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PREFEITURA MUNICIPAT DE
ESTADO DO MARA

CNPJ: 06.125.389/0001-88

SÃO BERNARDO
NHÃO

PROCESSO ADIvIINISTRÁTIVO: 202001103

zl Prefeitura Municipal de sÀo BERNARDo, Estado do Maraúao, lnscúto no CNPJ sob o no
06.125.189/0001-88, situada temporariamente na situada na Pça Bernardo Coelho de .Almeida 862 Centro Sào

Bernardo-lr,Ía, Estado do Maranhao, aravés dâ Comissâo Permanente de licitaçâo, insdmÍda pôr Poftaria do Poder
Executivo N'lunicipal, no 003 de janeiro de 2020, toma público, para coúecimento dos interessados que, de acordo
com as Leis Federal no 8.666, de 2l de juúo de 1993 e suas âlteraçôes inrroduádas pela Lei no 8.883, de 08 de
junho de 1994, e a Lei Complementar no 123 de l,í de dezembro de 20O6, com nova redaçâo dada pela Lei
Complementar no I47, de 7 de agosto de 2014, as normas legais e regulamentares aplicáveis, e as cláusulas c

condiçoes deste ato convocatório, reâlizará Processo Liciurório, na modalidade CONVITE, no dpo MEN-OR
PREÇO, REGÍME DE EMPREITADA GLOBAL, para conE:rtâçào de empresa especíalÉada para Execuçào de
Serviços de engenharia com fomecimenro de Materiais e Mao-de-Obra descritos no item l. deste Edital.

O recebimento da documentaçào dar-se-á no endereço acima, até às l.í:00 horas do día 20 de janeiro de

2020, quando será dado inÍcio à abertura dos envelopes de'Habilitaçao e Propostas".

l.Do Objeto:
O objeto da Licimçào é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para execuçào dos Serviços de

Reforma do Hospital Municipal Felipe Jorge no município de Sao Bernardo/MÁ. de acordo com as planilhas em
anexos.

2. DOS TERMOS DE RIFERÊNCIÁ: As despesas decorrentes da contrataçào da presente licitaçao
correrào por conta da Dotaçào:

DotâÇao Orçamentária:
10.122.0050.2058.0000 - Manutençâo e Consen'açào dt Bens Imóveis
339039.016 - Outros serviços de Te|ceiros Pessoajuúdica

2.1. PRÁZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS: no mÍnimo 60 (sessenta) dias corridos, contados da data
prevista para abertura dos envelopes.

3. CONDIÇÕES DE PARNCIPÂÇÀO
3.1- Podrâo participar dcsta Licitâçào cmprcsas que rstejam deúdamente cxlastradas na Prefeitura Municipal de

SÀO BERNARDO e que arendam às condiçôes e, na {ase de Habilimç'ao compmvem possuir os rrqursitos
necessários à qualificaçào, esmbclecidos nestc Ediml.

1.2.- O Ediul podcÉ ser consultado gratuirrmente ou adquirido na sala da Comissâo Permanente dc Licitaçào,
situada provisoriarnente na Pça Bemardo Coelho de Ahneida 862 Centm Sao Bernardo-\'Ía

4. IMPEDIMENTOS
4.1. É vedada a panicipaçao de consóÍcio de emprcsas.

4.2. É vcdada a participaçao de pcssoa fisica.

4.3. Nào será habilitada a cmprcsa quc teúa sido declarada inidônea pela A Pública, Esradual,
com os Órgaos daMunicipal ou Federal, ou que esteja cumprindo susp€nsào do direito de licitar e de co

Administraçâo Pública tvlunicipal.

4.4 Nào poderào pârticipar da presente licítaçào as empresas das quaís servidor do Município seja gerente,

acionista, controlador, responsável técnico tlu subcontratado.

4.5 cuja falência tenha sido dccretada, em concurso de credores, em dissoluçao, em liquidaçâo e em consórcios de

empresas, qualquer que seja sua forma de constÍtuiçào;

4.6 empresas que nào tenham o CNAE (Classi{icaçào Nacional de Átividades Econômicas) compatível com o

objeto da licitaçao

5. I)ATA E LOCAL I)E RECEBIMENTO

EDITAL CONVITE Nq OO4I2O2O- CPL
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5.1. Ás 14:00 horas do dia 20 d€ janeto de 2020, a Comissào Permâncntc dc Licitaçao na sala da Comissài)
Permanente de Licitaçâo, situada provisoriamente na Pça Bcrnardo Coelho de Almeida 862 Centro Sào

Bernardo-Ma, serào recebidas as documentaçÕes relativa à habilitaçao e proposta, bem como dará inÍcio à abertura
dos envelopes do presente CONVITE. Ckorrcnclo feriado ou ponto facultarivo na data cla licitaçâo, será a mesma
realizada no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário.

6.DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
6.1. Os licitantes deverâo apresentar toda a documentaçâo dc Habilitaçao e Proposta de Preços no dia, hora e local
citados no preâmbulo deste edital, em 02 (dois envelopes lacrados e invioláveis, em cuja paúe extema, além da
razâo social e end€reço, esteja escrito):

EN!'ELOPE Na 02 - Com as seguintes indicaçôes na parte externa:
PREFEITURA l!íUNICIPAL DE SÀO BERNARDO
COMISSÀO PERMANENTE DE UCITAÇÀO
situada temporariamente na situada na Pça Bemardo Coclho de Alrncida 862 Centro Sâo Bernardo-N'la
.PROPOSTA DF PREÇO"

6.2. 4 _ I)O CRIDENCIÁMENTO

6.2.4-l No local, dam e hora indicados no prcâmbulo deste edital c na presença da Presidente da CPL, será

realizado o credenciamento do interessado ou seu representante legal. Para unto, obdgatoriamente, seú
necessária a apresentaçâo dos seguintes documentos:

6,2,4.2 AÍo constitutivo, estâtuto ou contrato social em vigor, acompanhado da alteraçao/aditivo eventual da
gerência da sociedade, e demais que se achar peninente, ou ato constitutivo consolidado, devidamente rtgistrado,
em se lratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por açôes, acompanhado de documentos de

eleiçoes de seus adrninisradores, quando o licitante for representado por pessoa que estatutariamente teúa poder
para !al, comprova.ndo csta capacidadc jurídica;

