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EDTTAL TOMADA DE PREÇO No 004/2020 - CpL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 202004001

A PÍeÍeitura Municipal de São BemaÍdo situada na Pça Bernardo coelho de Almeida
nr 862 - Centro - São BernardolMA, através da Comissão Permanente de Licitaçao, instituída
por Portaria do PodeÍ Executivo Municipal, no 003 de janeiro de 2020, lorna público, para
conhecimênto dos inleressádos que, de acordo com as Leis Federal no 8.666, de 2'l dê junho
de 1993 e suas altêrações introduzidas pela Lei no 8.883, de 08 de junho de 1994, realizará
Processo Licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇO, no tipo MENOR PREÇO, REGIME
DE EMPREITADA GLOBAL, paÍa contralaÉo de empresa êspecializnda para recuperaÉo dê
estradas vicinais: lrecho l: Povoado Cajueiro, passando pêlo povoado São Miguel ate o
povoado Venescal; Trecho ll: povoado Venescal (carÍaxi) passando pelo povoado Carraxi até
o povoado Carraxi (Eugênio Velho) , no município de São Bernardo/MA descritos no item 1.

deste Edital.

O recebimênto de documentâÉo dar-se-á no endereço âcima, até às 09:00 horas
do dia 21 de maio de 2020, quando será dado início à abertura dos envelopes de "HabilitaÉo e
Propostes".

í.Do Objêto:
O obleto da LicitaÉo é a escolha da(s) proposta(s) mais vant4osa(s) para executar

os serviços dê RecuperaÉo de estradas vicinais: trecho l: Povoado Cajueiro, passando pelo
povoado São Migrrêl até o povoâdo Venescâl; Trêcho ll: povoado Vênêscal (cêrraxi) pâssândo
pelo povoado Carraxi até o povoado Carraxi (Eugênio Velho), no município de São
Bêrnardo/MA, de acordo com as planilhas êm ânexos.

2. DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: AS
despesas decorÍentes da contrataÉo da presente licitaÉo correrão por conta de RECURSo:
FedeÉl: CODEVASF. CV NR. 4.412.OO12O19.

DotaÇão OrÇamentária

02 PODER E)GCUTIVOPODER
05 ORGÃO
OO LTNIDADE SEC. MLIN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. TJRBANOS SEC. MLTN. DE
INFRAESTRUTURA E SERV. TIRBANOS
15.452.0780.1OO3.OOO0 - MANUTENÇÀO Or l.reS URBAN A E ESTRADA VICINAIS -
3.3.90.39.00 - OutÍos Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica

2.3. PRAZO OE VALIDADE DAS PROPOSTAS: no mínimo 60 (sessenta) dias corridos,
contados da data prevista pâra abertura dos envelopes.

3. CONOçÓESDEPARTIC|PAçÃO
3.1- Poderão participar desla LicitaÉo empresas quê esteJam devidamente cadastradas na
Prefeitura Municipal de SAO BERNAROO e que atêndam às condiÉes e, na fase de
HabilitaÉo comprovem possuir os requisitos necessários à qualificaÉo, estabelecidos neste
Edital.

3.2.- O Edital poderá ser consultado gratuitamente ou adquirido na sala da Comissáo
Permanenlê dê Licilação, situada Pça Bemardo coelho dê Almeida 862 - Centro - São
Bernardo-Ma, mediante a entrega de uma resma de papel A4 nâ sala de licitaÉo sede da
Prefeitura muniopal.

o
J

4. IMPEDIMENTOS
4.1. E vedada a partlcipaçáo de consórcio de empresas.
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4.2. É vedada a participaÉo de pêssoa física

4.3. Não será habilitada a empresa que tenha sido declaÍada inidônea pela AdministraÉo
Pública, Estadual, Municipal. ou Federal, ou quê esteja cumprindo suspensão do direito de
licitar e de contratar com os Orgãos da AdministraÉo Pública Municipal.

4.4 Não poderão participar da prêsente licitaÇão as emprêsas das quais servidor do Município
seja gerente, acionista, controlador, responsável técnico ou subcontratado.

4.5 - cuja falência tenha sido decretada, em concu[so dê crêdorês, em dissolução, em
liquidaÉo e em consórcios de empresas, qualguer que seia sua forma de constituiÉo;

4.6 - empresas que não tenham o CNAE (ClassificâÉo Nâoonal de Atividâdes EÕonômicas)
compâtívêl com o ob.ieto da licitaÉo

5. DATA E LOCAL DE RECEBIMENTO
5.1. Ás 09:00 horas do dia 21 ê maio de 2020, a Comissáo Perrnanente de LicitaÉo ne sala
da Comissão Permanente de Licitação, situadâ Pça Bernardo coelho de Almeida 862 - Centro

- São Beínardo-Ma, serão íecebidas as documentaçôes relativa à habilitação e proposta, bem
como dará início à abertura dos envelopes da presente TOMADA DE PREÇO. Ocorrendo
feriado ou ponto Íacultativo na dete da licitaçáo, será a mesma rcalizada no primeiro dia útil
subseqüente, no mêsmo local ê horáno.

G.DOCUMENTAçÃO E PROPOSTA
6.1. Os licitantes deverão apresentar toda a documentação de Habililaç€o e Proposta de
Preços no dia, hora e locâl citados no preâmbulo deste edital, em 02 (dois envelopes lâcrados
e invioláveis, em cuia parte externa, além da razão social e endereço, esteja escrito):

4o

ENVELOPE No 0í - com as seguantes indicaçoes na parte extema:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
COMISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pçâ Bernardo Coelho de Almeida 862 - Centro - SAO BERNARDO-Ma
TOMADA DE PREÇO no 004i2020- CPL
.DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO'

ENVELOPE N" 02 - Com as seguintes indicações na parte extêrna:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
COMISSÂO PERMANENTE DE LICITAçÃO
Pça Bernardo Coelho de Almeida 862 - Centro - SAO BERNARDO-Ma
TOMADA DE PREÇO n'004/202G-CPL

.PROPOSTA DE PREÇO'

6.2. 4 - DO CREDENCIAMENTO

6.2.4.1 - No local, data e horâ indicados no prêâmbulo destê êdital e na presença da
Presidente da CPL, será realizado o credenciamento do interessado ou seu representante
legal. Para tanto, obrigatoriamente, será necessária a apresentaÉo dos seguintes
documentos:

6.2.4.2 - Ato constitutivg, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da
alteração/aditivo eventual da gerência da sociedade, e .lemais quese-acÀaf-pertinente, qqeg

sti istrado, em se tr come IS e,

no sociedades por açÕes, acompa a documentos de eleições de seus
administra s, quando o li
poder (a ovando

e
ca

estatutariamente tenha

i
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6.2.4.3- Procuração pârticular ou carta de credenciemento, com firma reconhecida, podendo
sêr utilizado o modelo anêxo a este edital, estabelecendo poderes para representar o licitante e
a praticar todos os demeis atos inerentes a TOMADA DE PREÇO.

6,2.4.4 - Comprovar o sêu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, mêdiante apresentaÉo de Certidão expêdida pela Junta Comercial, nos lermos da
lnstruÇáo Normativa n" 103 de 30 de abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de
Registro de Comércio - DNRC, a Certidáo SimpliÍicada e específica do ano em exercício
êxigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha intençáo de
comprovar seu enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneflciar do
hatamento difercnciado e favorêcido na presentê licitaçáo, na Íorma do disposto na Lei
Complemêntar no 123, de 1411z20cf.

6.2.4.5 PaÍa fins de confiÍmaÉo de poderes para subscrevê-la, ou ainda cópia de traslado de
procuraÉo por instrumento público, na hipótese de reprêsentaÉo por mêio de prepostos;

6,2.4.6- O representante da licitântê prêsente à sessáo deverá entregÉr a Prê§dente da CPL o
documento de credenciamento juntamente com a respectiva édula de identidade ou
equivalente e CNPJ da empresa alualizado, bem como a declaraçáo de atendimento aos
requisitos de habilitaÉo, em separado dos envêlopes "Proposta de Preços' e 'Documentos de
HabilitaÉo".

6.2.4,7 - Os documêntos necessários ao credênciamento poderão ser apresêntados em
original, os quais farão parte do processo licitatóÍio, por qualquer processo de ópia desde que
autenticada por cârtório competente, ou conferido poÍ membÍos da equipe de apoio, inclusive a
Presidentê da CPL no demrrer da sessáo de licitaÉo, ou publicáÉo em órgão da imprensa
oficial, observados sempre os respectivos prazos de vâlidade;

6,2.4.8 - A câda licitante que participar do cerlame será permitido somente um representante
para se maniÍestar em nome do representado, desde que autorizado por documento de
habilitaÇão legal, vedada à participaÇão de qualquer interessado representando mais de um
licitante.

6.2.4.9 - A nâo apresentaçáo ou incorreÉo de qualquer documento de credenciamento, bem
assim o não comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, inviabilizará
a participação do (s) Iicitante (s) no certame. Neste câso, o (s) portador (es) dos envelopes
poderá (ão) assistir apenas como ouvinle (s), náo @endo rubricar documêntos ou fazer
qualquer observaçáo em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no desenvolvimento dos
trabalhos, ressaltando que quando a documentação de credenciamenlo estiver, por lapso,
dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respedivo envelope será entregue ao licitante
que estará autorizado a abri-lo e retirá-la, lecrando-o em seguida, uma vez que citado
documento Ee encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa;

6.2.4.10 - recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permâneçâm na ses
até a conclusão dos procedimentos, inclusive assinando a ata rêspectiva, sob pena
decedêncie do direilo ao rêc.Urcô

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

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

ü

o

6.3 - DA HABTLTTAÇÃO DOS LTCTTANTES

I

I



Pllí . FOLHA iIí -2 .)-
PR0cEss0g

MODATIDÂDE

ViSTO:

PREFEITURA MUNICIPAT DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

6.3.1- A DocumentaÉo de HabilitaÉo deverá ser entregue em 01 (uma) via, em envelope
devidamente fechado ê rubricado no íecho.

