da Empresa ê dos Responsáveis Tecni
de Engenharia, Arquitetura ê Agronomia - CREA.

o--

6.3.í- A DocumentaÉo dê HabilitaÉo deverá ser entregue êm 01 (uma) via, em envelope
devidamente fechado e rubricado no fecho.

6.3.2- A participação no prêsente procedimento licitatório requer a apresentaÉo de toda a
documêntaÉo comprobatória da necessária qualificação no que se refere à: -

a) Prova de lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicâ (CNPJ);

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

c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio
ou sede dâ liotante, ou outra equivalente, na forma da lei;
c.í.1 faz parte da prova de reguÍaridade para com a Fazenda Federal:
o Cêrtidão Conjunta de Tributos Federais e qu€lnto à Divida Ativa da Uniáo.

c.2) Íaz paÍle da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
. Certidáo Negativa de lnscriçáo na Divida Ativa.
. Certidão Negativa dê Débitos

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

d) CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, com validade na dala de apresentaÉo da
proposta.

e) CNDT - Certidão Negativa de Debitos Trabalhistâs - CNDT, em cumprimento à Lei
12.440120181 e à Resolução Administrativa no 1.470120181, êxpedido pelo portal do Tribunal
Superior do Trabâlho, www.tst.ius.br/certidao, etuâlizado o art.29, V da Lei 8.666/93.

6.4 QUALTFTCAçÃO rÉCurCl:

a) Comprovaçáo de aptidão paÍa desempenho de atividadês peítinêntês e compatíveis
em caíacterísticas com o objeto da licitaÉo, mediante a apresentaÉo de atestados Íornêcidos
por pessoa jurídica de direito público ou privado, reconhecidamente
firma em do atestante, e acompanhados de contrato e notâ fiscal '

reconheclda

n Regional

c1) A comprovagâo do vínculo de Íará mediante certidões do CREA ou CAU devidamente
atualizados

PROCESS'
I

c) QualiÍicação técnico profissional - comprovaÉo dâ licitante de possuir ém seu corpo
técnico proÍissional (is) de nível superior ou outro (s) reconhecido pelo CREA ou CAU, dêtentor
(es) de atestados (s) de responsabilidade técníca devidamente Íegistrado no CREA ou no CAU
da região onde os serviços foram executados, acompanhados das respectivâs certidões de
acervo técnaco - CAT, que comprove (m) ter o profissional êxecutado para órgão ou entidades
da AdministraÉo pública, ou ainda, para empresa privadâ, serviços (s) compatível (is) com os
serviços objetos desta TOMADA DE PREÇO.
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ESTADO DO MARANHÃO

CÍ{PJ: 06.125.389/0001-88

c2) Quando se lratar de sócio de êmprêsa licitante, tel compÍovaÉo será feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certidão do CREA ou CAU, devidamente atualizados.

ú) É vedada a indicaÉo de um mesmo responsável técnico por mais de uma empresâ
proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas.

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

f). Declaraçao de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho notumo, perigoso ou
insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer tÍabalho, salvo na condiçáo de
aprendiz, a partir de quatoÍze anos, de conformidade com o disposto no arl. 27, inciso V, da Lei
n' 8.666/93.

6.s QUALTFTCAÇÃO eCONÔm|CO-FTNANCETRA:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situaçâo financeira da
empresa, vedada a sua substituiÉo por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentaÉo dâ
proposta.

a.íl Serão consideredos aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
o Publicados em Diário OÍicial, ou
. Publicados em jornal de grande circulaÉo; ou
. Por fotoópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio
do licitante, ou
. Por copia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sêdê ou
domicílio da licitante, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de
Encerramento; ou
o Por Sistema Público de Escrituração Digital - SPED perante a
Receita Federal do Brasil acompanhado do Recibo de Entregâ;

ia da

a.1.1) O balanÇo patrimonial e as demonstÍações contábeis deveráo estar ass por

contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.
OBS: A licitante deve apÍesentar iunto ao balanço o Certificado de Regularidade do
Profissional responsável pelo Balanço dentro do prâzo de validade.

a,2l A boa situação financeira será avaliada pelos lndices de Liquidez Geral
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor
mínimo igual a 1 (um), resultantes da aplacação das seguintes fórmulas:

c4) Os profissionais indicados pela licitântê para fins de comprovação para capacitaçáo
técnico-proÍissional de que trata este item deveráo participar da obra ou serviços objeto da
licitação, admitindo-se a substituiçáo por profissionais dê expêriência equivâlente ou superior,
desde que aprovada pela administração.

e). Declaração em papel timbrado e subscrita pelo rêpresentante legal da licttante,
assêgurando a inexistência de fato superveniente impeditivo dê sua habilitaçao na forma do §
2o do aÍtigo 32 da Lei n.o 8.666/93, devidamente identlficados nos teÍmos do modelo do Anexo
lll deste Edital.
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LG = ativo circulante + rêalizável a lonqo prazo

SG=

Passivo circulante + exigível a longo prazo

ativo total
Passivo circulante +exigível a longo prazo

ativo circulanteLC=
Passivo circulante

a.2.1) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memoriâl de cálculos juntado
ao balanço,

a.3) Se necessária a alualizaÉo do balanço patrimonial e do capital social, deverá sêr
apresêntado, iuntamente com os documentos em âpreço, o memorial de calculo
correspondente.

b) Comprovação de Patrimônio Líquido igual ou superior a 1Oo/o (dez poÍ cento) do valor
estimâdo de contrãtaÉo.

c) Certidáo negativa de falência ou concordata, expedida pêlo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, emitida até 60 (sessenta) dias consecutivos antês do recebimento dos
envelopes, quando não vier expÍesso o prazo de validade.

c.1) As licitantes deverão apresentar, juntamente com as certidões negativas êxigidas,
declaraçáo passada pelo Fórum Judicial de sua sede, indicando quais os Cartórios ou
OÍícios de Registros que controlam a distribuiÉo de íalência e concordata, salvo se vier
expresso na certidáo.

6.6 Os docum€ntos exigidos davêrão ser legívels s poderão ser apÍesêntedos no orisrinâl
ou por qualquer processo de copia previamente autenticada por Cartório competente ou poÍ
servidor da Comissáo Permanente de LicitaÉo - CPL, mediante a apresentaÉo do
documento original, ou ainda por publicaÉo em órgão de lmprensâ Oficial.

6.7 A autenticação por servidor da Comissão Permanente de LicitaÉo poderá ser
realizad€ até o dia útil anterlor à data marcada para a sessào de abertura desta TOMADA DE
PREÇO, no horário das 8h às l2h.

6.8 Para a habilataÉo, as ME e EPP deverão apresentar toda a documentaÇão exigida que
será devidamente conferidâ pela Comissão. Havendo alguma restriÉo na comprovação da
regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cu.io termo
inicial conesponderá ao momento em que o proponente ME ou EPP for declarado vencêdor do
certame, prorrogável por igual período, para a regularização da docu

6.9 SituaÉo e Visita Ao Local da Obra

6.9.1 Os licitantes devêrão visitaÍ o local onde serão realizados os serviÇos, para que sejam
verificâdas suas condiÉes, e aprcsentar ao Representante do da secretaria de
AdministraÉo do municÍpio de Sâo Bemardo do Maranháo - Ma., a declaração de
visita conforme modelo no Anexo 1, para que a visita seja atestada. A visita será
acompanhada pelo engenheiro da P[efeitura, até 48 hs antes do certame com o Sr,
Roberto Leite - marcar visita através do telefone: 98 I8329 - 2327

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06,125,389/0001-88

I



6.9.2 Declaração de que tal visita foi efetivada deverá ser anexada à documentaÉo de
habilitaçáo da empresa, conforme modelo no Anexo lll, e a não apresentaÉo da
mesma é motivo suÍiciente para a desclassiÍicaçáo da empresa.

6.10 DA DOCUMENTAçÃO PARA rNíCrO DA EXECUÇÂO DOS SERV|çOS

No prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos após a assinatura do Contrato, a
CONTRATADA deverá apresenlar cópias autenticadas em cartório ou cópias simples
acompanhadas dos originais dos seguintes documentos, enquanto condição para a emissão da
Ordêm dê Sêrvlço e para o €f€tivo início des âtividâdss:

a) Comprovante de prestâção da Garantiâ de exêcuÉo
b) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no CREA, referênte aos serviços

de engenharia mntratados, constando como Responsável Técnico o proÍissional indicado na
DocumentaÉo dê HebilitaÉo;

c) CEI - Mabícula da obra no INSS;

d LicenÇas Ambientais necessárias para a execução dos serviços, quando for o caso. em
cumprimento à legislaÉo ambiental federal, estadual e municipal vigentes

Após a análise e aproveçáo dos documentos acima relacionados, o CONTRATANTE poderá
iniciar a emissão de Ordens de Serviço.

O CronogÍama Físico-Financeiro poderá ser revisto e ajustado, mediantê aprovação das
partes.

6.11 . OA GARANTIA DE EXECUçÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA deverá apresenlar comprovante de prestaÉo de garantia de 5% (cinco por
cento) 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 art. 56 da Lei Federal n" 8.666/1993:

a) cauÉo em dinheiro;

b) títulos da dívida pública;

c) seguro-garantia; ou
d) fiança bancária.

O prazo para apresentaçáo da garantia poderá ser prorog
CONTRATANTE,

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 ll do art. 78 da Lei Federal n" 8.666/1993.

A validade da gaÍantia, qualq{.EÍ qu€ sêia a rnodalidad€ escolhide, dêverá abrangeí o período
de execuÉo dos serviços mesês.

A garantia em dinheiro deverá ser depositada em banco oficial, em conla específica com
corrêçáo monetária a ser informada pela Administração, em favor do CONTRATANTE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88
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ado poÍ i odo a critério do

A garantia em Títulos da Dívida Pública deverá ter sido emitida sob a forma escritural,

I

í
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PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

A gaÍantia na modalidade seguro{arantia deverá ser Íeita mediante entrega da competente
apólicê emitida por entidade em funcionamento no país, em nome do Município de Sáo
Bernardo, cobrindo o risco de quebra do Contrato.

A garantia na modâlidade Íiança banc'áÍia deverá ser Íomecida poÍ um banco localizado no
Brasil, com cláusula de alualizaÉo financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidadê e de
inevogabilidade.

O número do Contrato Administrativo deverá constar dos instrumentos de garantiâ ou seguro a
serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuízos advindos do náo atmprimento do Contrato e do não adimplemento das
demais obrigâçóes nele previstas;

b) prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiro, deconentes de culpa ou dolo
durante a execuÉo do Contrato;

c) multas moratórias e punitivas aplrcádas peta fiscatizaçáo à CONTRATADA;

d) obrigaÇões trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas
pela CONTRATADA, quando coubêr.

O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislaÉo que rege a matéria

O garantidoÍ deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos lermos do Edital da
TOMADA DE PREÇO e das cláusulas contrâtuais.

O garantidor náo é parte interessada para figuraÍ em procêsso administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetrvo de apurar prejuízos e/ou aplicar sançóes à CONTRATADA.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagame lquer obrigação,
a CONTRATADA obriga-se a fazet a respectiva reposiÉo no prazo
contado do recebimento da respectiva NotificáÉo.

cinco) dias úteis,

No câso de alteração do valoÍ do Contrato ou pronogaÉo de sua vig garantia dêverá
s determinadosser ajustada à nova srtuaÉo ou renovada, seguindo os mesmos metro

nêsta Cláusula, observado o pÍazo de ate 5 (canco) diâs uteis, contado da data de assinatura
do respectivo Termo Aditivo.

A garantia será restituída em 30 (trinta) dias, após o cumprimento das obrigações contratuais
devidamente atestadas pela Comissáo de FiscalizaÉo, quândo do recebimento deÍinilivo dos
serviços.

Será considerada extinta a garantia:

a) com a devoluçáo da apólice, carta fiança ou aúorização para o levantamento de
importàncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaraÉo do
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpÍiu todas as

I

mediantê rêgistro em sistema centralizado de liquidaÉo e de custódia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valorês êconômicos, conforme definido pelo Mrnisterio
da Fazenda.
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cláusulas do Contrato;

b) no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do Contrato, caso a Comissão de
Fiscalizaçáo não comunique a oconência de sanistros, quando o prazo será ampliado, nos
termos da comunicaÉo.

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

a) caso fortuito ou forçâ maior;

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

c) descumprimento das obrigaçÕes pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos
praticados pela AdministraÉo;
d) atos ilícitos dolosos pralicados por servidores da AdministraÉo.

6.12 OO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Os serviços dê êngenhâria deveÍão ser acompânhâdos pelo profissional (identiflcar o nome.
proÍissão e no da identidâde profissional), indicado na Documêntação de HabilitaÉo da
CONTRATADA, que deverá constar na AnotaÉo de Responsabilidade Tecnicá - ART
registrada no CREA, referente aos serviços de engenharia contratados.

A CONTRATADA íicâ obrigada a garantir que estê profissional realize pêssoal e diretamente a
coordenaÉo e acompanhamento dos servrços ob.ieto do Contrato.