ENVELOPE Na 01 com as seguintes indicaçôes na pane extema:
PREFEITLIRÁ MUNICIPAL DE SÀO BERNARDO
CON,ÍISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÀO
situada temporariamente na situada na Pça Bernardo Coelho de Alrneida 862
CONVITE no 00,+/2020 CPL
.DOCUNIENTAÇÀO DE HABIUTAÇÀO"

6.2.4-5 PaÍa fins de conlirmaçao de podercs para subscrcve-la, ou ainda cópia
instrumento público, na hipótese de representaçào por meio de prepostos;

6-7-4-6- O r€presentante da licitante presente à sessào deverá entregar a Pres

Ccnrro SàoBernardo-NÍa

scu enquad[amrnto cm um dos dois
licitaçao, na forma do
DEJULHO DE 2or9r.

de procurdçào por

te da CPI- o documento de

6.2.4.3 Procuraçào paúicular ou carta de credenciamento, com lirma reconhecida, podendo ser utilizado o

modelo anexo a este edital, estabelecendo poderes para representar o licitante e a praticar todos os demais atos

inerentes a CONVITI.

6,2.4.4 - Comprovar o seu enquadramcnto como Microcmpresa ou Emprcsa de Pequeno Porte, mediante
apresenuçào de Certidao expedida pelaJunta Comer.-ial, nos termos da Instruçào t'{ormativa no 103 de 30 de abril
de 2007, expedida pelo Depaftamento Nacional dc Registro de Comércio DNRC, exigida somente para

microempresa e ernpresa de pequeno pone que tenha intençào de comprovar
regimes ou utilizar e se heneficiar do tratamento dícrtnciado e favorccido
disposto na Lei Complementar no 123, de 14112120o6, COM DATA DE EMISSÀ

credenciamento juntamente com a rcspccLiva cédula de identidadc ou cquivalcnte c CNPJ da empresa atualizado,
bem como a declaraçào de atendimento aos Íequisitos de habilitaçao, em separado dos envelopes "Proposta de

Preços" e "Documentos de Habilitaçao".

6.2-4-T Os documentos necessáÍios ao credenciamento poderào ser apresentados em original, os quais farào

parte do processo licitatório, por qualquer processo dc ct5pia desde que autcnticada por cartório competente, ou
conÍerido por membros da equipe de apoio, inclusive a Presidcntc da CPI- no deçorrer da sessào dc licitaçào, ou
publicaçào em órgào da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade;

r\ l)Âll I I
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quatoÍze anos, de conformidade com o disposto no an. 27, inciso V, da Lei n" 8

Anexo Iv, se o empregador for pessoajuúdica.

6.5. Proposta de Preços: O envelope no 02 dcverá conter 0l (uma) via em original , proposta

ESTADO DO MARANHAO
CIYPJ: O6.125.389/0001-88

lil0lA Ll0À0E
êcõr,lÍ1ôQ

6.2.4.8 - A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se m;mifestar
em nome do representado, desde que autorizado por documento de habilitaçao legal, vedada à participaçâo de
qualquer interessado representando mâis de um licitante.

6.2.4.9 - Após o credenciamento. a Presidente da CPL declarará a abcrtura da sessâo e nào mais serào admitidos
novos proponentes.

6,J - DA HABILITACÁO DOS LICITANTES:,

6.3.1- A docurnentaçâo poderá ser dislxnsada no todo ou em parte, conforme § lo, do artigo 32, da ki no
8.666/93, em tratam€nto igual para todos os licitantes;

a). Prova de inscriçào no Cadastro Nacional de PessoaJurídica (CNPJ);

b). Registro Comerciai, no caso de empresa individual;

c)- Ato constitutivo, esututo ou contrato scrcial cm vigor, deüdamcnte rcgistrado, em se tratando dc sociedade
comerciâis, e, no caso de socíedades por açÕes, acompanhando de documentos de eleiçào de seus administradores

d) Declaração, sob as penas da lei, que, após seu cadastramento nenhum lato ocorreu que inabilite a empresa a

participar desta licitaçào, e que contra a mesma não existe pedido de FÁLENCIA OU CONCORDATA, de acordo
com o art. ll, tl e an. 12, § 2", ambos da Lei n' 8.666/91, com data atual, contbrme modelo do Álexo IV.

e) Declaração de que não emprqaa menores dc dezoito anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e nem
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condiçao de aprendiz, a parrir de quatorze anos, de
conformidade com o disposro no arr. 27, inciso V, da ki n" 8.666/93, nos tcrmos do Anexo III, se o empregador for
pessoajurÍdica

l) CertiÍicado de Regularidade Cadastral.

6.4 QUALTFTCAÇÀO TÉCNTCA:

a) Declaraçào em papel dmbrâdo e subscrita pelo representânte legal da licitante, assegurando a

inexistência de fato supen'eniente impeditivo de sua habilitaçào na forma do § 20 do artigo 32 da t-ei n.u

8.666/91, devidamente idenrificados nos termos do modelo do Ánexo III deste Edital.

b) Declaraçao de que nao emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigos o ou insalubre e
nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condiçào de apre arrir de

ermos do

aou
com o seSurnteimpressa por qualquer meio usual, em papel timbrado da empresa, devidamente datada e assin

conteúdo:
o Razâo social, scdc e númcro da inscriçao do Cl-Pl do licitantc;
o Prazo de validade da proposta, que nào podeú ser inttrior a 60 ( sessenta) dias corridos, contados da data

da abertura da proposta.

6.5.1 - A proposta, uma vez aberta, vinculaú o licitante, obrigando-a a executar os serviços cotados, caso lhe seja

adjudicado o objeto da licitaçâo.

6.5.2 ' Pcdidos de rctificaçào, por cngano no prcço ou cspccificaçao do objr:to da licitaçao, somcntc scrâo aceiros
antes de abertas as propostas, nâo sendo admitida a simples oferca de desconto ou aumento de preços.

6.5.3 . Nào scrào considcradas as propostas aprcscntadas fora do prazo, bcm como aquclas quc contivcrcm
rasuras, emendas. borroes ou entrelinhas em suas partes essenciais de modo a ensejar dubiedade, principalrnente
em relação a valores.

il
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6.5.4 - Constatada declaraçâo ou documentaçào falsa, apos inspeçào pela CPI- a licitante será inabilitada ou
desclassificada, con{orme o caso, sem prejuízo de ouras penalidades.