6.3.2- A participação no presente pÍocedimento licitatório requer a apresentaÉo de toda a
documentação comprobatória da necessária qualiÍicação no que se refere à:

a) Prova de lnscriÉo no Cadastro Nacional dê Pessoas Jurídica (CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Federal, Estâduâl ê Municipal, se houver
relativo ou sede dâ licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da
licitaÉo;

c) Prova de Regularidade pare com as Fazendes Fedêrel, Estadual e Municipal, do domicilio
ou sede da liotantê, ou outra equivalente, na forma da lei;
c,1.) faz parte da prova dê regularidade para com a Fazenda Federal:
. Certidão Conjunta de Tributos Federais e quanto à Dividâ Ativa da Uniáo.

c.2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
. Certidáo Negativa de lnscriçâo na Divida Ativa.
. Certidáo Negativa de Débitos

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

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

e) CNDT - Certidão Negêtiva de Débitos TÍabalhistas - CNDT, em cumprimento à Lêi
12.4d;O|2O1A1e à Rêsolução Administrativa no 1.47OnO181, expedido pelo portal do Tribunal
Superior do Trabalho, www.tst.ius.br/certidao, atualizado o art.29, V da Lei 8.666/93.

6.4 QUALTFTCAçÃO lÉCurCa:

â) ComprovaÇáo de aptidáo para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis
em câracterísticas com o obieto da licitaÉo, mediante a apresentaÉo de atestados fornecidos
por pessoa jurídlca de direito público ou privado, reconhecidamente idôneas e reconhecida
firma em do atestante, e acompanhados de contÍate e ryEj!g!..;

b) Registro ou lnscriÉo da Empresa e dos Responsáveis Técnicos no Conselho Regional
de Engenharia, fuqútetura e Agronomia - CREA.

c) Qualificâção técnico profissional - mmprovaÉo da licitante de possuir em seu coTpo

técnico proÍissional (is) de nível superior ou outro (s) reconheodo pelo CREA ou CAU, detentor
(es) de atestados (s) de responsabilidade tecnica devidamente registrado no CREA ou no CAU
da região onde os serviços Íoram executados, acompanhados das respectivas certidões de
acervo tácnico - CAT, que compÍove (m) ter o proÍssional executado para órgáo ou entidades
da Administração pública, ou ainda, para empresa pravada, serviços (s) compatível (is) com os
serviços objetos desta TOMADA DE PREÇO.

c1) A comprovaÉo do vínculo de ÍaÍá mediante certidões do CREA ou CAU devidamentê
atualizados.

I
I
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c2) Quando se tratar de sócio da emprêsâ licitânte, tal comprovaÉo será feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certidão do CREA ou CAU, devidâmente atualizados.

ú) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma empresa
proponenle, fato este que inabilitará todas as ênvolvidas.

c4) Os proÍissionais indicados pela licitante para fins de comprovaçáo para capacitaÉo
técnico-proÍissional de que trata este item deverão participar da obra ou serviços objeto da
licitaÉo, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior,
desde que aprovada pela administraçáo.

d) Declaração formal e expressa da lacitantê, indicando um coordenador como
responsável técnico (profissional de nível superaor devtdamente reconhecido pelo CREA), que
se responsabilizará pela execuÉo dos serviços. Devendo esle Íazer parte do quadro
permanentê da empresa, ao tempo do início do contrato.

e). Declaração em papel tambrado e suLscrita pelo representante legal dâ licitante,
assegurando â inexistência de Íato superveniente impeditivo de sua hãbilitaçáo na Íorma do §
2'do artigo 32 da Lei n.'8.666/93, devidamente identificados nos teÍmos do modelo do Anexo
lll deste Edital.

í). DeclaraÉo de que não emprega menores de dezoito anos êm trabalho notumo, perigoso ou
insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condiÇão de
aprendiz, a partir de quâtoze anos, de confonnidade com o disposto no art. 27 , inciso V, da Lei
n'8.666/93.

6.5 QUAL|F|CAçÃO ÊCONÔMEO-FTNANCETRA:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigÍvêis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situaçáo 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 da
proposta.

a.í| Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstraçôes contábeis assim apresentados:
. Publicados em Diário OÍicial; ou
o Publicados em jornal de grande circulaçáo; ou
. Por Íotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio
do licitante; ou
. Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio da liotante, acompanhada obrigatoÍiamente dos Termos de Abertura e dê
Encenamento; ou
o Por Sistema Público de EscrituraÉo Digital - SPED pêrantê a Secretaria da
Receita Federal do Brasil acompanhado do Recabo de Entrega;

a,1.1) O balanço patíimonial e as demonstrâções contábeis deverão estar assinados por
contador ou por oúro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidadê.
OBS: A licitante deve apresentar junto ao balanço o Certificãdo de Regularidade do
Profissional responsável pelo Balanço dentro do prazo de validâde.

a.zl A boa situação financeira será avaliada pelos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor
mínimo igual a 1 (um), resultantes da aplicaÉo das seguintes íórmulas:

i
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ativo circulante + realizável a lonqo prazo

SG=

Passivo crrculante + exigível a longo prazo

ativo total

LC=

Passivo circulante +exigível a longo prazo

ativo circulante
Passivo circulante

a.2.í) As fórmulas deverão estar devtdamente aplicádas em memorial de cálculos.luntado
ao balanço;

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

b) Comprovação de Pâtrimônio Líquido igual ou supeÍior a 1OoÁ (dez por cento) do valor
estimado da contrataçáo.

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

c,1)As licitantes deverão apresêntar, juntamentê com as certidóes negativas exigidas,
declaÍação passada pelo Fórum Judicial de sua sede, indicando quais os Cartórios ou
OÍícios de Registros que controlam a distribuiÉo de falência e concordata, salvo se vier
exprêsso na certidão.

6.6 Os docum€ntos exigidos d€veÍão seÍ legíveis e poderão seÍ apresentados no originel
ou por qualquer processo de ópia previamente autenticâda por Cartório competente ou por
sêrvidor da Comissão Permanente de LicilaÉo - CPL, mediantê a apresentaÉo do
documenlo originâ|, ou ainda por publicaÉo em órgão de lmprensa Ofloâ1.

6.7 A autentica€o por servidor da Comissão Pêrmanente de LicitaÉo poderá ser
realizada até o dia útil anterior à data maraada para a sessão de abertura desta TQMADA DE
PREÇO, no horário das 8h às 12h.

6.9 SituaÉo ê Visjta Ao Local da Obra

6.9.1 Os licitantes deverão visitar o local ondê serão rêalizados os serviços, para que sejam
verificadas suas condiçÕes, e apresentar ao Representante do da secretaria dê
AdministraÉo do município de São Bemardo do Maranhão - Ma., a declaraÉo de
visita conformê modelo no Anexo í, para que a visita sela atestada. A visita sêrá
acompanhada pelo engenheiro da Prefeitura, até 48 hs antes do certame com o Sr,
Roberto Leite - marcar visita através do telefone: 98I 8329 - 2327

ô

6.8 Para a habilitaçáo, as ME e EPP deverão apresentar toda a documentaÉo exigida que
será devidamente conferida pela Comissão. Havendo alguma restriÉo na comprovação daz----...
regularidade fiscâl e trabalhista. sêrá assegurado o pÍazo de 05 (cinco) dias úteis. cujo termo\ \
inicial conesponderá ao momento em que o proponente ME ou EPP for dêclarado vêncedor do /-\ i
certame, prorrogável por igual periodo, para a regularizaÇáo dâ documentação. 

q
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6.9.2 Declaraçáo de que tal visita foi efetivada devêrá ser anexada à documentaÉo de
habilitação da empresa, conforme modelo no Anexo lll, e a não apresentação da
mesma é motivo suíciente para a desclassiÍicaÇão da emprêsa.

6,10 DA DOCUMENTAçÃO PARA INíCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIçOS

No prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos âpós a assinatura do Contrato, a
CONTRATADA deverá apresêntar ópias autentic€das em cartório ou cópias simples
acompanhadas dos originais dos seguintes documenlos, enquanto condrÉo para a emissão da
Ord€m dê Serviço € pâra o sÍetivo início das atividâd€s:

a) Comprovante de prêsteÉo da Garantiâ de êxêcuÉo
b) AnotaÉo de Responsabilidade Técnica - ART registrada no CREA, refêrente aos serviços

de engenharia contratados, constando como Responsável Técnico o proÍissional indicado na
Documentaçáo de HabilitaÉo;

c) CEI - Matrícula de obra no INSS;

d Licençâs Ambientais necessárias para a execuÉo dos serviÇos. quando for o caso, em
cumprimento à legislação ambiental federal, estadual e municipal vigentes

Após a análise e aprovaÇão dos documentos acimâ relacionados, o CONTRATANTE poderá
iniciar a emissáo de Ordens de §erviço.

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

6.1í . DA GARANTIA DE EXECUçÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA deverá apresentar comprovante de prestaçáo de garantia de 5% (cinco por
cento) sobre o velor total dos serviços, observado o prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos,
após a assinatura do Contrato, mediantê a opÉo por uma das seguintes modalidadês,
conforme disposto no art. 56 da Lei Federal no 8-666/'1993:

a) cauÉo em dinheiro;

b) títulos da dívida pública;

c) seguro-garantia; ou

d) fiança bancaria.

O prazo para apresentaÉo da garantie poderá ser prorrogado por igual período a critêrio
CONTRATANTE.

O atraso supêrior a 30 (trinta) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a rescisâo do
Contrato por descumprimento ou cumpÍimento inegular de suas cláusulas, conÍorme dispõem
os incisos le ll do art. 78 da Lei Federal n" 8.666/1993.

A validadê da garantia, qualq-}er quê seia a modalidadê ôscolhide, deverá abranger o período
de execuÉo dos serviços meses.

A garantia em dinheiro deverá ser depositada em banco oficial, em conta especííca com
correção monetária a ser informada pela AdministÍaÉo, em favor do CONTRATANTE.

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

MODALIDÂDEI
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mediante registro êm sistema cêntralizedo de liquidaÉo e de custódiâ autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avâliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério
da Fezenda.

A garantia nâ modalidade seguro-gaÍantia deverá ser feita mediante entrega da competente
apólice emitida por entidade em funcionamento no país, em nome do Município de São
Bernardo, cobrindo o risco de quebra do Contrato.

A garantia na modalidade fiança banúria deverá ser fornecida por um banco localizado no
Brasil, com cláusula de atualizaÉo linanceira, de imprescritibilidádê, de inalienabilidâdê ê dê
irÍevogabilidade.