A substituiÉo do profissaonal, durante a execução do Contrato, será admitida

a) nos casos excepcionais em que se justifiquem molivo superveniente fora do controle
razoável da empresa, caso Íortuito ou de força maioÍ, regularmente comprovados e aceitos
pela Administração,

b) a qualquer tempo, nos casos em que a AdministraÉo julgar que a atuação, permanência ou
comportamento do proÍissional seja prejudicial ao
inmnvêniêntes ou insâtisfatórios à disciplina da repartiÉo
solicitaÉo por escrito com as necessárias justiÍicatavas.

bom amento dos serviços,
sse público, mediante

A CONTRATADA deverá apÍesentar currículo de outro
equivalentes ou superiores.

m qualificações

A CONTRATADA não devêrá reivindicar custos adicionais resultan s ou incidêntes sobre
qualquer substituiÉo do Responsável Técnico ou de qualqueÍ outro membro da Equipe

6.í3.í - A proposta, uma vez aberta, vinculará o licitante, obrigando-a a executar os serviços
cotados, caso lhe seja adjudicado o obieto da licitaçáo.

os-oo

ou

l

6.13. Proposta de Preços: O envelope no 02 deverá conter 01 (uma) via em original, proposta
datilografada ou impressa por qualquer meio usual, em papel timbrado da empresa,
devidamente datada e assinada, com o seguinte mnteúdo:
. Razâo social, sede e número da inscriçáo do CNPJ do licitante;
. Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, contados da data da abertura da proposta.
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6.13.2 - Pedidos de retificaÉo, poÍ engano no preço ou especificeÉo do objeto da licitação,
somente serão aceitos antes de abertas as propostas, náo sendo admitida a simples oferta de
desconto ou aumento de prêços.

6.13.3 - Não seráo consideradas as propostas apresentadas tora do prazo, bem como aquelas
que contiverem rasuras, êmendas, borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais de modo
a ensejar dubiedade, principalmente em relaÉo a valores.

6.13.4 - Constatada declarâÉo ou documentação falsa, após inspeÉo pela CPL, a licitante
será inabililada ou desclassificada, @nforme o câso, sem prejuízo de outras penâlidades.

7 - DO DTRETTO DE PET|çÃO

7.1 - No prazo de até 05 (cinco) dias úteis antes da data Íixada para recebimento das
propostâs, qualquer pessoa poderá impugnar êste instrumento convocatório, ôula petição
deverá ser dirigida a presidente da CPL;

7.1.Í - caberá a presidente da CPL decidir sobre a petiÉo no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas;

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

7.2 - declarado o vêncedor do ceíame, qualquer licitante podêrá manifestar imediata e
motivadamente a intenÉo de reconer, com registro em ata da síntese das suas razõês,
quando lhe sêrá concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentaÉo das razões do
recurso, podendo juntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresenlar contra razóes em igual número de dias, que começarão a correÍ do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediatâ aos autos;

7.3 - o(s) recurso(s), que náo terá (ão) efeito suspensivo, será (ão) dirigido (s) à autoridade
superior, Prefeito Municipal, por intermédio da Presidente da CPL, o qual podêrá rêconsidêrar
sua decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse período, encaminhalo (s) à autoridade superior,
dêvidamentê informado, para apreciaÉo e decisáo, no mesmo prazo;

7.4 - o acolhimento de recurso importará a invalidaÉo apenas
aproveitamento:

s atos suscetÍveis de

7.5 - decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedi is, a autoridade
competente homologará o resultado da licitaÉo, e autorizará, respeita
classiflcaÉo e a quantidade de fornecedores.

a ordem de

7.6 - â fâtta de manifêstação imedieta e motivada do (s) licitante (s) na sessão importará a
dêcadência do dirêito dê recurso ê a âdjudicaÉo do objeto da licitaÉo pela Presidente da CPL
ao vencedor;

8. Oo Julgamento
8.1. Habilitação
8.1.í. O iulgamento iniciar-se-á com abertura dos envelopes no 0í, contendo a documentação
relativa à habilitação das conconentes, a quát deverá ser rub(acada pelos licitantes píesentes e
pelos membros dâ comissão.

8.1.2. Após a apreciaÉo dos documentos, a Comissão declarará habilitadas as licitantes que
os apresentaram na forma indicada neste edital e inabilitadas as que não atendêram as
exigências.

I
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TO:

8.1.3. As licitantes poderão, unanimemente, renunciar ao direito de interpor recurso, o que
constará em ata, procedendo à abertura dos envelopes no 02, das conconentes habilitadas.

8.1..1 Náo havendo desistência do direilo de recorrer, na forrna do subitem anterio{, a
Comissão Permanente de LicitaÉo, suspenderá a sessáo, lavrando âta circunstânciada dos
trabalhos até entáo executados e comunicará, por escrito, com antecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas, as licitantes habilitadas, a data, hora e local de sua reabertura. Nêssâ
hipótese, os envelopes no 02, devidamênte Íechados e rubricados pelos presentes,
permanecerão até que se reabra a sessão, sob a guarda e responsabilidade do Presidente da
Comissáo.
As inabilitadas serão devolvidos os envelopes fechados contendo a proposta de preços.
Envelopes não rêclamados no prazo de 30 (tÍinta) dias a contaÍ da data da adjudicaÉo, serão
destruídos, independentêmente de notificáÇão à interessada.
Propostas

8.2.1. Ultrapassada a fase de habilitaÉo, seráo abertos os envelopes de no 02, divulgando a
Comissáo, aos licitantes presentes, as condições oÍerecidas pelos participantes habilitados,
sendo a proposta rubricada por estes e pelos membros da CPL.

8.2.2. As propostes serão analisadas, podendo a Comissão convoc€r as licitantes para
esclarecimentos de qualqueÍ natureza, que venham facilitar o entendimento das mesmas na
fase de iulgamento.

8.2.4. As propostas que não atenderem as condições desta licitação que oferecerem
alternativas de ofertas e cotações não previstas, preços excêssivos ou manifestamêntê
inexeqüíveis, seráo desclassiÍicadas.

8.2.5. O julgamento das propostas será eÍetuado pela CPL e será consideÍada vencedora a
licitante que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL, entre aquelas que cumprirem
integralmente as exigências contidas neste edital.

8.2.6. As vantagens não previstas neste Edital não serão consideradas para efeito de
classiflcação;
7.2.7. Em caso de absoluta igualdade de preços, enlre duas ou mais propostas, e após
obedecrdo o disposto no parágrafo 20 do art. 30 da Lei 8.666/93, proceder-se-á âo desempate,
por sorteio, em ato público, paíe o qual, todos licitantes serão convocâdos.

8.2.8. Será aflxado em locâl de fácil a@sso ao público e colocada à disposiÉo dos
intêressados o resultado da licitaçao, cabendo às licitantes o prazo recursal de 05 (cinco) dias
úteis, contados a partir do primeiro dia útil aÉs a divulgaÉo.

9- Adjudicação e Homologação

9.1- Não havendo interposiÉo de recuÍso quanto ao resultado da classifi soseu
julgBmento com bâsc rêlatorio circunstanciado, cabe a CoÍnissão adiudicará ob,eto da

ado paÍalicitação à vencedora, submetendo tal decisão ao titular do órgáo interes
homologação

9.2. - Homologada a licitação, será convocada a vencedora para, no prazo de 05 (cinco) dias
úleis, oíerecer a garantia de execuçáo e âssinar o contrato.

7.2.3. Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total prevalecerá o primeiro, sendo
corrigido o preÇo total; ocorrendo divêrgência entre os valores numéricos e os por extenso
predominarão os últimos. Se a licitante não aceitar tais erros, sua proposta será rejeitada.
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- O prefêito municipal poderá revogar a licitaÉo poÍ razôês de interesse público, dêvêndo
anulála de ofício ou por provoc€Éo de terceiros, quando o motivo assim justificar;

í0. - Contrato
10.1 O presente Edital e a proposta da empresa vencedora faÍáo partes integrantes do

Contrato, independentemente de transcriÉo.

10.2. A Secretariâ de AdministrâÉo de Sáo Bemardo do Maranhão - Ma. com a
antecedência de 5 (cinco) dias úeis, convocará o licitante vencedor para assinar o termo de
contrato, aceitar ou retirar instrumentos equivalentes, sob pena de decair o direito à
contrataÉo, sem prejuízo de suspensâo temporária de participaçao em licitaÉo e
impedimentos de contratar com a Secretaria de AdministraÉo de São Bêrnardo do Maranháo

- Ma.,por prazo de até dois anos.

10.3 O prazo de convocaÉo reíerido no item '10.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual
petíodo, quardo solicitsdo durante sêu transcurso pola paítê, e desde que ocoÍra motivo
justificâdo aceito pela Secretaria de Administraçáo dê Sáo Bemardo do Maranhão - Ma.

10.4. A recusa injustiÍicada da adjudicatária em assinar o Termo Contratual, dentro do prazo
estabelecido no subitem anlerior e de oferecer garantia de execução, caÍadetiza o
desatendimento total da obrigaÉo por ela assumida, acarretando o cancêlamento da
adjudicaÉo, suieitando-a pena de suspensáo temporária de participar em licitações e do seu
impedimento de contratar com a administração pública pelo prazo de até 02 (dois) anos, caso
em que a PreÍeitura Municipal de SÁO BERNARDO, através da secÍetaria de AdministraÉo
poderá convocar, segundo a ordem de classificação, outra licitante, mantida as cotaçÕes da
licitante vencedora, se não preferir proceder nova licitaÇão.

í0.5. A contratada licará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, alé de 25o/o (vinte e onco por cento) do valor inioal
atualizado do contÍato
Os prêços contralados em decorrência da presente licitaÉo não estão sujeitos a
reaiustamento.

11- Pagamento
O pagamento será etetuado mêdiante entrega da nota Fiscal devidamente atestada pelo setor
competente e acompanhado da planilha de medição dos serviços realizados autorizado e
atestados pelo Fiscâl do Contrato.

Nenhum pagamento se faÍá sem a que a empresa adjudicatária tenha recolhido valor de multa,
eventualmente aplicada.

12 - Das SançB Administrativas:
12.1 Aplicâm-se à presente licitação âs sanções previstas na Lei Federal no 8.666/93,
atualizada pela Lei Federal n'8.883/94 e dêmais normas legais aplicáveis à matéria.
Não existirá qualquer vÍnculo jurídico entre a CONTRATANTE e quaisquer empregados,
encarregados e/ou prepostos da CONTRATADA que, como tal, tênha ou venha ter relaÉo com
os fornecimentos de que trata êste Contrato.

11.2 O valc/. das multas aplicâdas será de devidamente corrigido, até a data de seu efetivo
pagamento, e recolhido em até 30 (trinta) dias da data de sua cominação, mediante Guia de
Rêcolhimento Oficial.

í3 - Das Disposiçõês Finais:
13.1 No interesse da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO - MA, e caracterizado a
conveniência ê oportunidade, fica a licitante vencedora obrigada a aceitar nas mesmas

I
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condiÇóes propostas os critérios ou sugestões dos serviços que se fizerem necessários,
observado o limite estabelecido na legislação peíinente.

í3.2 Nos termos do Art. 48 e sem prejuízo do estabelecido no Art. 109, ambos da Lei Federal
n" 8.666193, o descumprimento de qualquer das disposições contidas nos itens deste Edital
poderá enseiar a inabilitaÉo ou classificaÉo, respectivamente.

13.3 lnformações complementares ou dúvidas por parte da licitante interessada poderáo ser
obtidas e esclarecidas no endereço constante no preâmbulo deste Edital, com a Comissão
Permanente de Licitaçoes, e os casos omissos também serão resolvidos pela mesma, à luz da
legislaçáo pertinente, ou subÍnctidos poÍ esta à autoridade superior.

13.4 Nenhuma indenizaÉo será devida às licitantes pela elaboraÇão e/ou apresentaÇão de
quaisqueÍ documentos relativos a esta TOMADA DE PREÇO - licitâÉo.

í3.5 Sáo partes integrantes deste Edital:
Anexo I - Planilhas orçâmentárias
Anexo ll - Minuta do Contrato
Anexo lll - Declaração de Vistoria
Anexo lV - Declaração Acerca de Fato Superveniente lmpeditivo da HabilitaÉo
Anexo V - Carta Credencial
Anexo Vl - Declaração De Enquadramento Como Micro Empresa Ou Empresa De Pequeno
Porte
Anexo Vll - DeclaraÇáo dê Cumprimento da Legis

ARDO (MA), 12 DE MA|O DE 2O2O

IMA
da CPL

Trabalhista de Menores

E
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PARI{AíBA - CODEVASF E O MUNICíPIO DE SÀO BERNARDO

- MA, na forma abaixo.