7 _ DO DIREITO DE PETIÇÃO

7.1 No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para rccebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, proüdências ou impugnar este instrumento convocatório, cuja petiçào deverá ser
dirigida a presidente da CPL;

7.1.1 cabeÉ a presidente da CPL decidir sobre a petiçâo no prazo dc 24 (vinte e quarro) horas;

7.1.2 acolhida a petiçào conra o ato convocâtório, seú designada nova data para a realizaçâo do certame;

7.2 - declarado o vencedor do certame, qualquer licitante poderá maniÍestar imediata e motivadamente a intençào
de recorrer, com registro em ata da sÍntese das suas razôcs, quando lhe seú concedido o prazo de 03 (tres) dias
úteis para a apresentaçào das razões do recurso, podendojuntar memoriais, {icando os demais licitantes desde logo
intimados para apresenmx contra razôes em igual número de dias, que começarào a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada üsta imediata aos autos;

7.3 o(s) recurso(s), que nào rerá (ao) efeito suspensivo, será (ao) dirigido (s) a auroridade superior, Prefeito
Municipal, por intermédio da Presidente da CPI- o qual poderá reconsiderar sua decisào, em 5 (cinco) diis úteis
ou, nesse perÍodo, encamiúa-lo (s) à autoridade supeúor, devidamente inÍormado, parâ apreciaçào e decisào, no
mcsmo Prazo;

7.4 o acolhimento de recurso impofiará a invalidaçao apenas dos atos insuscetíyeis de aproveitamento;

7.5 decididos os rccursos e constatada a regularidadc dos atos procedimentais, a autoridadc competente
homologará o resultado da licitaçao, e autorizará, respeitada a ordem de classilicaçao c a quantidade de
forneccdorcs.

7.6 - a falta de maníestaçao imediata e motivada do (s) licitante (s) na sessao importará a decadência do direito de

recurso e a adjudicaçao do objeto da licitaçao pela Prcsidente da CPL ao vencedori

8. Do Julgamento
8.1. Hâbilitâçào
8.1.1. O julgamento iniciar-se-á com abertua dos envelopes no 01, contendo a documentaçâo relativa a habilitaçao
das concorrentes, a qual deverá ser rubúcada pelos licitantes presentes e pelos membros da comissâo.

8.I.2. Após a apreciâçào dos documentos, a Comissào declarirá habilitadas as licitantes que os apresentaram na
forma indicada neste edital e inabilitadas as que nâo atenderam as exigencias.

8.1.3. 
^s 

licitantes poderâo, unanimem€nte, renunciar ao direito de interpor recurso, o que constará em au,
procedendo à abertuLa dos envelopes no 02, das concorrentes habilitadx.

8.1.4. Nào havendo desistência do direíto de recorrer, na Íbrma do subitem anterior, a Comissào Permanente dc
l-iciuçâo, suspendcrá a scssâo, lavrando ata circunstanciac.la dos trabalhos até cntâo cxccutados c comunicará, por
escriro, com antecedência mÍnima de .18 (quarenta e oito) horas, as licitantes habilitadas, a data, hora e local de sua

rcabertura. Ncssa hipótcse, os envelopes no o2, deúdamcntc fechados e rubricados pelos c ,Pcrmanecerào

destruídos,

ate quc se reabra a sessào, sob a guarda e responsabilidade do Presidente da Comissao
Às inabilitadas serao devolvidos os envelopes fechados contendo a proposta de preços
Envelopes nào reclamados no prazo de l0 (rinta) dias a contar da data da
independentemente de notificaçao à interessada.
Propostas

8.2.1. Llltrapassada a tase de habilitaçao, serào abcrtos os cnvclopes de no 02, diwlgiando a ào, aos licitantes
presentes, as condiçoes oÍerecidas pelos participantes habilitados, sendo a proposta rubricada por estes e pelos
mcmbros da CPL,

8.2.2. As propostas serào analisadas, podendo a Comissào convocar as licitantes para esclarecimentos de qualqucr
natureza, que veúam facilitar o entendimento das mesmas na fase dçjulgamento.

udic
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7.2.3. \'eriJicando sc discordância cntrc o prcço unitário e o total prcvalcccrá o primeiro, scndo corrigido o prcço
total; ocorrendo divcrgência entre os valores numéricos e os por extenso predominarao os últimos. Se a licirante
nào aceitar tais erros, sua proposta será rejeitada.

8.2.4. As propostas que nào âtenderem as condiçôes desta licitaçào que oíerecerem altemativas de o[enas e
cotaçôes nâo previsla;, preços excessivos ou manifcstamente inexequiveis, serào desclassificadas.

8.2.5. O julgamento das propostas será efetuado pela CPL e será considcrada vencedora a licitantc que apresentar o
MENOR PREÇO GLOBAI- entre aquelas que cumprirem integralmente a:; exigências contidas neste edital.

8.2.6. As vantagens nào previstas neste Edital nào serào consideradirs para e{eito de classificaçao;

8.2.7. Em caso de absoluta igualdade de preços, entre duas ou mais propostãi, e após obedecido o disposto no
parágralb 20 do an. io da Lei 8.666/93, proceder-se-á ao desempate, por sorteio, em ato público, para o qual, todos
licitantes serào convocados.

8.2.8. Será afúado em local de [acil acesso ao público e colocada à disposiçào dos interessados o resultado da
licitaçâo, cabendo às licitantes o prazo recursal dc 05 (cinco) dias út€is, contâdos a paúir do primeiro dia úril após

a divulgaçâo.

9- Adjudicaçào e Homologaçào

9.1- Nào havendo interposiçao de recurso quanto ao resultado da classificaçao, ou após o seu julgamento com base

relatório circunstanciado, cabe a Comissào adjudicará o objeto da licitaçào à vencedora, submetendo tal decisâo ao

ritular do órgào interessado para homologaçâo.

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

9.3- O preleiro municipal poderá revogar a licitaçào por râzÕes de interesse público, devendo anulá-la de olício ou
por provocaçào de tercciros, quando o motivo assim justificar;

10. Contrato

lo.l O pres€nre Ediral e a proposta da cmpresa vencedora farâo partes integrantes do Conrrato,
independentemente de transcriçào.

10.2. A Prefeitura Municipal de Sao Bemardo através da Secretaúa Municipal DE SAÚDE enviará o termo de

contrato, deüdamente preenchido, à adjudicatária do objeto d€ licitaçào que deverá assiná-lo, e devolver à

remetente no prazo de 05 (cinco) días, contados da data de seu recebimento.