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

A garantia assegurârá, qualquer que seia a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do Contrato e do não âdimplemento das
demais obígaçóês nele previstas;

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

c) muftas moratórias e punitivas apticadas pela fiscalizeÉo à CONTRÂTADA;

d) obrigações trabalhistes, Ílscais e previdênciáÍias de qualquer natureza, não adimplidas
pela CONTRATADA, quando couber.

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

O garantidor deverá declarar expressamênte que tem plena ciência dos termos do Edital da
TOMADA DE PREÇO e das cláusulas contratuais.

O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sançoes à CONTRATADA.

Se o valor da garantia for uti zado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigaÉo,
a CONTRATADA obriga-se a íazet a Íespectiva reposição no pr.vo de ate 5 (cinco) dias úteis,
contado do recebimento da respectiva NotificaÉo.

No caso de altereÉo do valor do Contrato ou pronogação de sua vigência, a gaÍantia deverá
ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos paÍâmetros determinados
nesta Cláusula, obsêrvado o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data de assinatura
do respectivo Termo Aditivo.

A garantia será restiluída em 30 (trinta) dias, após o cumprimênto das obrigaÉes contratuais
devidamente atestadas pela Comissão de FiscalizaÉo, quando do recebimento dêÍinitivo dos
serviços.

Será considerada extinta a garantia:

a) com a devolução da apólic€, carta fianç€ ou aúorizaÉo para o levantamênto de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaraçáo do
CONTRATANTE, mêdiante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as

I
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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
FiscalizaÉo náo comunique a oconência de sinislros, quando o prazo será amplado, nos
termos da comunicaÉo.

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

a) caso forturto ou íorça maror;

b) alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do íador, dês obrigâÉes contratuais;

c) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrêntes de atos ou fatos
preticados pela Administração;

d) atos ilícitos dolosos praticedos por servidores da AdministraÉo.

6.12 DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Os serviços de engenharia deverão ser acompanhados pêlo profissional (idêntificar o nome,
profissão e no da identidade profissional), indicado na Documentaçáo de HabilitaÇão da
CONTRATADA, que deverá constar na AnotaÉo de Responsabilidade Tecnica - ART
registrada no CREA, reÍerente aos serviços de engenharia contratados.

A CONTRATADA fica obrigada a garantir que este profissional realize pessoal e diretamente a
coordenaÉo e acompanhamento dos serviços objeto do Contrato.

A substituiÉo do proÍissional, durante a execuÉo do Contrato, será admitida

a) nos casos excepcionais em que se justiÍquem motivo superveniente fora do controle
razoável da empresa, caso fortuito ou de íorça maior, regularmente comprovados e aceitos
pela Administraçao:

b) a qualquer tempo, nos câsos em que a AdministraÉo julgar que a aluação, permanência ou

comportamento do proÍissional seja preiudicial âo bom andamento dos serviços,
inconvenientes ou insatisíatóíos à disciplina da repartiçáo ou ao interesse público, medlante
solicitaÉo por escrito com as necessárias justmcativas.

A CONTRATADA deverá apresentar cunículo de outro profissional com qualiÍicações
equivalentes ou superioÍes.

A CONTRATADA não deverá reivindicar custos adicionais resultantes ou incidentes sob
qualquer substituiçâo do Responsável Técnico ou de qualquer outro membro da Equipe.

6.13. Proposta de Preços: O envêlope no02 deverá conteÍ 01 (uma) via em original, p
datilografada ou impressa por qualquêr meio usual, em papel timbrado da empre
devidamente datada e assinada, com o seguinte conteúdo:
. Razão social, sedê e número da inscriÇão do CNPJ do licitante;
. Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inÍerior a 60 (sessenta) dias
corridos, contados da data da abertura da proposta.

6.13.1 - A proposta, uma vez aberta, vinculará o licitante, obrigando-a a executar os servigos
cotados, caso lhe seja adjudicado o objeto da licitaÉo.

I
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6.13.2 - Pedidos dê rêtificaÉo, por engano no preço ou especificaÉo do objeto da licitaÉo,
somente serão aceitos antes de abertas âs propostâs, náo sendo admitida a simples oferta de
dêsconto ou aumento de preços.

6.13.3 - Nâo serâo consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas
que contiverêm rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais de modo
a ensejar dubiedade, principalmentê em relação a valores.

6.13.4 - Constatada declaraÉo ou documentaÇão falsa, âpós inspeção pela CPL, a licitante
será inabilitada ou desclassiÍicada, conforme o câso, sem prejuízo de outras penalidades.

7 - DO DrRErrO oE PETIÇÃO

7.1 - No pÍazo de até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixâda para recebimento das
propostas, qualquer pessoa poderá impugnar este instrumento convocatôrio, cuja petiÉo
deverá ser dirigida a presidente da CPL;

7.1.1 - cabeú a presidente da CPL decidir sobre a petiÉo no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas,

7.1.2 - acolhida a petiÉo contra o ato convocatóno, será designada nova data para a
realização do cêrtame;

7.2 - declarado o vcncedor do certame, qualquer licitante poderá manifqstar imediata e
motivadamente a intenção de reconer, com registro em ata da síntese das suas razÕes,
quando lhe será concedido o prazo dê 03 (três) dias útêas para a apresentaÇão das razões do
recurso, podendo juntar memoriâis, Íicando os demais licitantes desde logo intimados para
apresêntar contra razÕes em igual número de dias, que começarào a coÍreÍ do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 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 poderá reconsiderar
sua decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse período, encâminha-lo (s) à autoridade superior,
devidamente informado, para apreciaçáo e decisáo, no mesmo prazo;

7.4 - o acolhimento de recurso importará a invalidaÉo apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamênto;

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

7.6 - a falta de maniÍestaÉo imediata e motivada do (s) licitanle (s) na sessão importará
decadência do dirêito de rêcurso e a adjudicaÉo do objeto da licitaÉo pela Presidentê dâ CP
ao vencedor;

8. Do Julgamento
8.1. Habilitação
8.1.í. O julgamento iniciar-se-á com abertura dos envelopes no 0'1, contendo a documentação
relativa à habilitação das concorrentes, a qual deverá ser rubricada pelos licitantes presentes e
pelos membros da comissão.

8,1,2. Após a apreciação dos documentos, a Comissão declarará habilitadas as licitantes que
os apresêntaram na forma indicâda neste edital e inabilitadas as que não atênderam as
exigências.

I x
I
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8.1.3. As licitantes poderão, unanimemente, Íenunciar ao direito de interpor recurso, o que
constará em ata, procedendo à abertura dos envelopes no 02, dâs concorÍentes habilitadas.

8.1.4 Náo havendo desistência do direito de reconer, na forma do subrtem antêrior, a
Comissâo Permanente de Licitaçao, suspenderá a sessão, lavrando ata circunslanciada dos
trabalhos até então executados e comunicará, por escrito, com anlecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas, as licltantes habilitadas, a data, hora e local de sua reabertura. Nessa
hipótese, os envelopes no 02, devidamente fechedos e rubricados pelos presentes,
permanecêráo até que se rêâbrâ a sessáo, sob a guarda e responsabilidade do Prêsidente da
Comissão.
As inabilitadas serão devolvidos os envelopes Íechados conlendo a proposta de preços.
Envelopes não reclamados no prâzo de 30 (trinta) dias a contar da data da adjudicaÉo, serão
destruídos, independentemente de notificaÉo à interessada.
Propostas

8.2.'1. Ultrapassada a fase de habilitaÉo, serão abertos os envelopes de no 02, divulgando a
Comissáo, aos licitantês presentes, as condições oferecidas pelos participantes habilitados,
sendo â proposta rubricada por estês e pelos membros da CPL.

8.2.2. As propostas serão analisadas, podendo a Comissão convocar as licitantes para
esclarecimentos de qualquer natureza, que venham facilitar o entendimento das mesmas na
fase de Julgamento.

7.2.3. Verificando-se discordância entre o prêço unitário e o total prevalecerá o primeiro, sendo
corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os por extenso
predominarão os últimos. Sê a licitantê não aceitar tais enos, sua proposta será rejeitada.

8.2.4. As propostas quê não atênderem as condições desta licitaÉo que ofêrecerem
alternativas de oÍeÍtas e cotaçóes não previstas, Bregos excêssivos ou manifestamente
inexeqüíveis, serão desclassiÍicâdas.

8.2.5. O julgamento das propostas será efetuado pela CPL e será considerada vencedora a
licitante que apresentar o MENOR PREçO GLOBAL, êntre aquelas que cumprirem
intêgralmente as exigências contidas nêste edital.

8.2.6. As vantagens náo previstas neste Edital não serâo consideradas para efêito de
classificaÇão,
7.2.7. Em caso de absoluta igualdade de pÍeços, entre duas ou mais propostas, e após

obedecido o disposto no parágraÍo 2" do ar1. 30 da Lei 8.666/93, proceder-se-á ao desempate,
por sorteio, em ato público, para o qual, todos licitantes serão convocados.

8.2.8. Será aÍixado em local de fácil acesso ao público e colocada à dispo dos
dias

S

inteÍessados o resultado da licitaÉo, cabendo às licitantes o prâzo recursal de 05 (ct

úteis, contados a partir do primeiro dia útil após a divulgaÉo

9- Adjudicação e Homologação

9.1- Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado da classificaÇão, ou apÓs o seu

,ulgêrnento com bâse rêlatórb orcunstanciado, csbe ê CoÍnissáo adjudicará o obieto ds
licitaÉo à vencedora, submetendo tal decisão ao titular do órgão interessado para
homologaÇão.

9.2. - Homologada a licitação, será convocada a vencedora para, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, oferecer a gaíantia de exêcução ê assinar o contrato.

ã
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- O prefeito municipel poderá revoger a licitaÉo por razões de interesse público, devendo
anulá-la de oÍíclo ou por provocação de terceiros, quando o motivo assim justiÍicar;

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

Contrâto, independentemente de transcriÉo.