A corrpat{Hra oE oEs€Í{vowtMENÍo Dos varEs Do sÂo FRAxctsco E oo pÂR AíBA

- Codú.í, empresa pública federal cuia criação foi autorizade pelâ Lei nr 6.08E, de 16.07.1974, entidade

integrentê dâ Adminlstração Públka lndlreta (an. ,la, ll, "b", do D$reto-Lei n0 20O. de 25.02.1967), vinculâda

eo Ministério de lntetração Nacionâl nos teÍmos do Decreto ne 6.129, de 20.06-2007, inscÍtta no CNPJ sob

nr @.399.E57l00O1-26, com sede no SGAN, Quadra 601, Lote l, Edifíclo Deputado Manoel Novâes, CEP 70E30-

9O1 BÍasílie (Df), dorrvant€ dênominada CONCED€I.ÍE, por meio da 8. Superintendência ReSional, situede na

Rua AlexandÍe Moure, 25, Centro, em São Luís (MA), neste âto representada por seu Superint€ndente

ReSional, ,oÃo FRÂNclSco roÍ{Es R RIES 8RAGA, brasilêiro, portedor de identldade nr 16622962q)14

GEJUSP-MA e do CPF nr 206.958.453{9, e o MUI{EíP|o DE §ÃO 8€RitAnDO - MÀ pcsroa iurídica de direito

dblico, imcrita no CNPJ/MF sob o nr 06.125.38!r/0001-88, com sede na Praça Bernardo Coelho de Almeida, n'

863, CEP: 65.55G0@, MunicÍpio de São Eemardo- MA, doÍavant€ simplesmentê denominado COÍiVEII rE,

neíe ato ÍÊpfes.ntado poÍ s€u PÍ.feito, ,oÃo lGoR vlElRA c^RvALl«r, brasilciÍo, cPt ne 002.551.633-71,

r.lidênte e domicillado NA RUA Celêrtino Cemara, n' 155, c€ntro, CEP: 65.560{00, Município São Bernardo-

MA, resolvem celebrar o pÍêsente convênio, câdãstrado no Sistemâ de Gestão de Conuênios e Contratos de

Reparse - SICOt.v roô nr EE8|5E, d€ ãcordo com a autoriração êxpÍêssa na RESOLUçÀO REGIOT{A! r 2E3 OO

COMIÍI DE GESTÃO EXECT'TIVA DA 
'T 

SUPERIÍ{]EÍ{DÊÍ{CIA RÉGlo AT OA COD€VÂSf, dAtEdâ EM 1E dE

!€tembro de 2019, constante no pÍoc.35 edmlnt rrttvo nc 59.5qr.00cra5/2019-55, quê será regido pelas

ditposiçóes contidas na Lei ne 8.666, de 21.06.1993, no quê coubêr, 6tando tuieito .inda ao Oecreto Õ.6.170,

de 25.07.2007, e âlter.çõ.s posteÍioÍes, ao OecÍeto np 93.872, de 23.12.1986 € à Portarie lnterministeÍiel

MPOG/MF/CGU ne 424, de ro.l2.2076, c aheraçó€s posterior$, mediante as cláusular e condições seguintes:

L CúUS{'IA PRIMEIRA - DO OEJETO

O pÍ6ente convênio tem por obieto a PavtmenteÉo Asfáhica no Mu

MA, confoíme Plano dê Trabalho devidamênte inserido e âprovado no SICONV,

administr.ttvo ne 59.5t0.0ocra5/to1956, que i.rtegra o presente iníÍumento

tnnscrição,

z. CúUSUI.A S€GUÍ{DA - DO PIá'TO DÊ ÍNABALHO

Para alcance do objetivo pectuado, os paítlcipes obritam{ê a cumpíir o Plano de Trabalho êlaborado

pelo(a) CONVENENTE € epÍot ado pela CONCEDÊNIE, qu. passa a fazer part€ inte8rame deste instrum€nto,

independêntemênte de tran5crição.

Nij\ t
íw!.aodaartov.bí
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2.1. As obras, se iços ou aquisições obieto deste convênio serâo executados nas cond constantes do

Plano de Trabãlho, nos termos do projeto básico, contendo os elementos gue dispõem o in lx do an.6e da

Lei ne 8.666, de 27.6.1993, e o inciso )üVll !s §1e do art. 1e da Portaria lnterministerial MPOG/Mf /CGU nt

42412016.

3. CúUSULA RÂ - DA vrcÊ clÂ

o prâzo de execução do obrero do presente convênio é de 24 íyitte e ouatÍol meae6, contados a

partir da dãtâ de suá assinaturâ, podendo ser ptotrogado, desde que forma iuíiÍicada com aceite e

Concedente, dêsde que observadas as previsões dâ Portarie.

3.1. Nos termos do aÍt. 36 de Ponaía lntermlnisteÍlal MPo6/Mt/cGU ne 424/2076, caso sêja neces§ário

proceder alteração no convênio, o convenente deve apí€sentar 5ua propoíã em, no mlnimo, @ (trinta) dias

ântes do térmíno de 5ua vi8ênciâ, vedadâ aheÍâção do obieto.

.. CúUSUIÁ OUARÍA - DO VAI.OR E DA FOÍ{TE DE RECURSOS

o valor total do convênio píoposto é nS 576.000.@ (qukrhêntoú e sêteíta e sêts mil raals) com

Íecursos alocados do segulnte modo:

a) R§ 573,0(xr,O0 (qulnlnntos e sêtfita e três lrlll reâls) correspondêntes à participação financeira da

CODEVASF, csrrendo as despesas à conta do (s) Programa (s) de Trabalho ng (s)

15.244.2O29.?K66.W1, consoânte a Nota (s) de Empenho nr (s!2019NE800044, emitida (s) em

2511712Or9.

bl RS 3.0o0,0o (um mll rEab, ÍefeÍêntes à coÍltrapartida do (a) convenente.

4.1. os valores a cargo da CoNCÊDENTE serão liberados de acordo cün o cronograma de dêsembolso

constante do Pleno de Trebalho.

4.2. A cortrapânida deverá ser depositada na conta bãncáriâ específica do convênio, em conformidade com os

prazos estabeli:cidos no cronograma de desembolso.

5. cúusuu aUNTA - DAs oBRIGAcôEs Dos PARTíCIPES

como forma mútuâ de coopeÍeção nâ execução do obieto prêvisto na cláusula primeira, são

obrigaçôes dos paÍticipes, sem preiuízos dê outÍos êncargos assumidas n€ste instÍumênto, ou devidos por

força de lei ou âto normztirya'.

5.L Co,ltpete à CONCEDTNTC:

a) traníerir os recursos flnanceiros prêüstos no plano de trâbalho;

b) âsressorâr a execuÉo técnica dos trâbalhos e os procedimentos licitâtórios, no quê coubel

c) monitorâÍ ê acompanhar a confoÍmidade fÍslca e financeira durante a execução, além da avaliação da

€xecução física e dos resultados, do objeto convenlãdo;

d) proÍtogar "de oício'o praro de vigêncie do presente instrumento antes do seu término, nos casos

prêvistos no § 3p, conforme dlsposto no eÍt. 27, Vl da PortaÍiã lntêrministeriel MPoG/MFICGU ne

e)

42412O76;

Analitar os pleitos de pÍorrogação considerando a previsão do § § 3s, 4e da Portaria

2

art.

lnterminlsteriâl MPo6/Mt/cGU ne 42412076, abai\ot 
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e.1. Os prazos de vigênciâ de que trata o inciso V do cáput poderão,

Pronotôdos:

I - no caso de atraso d€ liberâção dê parcelas pelo concedenle ou mandatáriã;

ll - em havendo a paralisação ou o atraso da execução por determinação judicial,

recomendação ou determinação de órgãos de controle ou em razão de caso fortuito, forçâ

mâior ou intêrferências impreústas; ou

lll - desde que devidamente justificâdo pelo convenente e âceito pelo concedente ou

mandatária, nos cesos em que o objeto do instrumento seja voltedo para:

a) aquisição de equipamentos que exi.iam âdêquação ou outro âspecto que venha

retardaÍ â entÍe8â do bem; ou

b) execuçâo de obras que não puderam seÍ lniciadas ou que foram paraüsadàs Wr

eventos climáticos que rêterdaram a execuÉo.

e.2. A prorrogação de que trâta o § 3, dev€rá ser competÍvel com o perÍodo em que houve o atraso e

deverá ser viável parâ conclusão do objeto pactuado.

comunicar aoíà) CONVENENTE e ao cheíe do Poder Executtuo GoyeÍnado, ou prefeito) do snte

beneficiário do convênio qualquer situâção de irregulârldâde relativâ à pr€staçâo de contâs do uso dôs

recursos envolúdos que motíye suspensão ou impedimento de liberação de novas parcelas;

veriflcár a realização do procedimento ticitàtóÍio pelo CONVENENÍE, atendo'se à docrmentação no

gue tante: à contemporaneidadê do certeme; aos preços do l,cilantê vencêdoÍ ê sua compãtib,lidade

com os preços de referêmia; ao respeÍtivo enquadramento do objeto conveniado com o eÍetivamente

licitado; e, ao fomecimento pelo CONVENENTE de declaração expressa firmada por representante

legal do ór8ão ou entidade convenente. ou registÍo no SICONV que a subsütua, atêrtândo o

atendimento às disposições legais âplicáveis, conforme prevê o 2rt. 6e, ll, "d' da Portaria

lnterministerial MPOG/MF /cgu de 424 /2016;

comunier ao CONVENENTE â âproveção de seu processo licitatório por meio dê corrêspondênciâ

oflcial;

comunicar às Câmaras Municipais e Assembleias Le8islativas da assiDatura do termo e dâ libeÍação de

recuBos financeiros, no prâzo de 2 (dois) dias úteis, contâdo da datâ da libereção, em conformldade

com a Lei ne 9.452, de 20 de março de 1997;

acompanhar, avaliar e aferir a execução do obieto pactuado, assim como veriÍicar a regulâr aplicaÉo

das parcelas de recursos, condicionafldo sua liberação ao cumprimemo de ,retâs previamente

estabelecldas;

an3lisaÍ e manifestar-se acerca da execuçãô física e financeira do obieto pâctuado;

notificar o CONVENENTE, quando não aprêsenta o de contas dos recursos aplicados ou

constatada a má aplicaçâo dos recursos públl

Tomada de Contas EspeciâÍ.

e instaurar, se for ó câso, a competente
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m) Analisar e verificer se se encontrã preenchida e previsão do art. sGA

que dispõe quando o obieto ênvofuer a aquisição de equipamentos ou a €recuÉo de cust€io, em

casos devidãment€ juímcados pelo convenente e aceitos pelo concedente, poderá ser aceito:

l- licitação realizada antes da assinatura do instrumento, dêsde que:a) fique demonstrado que a

contrãteção é economicamente mais vantaiosil panl o convênente. se comparada com a realização de

uma nova licitãção;

b) a licilaÉo tenha seguido as reSras estabelecidas na legislação especifica de que trata o art, 49,

inclusivê quanto à obritatorledade da existêncla de prevlsão de recursos orçamentários que

asseBurâss€m o pagamento das obriFçôes decorrentes de seryiços a serem executados; e

c) o objeto da licitação guarde compatibilidade com o objeto do instrumento, carectêrizado no plano

de trabalho, s€ndo vedada a utilização de objetos genéricos ou indeÍlnidos;

ll - adesão à ata de registro de píeços, mesmo que o ÍeSistro tenha sido homologado em datâ ânterioÍ

ao inÍcio da vi8ência do lnstÍumento, desde que:

a) a ata esteia vi8ente;

b) a ata permita motivadamente a adesão;

c) fique demonstÍado qu€ a adesão é mais vantajosâ para o convenente, se comparada com a

realizaÉo de umà nova licitâçãoi e

d) a espec.iÍicação dos ltens a serem adquiÍidos ê5teja de acordo com o plano de tÍabelho aprovado; e

lll - contrdto cel€brado em data anterior ao início da vigância do instÍumênto, desde que:

á) â liclteçáo tenha seguido es rêtres estâbelecidas na legislação especiÍicá de que tÉta o an. 49,

inclusive quanto à obrigatoriedâde da existência de pÍevisão de rêcurso§ orçamêntárlos que

assegunssêm o patamento da§ obrigaçõ€s decorrentes do píocesso llcitatórlo;

b) o contrdto esteia vigente;

c) fique demonstrado que o aproveitâmento do contrato é economicamente mais vantajoso pãÍa o

convenente, sê comparado com â realização de uma nova licitação; e

d) a empresa vencedora da licitaÉo venhã mantendo, durânte a execução do contÍato, todâs as

condiçôes de habilitação e qualiÍicação exigidas na liciteção.

Parágrâfb Único. t'los cãsos de quê tràta o caput:

| . somente scrãg aceitas ar despesat que ocorreÍem durante o período de úgência do inírumento de

transíeÉncla voluntárla; e

lt - a libéÍação dos recursos está condlclonâda à conclusào da enálise técnlca e ao acelte do pÍocê§so

ll do caput do art. 41.