10.3. A recusa injusrificada da adjudicatária em assinar o Termo Conrratual, dentro do prazo cstabelecido no
subitem anterior e de oferecer garantia de execuçào, caracterÉa o desatendimento total da obrigaçao por ela

assumida, acarrctando o cancclamcnto da adjudicaçao, sujcitando-a pcna dc suspcnsão tcmpoúria dc participrr
em licitaçoes e do seu impedimento de conraur com a administraçào pública pelo prazo dc até 02 (dois) anos,

caso em que a Prefeitura Municipal de SÀO BERNARDO poderá convocar, segundo a ordem de clâssificaçâo, outm
licitante, mantida is cotaçôes da licitamte vencedom, se nào preferir proceder nova licitaçào.

I0.4. A contramda ficará obrigada a aceirar, nas mesmas condiçôcs conLratuâis. os acrescimos sôes que se

fizerem necessários, até dc 25% (!'inte e cinco por cenro) do valor inicial atualizado do c
Os preços contlamdos em decorrência da prcscnte licitaçao nâo esÉo sujcitos a reaj

ll - Pagamento

C) pagamento scú efetuado mediante entrega da nota Fiscal acompanhatlo da cntrega do o
Nenhum pagamento se faú sem a que a empresa adjudícatáría tenha recolhido valor de multa, eventualmente
aplicada.

PREFEITURA MUNICIPAT DE SAO BE
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

nli)
t0

12 Das Sanç<les Administrativas:
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l2.l Aplicam-se à presente licitaçào as sançôes previstas na Lei Federal no 8.66f,193, atualizzda pela Lei Federâl no
8.883/9.1 e demais normas legais aplicáveis à matéria.
Nào existirá qualquer vÍnculo jurídico entre a CONTRAIANTE e quaisquer empregados, encarregados e/ou
prepostos da CONTRÁTADA que, como tal. tenha ou venha ter relaçào com os fomecimentos de que trata este
Contrato.

12.2 O valor das multas aplicadas será de devidamcnte corrigido, ató a data de seu efetivo pagamenro, e recolhido
em ató l0 (trinta) dias da data de sua cominaçâo, mediante Guia de Recolhimento Oficial.

13 - Das DisposiçÕes Finais:

l3.l No intcresse da Preleitura Nlunicipal de Sào Bernardo - MA, c cÀractcrizâdo â conveniêncià e oportunidade,
fica a licitante vencedora obrigada a aceitar nas mesmas condiçoes propostas os cútérios ou sugestÕes dos serviços
que se fÉerem necessários, observado o limite estabelecido na lcgislaçao perdnente.

13.2 Nos termos do 4n.48 e sem prejuÍzo do estabelecido no ArL 109, ambos da Lei Federal no 8.666/9J, o
descumprimento de qualquer das disposiçoes contidas nos itens deste Editâl poderá ensejar a inabilitaçao ou
classifi caçào, respecrivamente.

13.3 InÍormaçoes complementares ou dúvidas por pane da licitante intercssada poderao ser obtid:s e esclarecidas
no endereço constante no preâmbulo deste Edital, com a Comissào Permanente de Licitaçôes, e os casos omissos
também serâo resoh.idos pela mesma, à luz da legislaçao pertinente, ou submetidos por esta à autoridade superior.

13.4 Nenhuma indenÉaçào seú devida às licitantes pela elâboraçào e/ou irpresentaçâo de quaisquer documentos
relativos a esta CONVITE licitaçâo.

13.5 Sào partcs integrantes deste Edital:
Anexo I - Planilh;s orçamentárÍas
Anexo II - Minuta do Contrato
Anexo III - Declaraçao Acerca de Fato Superrenitnte I bilitaçao
Anexo IV - Declarzçâo de Cumprimento da Legislaç enoreS

sÀo BERNARID (MÁ), 13 DEJÁNErRo DE

t,l

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

Ct{PJ: 06.125.389/0001-88

E

0

ruhalhis

Pü1S8, FOLHA NN-
ii0c ÀDH {-o) f}q.l \ á'3

I



PMSB. FOLHA NN N
1ggç.ggp0al ? tt I.lÍ;3ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL FELIPE JORGE - BLOCO 03

lirie,{l,lr^UÊ

s Êii'rrtD 0 R.._*

Serviço Unid Quant. P.Unit.
P.Unit
c/BDl

Preço TotalReforência Código

1.0 SERVIçOS PRELIMINARES 18.7 54,42

73AOZOO1
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E
AREIA

M2 210,5 5,'1 8 6,48 'r.362,991.1 SINAPI . MA

M3 58,72SINAPI - MA 73899/002
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS
S/REAPROVE ITAMENTO 2,84 73,40 208,461.2

M2
307 ,67

13,7073801t002
DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO
COM USO DE PONTEIRO, ES PESSURAATE 4CM

17,13 5 268,8s1.3

M2
284,9 26,18 óz,tJ1.4 SEIN FRA.CE c1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÀMICAS 9.323,35

M2 9,00 10,36 12,95SINAPI - MA 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS 116,55

c2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES M2 88,32 8,38 10,481.6 SEINFRA.CE 925,15

UD 22c1061 DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA 10,86 13,58 298,651.7 SE INFRA-CE

M3 31,69 12,62 15,78SEINFRA-CE CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 499,911.8

M2 )Á 250,171.9 SINAPI - MA 742091OO1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 312,71 750,5'1

MOVIMENTO DE TERRA2.0
41 ,O12.1 SINAPI . MA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 51 ,26

REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO
MANUALMENTE - ( g EMPREST,)

M3 36,2d \SINAPI . MA 55835

ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO IV]3 54,3+ \_--67,s3SINAPI . MA 79482

INFRA.ESTRUTURA3.0

r II I

I

I

II

((

SINAPI - MA

c0702

93358 M3
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247 ,41 :9§e?§
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lSINAPI . MA 95467
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO
ARG.CIM/AREIA 1:4

11

M3 296,94 371 ,18SINAPI . MA 7 4053tOO1 ALVENARIA DE PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO

27 5,47CONCRETO CICLOPICO FCK=1oMPA 30% PEDRA DE MAO
INCLUSIVE LANCAMENTO

344,34SINAPI . MA 73361

SUPERESTRUTURA 1.125,314.0

M3 0,59 1.525,84

CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3
PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7O9O 14M2
DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF
COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA
P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS,

1.907,30 1.125,314.1 SINAPI - MA 73346

ALVENARIAS / DIUSÓRNS 477,805.0

M2 8,10 47 ,19 58.9987495

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X1gCM (ESPESSURA
gCM) DE PAREDES COM ÁREA LíOUIDA MENOR QUE 6M'
SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA

477 ,AO5.1 SINAPI . MA

33.046,63REVESTIMENTO6.0

M2 495,4 3,62 4,53 2.241,69SINAPI - MA 87894

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE

CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM
PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
4001

ot

M2 284,9 29,55 36,9487775

EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 4OO L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA

ESPESSURA DE 25 MM, AF 0612014DE VÃOS,

10.523,496.2 SINAPI - MA

M2 210,5 27, 187775

REBOCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 4OO L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA
DE VÁOS, ESPESSURA DE 25 MM, AF -0612014

rlJ SINAPI . MA

IT IIIT

II ITIT

I II

((

M3

-----a,

7 j33,32
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6.4 SINAPI - MA 87269

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI.GRÊS DE DIMENSÔES 25X35
CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR OUE 5 M'
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 284,9 36,92 46,15

er--!'!