10.2. A Secretaria de AdminastraÉo de São Bemardo do Maranháo - Ma. com a
antecedência de 5 (cinco) dias úeis, convocará o licitante vencedor para assinar o termo de
contrato, âcêitar ou rctirar inshumentos equivalentês, sob pena de decâlr o direito à
contrataÉo, sem prejuízo de suspensáo temporária de participaÉo em licitaÉo e
impedimentos de contratar com a Secrêtaria de Administração de São Bernardo do Maranhâo
- Ma.,por prazo de até dois enos.

10.3 O prazo de convocação referido no ilenr, 10.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quendo solicitado durante s€u transcurso p€la parte, e d€sde quê ocone molivo
justificado aceito pela Secretaria de AdministraÉo de São Bernardo do Maranhão - Ma.

10.4. A recusa iniustificada da adjudicatária em assinar o Termo Contratual, dentro do prazo
estabelecido no subitem ante or e de oferecer gaÍantia de êxêcuÉo, caÍacleÍiza o
desatendimênto total da obrigaÉo por ela assumida, acarretando o cancelamento da
adjudicaÉo, sujeitando-a pena de suspensão temporária de participar em licitaçÕes e do seu
impedamento de contratar com a administraÉo pública pelo prazo de até 02 (dois) anos, caso
em que a Prefeitura Municipal de SÁO BERNARDO, atÍavés da secÍetaria de Administração
poderá convocar, segundo a ordem de classiÍicaÉo, outra licitante, mantida as cotações da
licitante vencedora, sê não prefêrir proceder nova licitaçáo.

10,5. A contratada Íicará obrigada a aceitaÍ, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até de 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato
Os preços contratados em decorrência da presente licitaÉo não estão sujeitos a
reajustamênto.

'I 1 - Pagamênto
O pâgamento sêrá efetuado mediante entrega da nota Fiscal devidamente ateslada pelo setor
competente e acompanhado da planilha de mediÉo dos serviços realizados autorizado e
atestados pelo Fiscal do Conaato.

Nenhum pagamento se Íará sem a que a empresa adi
eventualmente aplic€da.

udicatária tenha recolhido valor de mul

12 - Oas Sançõqs Administrativas:
12.1 Aplicam-se à presente licitaÉo as sanções previstas na Lei Federal no 8.666/93,
atualizada pela Lêi Fêderal no 8.883/94 e demais normas legais apliúvêis à matéria.
Não existirá qualquer vínculo iurídico entre a CONTRATANTE e quaisquer empregados,
encarregados e/ou prepostos da CONTRATADA que, como tal, tenha ou vênha ter relação com
os fornecimentos de que trata este Contrato.

11.2 O valor das multas aplicadas será dê devidamente conigido, até a data de seu efetivo
pagamento, e recolhido em até 30 (trinta) dias da data de sua cominação, mediante Gula de
Recolhimento OÍicial.

'13 - Das Disposições Finais:
13,1 No interesse da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO - MA, e caracterizado a
conveniência e oportunidade, Íica a licitante vencedora obrigada a aceitar nas mesmas
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condições propostâs os critérios ou sugestões dos serviços que se fizerem necessários,
observado o limite estabelecido na legislaÉo pertinente.

'13.2 Nos termos do Art. 48 e sem prejuízo do estabelecido no Art. 109, ambos da Lei Federal
no 8.666/93, o descumprimento de qualquer das disposiÉes contidas nos itens deste Edital
podêrá ensejar a inabilitaÉo ou classificaÉo, respectivamente.

í3.3 lnformaçóes complementares ou dúvidas por parte da licitante interessada poderão ser
obtidas e esclarecidas no endereço constante no preâmbulo deste Edital, com a Comissáo
Permanente de Licitações, e os casos omissos tâmbém serão resolvidos pela mesma, à luz da
legislaçao p€rtinente, ou subÍnetidos por esta à autoÍidadê supêíior.

í3.4 Nenhuma indenização seÍá devida às licitantes pela elaboração e/ou apÍesentação dê
quaisquer documentos rêlativos a esta ToMADA DE PREÇO - licitaÉo.

13.5 São partes integranles desle Edital:
Anêxo I - Planilhas orçamentárias
Anexo ll - Minuta do Contrato
Anexo lll - Declaração de Vistoria
Anexo lV - Declaração Acerca de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitagão
Anexo V- Carta Credencral
Anexo VI - Declaraçáo Dê Enquadramento
Portê

Micro Empresa Ou Empresa De Pequeno

Anexo Vll - Declaração de Cumprimento Trabalhista de Menores

DO (MA), 04 DE MA|O DÉ 2O2O

MA
P dente CPL

ERN

I
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Cedâstrãmento Pro8íamas

Execução lni Gerenciais

Acomp. e Fiscalizàção Presraçáo de Contàs

Verlficação de REBUIàridàde

22 016158'
(ema
3 6.7,b23

,8RA5IL
Propostàs

Cadastros

Administràçào

TCE

DOCU M ENTOS ORçAMENTÁR|OS

22203 - COMPANHIA OE DESENV. DO VÀLE DO SÂO FRÂNCISCO

Voltar

06.125.389/0001-88 - MUNTCtPtO DE SAO BERNARDO
Versão

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação complementar Qcl Po/cFF

LAE sPA Quadro Resumo

Síntesê do Projeto Aprovado

1. ldentificação

2220320'190002 - 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial: Pf - 15.244.2029.7 k66.0001 - Acao Apoio a

Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local lntegrado - Nacional

L)olcro

Recuperação de Estradas Vicinais no município de 5ão Bernardo/MA

Af ;io Or!;rnent; I iil

7K660001

Progr.r n;r cre Traba ho

1524420297K660001

Munr.íp o do Proponenre

SAO BERNARDO

Cód go IBGE do lüunrcípto

2110609

UF do Pr opon ente

MA

2. Da dos do Convênio

Nr,mero da Proposta

3265212019

N ú mero do Convênro

896122/2019

Data de Assinatu ra

30t12t2019

Va lor G olla I

R$ 956.000,00

/ I

I
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R$ 955.000,00

Contrapartida
R$ 1 .000,00

Pr,rzo de Execucào

6 meses

3" Participantes
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Participante

Proponente

Naturêza

Jurídica

Administração
Pública
Municipal

002.551.633-71 -

loAo tGoR vtEtRA

CARVALHO

206.95a.453-49 -

JOAO FRANCTSCO

JON ES FORTES

BRAGA

06.1 25.389/0001 -88 ,

MUNICIPIO DE SAO

BERNARDO

22203 COMPANHIA

DE DEsENV. DO VALE

DO SAO FRANCISCO

Razão Social Responsável Telefone E-mail

joaoigorcarvalho@hotmail.com
(98)98113-
7400

Concedente

\-,, 4. QuadÍo de Composição de lnvestimento

No.
Meta/

Submeta

Item
lnvestimento

Descriçáo da
Meta/Submeta

Regime de
Execução
Proposto

Empreitada
por Preço
Global

Frente
de

Obra

TRECHO

I

TRECHO

lt

77-555,00 M2
R$

955.000,00

R$

27.3M,66

R$

927.655,34

R§ 1.000,00

R$ 500,00

R$ 500,00

Qtd. Und. Repasse Contrapartida

1

1.1
PROIETO

EXECUTIVO

1.2

RECUPERAçÃO

DE E5TRADA5

VICINAIS

5. cronograma Físico Financeiro do PÍojeto

Visão de Parcelas por Mêta

RECUPERAçÃO

- Pavimêntação DE ESTRADAS

vrctNAts

Descrição da
Meta

Preço
Total

TRECHO
Empreitada I

por Preço

Global TRECHO

Total Gerâl

Diferença do Valor Orçado (Proposta)

9

R3

955.000,00

Rt 0,00

R§ 1.000,00 I
Ri 0,00

R$ 128.143,80

R$ 310.31 1,18

R$ 492.478,s6

R$ 674.645,94

R$ 856.813,32

No.
da

Meta

No. da
Parcela

Percentuâl
Parcela

Per(entual
Acumulado

ValoÍ
Acumulado

RECUPERAçÃO

DE ESTRADAS

vtctNAts

Parcela

MAR/2020

ABR/2020

MAI/2020

JUN/2020

)uu2o2o

2

3

4

5

13,40%

19,06%

19,06tt'
'19,06%

19,06%

13,40%

32,46%

51,51 %

70,57Vo

89,62%

R3

955.9!r9,99

I
I

1
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No.
da

Meta

No- da
Parcela

P LE§
Descrição da

Meta
Preço
Total

Cronograma Físico Financeiro

Parcêla

6 AGOt2020

Perce
Pa 0ÜAI-iütüErutaao umu

dltlp

No, da Parcela Parcela

MAR/2020

Per€entual
Parcela

í 3,40!ó

13,16%

o,24'rí

0,00%

19,069ó

19,04%

0,01%

0,00%

19,O6!ln

19,0496

0,01%

0,00%

't 9.06.Á

19,O4%

0,01%

0,00%

í 9,0694

19,O4

0,0'1 %

0,00%

10,:t8%

10,31%

0,0'1%

0,00%

Percentual
Acumulado

í 3,40q4

't3,16%

o,245í

0,00%

32,$vc

32,21%

O,250/6

0,00%

5t,5í!ó
51,259i

o,26%

0,00%

70,s7%

70,30%

o,27%

0,00%

89,629c

89,34

o,2a%

0,00%

1qr,00t6

99,71%

o,29

0,00%

valor
Asumulado

Rt í28.í,í3,80

R$ 125.842,75

R$ 2.301.05

R$ 0.00

Rl3í0.3íí,18
R$ 307.912,00

R$ 2.399,18

R$ 0,00

Rt 492.478,56

R$ 489.981,24

R$ 2.497,32

R$ 0,00

RÍ 67r.645,94

R$ 672.050,49

R$ 2.s9s,4s

R$ 0,00

R$ 855.8Í3,32

R$ 854.119,74

R$ 2.693,58

R$ 0,00

RS 955.999,99

R$ 953.252,97

R$ 2.7 41 ,O2

R$ 0,00

3

2 ABR/2020

MAt/2020

JUN/2020

5 JULt2O2O

6 AGO12020

- lnvestimento

Repasse

Contrapartida

Outros

- lnvêstimento

Repasse

Contrapartida

Outros

- lnvestimento

Repasse

Contrapartida

Outros

- lnvestimento

Repasse

Contrapartida

Outros

- lnvestimento

Repasse

Contrapartida

Outros

- lnYestimento

Repasse

Contrapartida

Outros

Há compatibilidade entre a Documentação Íécnica apresentada e as condiçÕes espetííicas definidas

para o ProSrama?