ê Prazos êstabêlêcidos;

aiustado;

llcltatórlo pelo concêdênte ou mandâtárla, êm âtenção ao

5.2. CompctÊ.olàl COí{I/E E T€:

aI encemlnhaÍ à CONCEDENTE suãs propostas ou planos de t

b) definir por etapa, ou fase, a forma de execução, diretâ ou

dlspost ct50

rabalhos, a

indireta, do

c) eleborar os proietos técnicos Íelecionados ao objeto pactuâdô, reunlr tode documênteção iurídlca e

os noímrtilrgs do programa, bêm

4
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VI9TO:

como apresentar documentos de titularidâdê dominiel dâ áree d€ intervenção, licenças e aprovaçóes

de projetos êmitidos pelo órgão ambiental competente, órgão ou entidade da esfera municipal,

estadual, diírltal ou fêdeÍal e €oncessionárias de serviços públicos, conÍorÍÍe o cãso, e nos termos da

legislaÉo aplicável;

dl executaÍ e ftrcalizar os trabalhos necesdrios à conrecução do ob.ieto pactuedo no instrumento,

observando prazos e cust6, dêsignando profissional habilitado no local da íntervenção com a

respêctiva Anotação de Responsabilidade Tecnica - ART;

e) assegurar, ne sua integralidade, a qualidade técnica dos proietos e da execução dos produtos e

serviços estabelecidos nos instrumentos, em mníormidade mm as normas brasileirds e os normativos

dos programas, açôes e ât vldades, determinando a correção de vícios que possam comprometêr a

fÍuiÉo do benêfÍcio pêlâ populâção benêficiáíia, guando detêctados pêlo conc€dente, mandatária ou

pelos órgãos de controle;

f) selecionar as áreâs d€ lntervenção e os beneficiários finais em conformidade com as diretrizes

estabelecidas pelo concedente ou mandatária, podendo estabelecer outras que busquem íefletir

sltuâçõês de vulnerabilidade econômica e social, informàndo ao concedente ou a mandãtáÍia sempre

que houver aherações;

g) realizar, sob sua lnteira responsabilidade, sempÍe quê optar pele erecução indireta de obras e

seÍviços, o pro€esso licitatórlo nos te.mos da lei ne &666, de 1993, e demais normas pertlnêntes à

matéria, assêgurando a correçáo dos procedirnentos le8ais, a sufrciência do projeto básico, da planllha

orçamêntárla discriminativa do percentual de Encargos Socieis e de Bonmcação e Despesas lndiretas -

BDI utilizados, cada qual com o rêsp€ctivo detâlhamento dê sua composição, por item de orçamento

ou conjunto deles, além da dbponibilização da contrapanida, quândo foÍ o câso;

h) apresentar declaração expressa firmeda por representante legal do óÍgão ou enüdedê convenente, ou

retistro no SICONV que â substitua, at6tando o atendiÍn€nto às disposiçõ6 le8âis aplicáveis ao

proc€dimento licitetório;

i) exercer, na qualidade de contrâtante, a fiscalizacão sobre o contrato àdmínbtrativo dê execuÉo ou

fomecimento - CTEf;

j) estimulâr a partlcipâção dos beneficiários finais na elaboração e implemêntâção do objeto do

instrumento, bem como na manutenção do patrimônio geràdo por estes investimentos;

k) notiÍicaÍ os partidos polfticos, os sindicatos de trabâlhadores e as êntidades empresâriâis com sede no

ente, quando ocorrer a liberação de recursos linanceiros, como forma de incÍementar o controle

social, conÍorme consagrado pelâ Lei ne 9.452, dê 1997, facultãdâ â notiÍicâção por meio eletrônico;

l) operar, manter e conseryar adequadame público gerâdo pêlôs investlmentos

decorrentes do instrumento;

m) prêstâr contas dos recursos t

n) fornecer à CONCEDENÍE, a qualquer tempo, I sobre âs ãções desenvolvidas para viâbilizar

MlniíéÍio dô D€r.nvoMnaôb RegioÍd - Mol
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VIQ üo) prerrer no edital de licitação e no CTEF que a responsabilidade pela

serviços executados ou fornecidos é da empÍesa contÍatada parâ esta finalidade, inclusive a prornoção

de readequaçôes, sempre quê detectadâs impropriedades que possâm comprometer a cons€cução do

obieto aiustado;

p) realizar no SICONV os atos e os procedimentos relalivos à foÍmalização, execução, acompanhamento,

prestação dê contas;

q) instaurar processo admlnistrativo apuratóriq inclusíve pro€esso adminlstretivo disciplinar, quando

constatado o dewio ou malversaÉo de recursos públicos, irregularidade na execução do contralo ou

gestão fmancêira do instrumento, comunkando o fâto à CONCEDENTE;

r) registrar no slcoNv o extrato do edital de lidtação, o preço estimado p€la Administrdção Pública pera

â execução do seÍviço e a pÍopostâ de preço total ofertada por cada licitânte com a sua respectiva

inscrlção no Cadastro Nacional de Pessoas .,urÍd icôs - CNPJ, o termo de homologação e adjudlcação, o

extíato do CTEF e s€us respectivos aditivos, a ÂnoteÉo de Responsabilidade Técnica - ART dos

projetot dos executores e dã fiscallzação de obras, e os bol€tlns de medições;

s) manter um canal de comunicaÉo efetivo, ao quâl sê daÉ ampla publicidade, pera o retêbimeoto pela

União de maniíestaçõ€s dos cidâdãos relâcionadas ao convênlo, posslbilitando o registro de

sutestões, elo8ios, sol,citaçôes, reclâmeçôes e denúncias;

t) quando o obi€to do instÍumento se reÍerir à execução de obras de engenharia, incluir nas placas e

adesivos indicativos das obÍas inÍormação sobÍê canâl para o registro de denúncias, reclamações e

elogios, conforme previsto no'Manual de Uso da Marca dq Governo Federal - Ob,ras' da Secretaria de

comunicação Sochl dâ Presidência da Repúbllcã;

u) cumprir as normas do Decreto ne 7.983, de0810412013, nas licltações quê realizar para a contÍeteção

de obrãs ou seMços de enSenharia com os recrrsos trânsferidos pelâ unlão;

v, compmvar o pagamento do proieto básico ou executivo, quôndo este for meta previstâ no plano de

trabalho, como condição pãÍâ a liberação dâ segunda parEela;

w) somente âdiudicar o obieto licitatório empre€ndido para consecução do convênio âpós e Codevasf ter

defêrido/eprovãdo o cêrtame, que será comunicâdo através de correspondência ofrcial do

COI,ICEOENTE;

xl somente dar a ordem de serviço para a rêaliração do obieto conveniado quando houver a libereção da

pÍímeira parcela dos recursos deste convênio pelo CoNCEDÊNTE, nos termos pr€vistos no plano dê

trabalho,

y) Âtentar e cumprit confoÍme prevido no art. 50 da Portaria Regulâmentado:

y.1. os editais de lícitação pâra consecução do obieto conveniâdo os após a assinatura

do Íespectivo instrumento.

§ 19 Nos convênios ou contratos de íepasse voltados para a execu e obras, a publicação dos

editais de licitação para execução do objeto ficará con da, também, à emissão do laudo de

6
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§ 2e A publicação dos extratos dos editais de licitaÉo ãLservar as d

legislação especÍÍica aplicável ao r$pedivo processo llcitatóri

§ 3e o prazo para iníclo do procedlmento licÍtâtório será

o, observado o

pÍorrogâdo uma única vez, desdê que motlvado pelo convenente e aceito peto concedente ou

mandatária. {lncluído pela Portariâ lnt€rminsiterial ne 558, de 10 de outubro dê 2019}

§ 4e O prazo de que tratâ o § 3e será contado:

I - dâ dâta de assinatura, em lnstrumentos celebrados sem cláusula suspensiva; ou

ll - do aceite do têfmo de refeÉncia ou da emlssão do laudo dê análls€ técnicã, em lnstrumentos

celebrêdos com cláusula suspensivâ.

5.3. Quândo o(a) CONVENENTE se tratar d€ consórcio público (conforme Lei ne 11.107, de 06.04.2005), os

entes que o constituírem são solidãriâmente responsáveis pêlas obrigações e encargos assumidos nêste

instrumento, ou devidos por forçã de lei ou ato normativo.

6. CúUSUTA SEXTA - OAS COÍ{DUTAS VEDADAS

É vedada, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente, a prática des seguintes

de até sessenta dias e ser

condutas:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

c)

h)

realizar despesas a tÍtulo de taxa de admiôiírâção, de gerência ou similar;

pagar, a qualquer títulq servidor ou empretedo público, integrânte do quadro de pêssoal de

óÍgão ou €ntidade pública dâ Administreção DiÍ€tâ ou lndiÍêta, por serviços de consultoria ou

assistência técnicâ, salvo nas hipóteses previstâs em lels especíÍicas e na Lei de Dirêtri:es

Orçamentárie;

alterar o obieto do convênio, exceto no câso de ampliação da execução do objeto pactuado ou

para redução ou exclusão dê meta, sem prêjuízo da funciohâlidade do objeto côntratàdo;

utilizar, ainda gue em câÍáter emergencial, os recuBos pâra finalidade divêrsã dá estabelecida

neste instrumento, ressalvado o custeio dâ implementãção das medidâs de preservação

ambiental inerentes às obras constantes do Plãno de Trabalho, quando for o caso;

reallzar de despesas em datâ anterlor à vigência destê instrumento;

efetuar pagômento em data posterioÍ à vigência deíe instrumento, salvo se êxpressâmente

autorizade pela autorldade competente dâ CONCEDENTE e desde que o fâto gerador dâ despesa

tenha ocorído durante a vigêncla do presente instrumento;

realizar despesas com taxar bancárias, multas, juros ou côrreção monêtáriâ. inclusive referentes a

pagamêntos ou recolhimentos 6ora do§ prazos, excêto, no que se refere às muhas, §€ decorÍentes

de etraso na transrerênclâ de recursos pela CONCEDENTE/ e desde que os presos parâ pàBamento

e os p€rcentuais sejam os mesmos aplicados no merc.do;

transferir recursos para clubes, associâções de servidorcs ou quâisquer entidades congêneres,

êxceto para creches e escolas para o

7
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i) realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter edu

social, da qual não coníem nomes, símbolos ou imagens q

desde que previstas no Pleno de Írabalho;

ue carâcterizem pessoal e

j) crccutaÍ, deÍ ordem de iêrvlço ou contrltrÍ o obiÊto conv€niado sêm píárla antÉncb da

codevaí.

7, CúUSUlÁ SÉTIMA - DA PUBTIoDADE

Como condlÉo de êftcácla deste coírvêíio, a CONCEDENTE provldenciará a sua publicação, por

extrato, no Diárlo Oficlal da União, no prazo de até 20 (vlntê) dias â contar d€ sua assinatura, nos termos do

an. 32, dâ Porterla lnterministeriâl MPOGIMFICGU ne 42412016.

7.1. Aos atos de celebraÉo, alteraÉo, liberação de recursos, acompanhamento da execução e a prestâção de

contas deste convênio será dada publicidade em sítio eletrônico específico denominâdo Portal dos Convênios,

7.2. A CONCEDENTE notlflcârá, facultada a comunicação por melo elêtrônico, no pràzo de ãté 1O {dez} dias, a .-
celebração do instrumento à Asembleia [egislativâ ou à Câmâra Legislatlva ou à Cámara Municipal do

CONVENENTE, confoírÍrê o caso.

7.2-1. No ceso dê liberaÉo de recursos, o prazo paÊ notiÍicação. facultâda a comunicãção por meio eletrônico,

será de 2 (dois) dias uteis,

7.3. A CONVENENTE devêrá dar ciência da celebrâÉo do lnstrumento âo conselho locel oü instância de

controle social da área vinculada ao programa de governo que originoü a transferência, quando houver.

7.4. Em nenhuma higitese, e em qualquer tempo, será permitida a divultôÉo da: ações e resuhados advindoj

deste convênio, por alguma das parter, sem citar explicitamente a pârticlpaÉo em igual dêstaqu€, da outra,

sob pena de rescisão e imediata retrdtação da infÍâção cometida, observadas as prêscrições do § 1e do art. 37

da constituição Fêderel.

7-4.1- Ficã vedado âos pertícipes uülizar nos empreendimeÍrtos resuftâmes deste convênio, nomes, símbolos ou

imegens que caracterizem promoção pessoal d€ âutoridâdes ou sewidores públicos.

8. cúusulÁ olrAvA - DA AtTERAcÃo

Eíe coni/ênio poderá ser alterado mediante proposta, devidammte formâlizada e justificada, a ser

apresentada à CONCEDENÍE em, no mínimo, @ (sessenta) dias antes do término de sua úgência, vedada a

aheração do obieto aprovadq observado o disposto no an. 36 dâ Portâriâ lnterministerlâl MPOG/MFICGU ne

42412076.

9. CúUSU|á NOltÂ - pA UBERACÃO DioS RECURSOS

9,1. A libêrâção de recursos obedecerá ao cronogGrma de dês€mbolso previsto no Plano de Trabalho e

guardârá consonánciã com as metas e fases ou etapas de execução do objeto do lnstrumerto e observará o aÉ.

4t da Portarla lntêrministerial MPOG/MF/CGU 2412016 e apllcávêis.