13.148,14

7.O PISOS 47.649,53
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO ME

ENTO E ADENSAMENTO
NICO,

INCLUSOS LAN
M27.1 95241

307 ,67
15,84 í 9,80 6.091,87

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E
AREIA). PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM,

M2
307 ,67

1a SINAPI - MA 87622 21 ,OA 26,35 8.107,1 0

7.3 SINAPI . MA 87260
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 1O M',

M2
307 ,67

84,94 106.1 8 32.666,86

M27.4 SINAPI - MA 84190 2,09 299,98 374,98 783,70

COBERTURA

TELHA CE tcA
SEINFRA -

CE
c4463 CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOÇADA M 22,57 15,598.1 19,49 439,83

SEINFRA -

CE
c2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA M2 383,98 27 ,61 34,51 13.252,11

20
MADEIRA

9.1 SINAPI - MA 91321

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 9OX21OCM,
ESPESSURA DE 3,sCM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA
FORNECIMENTO E INSTA o. AF 08/201

UND 24,OO 517 ,97 647 ,46 15.539,10

FERRAGENS

EII IIIITI rT*?E
II I

-D;

I

-I
-

EI

SINAPI - MA

I 
prso GRANrro ASSENTADo soBRE ARGAMASSA ctMENTo

l/ CAL / AREIA TRACO 1:0.25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM

lcrueuro

8.2

lesouaonns
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UND 13,00 89,1 59.2 SINAPI , MA 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

4nii'i: 1.448,69
ít

UND 1 1,00 70,03SINAPI - MA 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO [4ÉDIO, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

87,54 962.91

ALUMíNIO / FERRO / VIDRO / OUTROS

M2 9,00 442,80SINAPI - MA 94569
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM.AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO
SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM
VIDROS, PADRONIZADA,

553,50 4.981,509.4

í0.0 PINTURA 34.469,98

M2
94,5 15,95 19,94'10. I SINAPI - MA 7 40651001

PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,
SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO

'1.884,09

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,
UMA DEMÂO.

M2 1360,58 I ,56 1,95 2.653,1 310.2 SINAPI - MA

M2
1360,58 8,17SINAPI - MA 88497

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS.

10,21 13 894,9210.3

M2
1360,58 9,43 11 ,79SINAPI - MA 88489

ÀÉLrceÇÃo MANUAL DE prNruRA coru rrrutn lÁtrx
ACRíL|CA EM PAREDES, DUAS DEMÃos AF o6t2o14

16 037 ,84

rNsrALAçÃO ELÉTRJCA/TELEpÔN|Cff|-OGICI 19.í66,9511.0

LUMTNARTAS / lÂmpnoas 4,722,64

ruurr\rÁRrn rluoREScENTE C0MPLETA (1 x 32)W UND 27 ,OO 81,69 102,1111.1
SEINFRA -

CE
c1637 2.757,04

UND 13,0011 .2
SEINFRA -

CE
c1638 LUMINÁRIA FLUoRESCENTE CoMPLETA (2 x 32\w 120,96 151,20 1.965,60

PONTOS 12.946,76

UND í1,00 152,21 190,26SEINFRA-CE c1947
Éóruro elerRrco, MATERTAL E ExECUÇÃo (oBS: p/

ARCONDICIONADO )
2.092.89

UND 40 0011 .3 93128

poNTo DE rruurrunçÃo RESTDENCTAL tNCLUtNDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, OUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
luullÁRrn E LAMeADA). AF _oit2o16

94,99 3.799,50

I I

I-I

-

I IIII II

I III

(

YJ

88485

10.4

75.99

(
SINAPI-MA
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UND 50,00 112,8711.4 93142
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2
MÓDULOS) 1ON25OV. CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 0112016CABO, RASGO,

S E iiVi:) C

141 ,09 7 054,38
il

OUTROS 1.497,55

UND 3,00SINAPI-MA 68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,OM COM CONECTOR 41,59 5'1,99 155,9611 .5

UND 18,00 11 ,24SINAPI-MA 74130tOO1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
NEMA (AMERICANO) 1O A 3OA 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

14,05 252,90

74131tO04

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM

CHAPA METALICA, PARAI 8 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND '1,00 339,31 424.1411 .7 SINAPI-MA 424,14

UND 1 ,00 164,2011.8
SEINFRA -

CE
c2086

QUADRO DE DISTRIBUIÇÂO, PADRÃO TELEBRÁS
600x600X120mm

205,25 205,25

UND 2,O0 117,1711.9
SEINFRA.

CE
c1949 PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO I z+r) ztb 292,93

SEINFRA -
CE

c 1951 PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO UND 1,00 '1 33,1 0 166,38 166,3811.10

INSTALAÇÂO HIDRAULICA 11.182,0912.0

32,00SEINFRA -

CE
c1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÂO UND 148,84 '186,05 5.953,60

UND 4,00 644,2712.2 SINAPI-MA 88503
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, lOOO LITROS, COM
ACESSÓRIOS

805,34 3.221 ,35

UND 12,00 60,48tz 5 SINAPI.MA 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2",

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.