6- Enquadramento da proposta de lntervenção

7. Complementariedade com Outras Ações

A funcionalidade plena da proposta independe de outros projetosiações não custeadas pelo

presente CR/TC?

Caso negativo, descrever as indefinições e/ou condicionantes e o pràzo para exetução

Recuperação de Estradas Vicinais no município de São Bernardo/lvlA

Sim

Sim

8. Situação do Licenciamento Ambiental

1

4

fr
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órgâe cmisscr gete cmi§rãe

SEMA 01104t2020

9. Responsáveis Técnicos

YáliCs eté

c/t04t2022

enifÊ§ts
AnEbicntàl

D ispen sa l.RECUPE

Responsáveis Técnicos de Engenharia/Arqu itetu ra

M0üALictéÉ

CPF

660.801,852-53

Nome

FRANKNILVA VIEIRA DA sILVA MATO5

CREA/CAU

1103934279

ART/RRT

M420200320630

Data de
Emissão

14t02t2020

Atividade

Engenharia

Responsáveis Técnicos de Trabalho Social

CPF Nome Atividade Formação órgão do Responsável

Nenhum registro encontÍado.

10. Conclusão de La udos

De acordo rr:r-.: o L;uclo de Análise C-- E,rgflrir.rri.l{LAE), o ernpreÊnd rr]ento prol)os1-o e Viável

Justifrrâl va:

TRECHO I: POVOADO CAJUEIRO PASSANDO PELO POVOADO 5ÃO MIGUEL ATE O POVOADO VENESCAL, EXt

13.103,00m e TRECHO ll: POVOADO VENESCAL (CARRAXI) PASSANDO PELO POVOADo CARRAXI ATÉ O

POVOADO CARRAXI (ENGENHO VELHO) Ext 2.408,00m

I

I
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cv Ne 8.412.00/2019
srcoNV Ne 896122

Convênio que entÍe si celebram a COMpANHIA DE

DEStNVoLvtMENTo Dos vAt"Es oo sÂo rmrctsco r oo

PARNAíBA - CODEVASF E O MUNICíPIO DE SÃO EERNARDO,

na forma abaixô.

A coMpaNHta DE oEsENVotvrMtNÍo Dos vALEs oo sÃo FRANctsco E oo PARNAÍBA -
Codevaí, empresa pública Íederal cuja criação foi autorizeda pela Lei ne 6.088, de 16.07.1974 entidade

integrante da AdministÍação Pública lndiÍetâ (art.4e, ll, "b", do Decreto-Lei ne 200, de 25.02.1967), vinculada

eo MinistéÍio da lnte8ração Nacional nos termos do Decreto ne 6.129, de 20.06.2007. inscÍita no CNPJ sob

ne 0O,399.857/0001-26, com sede no SGAN, Quadra 601, Lote I, Edifício Deputado Manoel Novaes, CEP 70830-

901 BrâsÍlia (DF), doravante denominade CONC€DENTE, por meio da 8! SupeÍintendência Regional, gituada na

Rua Alexandre Moura, 25, Centro. em 5ão Luís (MA), neste ato íepresentada por seu Superintendent€

Regional, .lOÃO fRANCISCO tOÍ{€S fORÍIS BRÂGA, brasileiro, portador de identidade ne 166229620014

GEiUSP-MA e do CPF ne 206.958-453-49, e o MUNrcíPlO DE 5ÃO BERNARDO - MA, pessoa jurídica de direito

público inteÍno, inscÍitâ oo CNPJ sob o ne 06.125.389/0001-88, com sede na Praçà Municipal, ne 863, centro,

CEP: 65.550{00, Município de São Bernardo - MA, doravante simplesmente denominado CONVET{Ei{TE, neste

ato representado por seu Prefeito JOÃO tGOR VIEIRA CARVALHO, brasileiro, portador do CPF ns @2.551.633-

71, residente e domiciliado na Rua Celestino CâmaÍã, 155, Cenlro, CEP: 65.56GOO0, Município de São Bernardo

- MA, resolvem celebrar o presente convênio, cadastÍado no Sistema de Gestão de Convênios e Contrâtos de

Repasse - stcoNv sob nc 896122/2019, de âcordo com a autorização exprêssa na RESOLUçÃO Ne 964 DA

DIREÍORIA EXECUnVA OA COOEVASF, datada em 27 de dezembro de 2019, constante no processo

admlnistrativo nr 59.5E0.001107/2019-52, que será re8ido pelas disposições contidas na Lei ne 8.666, de

21.06.1993, no que couber, estando sujeito aindã ao Decreto ne 6.170, de 25.07.2007, e alterações posteÍioíes,

ao oecÍeto ne 93.872, de 23.12.1986 e à portaÍia lnterministerial MPOG/MF/CGU ne 424, de 30.12.2016, e

alteÍaçôes posteriores, mediante as cláusulas e condições se8uintes:

1. crÁusuLA PRrM ÊIRA - DO OBIETO

O píesente convênio tem por ob.ieto a RecupeÍação de Estradas Vicinais no Municí São Bernardos - MA,

conformê Plano de Trabatho devadamente inserido e ôprovado no SICONV, e constaÍtte no processo

administrativo ne 59.580.001107/2019-52, que integra o presente instÍumento independentemeote de

tÍanscÍição

Itlrrw.codevôsf,gôv.bí
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2. CLÂUSUtA SEGUNOA - DO PTANO OE TRABATHO

PaÍa alcance do objetivo pactuâdo, os partícipes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabâlho elaborado

pelo (a) CONVENENTE e aprovado pela CONC€OENTE, que passa a fazer parte integrante deste instrumento,

independentemente de transcrição.

2.1. As obras, serviços ou aquisições obieto deste convênio serão executados nâs condições constantes do

Plano de TÍabâlho, nos termos do pÍojeto básico, contendo os elementos que dispõem o inciso lX do aÍt. 69 da

Lei ne 8.666, de 21.06.1993, e o inciso xxvll do §le do aft. 1e da Portârla lnteÍministerial MPOG/MF/CGU nq

42412076.

3. CúUsUI.A ÍERCEIRA - DA VIGÊNCIA

O prazo de execução do objeto do presente convênio é de 36ltrintâ e seis vlntel meses. contados a

partir da data de sua assinatura, podendo ser proÍrogado nos termos do art.57 da 1ei8.666/93,

3.1. Nos teÍmos do art. 36 da Portaria lnteÍministerial MPOG/MF/CGU n9 42412A76, caso sejâ necessário

alteraí o convênio, o convenente deve apresentar sua proposta em, no mínimo,30 (trinta) dias antes do

término de sua vigência, sob pena de indeíeÍimento do pedido.

4. CúUsUTA QUARTA - DO VALOR E DA FoNTE oE RECURSOS

O vàloí global do convêoio proposto é de RS 956.000,00 (novecêntos e cinquênta ê seis mil reals)

com recursos a,ocados do seguinte modo:

a) R$ 955.üro,00 (novecentos e clnquenta e cinco mil reais) correspondentes à partispação financeira

da CODEVASF, correndo as despesas à conta do (s) Programa (s) de Trabalho ne (s)

15.244.2029.7K66.0001, consoante a Notã (5) de Empenho ne (s)2019NE800079, emitida (s) em

2811212019.

b) R§ 1.000,00 (mil reais) referentes à confiapartida do (a) convenenle.

4.I. Os valoÍes a cargo da CONCEOENTE serão libeÍados de acordo com o cronograma de desembolso

constante do Plano de Trabalho.

4.2. A contrapartida deverá ser depositada na conta bancária especíÍica do convênio, em conformidade com os

prazos estabelêcidos no cronograma de desembolso-

5. cúusutA QUI TA - DAs oERIGACôES DOS PARíCIPES

Como forma mútua de cooperação na execução do objeto previsto na cláusula primeiía, são

obrigeções dos paítícipes, sem prejuizos de outros encargos âssumidas n€stê instrumento, ou devidos por

foíça de lei ou âto normatrvo:

5.1, Colnp.te à COtaCE DEITE;

â) tíansferir os recuÍsos ÍinanceiÍos previstos no plano de trabalho;

b) assêssorâr a execução técnice dos tÍabalhos e os procedimentos licitatóÍios, no que couber;

2
www.cod€vàsí.80v.br
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monitorar e acompãnhaÍ a confoÍmidade físic, e Íinanceiía durante a exêcução, além da avaliação da

execução fisica e dos resultados, do ob.ieto conveniado;

píorrogar "de ofício" o prazo de vigência do pÍesente instrumento antes do seu término, nos câsos

previstos no § 3-o, conÍorme disposto no art.27, Vl da Portaria lnterministerial MpOG/MF/CGU ne

42a12016)

Analisar os pleitos de prorÍogação consideÍando a píevisão do § § 3e, 4e do art. 27 da PôÍtãria

lnterministerial MPoGIMF /cGU ne 424 /2016, abaixo transcritos:

e.1. Os prazos de vigência de que trata o inciso V do caput podetão, excêpcionalmente, seÍ

pÍoÍrogados:

I - no aãso de atÍaso de liberação de parcelas pelo concedente ou mãndatáÍiâj

ll - em havendo a paralisâção ou o atíaso da execução poÍ determinação judicial,

recomendação ou deteÍminação de órBãos de controle ou em Íazão de cãso fortuito, força

maior ou interferências impÍevistas; ou

lll - desde que devidamente justificado pelo convenente ê aceito pelo concdente ou

mandatária, nos casos em que o obielo do instrumento seja voltado para:

a) ãquisição de equipamentos que exijãm adequação ou outro aspecto que venha

retardar a entrega do bem; ou

b) execução de obras que não puderam ser iniciadas ou que foram paralisadas por

eventos climáticos que retaÍdaram a execução.

e.2. A prorrogaÉo de que trata o § 3e deverá ser compatível com o perÍodo em que houve o atraso e

deverá ser viável para conclusão do objeto pactuado.