9.2. Pera libererâo das par@las, devem ser as condicionantes abaixo:

a) A llberação da pÍimeira parcela ou pâ condicloiâda à conclusao da análise técnica e ao

aceite do processo Iicitâtório pelo

Mlnlrtlrlo dô D.raryoMmênto Ra6bnal - Mtn
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b) A liberâção das demals parcelât está condicionada e execução de no mínimo 70% (setenta por cento) das

parrelas llberadâs ântêriormênte;

c) Â conta correntê especíícã será nomêadâ Íazendo-se menção ao instrumento pâctuado e darerá ser

registradê com o número dê inscrição no CNPJ do óryão ou de enüdade convenentê ou da unidadê executorâ.

d) ComprovaÉo do aportÊ da contrapanida padueda que, sê ftnânceirã, dêverá s€r depositada nâ conta

bancária específica do instrumento em conformidâdê com 05 pnrzos estâb€lecidos no cÍonogrdmâ de

desembolso;

e) SituaÉo regular com a execução do plano de tnbalho, com êxecução de no mínimo 70% (sctenta por cento)

das parceles libêradas anteriormênte;

f) A transferência dos reclrsos ficâ condicionada à adimplência ,unto ao CÂUC, conformê art. 78, § 10e da Lei

l3.707l20l8 - tDO 2019, t:so tenha sido verificada a referida hipótese na assinature do instrum€nto; Em

sêndo constatado que na âssinatura o Município estava àdimplente no CAUC, não se aplica a condicionante;

9.3. os recursos serão depositados e teridos na conta bancária específlcâ do convênio, constantê no Plâno de

Tr.balho, e, ênquanto não empregâdos na sua finalídade, serão obrigatôriamente aplicâdo5;

a) em cadeÍneta de poupançâ de instituiçâo flnâncelrâ pública Íederal, se a previsão de reu uso for

iSual ou superior a um mês; e

b) em fundo de aplicação financeirâ de curto prâzq ou operação de mercado aberto lastreada em

tftulo da dÍvEa públlca, quando sua úiliraÉo estiver prerristâ para prâzos menorei.

9.4. Quando da conclusão, dmúncla, rescisão ou extinção do instruÍnento, os Íendimêntos das aplicôções

ffnancelras deverão seÍ delrolüdos à coNCEDEiJTE, observada a pÍoporclonâlidadê.

9.5. As rêceitas oriundas dos rendimentog da apllcação no mercado financslro não podêrão ser computedas

como contrilpartlda devida pelo(â) CONVENENTE.

9.6. Os rucurto3 do prosênta conlênlo ÍaítÍão iu3pênto3 ênqu:nto nto for(am) impLmc.tted!{rl ,{51

lctulnte(5) condhão{õecl:

âl PÍdlto de EÍEBflharh, acomprnhâdo d€ ART/CREA do er6enhelm ÍesíroGávêl pele elaborsÉo do

proieao ..pecÍRco, dcclgnando a oka obrGto do conrênlo, consoantê dlsporlções dos arts, 1e e 2t, dt Lêl n,

6,496, de ú?.12.L977 ê dâ Rêrolução COÍ{FEA nr 42t de 1t.12.198, pot sa rcrf,rlÍ à cxê.r,ção dê pÍoiêtos dê

obrâs e teÍyiçoi de eag:rúarle (ttem 9,2.f9 do Acúrdão il63/ãX,+TCu+lcnárb) e : lndlcaéo do

Íepnêrerú,antê ds contítnente Íêspdrsáwl pelo acoúpãnhrmênto ê Ík{all2açâo dl cxecrgão do obreto do

coí ênlo â scr cehbndo (rsi n, 8.6É6/9r, rrt Ol .lc Ll6l, com suâ Íc.p€ctlya ART;

bl compovação do êrcrcHo plano d. pÍopÍlêdâdc do imóYeli

cl Uc.rça amblêntâl pÍárla, nâ íorme dB.lpllnsd. p€lo CONAMÀ

9.6.1, A(sl pendânds(') rxBtârtclsl deverá(ao) ear sanadalr) até 3O dê hov€mbto do .xercícb sêiulnte ao dâ

a$&fltura do lnstrumGnto m forma do aÍt, 21, §7e dc âÍt. 24, §lt da Port Ílt lntarmlnlíeÍiâl

MPoG/MF/cGu ns 4z4l2ot6.
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O(A) CONVENENT€ deve fazer incluir nos €ontratos celebrados à conta dos do convênio

cláusula que obrlgue o contÍatedo a conceder livre acesso aos documentos e rêgigtfos contábeis da empresa,

referentes ao obleto contratado, para os sêrvldores da CONCEDENTE e dos órgãos de controle interno e

extemo (ârt.43 de Portâriâ lnterministêrial MPOG/MF/CGU ne 424120161.

10.1. O(A) CONVENENTE está obrigado(a) a obseryar es disposições contidas na Lei FedeÍal de Licitações e

Contrâtos Administratívos e demâis normas tederais p€rtinentes ao assunto, guando da contratâção de

t€Íceiros.

10.1.1. Para aquisição de bens e sêrvíços comuns, será obrigatório o uso da modalidade pregãq nos termos da

Lei ne 10.520, de L7.07.2ú2, ê do retulamento prêústo no Decrêto ne 5.450, dê 31.05.2005, sendo utilizada

pÍeferenciarmente a sua forma eletrônica,

10.1.2. A inviabilidadê de utilirâÉo do pregão na forma eletrônica deverá ser dêvidamente justificade pela

autoridade competente do(a) CONVÊNENIE.

10.1.3. As atas ê as informaçÕes sobre os paÍticipantes e respectivas propostas das licitações, b€m como as

intormaçaes rererentes às dlspensâs e iDexigibilidades, deverão ser registradâs pêloÍa) CONVENENTE no

stcoNV.

11. CúUSUTA ONZE - DOS PAGAMET{ÍOS

Os recursos deverâo ser mantidos na conta bancárla especÍflcâ do convênio e soment€ poderão ser

utilizados para pagernento de despêsâs constantes do Plano de Trabalho ou para aplicãÉo no mercâdo

financeiro. nâs hipóteses previstas em lei ou na Portaria lnterministeÍial MPOG/MF/CGU ne 424/2016, 
^o

capítulo lll, art. 52 e demais apllcáveis.

11.1. Os paSamentos à conta do presente convênio deverão ser realizados exdusivamente mediante crédito na

conte bencárie de titu,rridade dos fornecedorês ê prestâdoÍes de sêÍviços.

11.2. Antes de Íealização de cadâ pagamento, o{a) CONVENENTE incluirá no slcoNv, no mínimo, as s€Suintes

lnformações:

a) a dêstinação do recurso;

b) o nome e CNP.I ou cPF do fornecedor, quando for o câso;

c) o contrato a quê se refere o pagaÍiênto rêalizado;

d) a meta, etapa ou Íase do Plano de Trãbalho íêlativa ao pâSamento; e

e) lnformeção das notas fisaâis ou documentos contábels.

11,3. Excepcionalmente, medlante mêcãnlsmo que permita a ldentificâção pela instltuição financêirâ

depositária, poderá ser realizado no decorrer de vigência do instrumento, um único pagamento poÍ pessoa

fisica que não possua conta bancária, até o limite de RS 1.200,00 (um mil e du2êntos reais).

11.4. Parâ obras de engenharia com valor superior 10.000.@0,00 (det milhôes de reâis) podêrá hev€r

liberação do repasse de recursos para is ou equipamênto5 postos em canteiro, que

tenhâm peso signiffcativo no orçamente da o

a) seja apresentado pelo convenente Íermo de Fiel

MlnhéÍlo do Da-nvohnnanto n.don l - MOg
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b) a aquisiÉo de materiâis ou equipamentos constitua etapa específica do pla

c) a âquislçãô dest€s tenha se dado por procedimento licitatório distinto do dâ contrataÉo de s

engenharia ou, no c:so de únicã licitagâoi

c.1) hâia previsão no ato convocatório;

de

c.2) o percentual de BDI aplicado sobre os mâteÍiais ou eguipâmêntos tenha sido menor que o pratkado sobrê

os serviços de entenharia;

c.3) haja justlflcâti\ra técnica e econômicâ para essa foÍma de pâgamento;

c,4) o Íornecedor apresente garantia, como carta flançâ bancária ou instrumento congênere, no velor do

pagamento pretehdido; e

d) haja adequado armazenamento e guarda dos respectlvos mateÍiais e equipamentos p6tos em canteiro.

u. cúuturÂ pozE - po AcoMpAr{HAME ro E pA Ft§cÀuzAcÃo

A execução dÊíê convênio será acompanhada e fiscalizâdâ de foÍma a geÉntir a reSularidade dos

atos pratirados e a plena execução do obJeto, respondendo o{a) CONVENENTE pelos danos causados a

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execuÉo do presente convênlo, devendo ser ôbservado o Càpítulo

lv, en- 53 dâ PoÍtaria tnterministêrial MPoG/MF/cGU ne 42412016 .

12.1. O(A) CONVENENTE obÍi8a-se a ass€gurar o livre acqsso dos servidores da CoNCEDENIE e os do mntrole

interno do PodeÍ Executivo Federal, bem como do Tribunâl de Contas da União aos prmes$s, documentos,

informações referentes à execução do presêntê convênio, bem Eomo âos locais de €xecução do seu objeto.

12.2. A execução do convênio será acompanhada por um repr6êntante da CONCEDENTÊ, especialmentê

designado e rê8istÍado no SICONV, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relâcionadas à

consecução do objeto, adotando as medidas necessárias à regularirâção das íalhàs obsêrvadas.

12.2.1. A CONCEDENTE deverá Íegistrar no SICONV os atos de ãcompanhâmento de execução do objeto,

conforme disposto no ârt,4e da Portaria lnterminlsterial MPOG/MF/CGU ne 424/2016.

12.3.2. A CONCEDENTE, no exercíclo das atividades de fiscâlização e ãcompanhámento da execução do obreto,

poderá:

a) valerae do apoio téçnico d. têrceiros;

b) delegar comp€tênciâ ou Íirmar pãrceries com outros órtãos ou entidades que 5€ sltuem próximos

ao loca, de aplicaÉo dos recursos, com talfinatidade; e

c) reoÍientar açóes e decidir quanto à aceltâção de iüstificativai gobre impropriedãdês identificadas

na execução do instrumento.

12.3. No acompanhamento ê fiscâlização do objeto serão veriflcados:

a) a comprovação dâ boa e reguÍar aplicação dos recursos, na forma da legislação apliével;

b) a compaúbilidade entre a execuÉo do obieto, o que foi estabelecido no Plano de Trabalho, e os

desêmbolsos e pâgementos, conforme os cronogramas âpresentâdos;

c) a regularidadê das informaçôes regist CONVÉNENTE no SICONV, e

nas condíçõ€s estàbelecidâs.d) o cumprimento das mêtas do Plano

sww.aodavasr{ov-br
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12.4. A CONCEDENfE comunicaÉ ao(à) CONVENEI'rE e ao intervenientr

Processo nr 59.580.00074512079-56

ffiÍi-riÀN.
PROCESS õ7
MODALI§ÂIE

houve r, q

irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou oúrâs pendências de ordem técnica ou le8ã1, ê 5uspe

a liberação dos recursos, flxando prazo de 45 (quarenta e cinco) dies para sâneameÍto ou apresentação de

informações e esclareclmefltos, podendo sêr prorrogado por igual período.

12.4.1. Re€ebidos os esclarêclmentos e informaçõês solicitados, a CONCEDENTE dispoÉ do prazo de

45 (quârentâ e cinco) dias para apreciá-los e decldiÍ quanto à aceitação dâs ,iustificativas âpresêntádas, sendo

que a apreciação fora do prazo prevlsto não impllca aceitação das Justiflcâtivas apresentadas,

12.4.2. Caso âs jusüÍicativas não seiâm acatadas, a CONCEDENTE abrirá prazo de 45 (quarenta e clncô) dlas

para o convenente retularizar a pendência e, havendo dano ao eráÍio, deverá adotar es medidas n€cessáÍlas ao

respe€tivo Íêssârcimento.

12.5. A utilizaçâo dos recunos em desconformidade com o paduado no lnrtrumento erÉejaná obrigaÉo do

CONVENENTE devolvê-los devidamente atuelirados, confoÍme exigido para a quitaÉo de débitos para com â

Fazenda Nacional, com base na variação dâ Taxa RefeÍeÍrcial do Sistema Especial de Liquidação ê de Custódia -

SEuc, acumuladã mensalment€, até o úhimo dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acÍescido esse

montante de 1,6 (um por centô) oo mês de efetivação da devolução dos recursos à contâ única do TÊsouÍo.

116. l{o3 têÍmos do e.L 5{ de PoÍtârÉ tntermlnlitêrlal MPOG.TMF/CGU ne 4?/,lmL6, r er6cução Ílrtc. do

ob,loto plctuado será acomparúada pêh CO CEDENTC, com nomeeÉo de um ftscâl po. Determlnação do

Superlmendêntê Re8lonâl e Íêgistrâdo no §ICONV, que frÍá, no mínimo, trts úsltas à obra para f,scrlkâÉo

em otmpo, além de ayâlhçáo técnlcâ do proleto, bem como pâÍa:

al Conteto com os rcr?onsávels pclo convênb e pessoal para acompenhememo em campo;

bl RêSÍrtÍo Íoto8ráfto dos seMgor, materlals, pbcâr, pontos dê Íêfêrência etc;

cf Geore'ferencbrneírto dos loaals de erecução, emlnhâmentos etci

dl Contâto com b€ne{icíáÍlos/GomunEaale/prodúoÍ6 com vis6 ao lârantaÍncnto dr inroÍmâ9õ€6.

nív.l dê satls{afão quanto ao obr€tirc do âEndimcnto.