75,60 907 ,20

UND 11,00 7 5,5712.4 SINAP I-MA 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA
LAVATÓRIO, PADRÃO MEDIO FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
94,46 1.039,09

VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGI
EM METAL CROMADO - FORNECIMENT

, ACABAMENTO
TALACAO

UND 11,00 1,0012.5 SINAPI-MA 40729 1,25 13,75

III

-II

SINAPI-MA

11 .6

12.1
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12.6 SINAPI-MA 8691 1

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 112" OU 314",

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INST

^o. 
AF 12t2o13

UND 1,00 37,68
cEr\ill_l

47 ,10 47 ,10

PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO UND 34 134,2113.1
SEINFRA -

CE
c1948 t0/,/o 5.703,93

SINAP I-MA
SIFÀO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.114X1.112" -
FORNECIMENTO E INSTALA Ão

12 12,94 '16, 1 I13.2 194,1 0

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA
EúSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12
t2014 P

11,00 50,471 3.3 S INAPI-MA 63,09 693,96

UND 11,00 77 ,3414.1 SINAP I.MA 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALA o. AF 1212013 P

96,73 1063,98

SEINFRA -
CE

c4635
BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO
ABERTURA FRONTAL

UND 8,00 740,34 925.43142 7.403,40

UND 3,0014.3 SINAPI-MA 95470
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

165,48 206.85 620,55

12133
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 112", Jackwal
ou similar

UND 9,00 182,72 228,4014.4 ORSE 2.055,60

SEINFRA -

CE
c 1903 PtA DE AÇO |NOX (1 sOXO.sS)m C/ I CUBA E ACESSÓRIOS UND 2.OO 509,97 637 ,46 1.274.93

UND 11,00
SEINFRA.

CE
co797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) 10,00 12,50 137,50

INS

SEINFRA -
CE

c4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 4,00 264,O8 330,'1 0 't.320,40

SINAPI . MA 72553 UND 1,00 202,20 252,7515.2 252,75

IE :T-

IIO-r II-

EE
IIT-

!il
I@ I

6.591,99

86882 UND

89708 UND

12.555,95

2.470,14

UND

lexrrruron DE pos 4Kc - FoRNEcTMENTo s 1NS1AÍÁG ,o
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UNDSINAPI . MA 72554 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1 ,00 697,59 H71,gE §Zl"sg15.3

MERCADO SETAS E PLACAS INDICATIVAS CJ '1,00 20,00 "r5dõ 25,OO15.4

c0384 EATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA 38,94 93,83 117,29 4.567,18tô I M
SEINFRA -

CE
LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 307 ,67 1 ,66 2,O8 638,42toz SINAPI.MA

229.320,52TOTAL GERAL ..........R$

I
IE-I IIIIE@

((

DIVERSOS

9537
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PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERT{ARDO ],i::r.]i]].i:

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO II
PROCESSO ADMINISTRATIVO NA _ CPL- PMSB/MA
Contrato nq - CPL- PMSB/MA

MINT'TA DO CONTRÁTO

CoNTRÁTO QtrE ENTRE SI FAZEM, DE UNÍ IÁl)O, Á
PREFETTT IRA MI.INICIPAL I)E SÁO BERNARDOi MA E I)O
OTITRO IADO A EN{PRISA ...

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO BERNARDO, Pr:ssoa JurÍdica dc Direito Público Inremo, inscrira no
CNP-| no 06.125.389/0001-88. situada remporariamcnte na situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida 862 cenrro
Sào Bernanlo'\.Ía, , doravante denominada CONTRATANTE, nestc ato, reprcsenuda por,

residcnte e domiciliado na cidade _ _., no uso de suas atribuiçoes

:i,i',.::il_-

podendo ser

lcgais que lhe conferc podercs para cclebrar com a cmpresa xxxxxxx)a(xxxxxxxx, scdiada na xxxxxxxxxx).x
inscrita no CNPJ no xx-xraa(xxx e inscriçào estadual no neste ato representada pelo seu
xxxxxxx, xxxxxx (a), xroorxx (a):oo<xxxx, residente e domicüado na xxxxxxnxxxx, Municipio de
xxxxxxxxx, inscrito no CPF no xxxxxro<xxx, Carteira de Identidade RG no.xxxxxxxx:x, doravante denominada
CONTRATADA, tcm enfe si just-o c pactuado, nos Lermos conlidos na proposta objeto da CONVITE no

004/2020, e PROCESSO ADMINISTRATM No 202001101 que se regerá pela Lei n.o 8.666/91, mediante as

cláusulas e condiçôes seguintes;

CLÁUSLJIÁ PRIMEIRÁ - DO OBJETO O presenre CONTRÁTO tem por base legal o PR(X)ESSO
ADMINISTRÁTM Na 202001103 CPL-PIVÍSB, tcndo por objeto cxecuçào dos Serviços de Rcforma do Hospital
N4unicipal Fehpe Jorge no municÍpio de Sao Bernardo/MA. Integràm o presente contrato, independentementc de
transcriçào, o fdital seus ancxos c a Proposta da Contratada. Conformc preccituar o artigo 55 inciso XI de vinculaçào
ao edital de licitaçao ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

CúUSUIÁ SEGTJNDÁ - Do vALoR
O Valor total pela aquisiçao do objeto contratual e de .................(.. - - - - ), Cue inclui os túbutos, encargos,
frete ou despesas de qualquer narureza que incidam sobre o objeto do contrato.

CúTIST]LA TERCEIRÁ - Dos RTCI]RSoS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA Âs despcsas dceorremes da conrrataçào da presente liciuçao

correrào por conta da Doraçào.

Dotaçâo Orçamentária:
10.122.0050.2058.0000 - ManutenÇào e Consenaçào de Bens Imóveis
119019.016 - Outlos serviços de Terceiros Pessoajuúdica

CúSULA QUARTA - DoS ACÚSIMoS E ST IPR.ESSÔES

A CONTRÁTÁDA fica obrigada a aceitar. nas mesmas condiç,)es contratuais, os

Íizerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, aEé 25%
hicial atualÉado do contrato, em observância ao aú. 65 § lo dâ Lei 8.666/91.

cúUSrrTÁ QUTNTA. Do PRÁZo DE UGÉNCTA
O presente conuato cntrará em úgor na data de sua assinarura e Íindar-se'á no dia

acresclmos ou su ôes que sc

(vinte e cinco) po to do valor

prorrogado, após manifestaçao das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I, da Lei no

8.666,/93, c suas altcraçocs.

CúTISLIIÁ SEXTA - DA FISCALIZAÇÀo
A fiscalizaçao do Contrato seú efetuada pelo servidor .......................... que poderá a qualquer tempo, determinar o guc
for necessário à regularizaçào da falta do fomecimento observando, bem como propor a aplicaçao das penalidades
previstas deste instrumento.