comunicar ao(à) CONVENENTE e ao chefe do Poder Executivo (governador ou prefeito) do ente

beneficiário do convênio qualquer situâção de irÍegularidade relativâ à prestação de contas do uso dos

recuÍsos envolvidos que motive suspensão ou impedimenlo de libeÍaÉo de novas parcelas;

verificar a reâlização do procedimento licitêtório pelo CONVENENTE, atêndo-se à documentação no

que tange: à contemporâneidade do certame; aos preços do licitante vencedor e sua compatibilidade

com os preços de Íeferência; ao respectivo enquadramento do objeto conveniado com o efetivâmente

licitado; e, ao forneclmento pelo CONVENENIE de declâÍação express rirmada por representante

legal do órgão ou entidade convenente, ou registro no SICONV quÊ â substitua, atestando o

atendimento às disposições legeis aplicáveis, conlorme prevê o art. 6e, ll, "d" da PortaÍia

Interministerial MPoG/MF/cGU nq 424/2016;

comunicar ôo CONVENENTE a apÍovação de seu processo licitatório por meio de corÍespondência

oficial;

coínunicar às Câmaras Muâicipais e Assêmbleias Legislativas da assinatura do termo e da liberação de

recurgos financeiros, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data da liberação, €m conío,/midade

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

L

c)

d)

e)

c)

h)

0

i)

3
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acompanhâÍ, avaliâÍ e aferir a execução do objeto pactuado, assim como verificeÍ a íegular apllcaçãO

das parcelas de recursos, condicionando sua liberação ao cumprimento de metas pÍeviamente

estabelecidas;

analisaÍ e manifestar-se acerca da execução ííslca e financeira do obiêto pactuadoi

notiÍicar o CONVENENTT, quando não apresentadâ a presteção de contas dos íecursos aplicâdos ou

constatada a má aplicação dos recursos públicos transferidos, e instaurar, s€ for o caso, a competente

Íomada de Contas Especial.

AnalisaÍ e veriÍicar se se encontra preenchidã a previsão do art.50-A da Ponaria Regulamentedora

que dispóe quando o obieto envolver a aquisição de equipãmentos ou a execução de custeio. em

casos devidamente justificados pelo convenente e aceitos pelo concedente, poderá ser aceito:

l- licitação realizâda antes da assinatura do instrumento, desde que:a) Íique demonstrado que a

contratâção é economicamente mais vantaiosa para o convenênte, se comparada com a realização de

uma nova licitação;

b) a licitação tênha seguido as regras estabêlecidas na legislação especiÍica de quê trâta o art.49,

inclusive quanto à obrigâtoriedade da existência de pÍevisão de rêcursos orçamentários que

assegurassem o pagamento das obrigaçõe5 decorÍentes de serviços a Serem executados; e

c) o objeto da licltação guaíde compatibilidade com o objeto do instrumento, caracterizado no plano

de trabâlho, sendo vededa â utilização de objetos genéíicos ou lndefinidos;

ll - adesão à ata de registro de preços, mesmo que o íegistro tenha sido homologado em data anterior

ao início da vigência do instrumento, desde que:

â) a ata esteja vigente;

b)a ata permita motivadamente a âdesão;

c) fique demonstrado que a adesão é mais vantajosa para o convenente, se comparada com a

realização de uma nova licitação; e

d) ã especificação dos itens a serem adquiridos esteia de acordo com o plano de trabalho aprovâdo; e

lll - contÍ?to celebrado em data anterior ao inÍcio da vigência do instrumento, desde que:

a) a licitação tenha seguido as regrãs estabelecidas na legislação especifica de que trata o art. 49,

inclusive quanto à obrigatoriedade da existênciâ de previsão de recursos orçâmentáÍios que

asseguíassem o pa8amento das obri8ações decorrentes do processo licitatório;

b) o contrato estela vigente;

c) Íique demonstrado que o aproveitamento do contrato é economicamente mais vantajoso para o

convenente, se comparado com a realização de umâ oova licitação; e

d) a empresa vencedora da licitação venha mantêndo, durante a execução do contrato, todas as

condições dê habiliteção e qualificação exigidas na licitação.

ParágraÍo único. Nos casos de que tratã o câput:

l- somente serão aceitas as despesas que ocorÍerem durante o período de vigência do instrumento de

Mini5téílo do Deienvolvimênio Re3ion€l- MOR

Cohpanhlâ d€ Derênvolvimento do! vel€t do São frônc!
8. Supe.lâtendên.t. Retionâl- 8r SR

i)

r)

k)

m)

transferência voluntária; e
rxwlr. codêy.sí.8ov.br
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ll - a liberação dos recursos está condicionada à conclusão da enálise técnica e ao aceite do processo

licitatório pelo concedente ou mandatária, em atenção ao disposto no inciso ll do caput do an. 41.

5.2, Competê aoíàl CONVENENTE:

a) encaminhar à CONCEDENTE suas propostâs ou planos de trabalhos, na forma e prazos estabelecidos;

b) deÍinir por etapa, ou fase, a forma de exêcução, direta ou indiÍeta, do objeto ajustado;

c) elaborar os projetos técnicos rêlacionados ao objeto pâctuado, reunir toda documentação jurídica e

institucional necessária à celebração do instrumento, de acoÍdo com os normativos do pÍograma, bem

como apresentar documentos de titulaÍidade dominial da área de intervenção, licenças e aproveções

de projêtos emitidos pelo órgão ambiental competente, órgão ou entidade da esÍera munlcipal,

estadual, distrital ou federal e concessionáÍias de seÍviços públicos, conÍorme o cãso, e nos termos da

legislação aplicável;

d) executar e Íiscali2aÍ os tÍabalhos necessários à consecução do obieto pactuado no instrumento,

obseÍvando prazos e custos, designando profissional habilitado no local da intervenção Çom a

respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;

e) assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos proietos e da execução dos pÍodutos e

seÍviços estabelecidos nos instÍumentos, em conformidade com as oormas brasileiÍas e os normativos

dos programas, ações e atividades, determinando a correçâo de vícios que possam coínprometer a

fruição do benefício pela população beneÍiciária, quando detectados pelo concedente, mandatáÍia ou

pelos órgãos de controle;

f) selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em coníormidade com as diretíizes

estabelecidas pelo concedente ou mandatáriô, podendo estâbelecer outías quê busquem Íefletir

situações de vulnerabilidade econômica e so€ial, inÍormando ao concedenle ou e mandatária sempre

que houveí alterações;

g) realizar, sob sua inteira responsabilidade, sempre que optar pela execução indireta de obras e

serviços, o processo licitatóÍio nos termos da Lei ne 8.666, de 1993, ê demais normas pertinentes à

meté{ia, asseguràndo a correção dos procedimêntos legais, a suficiência do projeto básico, dâ plânilha

orçementária discriminãtiva do percentual de EncaÍgos Sociais e de Bonificação e Despêsâs lndiretas -

BDI utilizados, cada qual com o respectivo detalhamento de sua composição, por item de orçamento

ou conjunto deles, àlém da disponibilização da contrapartida, quando for o caso;

h) apresenta. dêclâÍação exprêssà firmâda por representante legal do órgão ou entidade convenente, ou

reÊlstÍo no SICONV quê a substitua, atestando o àtendimento às disposiçÕe§ legais aplicáveis âo

procedimento licitatório;

i) exeÍceÍ, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o contrato administÍativo de execução ou

Íornecimento - CTEF;

j) estimular a participação dos beneficiários finais na elaboÍação e implementação do objeto do

instrumento, bem como na manutenção do patrimônio gerado poÍ estes investimentos;

wwe.codevâaf,gov.bÍ
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k) notificar os partidos políticos, os sindicâtos de tÍâbalhadores e as entidades empÍesariais com sêde no

ente, quendo ocorrer a liberação de recursos financeiÍos, como forma de incrementaí o conÍole

social, conforme consagrado pela Lei ne 9.452, de !991, Íacultada a notiÍiceção por meio eletrônico;

l) operar, manteÍ e conservar adequadamente o patrimônio público geíado pelos investimentos

decorrentes do instrumento;

m) pÍestar contas dôs Íecursos transferidos pela CONCEDENTE;

n) foÍnecet à CONCEDENfE, a qualquer tempo, informações sobre as açôes desenvolvidas para viabilizàr

o acompanhamento e avaliãÉo do pÍocesso;

o) prever no edital de licitação e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e

setviços executados ou foÍnecidôs é da empresa contratada para esta finelidade, inclusive a promoção

de reedequações, sempre que detectadas impropriedade5 que possam comprometer a congecução do

objeto ajustado;

p) realizar no SICONV os atos e os procedimentos relativos à foímalização, execução, acompanhamento,

Prestação de contas;

q) instauraí processo administrativo apurâtório, inclusúe processo administrativo disciplinar, quando

constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, iíregutâridade na execução do contrato ou

gestão ,inanceira do instrumento, comunicando o fato à CONCEDENÍE;

Í) Íe8istÍâr no 5ICONVo extrato do edital de licitõção, o preço estimado pelã AdministÍação Pública pera

â execução do serviço e a p.oposta de pÍeço total oÍertada por cãda licitante com ã sua respectiva

inscÍição no cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, o termo de homologação e adiudicação, o

extíato do CÍEF ê seus rerpectivos aditivos, a Anotação de Responsâbilidade Técnica - ARÍ dos

proFtos, dos executores e da fiscalização de obías, e os boletins de medições;

s) mãnter um canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampia publicidade, para o recebimento pêla

União de manifestações dos cidadãos relacionadas ao convênio, possibilitando o registro de

sugestões, elogios, solicitaçóes, Íeclamações e denúnciãs;

t) quahdo o obieto do instrumento se referir à execução de obras de engenharia, incluir nas placas e

adesivos indicativos das obras inÍormação sobíe canal paÍe o registro de denÚncias, rêclamações €

elogios, coflforme previsto no'Manual de uso da MaÍca do Governo Federal - ObÍas' da Secíetaria de

Comunlcãção Social da Presidênciã dâ República;

u) cumprir as normes do De€reto ne 7.983, de 08/0a/2013, nas licitações que realizar paía a contratação

de obras ou serviços de engenharia com os recursos trânsfeÍidos pela União;

v) comprovaÍ o pagamento do projetô básico ou executivo, quando este ÍoÍ mela pÍevista no plano de

tÍabalho, como condição pâra a Iiberação da segunda parcelâ;

w) somente adiudicaÍ o obi€to licitatóÍio emp,eendido para consecução do convênio apÓs a Codevasf ter

deferido/aprovado o cerlame, que seÍá comunicado através de corÍespondência oficial do

CONCEDENÍE;

6
wn/w.codevarÍ{ov.!r
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x) somente daÍ a ordem de serviço para a reâlização do obieto conveniado quando houver a liberação da

pÍimeira parcela dos reeursos deste convênio pelo CONCED€NÍE, nos termos previstos no plano de

trabalho.

y) Atentar e cumprir, conforme pÍevisto no art.50 da Portarie Regulâmentado:

y.1. Os editais de licitação para consecução do obieto conveniâdo serão publicados após a assinatúra

do Íespectivo instrumento.