13. CúUsUTAÍREZE - DA GIOSA OE DESPESAS

Serão glosadas as despBas porventura realizadas em desacordo com as Íinalidades deste convênio e

as decorrentes de muttas, iuros ou coÍreção monetáÍia, referentes a pagâmento ou rÊcolhimento efetuados

fora do prazo,

14. CúUSUI.A OUÂIORZE - pA gE§iÍrTUrCÃO pOS RECURSOS

O(A) CONVENENTE compromete-se a restituir à CONCEDENTE o vôlor tÍansferido, atuallzado

monetarlamente, desde a deta do recebimento, acrescldo de juros legais, na forma dâ legislaÉo aplicável aos

débitos pâre a tazende Necioffil, nos câsos previstos na Portaria lnterministerial MPOG/M!lCGU ne 42412016.

15.1. A prestação de cofltas inicia-s€ co ente com a libereção da primeirâ parcela dos recursos

financeiros que dev€rá ser registrâda p€lo

rrw<ldcvul^gw.!r
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15.2. O registro e a veriflcação da conformidade financeira, partÊ integrante do pÍocesso de tação de

contas, deverão sêr Íeallzados durante todo o período de execução do instrumênto, conforme disposto no ârt.

56 de Portaría regulamentedora.

15.3. O prazo paÍa apresentaçâo da prestasão de contâs ffnal s€Íá de até 60 (sessenta) diâs âpós o

encerrâmento da vlgência ou a conclusão da execução do obieto, o que ocorrer pÍimêiro.

15.4. Quando a prestação de contas não íor encaminhada no prazo astâbelecido no instrum€nto, ã

CoNcE0ENTE estâbelecerá o prazo máxlmo de 45 (querenta e cinco) dias para soa âprêsentaÉo.

15.5. Caso o convênio em questão não tenhã havido qualquer execução física, nem utilização dos recursos, o

rêcolhimento à conta única do Tesouro deverá ocorrer sem a incidência dos juros de mora, sem preiuízo da

reíkuição das receitas obtidas nas aplicâções finenceiras realizadas.

15.6. Câbe ao repÍes€ntante legal da entidade sem fins lucrativos, ao prefeito e ao BoyeÍnadoÍ sucêssoí prêstar

contas dos rÊcljrsos pÍo/eniêntes de instrumentos firmâdos pelos seus antêcÊssores.

1.5.7. Nâ impossibilidâde de atend€r ao dlrposto no § 4e, deverá ser apresentado ao concedente iustificativa

que demonstre o impedimento de prestar contas e as medidas adotadas para o resguardo do pâtrimônio

público.

15.8.Se, ao término do prâlo Êltab.bcido, o CONVENENTE não apr$entar â pÍlsüryâo de contas nem dcvolvçr

os recursos, e CONCEDENTE registrará a inadimplência no SICONV por omissão do dever de prestãr contas e

comunicârá o fato âo óÍgão d? contabllldade analÍtlca a que estlver vinculâdo, paÍa flns de instauração de

tomada de coíltâs êspêciel sob aquele ârgumento e adoção de ouras mêdldas para repar|ã,çáo do deno ao

êrárlô, sob p€na de responsabilizeção solldárle.

15.9. Quando â imposslbllldede dê pÍestar contas decorer de açâo ou omissão do antecessor, o no1,o

administrador sollclterá ao concedente a instâuração de tomadâ dê contas especlal.

15.10, Os saldos flnanceiros de recursos de repasse rcmanescentes, inc,usiv€ os prôveniêntês dâJ rcceitss

obtidas nâs aplicaçôes flnanceiras realizâdas, não utilizadas no objeto paduado, §erão devolyidos à conta

Única do Tesouro, no prazo improrrogável de 30 (tÍintâ) diâs da conclusãq deôúncia, rêscisão ou ertinÉo do

instrumento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, provid€nciadâ

pela eutoíidade comp€tente do órgão ou entidade cONCEDENTE.

15.11. A devolução seÉ realizeda observando.sê a proporcionâlidade dos recursos tÍansferidos e os da

contrapartida previstos na celebração independenteínente da época em que Íoram apoÍtados pelas pârtes.

15.10. A prestaÉo de contas final tefl por obiêtivo a demoníração e â verificação de resultados e deve mnter

elementos que permitam avaliar a execução do objeto e o alcance das metâs previstas,

15-U. A prertação de contâs será composta, além dos documentos e informações registrâdas pelo convênente

no S|CONv, pelo seSulnte:

â) Relatório de Cumprimênto do Objeto,

b) declaração de realizâção dos objetivos a que se pr a o instrumento;

c) comprovânt€ de recolhlmento do saldo de

ww*.coda{aat toí.bi
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d) termo de compromisso por meio do qual o convenente será obrlgado a mant€r os

ao instrumento.

15.11.1. A CONCEDENTE deverá redstrar no SICONV o r€c€bimênto dâ prestação de contas.

15.11.2. A análise da prestação de contâs para avaliaÉo do cumpÍimento do obreto, será feha no

ênceíramento do instrumento, cabendo este procedimênto ão concedente ou à mandatária com base nas

informâções contides nos documentos relacionados nos incisos do caput deste artigo.

15.11.3. A conformldade finânceiÍâ dêveÉ seÍ realizâdâ durante o período de vlgêncla do instrumênto,

devendo constar do parecer final de análise da prestâção de contas somente impíopriedades ou

irÍetularldades não sanôdãs até a finalização do documento condusivo.

15.11.4. O Relatório dê Cumprime{Íto do objeto deveÍá contêr os subsÍdios necessárlos parô a avalieção e

mahiíestação do testor quântg a efetiya conclusão do objeto pactuado.

15.11.5. Â análise da prestação de contat além do ateste da conclusão da execução fÍsha do objeto, coÍrterá os

ãpontamentos relativos a execução financeira não sanados durante o período de vigêncie do lnstrumento.

15.11.6. Obietlvando a complementação dos elementos n&essários à análise da pÍestação de cofltas dos

inst umentos, podêrá ser utilizãdo subsidiariamente pelo conced€nte ou pela mandatária, relatório§, bolêtins

de veriÍicação ou outros documentos pÍoduzidos pelo Ministério Públim ou pela Corte de contas, durante as

atividades regulares de suas funções.

15.1,2. lncumbe à CONCEDENTE de€idir sobre a regularidade da aplicação dos recursos transferidos e, se

ext nte, âo seu sucessor,

15.13. A âutoridade comp€tente do concedente ou a mândatária t€rá o prazo de um ano, contado da data do

recebimento, pâra analisar a prestação dê cofltas do instrum€nto, com fundamento no parecêr técnico

expedido pelat áreas competentes.

15.14. A análise da prestação de contas pela CONCEDENTE podêrá rêsultâr em.'

a) aprovação;

b) aprovação com ressâlyât quando evidenciãda lmpropriedade ou outra fâlta de natur€za formal de quê não

resulte dano ao erário; ou

c) rcjeição com ô determinação da imediata instaurdção de tomeda de contes especlal.

15.15. O ato de aprovação da prestação de contas deverá ser reSisrado no SICONV, cabendo ao coNCEDENTE

prêstar dêclaração expressa âcerca do cumpriÍÍ)ento do objeto e de que os recuBos tíaníeridos tlveram boa e

regular aplicaÉo.

15,16, Caso a prestação de contas não seia aprovâda, erauridas todas as proüdências cabfuêls parã

regularlzação da pendência ou reparâção do dano, a autoridade compêtênt€, 3ob pena de r€sponsâbilizâção

solidária, registrará o fato no SICONV e âdotará as pÍo/idências nêcessárias à instaureção da Tomada dê Contas

Especial, com posterior encaminhamento do à unidade setorlâl de contabilidade â que estiveÍ

jurisdlcionado para os devidos registros de suâ co
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16. CúUSUIA DEZESSEIS - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
VISTO:

o instrumênto poderá sêr denunciâdo a qualquer tempo, ficando os partícipes somente

nçâ. nãopelas obrigaçóes e auferindo as vantagens do têÍnpo em que participaram voluntariamênte ã eve

sendo admissível cláusula obrigatória de permanência ou sancionàdore dos denunciantes.

15.1.Quândo da conclusão, denúncla, rescisào ou extlnção do instrumento, os sôldos financeiros

remônÊscÉítes, inclusive os prov€nicntes das receitas obtidas das apllcaçües íinancelras realizades, 9erão

devolvldos à conta únicâ do Tesouro no prazo improrrogável de trlnta dlas do evento. sob pena da imediata

instauração de tomâda dê contas especial do responsável, proüdenciâda pela autoridade compêtente do óígão

ou entidade titulãr dos recursos.

16.2. Em sendo à/idênciâdos pelos órgãos de controle ou Ministério Publko vícios insanáveis que implhuem

nulkiade da licitaÉo realizada, o concedente deverá adotar as medldas ôdministÍativas necessárias à

recoÍnposição do eráíio no montantê atualizedo da parcela iá aplicâdâ, o quê pode incluir a teversão da

aprovação da preíaÉo de contas e â instauraçâo de Tomada de contas Especial, independentemente de

comunicação do fato âo Tribunal de Contâs da União e ão Ministério Público.

16.3. Quando da conclusão, denúncia, rescirão ou extinção do instrumento, o concedente ou mandatá a

deverão, no prazo máximo de sessenta dias, contado da dâta do evento, providenciar o cânc€lamento dos

saldos de empenho

16.4. Constituem motlvos para rescisão do instrumento:

a) b inâdimplemento de qualquer das cláusulâs pectuadas;

b) a constatação, a quâlquêr tempo, dê falsidedê ou in- correção dê informação em quelquer documento

apresentAdO;

c) a veriffcação de qualquer circünstância que enseje â insteuraçáo de tomadâ dê contas especiâl; e

d) a ocorrência da inerccucão financelra mênc,onada no § 6e do arl. 47 da Portaria interministerlâl

MPOG/MF/CGU ne 42412016, e comprôvada segundo instruído no § 90 desse mesmo âÍtito.

16.4.1. A rêsclsão do @nyêÍi{o, quando resu}tê dano ao eÍárb, enselârá â lnstauracão dc tomadâ de cont s

especlâ|, âlém dê imêdiatâ extrâção dc documentáÉo compÍobatóÍia deste e envlo eo MINETÉR|O PÚBtrcO

fEDERAL íMPf) para pÍopo6hurâ dê competênt âÉo de lmprobldâdê âdmhbúâtlvâ le,t,. 127, copat, art.

129, lf ê 37, §4e d. CFll9tE; trl nr 8./t29lly,z; Lc7rlLfit,31 5r, r, 'h"1.

Or bens edqulíÍdos, produ:ldo3, tÍaníorm.dG ou ro$truídos quê nêmenêscêÍem nâ detâ de

aonclusão ou €xtlírção dêne conyênÍo sêrlio dê pÍopriadrd. da CO,ÍVENENTE. que será responsáye, pela

propriedade, guarda, uso e manutênção dos mesmos, não podendo s€r invocâde no filturo em dêsfavor da

cONcÊDENTE guahuer responsâbilização pela má utlllzação/conservação dêstes.

17.1, Consideram-se benr remanescentes os equipamentos e mâtetlalS permãnentes adqulíidos com Íecursos

do convênio ou necessários à consecução do objeto,

wwu.aodevaaÍdov.bt

nâo se incoípôram a este.
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A CONVENENTE, no âto de asslnatuÍa do pÍesente termo, por meio de seu nte letal abâixo

subtcrito, vem afirmar aderência, ciêncaa e concoídància com as normas, políticas e práticas estab€leEidas no

códi8o de Conduta Ética e lntegrkJade da CODEVASF e compromete-se a respeitá-las e cumprl-las

integralmente, bem como fazer com que seus empregados o façam quando no exercÍclo dê suâs atividades nas

suas d€pendênclas ou da CODEVASt.

19.CúUSUr-A D OVE - DO FORO

Flcâ eleito o foro de São Luís (MA), para dirimlr quaisquer dúvidâs sr.rscitades nâ exêcução deste

inStrumento. renunciando as partes a qualquer outro, poÍ mais pÍivile8iado que seia.

18.1. É obrigatória a prévia tentativa de solução administrativa com â participação dâ Advocecia4erâl de

União, em caso de os pârtícipes seÍem dâ êsfera federâ|, administrâção direta ou indireta, nos termos do an.

11da Mediíla Providria ne 2.18&35, de 24.08.2001.

E, por êstarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente instrumento em 3

(três) vlas de i6ual tsor e pan o mesmo efeito que, lido e achado conforme, é asslnado pêlas panes e pêlas

teste mu nhas.