CúUSTTIÁ SÉTIMA - Do PÁGÁMENTo
O pagamento será efetuado após cada mediÇào e apresentaçào da Nota fiscal e planilha da mediçao correspondente
aos serviços já executados a Nota Fiscal deve está devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no
prazo de até 30 (trinta) dias contados da dam do atesro.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamcnros, serào credirados em nome da CC)NTRÁ]ADA, mcdianre Eransferência
bancaria em conta corrente da CONTRÁTADA sob o n' , Agência _ do Banco ,, , uma vez satisfeiras as
condiçoes estabelecidas neste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissào ocorrida na documentaçào fiscal será morivo de correçào por
parte da CONTRÁTÁDA e haverá, em decorrência, suspcnsào do prazo dc pagamento aÉ que o problema seja
definitivamente sanado.

PARÁGRÁFO TERCEIRO - A cada p;garnento realizado, a CONTRÁTÁDÁ deverá comprovar sua regularizaçao
fiscal e com o Fisco Federal c com o Fundo de Garantia por Tempo de Sewiço - FGTS. Tal comprovâçâo será feira
mediante apresentaçao de Certidao negativâ de debito CND. Bem como, manter conÍorme anigo 55 inciso XIII da
obrigaçâo da conratada de manter, durantc toda execuçâo do contrato, em compatibilidadc com as obrigaçoes por
eles assumidas, todas as condiçoes de habilitâçào e qualillcaçào exigidas na licitação.

PARÁGRÁFO OUÁRTO - A CONrRÁTANTE nào pagarájuros de mora por arraso no pagamento, cobrado através
de documentos nao habil, total ou parcialmenrc, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de
condiçÕcs contrárias.

ctÁusurÁ oITAvÁ - I)o REAIUSTE
O valor do presente Contrato só poderá ser rcajustado durantc o prazo de sua vigência, sc houvcr aumento autorizado
pelo govelno Federal.

crÁl §r rr Á NoNA - r)As oBRIGAcoES I)A CoNTRÁTANTE
A CONTRÁTANTE obrigar-se-á:

a) Acompaúar e fiscalÊar a execuçào do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Adminisrraçâo que será rcsponsávei pelo
acompanhamento e fiscalÉaçao da execuçao do objeto do presente contrato. Ao sen idor designado,
compete entre outras obrigaçÕes, verificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens, estado de
conservaçào e validadc dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas a execuçào do contrato determínando o qut Íor necessário a regularizaçao das faltas ou
defeitos observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o Níaximo de presteza, mediante solicitaçào escrita da
CONTRÁTADA, inÍormaçoes adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os casos
omissos;
d) As decisoes e providencias que ultrapassarem as competências, do representante deverào ser
solicitadas, a seus superiorcs em tempo hábil para adoçao das medidas convenienles;
e) Receber o objeto do contrato na forma do art. 7J, inciso ll, alÍneas a e b da t-ei 8.666/91.

CIÁUSIIIÁ I)ÉCIMÁ - DAS OBRIGACÕES I)A CONTRÁTADÁ
O presente Contrato nao poderá ser objeto de cessâo ou transferência, no todo ou em parte.
A CONTRÁTADÁ obrigar-se-á a:

a) Entregar os seniços objeto deste contrato mediante emissào de Nora de Empenho ou Ordem de

Fomccimcnto c cronograma de entrcga fomecido pcla Sccrctaria Nlunicipal de Adminisraçao
observando a qualidade.
b) Manter preposto com anuência da Administraçao Municipal na localidade da prestaçao do
scn iço para rcprcscntá lo na cxccuçâo do conEralo c prcstar csclarccimcntos ncccssários ao scn'idor
designado para acompanhar e fiscalizar a execuçào do íomecimento, e a Secretaria MunÍcipal de

Administraçao, quando solicitado;
c) Ohservar o horáúo do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as l.í:00 como
sendo o horário adminisrrativo para tratar sobre o contrato c scrviços, de segunda a sexta-feira;
d) Cumprir fielmeme o estabelecido nas clausulas e condiçoes do presente co
documentos integranrs. com obsenância dos n:quisitos. bcm como da lcgis
perfeita execuçâo do contrato;
e) Arcar com todari as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do con
encargos trabalhisms, prcvidenciários, c comcrciais resultantes da execuç
correspondentes;

ndo pelos

f) Responcler pelos danos causados diretamente a administraqâo ou a tcrceiros, de ntcs de sua
culpa ou dolo na execuçào do contrato nào excluindo ou reduzindo essa responsabili c cm face da
fiscalizaçào ou acompanhamento efstuado pcla Secretaria Municipal de Administraçao
g) Reparar, corrigrr ou substituir, a.s suas expensas, rto total ou em pane, o objcto des

e de seus
ügor para

outros

que se verificarem 'r,ícios, defeitos ou incorreçôes resultantcs da execuçâr:1

ontrato em
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cLtsuL\ DÉCIN{A PRI]!{EIRÁ - DAS pENALII)ADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRÁTADA, de qualquer das obrigaçoes ora estabelecidas,
sujeitará a CONTRATADA as sançoes preúsus na l-ei Federal no 8.666/9.i, aplicando nos artigos 8l a 88.

PARÁGRAFO PRIMERO C) atraso injustificado no cumprimento do objeto dcste Contrato sujeitará a
CONTRÁTADA, à multa de mora correspondente a 0J% (Erês centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do
fomecimento, até o limite de l0% (dez por cento).

PARr{GRÁFO SEGLINDO - Álém da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRA'I'ADA, na hipótesc dc inexccução totáü ou parcial do Conrato, as seguintes sanções:

a) Ádvertência;
b) Multa de l0 0,6 (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporÁria de panicipaçao em licitaçao e impedimento de cono atar com a
administraçao, por prazo nào superior a 02 (dois) anos;
d) Declaraçào de inidoneidadc para licitar ou contratar com a Administmçào Pública cnquanto
perdurarem os motivos determinantes da puniçào.
e) As sançÕes prcvistas nas alÍncas'a",'c" c'd" podendo ser aplicadas conjuntamcntc com a
prevista na alinea 'b".

PÁRÁGRÁFO TERCEIRo Após a aplicâçào de qualquer pcnalidade selrá fcirâ comunicaçào escrira à

CONTRÁ'IADA c publicada no jornal Oficial do Estado, constando o fundamento legal, excluÍdiu os cauos de
aplicaçao das penalidades de advcrtências e multa dc mora.