§ 1e Nos convênios ou contratos de Íepâsse voltados para a êxecução de obras, a publicação dôs

ediiais de licitâção para execução do obieto ficará condicionada, também, à emissão do laudo de

análise técnica pelo concedente ou mandatária.

§ 2e A publicação dos extíatos dos editais dê licitação deverá observar as disposições da

legislâção específica aplicável ao Íespectivo processo licitatóÍio, observado o disposto no aÍt. 49.

§ 3c O prazo para início do procedimento licitatório seÍá de até sessenta dias e poderá ser

prorrogado uma única vez, desde que motivado pelo convenente e aceito pelo concedente ou

mandãtária. {lnctuído pela PoÍtaria lnterminsiterial ne 558, de 10 de outub.o de 2019}

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

| - da data de asinatu13, em instrumentos celebrados sem cláusula suspensiva; ou

ll - do aceite do teÍmo de referência ou da emissão do laudo de análise técnica, em instrumentos

celebBdos com cláusula suspensiva.

5.3. Quando o(a) CONVENENTE se trâtar de consórcio público (conforme Lei ne 11.107, de 06.04.2005), os

entes que o constituíÍem são solidariamente responsáveis pelas obrigações e encarSos assumidos neste

instrumento, ou devidos poÍ foÍça dê lei ou ato normativo.

6. CúU§UIA S€rÍA - DAS CO DUTAS VEDADAS

É vedada, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do aBente, a prática das seguintes

(:. )

coÂdutâs

al

bl

c)

d)

realizaÍ d€spesas a tÍtulo de taxa de administração, de geíência ou similar;

pôgaí, . quahuer tÍtulo, seívidor ou empregado público, integrante do quadro de pessoãl de

órgão ou entidade pública da Administração DiÍeta ou lndireta, poÍ seÍviços de consultoÍia ou

assistência técnicâ, salvo nãs hipóteses previstas em leis esp€cíficas e na Lei de Oiretrizes

OrçêmentáÍia;

ôlterar o obieto do convàlio, êxceto no caso de ampliação da execução do objeto pactuedo ou

para Íedução ou exclusão de meta, sem preiuízo da funcionalidãd€ do obieto contratado;

utilizaÍ, ainda que em caráter emergencial, os recursos pâra finalidade diversa da estâbêlecida

neste instrumento, ressalvado o custeio da implemêntação das medidãs de preservação

ambiental ine.ent€s às obtas constantes do Plano de Ttabalho, quando for o caso;

e) realizar de despesas em data anterior à vi8ê

7
www.cod€vasÍ.gov.br

tc instrumento;

Rubri.â

\
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fl eíetuar pagamento em data posterior à vigência deste instrumento, salvo se expressamente

autori?ada pela autoridade competente da CONCEOENTÊ e dêsd€ que o fãto gerador da despesa

tenha ocorÍido durantê a vigência do presente instrumento;

g) realizar despesas com taxas bancárias, muitas, juros ou correção monêtária, inclusive referentes a

pagamentos ou recolhimentos íora dos pÍazos, exceto, no que se refere às multãs, se decoÍrentes

de âtraso na transfeÍência de recursos pela CONCEDENTE, e desde que os prazos para pagamento

e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;

h) transferir recursos para clubes, associaçôes de seÍvidores ou quaisquer entidãdÊs congêneres,

exceto para cíeches e escolas para o âtendimento pré-escolar;

i) reàliràr despesas com publicidade, salvo a dê caráteí educativo, informativo ou de orientação

social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracteÍizem promoção pessoal e

desde que previstas no Plano de TÍabalho;

j) executar, dar ordem de serviço ou contratàr o obiêto conveniedo sem prévle anuência dâ

Codêvâsf.

7. CúUSULA SÉnMA - DA PUBTICIDADE

como condição de eficáciã deste convênio, a CONCEDENTE providenciará a sua publicação, por

extrato, no oiário Oficial da União, no píazo de até 20 {vinte} dias a contar de sua assinaturâ, nos termos do

aít. 32, da PoÍteria tnteríniniste.ial MPoGIMF/cGU ne 424l2016.

7.1. Ao5 atos de celebrâção, alteração, liberação de íecursos, âcompanhamento da execução e a prestação de

contas deste convênio seíá dada publicidade em sitio eletÍônico específico denominado Portal dos Convênios.

7.2. A CoNCÉDENTE notificará, facultadâ a comunicação por meio eletrÔnico, no prazo de até 10 (dez) dias, a

celebração do instrumento à Assembleiâ Legislativa ou à Câmara Legislatlva ou à CâmaÍa Municipal do

CONVENENÍE. conformê o caso,

7.2.1. No caso de liberação de recursos, o prazo paÍa notificação, facultadâ a comunicação por meio eletÍônico,

será de 2 (dois) dias úteis.

7.3. A CONVENENTE deverá dar ciêncià da celebÍação do instrumento ao conselho local ou instância de

controlê social da área vinculada ao progÍama de Eoverno que oíiginou a transferência, quando houveÍ,

7.4. Em nenhuma hipótese, e €m qualquer tempo, será permitide a divulgação das ações e resultados advindos

deste convênio, por alguma das partes, sem citar explicítamente a participação em i8ual destaque, da outra,

sob pena de rescisão e imediata retÍatação da inÍrâção cometida, observadas âs pÍescrições do § 19 do an. 37

da Constatuição FedeÍal.

7.4.1, Fica vedado aos partícipes utilizar nos empreendimentos resultantes deste convêflio, nomes, simbolos ou

imagens que caracterizem píomoção pessoâl de autoridades ou servidores públicos.

8. CúUSULA OITAVA - DÂ ATTERACÂO

Este convênio poderá ser alterado mediante proposta, devidamente formalizâdâ e,iustificada, a ser

apresentada à CONCEDENTE em, no mínimo,60 ( nta) dias antes do término de sua vitência, vedada a

n-ã s-s sso,ôo,#

www..odevasf.Sov.hr
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alteração do obieto aprovado, obsêrvado o disposto no art.36 dã Portaria tnterministeÍial MPOG/MF/CGU ns

42412076.

9. cúusutA NoNA - oA UBERAcÃo pos REcuRsos

9.1. A liberação de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso previsto no Plaôo de TÍãbãlho e

guardará consonância com as metas e fases ou etapas de execução do objeto do instrumento e observará o art.

41 da Portaria lnterministerial MPoGIMFIcGü ns 4zalz016 e aplicáveis.

9.2. Para íiberação das parcelas, devem ser cumpridas as condicionantes abaixo:

ê) A liberação da primeira paícela ou parcela única ficaíá condicionada à conclusão da análise técnica e ao

aceite do processo licitatório pelo concedsnte ou mandatária;

b) A liberação das demais pa.celas, está condicionada a execução de no mínimo 70% (setenta por cento) das

parcelas liberadas ãnteriormente;

c) A conta corrente específica será nomeada fazendo-se menção ao instrumento pâctuado e deverá ser

registrada com o númeío de inscrição no CNPJ do órgão ou da entidade convênente ou da unidade executora.

d) CompÍovaçào do aporte da contrãpartida pactuada que, se Íinanceira, deverá ser depositada na conta

bancária específica do instrumento em conformidade com os prazos estàbelecidos no cronogÍama de

desembolso;

e) Situação regular com a €xecução do plano de trabâlho, com execução de no mínimo 70% (setênta por cento)

das parcelas liberadas anteriormente;

í) A tÍansferência dos recursos fica condicionada à adimplência .iunto ao CAUC, conÍorme an. 78, § 10e da Lei

13.707 /2018 - tDO 2019, câso tenha sido veriÍicada a refeÍida hipótese na assinatura do instrumênto; Em

sendo constatado que na assinatura o Municipio estãva adimplente no CAUC, nâo se aplica a condicionante;

9.3. os recursos serão depositados e geridos na conta bancária especíÍica do convênio, constante no Plano de

Trabalho, e, ênquanto não empÍegâdos na sua Íinalidade, seÍão obrigatoriamente eplicàdos:

a) em caderneta de poupançâ de instituição financeira pública federal, se a previsão de seu uso for

i8ual ou superior a um mês; e

b) em fundo de aplicação financeira de curto praro, ou operação de mercado aberto lastreada êm

titulo da dívida pública, quando sua utilização estiver pÍevista paÍa pÍazos menores.

9.4. Quando da conclusão, denúncia, rescisâo Õu extinção do instrumento, os rendimentos das aplicações

financeiras deverão s€r devolvidos à coNcEDENTE, obseÍvada a proporcionalidade.

9.5. As receitas oÍiundãs dos rendimentos da aplicação no mercado financeiro não podeíão seÍ computadas

como coatrapartide devida pelo(ã) CONVENENTE.

9,6. os recuÍsos do presente convênlo restarão suspensos enquanto não for(em) lmplementeda(sl a(5)

seguínte(s) condlção(õesl:

al Fíoieto de EtrEcnhârlâ, acompanhado de ART/CREA do en8ênheiÍo responsável pela elabordção do

pÍoíeto êspêcífico, designando a obra obieto do convênio, consoante disposiçôes dos arts. 19 e 2e, da Lêi ne

6.496, de 07.L2.1977 e da ResoluÉo CoNFEA ne 425, de 18.12.1998. por se referir à execuçâo de proietos de

PROCES$O /r l.