Mk rtarlo do DarãlvoMlÍreÍrto R.llond -
São Frâítirao a do P!r'tüt. - CODCVÀIf
Er suÉr*ltcrúênd. R.don l - !r sR

são Luis (r,,ra), j. ?de dezembro de 2019.

hn
old reoFRANC

TESTEMUNHAS;

!, lt,

A

-8r Prefeito Municipal
CONVENENTEA5F

1 ( 2 ;1., s
NOME:

CPF:

NOME: . j
cPft ?2)-í r 1.4 Jt íJ

RTES
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COMPANI{IÂ DE DESENV. DO VÀIE DO SAO FRANCI§CO

PI-ATAfORMA +BRÁSIL

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

I
ü MODÂLIDADE

PROCESSO

\. / ÁNO DA PROPOSTA:
037803/2019

OBJETO:
Pavimentaçâo Asfáltica no municipio de São BemardoÀ4A

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:
O município de Sào BernaÍdo, Estado do Maranhão, tem uma população de 28.343 habitantes (segundo IBGE 2018) c área de
1.006,920 Kln'?- Esüá localzado na Mesoregião Leste Maranhense, Microrregião Baixo Pamaíba Maraúense, distante 108 knr
ria caoital São Luís.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTÀ E OS OBJETÍVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMÂ:
Dinamizar o escoamento da produção agrícola no município, através do lomento da produção agrícola e escoamento de
Localidades importantes, abastecimento dos comércios locais, transporte escolar e a trafegabilidade da população rural.

PUBLICO ÀLVO:
A ação visa dotar o município de uma minima intiaesmrtura que irá servir de forte estimulo ao processo produtivo das
comunidades que ali residem, criando alternativa para amenizar os problemas de esçoamento dos excedent€s agrícolas e de
accsso aos boncÍicios públicos como educaçâo e saúde, visando o pleno desenvolvimento das funçõcs sociais e garantir o bem-
estaÍ de seus

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:
As localidades encontra-se em péssimas condições tornando dificil os acessos às bases produtivas rurais, responsáveis por
grande parte do PIB municipal com o escoamento da produção dos pecuaristas e agricultores.

RESULTADO§ E§PERÂDOS:
ContÍibuir para â manutenção do bem-estar da população; Pavimentação Asfáltica no municipio de São Bernardo/.lt4A,
acredilzmos em resultados sociais, ambienaais e econômicos posicivos de alto impacto, como a geraçào de mais cmpregos e
renda para a população Bemardense. Portanto, a relbrida ob,ra iú beneficiar diretamente os trabalhadores locais que necessitam
de boas condições de tÍáfego paÍa o escoamento de sua produção.

I - D.ADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE:
22203

NOME DO ÓRGÃO/óRGÃO SUBORDINADO OU UC:
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO

CPT DO RESPONSÁVEL:
206 .958 .45349

NOME DO RESPONSÁVEL:
JOAO FRANCISC]O JONES FORTES BRAGA

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:
Âv Alexand,re de Moura. n" 25 - Centnl

CEP DO RESPONSÁVEL:
65025470

Relatõrio emitido em 12lO5l2O2O 17 -16'.34 Página 1 creT



Plú .FOLIIA NO

2 . DADOS DO PROPONENTE PROCESSO

rMODALIDAIT

VISTO:

PROPONENTE:
06.r25.389/000r-88

RÂZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
MI]NICIPIO DE SAO BERNARDO

ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE:
PRACA BERNARDO C]OELHO T'E ALMEIDA. 863

CIDADE:
SAO BERNARDO

UF:
MA

CóDIGO
MUNICíPIO:
0909

CEP:
65550000

E.A.:
Administração
Pública Municipal

DDD/TELEFONE:
98981r37400

BANCO:
OOI . BANCO DO BRÂSIL SÀ

ÁGÊ,NCIÀ:
2826-6

CONTÀ CORRENTE:
25990X

CPF DO RESPONSAVEL:
002.551.631-71

NOME DO RESPONSAVEL:
JOAO IGOR VIEIRA CARVÀLHO

ENDEREÇO DO RESPONSAVEL:
RUA CELESTINO CAMARÀ, I55 - CENTRO

CEP DO RESPONSÁVEL:
655ó0000

Relatório emitido em 12/0512020 17:16..34 Página 2 de 7



PM .FOLHÂN;

MODALiOAIE

IPROCESSO o50o

RSVALOR GLOBAL: VISTO:

VALOR DA COIiTRAPÀRTIDA:

Ano ValorVALOR DOS RTPASSES:

2019 R§ 573.000,00

VALOR D,{ CONTRAPÀRTIDA FINANCEIR.{: RS 3.000,00

VALOR DÀ COITITRAPARTIDA EM BENS E SF],RVIÇOS: R$ 0.00

VAIOR DE RENDIMENTOS DE APLÍCAÇÁO: R$ 0,00

INIC{O DE \IIGENCIA: 11112120t9

FIM DE VIGÊNCTA: t3/1212022

VIGÊNCIA Do CoNvÊNIo: 2022

4 - DADOS DO EXECUTORATTALORE

Ref atório emitido em 1210512020 17 .16:34 Página 3 de 7
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Mcta n": t

Meta n': 2

Endereço: No município de Sào Bemardo,À4A

vÊs orsEt4solSo: Julho

6 . CRONOGRAMA DE DESEMBOL§O
COMPÀNHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUMCIPIO DE, SAO BERIT{ARDO

5 - PL^NO DE TRAAALHO

PM .FOLHAN'

P RACESS O. 2tl2tyL.í&4
M0úÂLts

Espeelf,ceçío: Elaboração de Projeto Técnico Executivo

Unidede de Medida: UN Quantidade: 1.0 Valor: R$ 16.77ó,70

InicioPrcústo: l3ll2/2019 Término Preüsto: 13/1212022 Valor Glotral: RS 576.000.00

CEP: 65550-000UF: MA Muricípio: 0909 - SAO BERNARDO

Endercço: No município de São BernardoÀIA

Etrps./Frse n': I

Especiffceçio: Elaboração dc Projeto Técnico Executivo

Quautidade:
I.O UN

Vakrr:
RS 16.776,70

lnírio Previsto:

t3lzlz(i9
Término Previsto:
t3/12t2022

Especlflcaçâor Pavimentaçào Asfáltica no município <tc São BemardoÀ4A

Unidade dc Medida: UN Yalor: RS 559.223.30

InicioPrevisto: l3l12/2019 Término Previsto: 13/1212022 Valor Global: RS 576.000.00

UF: MÂ Município: 0909 - SAO BERN^RDO CEP: 65550-000

Etrpa-/Fase n': I

Especiflcação: Pavirnentaçào Asfáltica no município de São Bernardo,MA

Quantidade:
I.O UN

Valor:
R$ 559.223,30

Inicio Prevlsto:
1311212019

Térmiro Preüsto:
t3/1212022

r,rÊs or,seMsoLSo: Janeiro ANO: 2020

METÁ N": I RS I6.688.86

DESCRTÇÃO: Elaboração de Projeto Técnico Executivo

META N": 2 R§97.911.r4

DESCRIÇÀO: Pavimcntação Asfáltica no município de São Bemardo,MA

VALOR IX) REPASSE:

ÂNO: 2020

META N": 2 R§ 229.200.00

DESCRIÇÀO: Pavimentação Asfáltica no município de São Bemardo/l!íA

PARCELA N": 2VALOR DO REPASSE: RS 229.200.00

ÀNO:2021MÊs orsnNtsol-So: Janeiro

RS 229.200.00METÀ N": 2

DESCRIÇÀO: Pavimcntação Asláltica no município de São Bemardo/lv{A

V^LOR DO REPÂSSE: R$ 229.200,00 PÀRCELAN": 3

Relatório emitido em 12lO5l2O2O 17 ,16:34 Página 4 de 7
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ÂNO:2020

META N": I VALOR DA META: R$ 87,84

DESCRIÇÀO: Elaboração de Projeto Técnico Executivo

IIETA N': 2 RS 512.16

DESCNÇÃO: Pavimentação AsÍáltica no muuicÍpio de §ào BemardoÀ4A

VALOR DO REPASSE: Rs 600,00 PARCELAN": I

MÊS DESEMBoLSo: Julho ANO: 2020

VETA N': 2 VALOR DA META RS 1.200.00

DESCRIÇÀO: PaúmentaÇão Astáltica no município de Sào Bemardo/MA

MÊS DESEMBOLSO: Janciro ANO:2021

}IETA N": 2 RS 1.200,00

DESCRIÇÀO: Pavimentâção Asfilhica no município de São Bernardo,MA

VAI-OR DO REPASSE: Rs 1.200,00 PARCELA N.: 3

PM .FOLiiÀNO

PROCESSO

MODALIOAIE

VISTO:

Relatório emitido em 1210512O2O 17:16:34 Página 5 de 7
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E . PLAÀ'O DE APLICAÇÂO DETALHADO

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

Código

149051

Plrl' " FOL

PROCES§O

MODALiDÀ}E

VISTO:

DESCRIÇÃO Do BEM/SERVIÇO: Elúoração de Projeto Técnico Execurivo

NATUREZÀ DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convàio NATUREZA DA DESPESÂ: 449051

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÁO: No municipio de São Bemardo/MA

CEP: 65550-000 UF: MA NIL$IICIPIO: 0909 - SAO BERNARDO

UNIDADE: I]N QUANTIDADE: 1,00 v. UMTÁRIO: R$ 16.776,70 V.TOTAI: R§ 16.776.70

OBSERVAÇÂO:

DESCRIÇÁO DO BE1\ríSERVIÇO: Paúmentação Asfáltica no nrunicipio de Sào Bernardo,MA

NATUREZA DA AQUISIÇÀO; Recursos do Conyênio N.{TUREZA DA DESPESA: 449051

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: No município de São Bemardo/MA

CEP: 65550-000 UF: MA MUNICIPIO: 0909 - SAO BERNARDO

UNIDADE: UN QUANTIDADE:1,00 v. UN|TÁRIO: R$ s59.223,30 V.TOTAL: RS 559.223,30

oBSERV^ÇÃo:

N^TI]REZ,\ DA DESPESA

Total Rccursos Confâpârtidâ Bens e

Serviços
Rendimerto de

Apllcaçáo

R$ 576.000.00 RS 576.000,00 R$ 0.00 R$ 0.00

RS 576.000,00TOTAL GERÂL:

Râl.tório êm;tido êm 1210612020 17:16:3L Página 6 de7
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Local c Datâ

1O . DECLARAÇÀO

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Conccdente
(Represcntartc lcgal do Órgão ou Entidade

12 - ANEXOS

Comprovântes de Câpacldsde Técnlcâ e Gerenclel

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de provajunro ao
pam elêitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de igfim o ouro
Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Adminisração Pública Federal, que inrpeço
da dotaçõcs consignadas nos orçamentos da Uuião, na t'orma dcste plano de trabalho.

a c la
PROCESSO

Pede Detlrimento, MOOAI-IDADE '7- tr
VISTO:

Local e Dak Proponente

Comprovação dx Contrrpartida

Nomc do Arquivo:
DECLARAÇÀO DE CONTRAPARTIDA.Pdf

Documertos Digitalizados do Convênio

Nomr do Arqüivo:
Publicaçào.pdf

Contrato N'8.318.00 - 20l9.pdf

lsrylg ,lls!,,9,
orcraneÇa<l or c'epacroaoÉEcr,nôA pdf- --



PM .FOIHANq
n +

PROCESSO

MODÁLID

VISTO

COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Convênio N.e 888458/2019

CADERNO DE DISCRIMINAçÃO TÉCNICA DA PAVIMENTAçÃO ASFÁLTICA NO

MUNICíPIO DE SÃO BERNARDO - MA.

tu

t'-Á'rr --tA
Franknilva Yr.'r.'4 sih.a lrrtos
EngenheiraCivil J L'
CREA 1ro393/r27-9
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Santa Bernardo e um municipio brasileiro do estado do Maranhãô locelizedo geograficamente na
Mesorregião Leste Maranhense. Sua população estimada em 2016 era de 28.020 habitantes.

o projeto de PAVTMENTAçÂo AsrÁlrrcn No MuNtcíplo DE sÃo BERNARDo/MA, ora
apresentado é resultado da análise técnica da atual via, foi minuciosamente quantificado todo o
trecho a ser pâvimentado.

O Sistema Viário é um dos primeiros elêmentos de infraestrutura de uma cidade. Sua

implantação, juntamente com um sistema adequado de drenagem, favorece o escoamento des
águas provenientes das chuvas, favorece tambem uma melhor condição de bem êstar à

população, proporcionando o trânsito de veíaulos e pedestres com conforto e seguÍença.

Com base nos fundamentos no an. 7e da Lei ne 8.665 de 21.06.93 e suas alterações posteriores,

este projeto básico visa fornecer elementos e subsilios que possibilitem viabilizar o
melhoramento de 0,9 km de pavimentação, pertencente ao MunicÍpio de São Bernardo, no
Estado do Maranhão.