CIÁSUIÁ DÉCIMÁ SEGUNDA . DÁ RESCISÀo
Á inexecuçào totai ou parcial deste contrato enseja a sua rescisào, com ãi conseqúências contratuais e as previstas em
lei.
Consdtuem motivos para a rescisào deste Contrato:

a) - o nào cumprimento de cláusulas conrratuais, especificaçÕes, prcjetos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular dc clausulâs conratuais, especificaçoes, projetos e prazos;
c) - a lentidâo do seu cumprimento, levando a CONTRATÁNTE a comprovar a impossibilidade
da conclusào dâ obra, do serviço ou do {omecimento, nos prazos estipulados;
d) - o atlaso ürjustificado no inÍcio da obla, sen iço ou fomecimento;
e) - a paralisaÇào do fomecimento, semjusta causa e préüa comunicaçào à CONTRÁTANTE;
1.1 - a subcontrataçào total ou parcial do seu objeto, a associaçào da CONTRÁTADA com
ourrem, â sessào ou ransferência total ou parcial, bem como a fusào, cisâo ou incorporaçào nào
admitidas no cdital e no çonlrato:
g) - o desatcndimento das determinaçÕes regulares emamadas pelo servidor a comissào
designada para acompanhar e íiscalizar a sua execuçào, assim como as Secr€raria Municipal de
Secretaria Municipal de Administraçao;

- o cometimento reiterado de lãlus na sua execuçào, anotadis na [orma do § lo do afl. 67

desta Lei Federal no 8.666/93;
i) - a decremção ou a instauraçào de insolr,ência civil;
j) - a dissoluçâo da socicdadc ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteraçao social ou a modificaçao da finalidadc ou da estrutura da CONTRATA
prejudique a execuçâo do contrato;
l) - razoes de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, jus
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que esú subordinado a

CONTRATAN'I E e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTF, comprãs, acarretando modificaçao do valor
inicial do contrato alem do limite permitido no § lo do art. 65 desra lei;
n) - a suspensào de sua cxccuçào, por ordem cscúta ü CONTRA'IAr.r*TE, por prazo superior a

120 (cento e únte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbaçào da ordem
interna ou gueffa, ou ainda por repetidâs suspcnsÕcs que totalizem o mesmo pfirzo,
independentemente do
pagamento obriga6rio de indenizaçoes pelas sucessivas e contrarualmente imprevista.li
desmobilizaçoes e mobilizaçôes e ourras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casosr

o direito de optar pela suspensào do cumprimrnto das obrígaçoes assumidas atê que seja
normalizada a situação;
o) - o arraso superior a 90 (novenra) dias dos pagamentos devidos pela CONIRAIANE
decorrentes dos fomecimentos já r'ecebidos salvo em caso de calamidade pública, grave

h)

das e
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pemrrbaçao da ordem intema ou guerra, assegurado a CONTRÁTADA o direito de optar pela
suspensào do cumprimento de suas obrigaçôes até quê seja normalÊada a situaçao;

PÁRr(GRÁFO PRIMEIRO Os casos de rescisào contratual serào íormalÍnente motivados nos autos do processo,
assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRÁFO SEGUNDO A rescisao deste Contraro poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administmçào nos casos enumerados nas
alÍneas 'd a 'i' desu cláusula:
b) amigavel. por acordo entre as partes, reduádas a termo no processo da licitaçào, desde que
haja conveniência para a CONTRÁTA|ílEl
judicialmente, nos termos da legislaçao.

CúSUTÁ DÉCIMA TERCEIRA - Do RECEBIMENTo Dos PRoDUToS
Os sewiços deverâo ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias, parte
integrante deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRo o objero do conuato será recebido conlorme Cláusula Décima, sendo que os serviços
que nào satisfizer€m as condiçôes citadas na proposE e no edital serào recusados e colocados a disposiçao da
CONTRÁTADÁ, para serem corrígídos, dentro do prazo estabelecidos entre as panes;

PARÁGRÁFo SEGUNDo - Á cúré o da Prefeitura N{unicipal de SÀo BERNARDo poderá ser concedido novtr
pràzo para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeiçao pela 2'vez, o contrato podcrá ser rescindido. Á
CONTRA.IADA será notilicada para regularizar no prazo Maximo de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de rncidir
nas penalidades previstas no Art. 87 da [.ei r'8.666/93;

CITISUIá DÉCIMÁ QUINTA - DAS ALTERÂÇOES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no art. da Lei n' 8.666/93.

CúUSUI,Á DÉCIMA SEXTA - DA PUBUCACÀo
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinaura, a CONTRÁTANTE providenciará a publicaçao em
resumo, do presente Contrato.

cúUsUTÁ SÉTIMÁ - Do FoRO
O foro da Comarca de SÀo BERNARDO no Estado do Maranhao, será o competente para dirimir dúvidâs ou
pendências resultantes deste Contrato.

E por esrarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lartado
em I (tÉs) vias de igual teor e {orma, assinado pela parces e testemunhas abaixo.

SÀO BERNARDO(N{A), dC dc
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ÁNEXO III

I)ECLÁRÁÇAO DE INEXISTENCIA DE FATO
IMPEI)t't Ivo DA HABILtl AÇÀn

CONVITE n! 004/202O- CPL

A [:mpresa.... , scdiada
......................(endereço completo),......-......................, declara, sob as penas da Lei, nos termos do § 20 do art. 32, da [-ei
n. 8.666/93, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitaçào no presenre processo
licimtório CONVITE no @4/2020, e que conrra cla nâo exisre neúum pedido de insolvência,{alência ou
concordata, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

l-ocal e Data.

(assinatura tlo responsável pcla rmpresa)

ü1

q
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ÁNEXO IV

DECIÁRÁÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEGISTáÇÀO TRÁBÁLHISTA DE MENORES

l-ocal c data,\

I)rczados Senhores.

Âtenciosamente

Declaramos, sob as penalidades cabÍveis, que nào mantemos em nosso quadro de pessoal menores
de l8(dezoito) anos em hoÉrio noturno ou em serviços pcrigosos ou insalubrcs, nâo possuindo ainda, qualquer
mabalho de menores de l6(dezesseis) anos, salvo na condiçâo de aprendiz, a paút de l4(quatorze) anos se for o
caso.

(assinatura autorizada)

-(rrà-" 

. .argo do .ignatá.io;
__(nome da e mpresa)_

endereço)_

sÀo BERNARDO. LM -- ---l - ----l - -- --

ü1

Q