)e a lndicação do

4'e
obras e serviços
www.codevasí.Bov.br

de engenharia (item 9-2.19 d ão ne 463 TCU.Plenário



PM .Fo1flÀNo q,5
fl

PROCES§O o ne 59 101/2019-52

MOOALIDÂIE
àr

Miôi5té.io ReSional- MOR

PàÍneíba - COO€VÂ5Í

*€8ioÍl'l-8!5i

Íepíesentante da convenente rêsponsável pelo acompânhâmento e fiscalizaÉo da execução do obieto do

convênio e ser cêlebrado (Lei n. 8.656/93, art. 67 c/c U6), com sua respectiva ART;

b) Comprovação do êxeÍcício pleno da propriedade do imóvel;

cl Ucença amblenlal prévia, na íorma disciplinada pelo CONAMA.

9.4.1. A(s) pendência(s) existente(sl deverá(ao) ser sanada(s) até 30 dê novembÍo do êxercício seguinte ao da

assinatura do instÍumento na formâ do art.21, §79 c/c art. 24 §1e da Portaria lnterminlíerial

MPOG/MrlccU nr 424 I 2ot6.

10. CTAUSUIA DEZ - DA CONTRATACÃO COM TERCTIROS

o(A) CONVENENÍE deve fazer incluiÍ nos contratos celebrados à contã dos recursos do convênio

cláusulã que obrigue o contratado a conceder livre ace5sô aos documentos e Íegistros contáb€is da empresa,

referentes âo obieto contratado, para os servidores da CONCEOENTE e dos órgãos de contÍole interno e

exteíno (art.43 da PoÍteÍia lnteÍministerial MPOG/MF/CGU ne 42a12016]|.

10.1. O{A) CONVENENÍE está obrigado(a} a obseryar as disposições contidas na Lei Federal dê Licitaçôes e

Contratos Admlnistrativos e demêis normas federais pertinentes ao âssunto, quando do contratação de

terceiros.

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

Lei ne 10.520, de 17.07 .2@2, e do regulamento previsto no Decreto ne 5.450, de 31.05.2005, sendo utilizada

preÍeÍencialmente a sua foÍma eletrônica.

10.1.2. A inviabilidade da utilização do pregão na foÍma elerônica dêveÍá ser devidamente rustiíicada pela

autoíidade competentê do(a) coNVENENTE,

10.1.3. As atas e as informações sobre os participantes e respectivas propostas dâs licitaçÔes, bem como as

informaçôes referentes às dispensas e inexigibilidades, deverão ser registradas pelo(a) CONVENENTE no

srcoNV.

11. CúUSULÂ ONZE - DOS PAGAMENTOS

Os recuísos deverão ser mantidos na conta bancária especiÍica do convênio e somente podêrão ser

utiliaàdos para pagamento de despesas constantes do Plâno de Trabalho ou para aplicação no mercado

Íinanceiro, nas hipóteses pÍevistas em lei ou na PortaÍiô lnterministerial MPOG/MF/CGU ne 42412016, no

câpítulo lll, an. 52 e demais aplicáveis.

11.1. Os pagamentos à conta do presente convênio deveíão ser Íealizados exclusivamente mediante crédito na

conta bancáriâ de litularidade dos fornecedores e pÍestadoÍes de serviços,

11.2. Aotes da realizâção de cada pagamento, o(a) CoNVENENTE incluirá no SICONV, no minimo, as seSuintes

inÍoímaçóes:

a) a destinação do recuÍso;

bI onome"C P, ou cPF do foínecedor, quãndo foÍ o caso:

c) o contÍâto a que se refere o pagamento Íealizadoj

d) a meta, etapa ou fase do Plano de TÍabalho Íêlativa ao paSamento; e

e) lnfor
rârwsr.codevasf {ov.bÍ

mação das notas Íiscais ou documen tábeis.
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11.3. Éxcepcionalmente, medianle mecanismo que permita a identificaçâo pela instituição Íinanceira

depositáriâ, poderá ser realizado no decoríer da vigência do instÍumento, um único pagamento por pessoa

física que não possua conta bancária, até o limite de RS 1.200,@ (um mile duzentos reais).

11.4. Para obras de engenharia com valor superior à RS 10.000.000,@ (dez milhôes de reais) poderá haver

liberação do repasse de Íecursos para pagamento de materiais ou equipamêntos postos em cántêiro, que

tenham peso significativo no orçamento da obía conforme disciplinado pêla CONCEDENTE, desdê que:

â) seja apresentado pelo convenente Teímo de Fiel Depositário;

b) a aquisição de materiais ou equipamentos constitua etapa específica do plano de trabalho;

c) a aquisição destes tenha se dado por procedimento licitatório distinto do da contratação de seÍvlços de

engenharia ou, no caso de única licitação:

c.1) haja previsào no ato convocâtório;

c,2) o percentualde BDIâplicâdo sobre os matêriais ou equipamentos tenha sido menor que o prâticado sobÍe

os servlços de engenharia;

c.3) haia justificativa técnicâ e econômica para essã foíma de pagamento;

c,4) o íornecedor apresente gaÍantia, como carta fiança bancária ou instrumento congênere, no valor do

pagamenlo pretendido; e

d) hâja adequado armazenamento e guarda dos respectivos materiais e equipâmentos postos em canteiro.

12. CúUSUTA DoZE - Do ACoMPANHAMENTO E DA FISCATIZACÃO

A execução deste convênio será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a Íegularidade dos

atos praticados e a plena execução do objeto, responderdo o(a) CONVENENTE pelos danos câusados a

teÍceiros, deEoÍrentes de culpa ou dolo na execução do pÍesente convênio, devendo sêr observado o Capítulo

lV, art. 53 da Portaria lnterministerial MPOG/Mf/CGU ne 424/2016 .

12.1. o(A) CONVENENTE obriga-se a ãssegurar o livre acesso dos servidoÍes da CoNCEDENÍE e os do controle

interno do Podeí Executivo Federal, bem como do Tribunal de Contas da União aos processos, documentos,

lnformaç6es referentes à execução do presente convêoio, bem como aos locais de execução do seu obieto.

12.2. A execução do convênio será acompanhada por um r€presentante dã CONCEDENTE, especialmente

designado e Íegistrado no SICONV, quê anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à

consecução do objeto, adotando as medidãs necessáÍias à re8ularizaÉo das falhas observadas.

12.2.1. A CONCEDENTE deverá registrar no SICONV os atos de âcompanhamento dâ execução do objeto,

confoíme dispostô no ârt. 4s da Portâria lnterministerial MPOGIMFICGU ne 42412016.

12.3.2. A CONCEOENTE, no exercício dâs atividades de fiscalização e acompanhamento da execuÉo do obieto,

poderá:

a) valeÍ-se do apoio técnico de tetceiros;

b) dêtegaÍ competênciâ ou Íirmar parceÍiãs com outros órgãos ou entidades que se siluem próximos

ao localde aplicação dos Íecursos, com talfinalidade; e

c) reorientar açôes e decidir quanto à

na execuÉo do lnstrumênto,
wrv.codavdf.tov.br

o de iustificativas sobre impropriedades id€ntificadas

ne 59.580rO
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12.3. No acompanhamento e fiscalização do objeto seíão veÍificados:

a) a comprovação da boa e regulaí aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável;

b) a compatibilidade entre a execução do objeto, o gue Íoi estabelecido no Plano dê Ííâbêlho, e os

desembolsos e pagamentos, conforme os cíonogramas apÍesentados;

c) â regularidade das infoÍmações registradas pelo CONVENENTE no STCONV; e

d) o cumprimento das metas do Plano de TÍabalho nas condiçôês estâbelecides.

12.4. A CONCEDENTE comunicaÍá ao(à) CONVENENIE e ao inteÍveniente, quando houver, quaisquêr

irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem têcnica ou legal, e suspenderá

â liberação dos recursos, íixando prazo de 45 (quarenta e cinco) dias paÍa saneamento ou apresentação de

informações e esclarerimentos, podendo seÍ prorrogado por igualperíodo.

12.4.1. Recebidos os esclaÍecimentos e informaçÕes solicitâdos, a CONCEDENTE disporá do pÍazo de

45 (quôrenta e cinco) dias paÍa âpreciá-los e decidir quanto à âceitação dâs justificatlvas apresentadas, sendo

que a apreciação fora do prazo p.evisto não impli(a aceitação das justificãtivas apresentadas.

12.4.2. Caso as justificativas não sejam acatadas, a CONCEDENTE abrirá pra:o de 45 (quarenta e cinco) dias

parã o convenênte regulaÍizaÍ a pendência e, havendo dano ao eÍáÍio, deverá adotar as medidas necessárias ao

respectivo ressârcimento.

12.5. A utilizaçâo dos recursos em desconformidade com o pactuado no instrumento ense]aÍá obÍigação do

CONVENENÍE devolvê-los devidômente atualizâdos, conÍorme exigido para a quitação de débitos paÍa com a

Fazenda Nacional, com basê na variâção da Taxa Referencial do Sistema Espêcialde Liquidação e de Custódia -

SELIC, acumulade mensalmente, até o último dia do mês anterioÍ ao da devolução dos recuÍsos, acrescido esse

montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da devolução dos Íesursos à conta única do Íesouro-

12.6. Nos termos do art. 54 da Portaíia lnterministeÍial MPO6/MÍ/CGU nc 424/2016, a exêcução físicâ do

obieto pactuado será acompanhada pela coNcEDEt'lTE, com nomeaÉo de um Íiscal por oeterminação do

Superintendentê Regioral e Íetlstrado no Slcortlv, que ferá, no mínimo, tÍês visitas à obÍa, para fiscallzação

em campo, além da avaliação técnica do proieto, bem como para:

a) Contato com os responsáveis pelo convênlo ê pê9soal para acompanhamento em cempo;

b) Registro íotogáfico dos serviços, mâteriais, 9lâcas, pontos de têfeÍência etc;

c) Gêotrêferençlamento dos locãis de execuÉo, caminhamentos etc;

d) contato com beneÍicláÍios,/comunidade/produtores com vlstas âo levantamento de inÍormaçóe e

nível de sâtisíação quanto ao obietivo do atendlmento.

13. CúUSULA TREZE - DA GLOSA DE DESPESAS

Serão glosadas as despêsas porventuÍa realizadas em desecordo com as Íinalidades deste convênio e

as decorrente

fora do prezo.

s de multas, juros ou coíreção monetári tes a pagamento ou recolhimento eÍetuados

Re8ional -
PR0CESS0 aolsc §\
Plú .FOLHAN'

www,.odêvaÍf.gov,bí
12

N
\

\,