O quadro a seSuir apresenta os valoÍes estimados, neces#rios para execução dos

melhoramentos nos trechos de estradas previstos para serem trabalhados.

MUNICÍPIO UNIO. QUANT.
CUSTO TOTAT

(Rsl

UND 01 76.776,70
sÃo

BERNARDO KM o,912 559.223,30

ÍOTAt s76.000,00

rocÂuzAçÃo E AcEsso

A cidade de São Bernardo teve suâ autonomia polftica em 30l07ll859 ê êstá inserida na

mesorregião Leste maranhense, na microrregião Baixada Parnaiba maranhense (Figura 2),

compreendendo uma área de 1.000,9 km2, uma população de aproximãdamenle 26.476
hebitantes e uma densidade demográfica dê 26,29 habitantes/km2, segundo dados do IBGE

(2010). Limita-se ao Norte com os munichios de Araioses, Água Doce do Maranhão e Tutóiâ; ao
Sul com Santa Quitéria e com águas do Rio Parnaiba; â Leste com Magalhães de Almeida e a

oeste com Santanâ do Maranhão.

A sede municipal tem as seguintes coordenadas geográficas: -3e21'36" de latitude Sul e -

42e24'16" de lonBitudê Oeste de Greenwich.
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O acesso a partir de São Luis, capital do estedo, em um percurso total em torno de 370 km, se faz
de seguinte forma: 105 km pela 8R-135 até â cidadê de ltapecuíu Mirim, 141 km pela BR-222 até
a cidade de Chapadinha, 124 km pelas Rodovias MA-230/034 até a cidade de São BernaÍdo.
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ASPECTOS SOCIOECONÔMTCOS

Os dados socioeconômicos relâtivos ao municípiÕ foram obtidos, a pârtir de pesquisas no site do
IEGE (www.ibge.gov.br), da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) (www.cnm.org.br) e

no lnstituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e CârtogÍáficos (IMESC).

0 municí5cio foi elevado à condição de cidade, com a denominação de São Bernardo, pela Lei

Provincial np 550 de 30/07/1859. Segundo o IBGE (2010), cerca de 44,57% da população reside

na zona urbana, sendo que a incidência de pobreza no município e o percentual dos que estão
abaixo do n ível de pobreza é de 59,12% e 48,54% respectivâmênte.
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0Figura 1 - Mapa de localização do munichio de São Bernardo-MA.
Fontê: httD://www.corm.gov. brl
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Na educação, segundo dados do IMESC (2010), destacam-se os se3uintes níveis escolares
pÍesentes na sociedade: Educação lnfantil (16,4%); Educação de lovens e Aduttos (8,35%);
Educação Especial (1,9%); Ensino Fundamental (59,6%); Ensino Médio 1L3,74%1. O analfabetismo
atinge mais de 36% da população da íaixa etária acima de 07 anos, dados da CNM (2OOO).

No cãmpo da saúde, a cidade conta com dez estabelecimentos públicos de atendimento. No
censo de 2000, o estado dô Mâranhão teve o pior índice de Desenvolvimento Humano (tDH) do
Brasil e 5ão Bernardo obteve baixo desempenho, com IDH de 0,538.

O Programa de Saúde da Famíia - PSF vem procedendo a organização da prática assistencial em
novas beses e critéÍios, a partir de seu embiente físico e social, com procedimentos que facilitam
a compreensão ampliada do processo saúde/doença e da necessidâdê de intervenções que vão
além de prátices curativas. Em São Eernardo a relação entre profissionais da saúde e a população
é 1/157 habitante, segundo o IMESC (2010).

A pecuária, o extrativismo vegetal, e lavourã permanente e a lavoura tempoíária, as
tÍansferôncias governamentais, o setoÍ empresaÍial com 317 unidades atuantes e o tÍabalho
informal são as principais Íontes de recursos para o muôicúpio.

A áBua consumida na cidade de São Bernardo é distribuála pelo S€rviço Autônomo de Água e
Esgoto - SAAE, autarquia municipal que atende os domicilios através de uma central de
abastecimento de água parcialmente tratada (18GE,2010). O município possui um sistema de
escoamento supêrficial dos efluentes domésticos e pluvieas que são lançados em cuÍsos d'água
permenentes. E a disposição final do lixo urbano, não e feita adequadamênte em um aterro
sanitário.

De acordo com os dados da CNM (2000), a coleta de lixo domiciliar é pouco expressivâ,
atendendo apenas 13,3% das residências, enquanto 78,98% delas lançam seus dejetos
diretamente no solo ou os queimam e 7,72% jogam o lixo em lagos ou outros dêstinos. Dessa

forma, a disposição íinâl do lixo urbano e do esgotamento sânitário não atendem as

recomendeções técnicas necêssárias, pois não há tratamento do chorume, dos gases produzidos
pelos deietos urbanos, nem dos efluentes domésticos e pluvaais, como forma de reduzir a

contaminação dos solos, a poluição dos Íecursos naturais e a proliferação de vetores de doenças

de veiculação hbÍica. Além disso, a coleta de lixo dos estabelecimentos de saúde é

acondicionada em vazadouros, juntamente com os demais resHuos urbanos, elevando o risco de

poluição aos recursos h ilricos subterrâneos.

O Íornecimento de energia é feito pela CEMAR (2011) ãtÍavés do sistema Regional de Coelho
Nêto, que compreende a região nordestê do Maranhão. O sistema é suprido radialmente em

69KV pela subestação de Coelho Neto (ELETRONORTE), 55MVA - 23O/69Kv, alimentada através

do seccionamento da LT 230KV Peíitoró/Teresina. O sistema é composto por cinco subestaçôes
na tensão 69/13,8KV e duas na tensão 34,5/13,8KV. Segundo ô IMESC (2010) reíerente aos dados

de 2008, existem 5.825 ligações de energia elétÍica no municíp
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O estado do Merenhão, por se encontrar em uma zona de transição dos climas semiárido, do
inteíior do Nordeste, para o úmido equatoriâ|, da Amazônia, e por teÍ maior extensão nô sentido
norte-sul, apresenta diferenças climáticas e pluviométricas. Na região oeste, prêdômina o clima
tÍopical quente e úmido (As), títDico da região amazônica. Nas demais regiões, o estado é

marcado por clima tropical quente e semiúmido (Aw).

As têmperaturas em todo o Maranhão são elevadas, com médias anuais superiores a 24eC, sendo
que âo norte chega a atingir 269C. Esse estado é caracterizado pela ocorrência de um regime
pluviométrico com duâs estações bem deÍinidas. O perbdo chuvoso, que se concentra durante o
semestre de dezembro a maio, apresenta registÍos estaduals da ordem de 290,4 mm e alcança os
maiores picos de chuva no mês de março. O perbdo seco, que ocoríe no semestre de junho a

novembro, com menor incidêncie de chuva por volta do mês de agosto, registra médiâs estaduais
da ordem de 17,1mm. Na região oeste do estâdo, onde predomina o clima tropical quente e

úmido (As), as chuvas ocorrem em níveis elevados durante praticamente todo o ano, superando
os 2.000 mm. Nas outras regiões, prevalece o clima tropical quente e semiúmido (Aw), com
sucessão de chuvas durante o verão e o inverno seco, cujas precipitações reduzidas alcançam
1.250 mm. Há registros aindâ menores na região sudeste, podendo chegar a 1.000 mm.

O território maranhense apresenta-se como uma grande plataforma inclinada na direção sul-

norte, com baixo mergulho para o oceano Atlântico. Os grandes traços atuais do modelado da

plataforma sedimentar maranhense revelam feições típicas de litologies dominantes em becias

sedimentares. Essa plataforma, submetida à atuação de ciclos de erosão relativamente longos,
respondeu de forma diíerenciada aos agentes intêmpéricos, em função dê sua naturera, de

estruturação e de composição das rochas, modelando as formas tabulares e subtabulãres da

superfície terrestre. Condicionados ao lineamento das estruturas litológicas, os gradientes

topográficos dispõem-sê com orientaçôes sul-norte. As maiores altitudes estão localizadas na

porção sul, no topo da Chapada das Mangabeiras, no limite com o estado do Tocantins. As

menores altitudes situam-se na região norte, próximo à linha dê costa.

Feitosa (1983) classifica o relevo maíânhense em duas grandes unidades: planícies. que se

subdivide em unidades menores (costeira, flúvio-marinha ê sublitorânea), e planaltos. As

planicies ocupam cercâ de 60% da superfície do territóÍio e os planaltos 40%.5ão consideradas
planícies as superfties com cotas inÍeriores a 200 metros. Já os planaltos são superfkies com

cotas acimâ de 200 metros, restritos às áreâs do centÍo-sul do estado.

Jacomine et al- (1985 apud VALLADARES et a1.,2005) apresentam de maneira simplificada as

geguintes formas de relevo no estado do Maranhão: chapadas altas e baixas, superÍkies
onduladas, grande baixada maranhense, terraços e planÍcies fluviais, tabuleiros costeiros,

restingas e dunas costeiras, Bolfão maranhense e baixada litorânea.

A região Norte Maranhense corresponde ao Litoral Oriental, ao LitoÍal Ocidental e à Baixada

Maranhense. Compreende tabuleiros, plan tie litorânea e plan tie fluviais, com altitudes
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inferiores a 200 metros. Os Lençóis Maranhenses locali?am-se no litoÍal oriental do estado e

estão situados na unidade morfoesculturalda Plantie Costeira.

Se8undo o IBAMA (2003), a árêâ âpresenta um rêlevo entre suave e modeíadamente ondulado,
com altitudes em torno de 0 a 40 metros. É formado por depósitos eólicos e marinhos
quaternários, representado por extenso campo de dunas livres e fixas (com altura média de 30
m), por plan íicies de deflação e inundação, lagoas, praias e mãnguezais. O campo de dunas

móveis do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses apresenta algumas das Íeições trpicas de
desertos clássicos: rios temporários, lagoas intermitentes, lençóis de areias e dunas. A planície

litorânea corresponde às áreas planas, cujas cotas altimétricas não ultrapassam os 10 metros,
resultâdo da acumulação flúvio-marinha. Essas áreas acham-se muito recortadas por caneis,
formando ilhas constituídas por sedimentos quaternáÍios inconsolidados. Os tabuleiros costeiros
caracterizem-se por um relevo plano e/ou dissecado em colinas e lombâs, cujas cotas altimétricas
variam em torno de 10 ã 40 metíos, com a presença de dunas de diferentes Berações e de lagoas.

Ocorre na área dos Lençóis Maranhenses e no entorno do Golfão Maranhense. A Baixada

Maranhense, caracterizada por relevo plano a levemente ondulado, corÍesponde à região do
entorno do Golfão. Contém êxtensas áreas rebaixadas, inundadas e/ou sujeitas a inundações,

cujas cotes altimétricas variam de 20 a 55 metros. É constituía por depósitos ílúviomarinhos,
recobertos pela vegetação de Formações Pioneiras. As planícies fluviais equivalem às

morfoestruturas modeladas pelos rios, nos seus beixos cursos. Apresêntam largura variável de
oeste pare leste e maior penetração pâra o intêrior, acompanhando os vales dos rios,
notadãmente os que desembocam no Golíão Maranhense. Correspondem às várzeas e têrraços
fluviais dispostos ao longo dos rios principais, compostos pelas aluviões e sujeitos a inundações
durante as enchentes. O Litorai Ocidental corresponde ao segmento do litoral das rêentrânciâs
maranhenses, que se estende da foz do rio Gurupi, a oeste, até a margem ocidental da be íe de
Cumã, a leste, tendo como limitê a ponta do Guajuru, no município de Cedral. Nesse segmento
litorâneo, marcado por paleofalésias e antigas rias, deságuam muitos cursos Íluviâis como o
TuÍiaçu, o Maracaçume e o Tromai além de uma infinidade de pequenos cursos que dão origem
a igarapés. Nos baixos cursos desses rios, a maré enchente penetÍa vários quilômetros para o
interioí (ANDRADE, 1959). O relevo das reentrâncias maranhenses é constituiio na maioíia de
planícies aluviais costeiras, com pequenas colinas. A linha da costa das reentrâncias, dos

munic í5oios de Alcântara a CaÍutapêra, foi estimada em 2.000 km de extensão.

As variabilidades de clima, de relevo e de solo do território brasileiro permitem o

desenvolvimento de uma grande diversidade de ambientes nàturais. A cobertura ve8etal do

Maranhão reflete, em particular, a influência das condições de transição clímática, êntre o clima

amazônico e o semiárido nordestino. As Planícies e Íabuleiro, posicionadas nâ paÍte noÍte do
estado, nas proximidades do litoral, estão inseridas no domírio das Formações Pioneiras,

submetidas a um clima úmido. Abrangem as Planties Litorâneas, onde a cobertura vegetal é de

FormaçÕes Pioneiras, Flúviomarinhâs e Marinhas; o clima Íegional é úmido e a pluviosidade anual

varia em torno de 2.000 mm. Nos Tabuleiros dos Lençóis Maranhenses, a cobertura vegetal é das

Formações Pioneiras Marinhasj o climã regional é úmido e a pluviosidede anual varia entre 1.500
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