
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO },IÂRANHÃO

CNPJ: 06.125.389/000r-88

A Prefeihra Municipal de São Bernardo situada na Pça Bernardo coelho de Almei
nr 862 - Cêntro - São Bemardo/MA, através dâ Comissão Permanente de Licitação, insútuí
por Portaria do Poder Exec-utivo Munícipal, no 003 de janeiro de 2020, torna pírhlico,
conhecimento dos interessados que, de acordo com as Leis Federal no 8,666, de 2l de jurüo
1993 e suas alterações introduzidas pela Lei no 8.883, de 08 de juúo de 1994, reali
Procçsso Licitatório, na modali.lade TOMADA DE PREÇO, no tipo MENOR PREÇ
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, paÍa contrdação de empresa especializada
Paümentaçâo Asfáltica, no mrmicípio de São Bernardo/MA descritos no item I . deste Edital

O recebimento da documentação dar-se-á no endereço aaima" até as 14:00 horas
dia 17 de agosto de 2020, quando sená dado inicio à úeúura dos envelopes de "Habilitaç
Proposta-s" .

l.Do Objeto:
O objeto da Licitaçâo t! a escolha da(s) proposta(s) mals vantajosa(s) para executar

serviços de Pavimentação Asfática no mrmicipio de Sâo Bernardo/I4A, de acordo com
pia-niihas an anexos.

2. Dos',r'ERrltos Dr]$r]r,'DRôNclA: lr()§' r'DRluos DE Rrlr,'$RÊNCrA:
despesas decorrentes da contratâçãô dâ presente licitaÇão correÍão por conta de Recurs
CODEVASF .COMPANHIÀ DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO. N" / ANO
PROPOSTA: Os3954 l2ol9. CV N' 89676920 19.

Dotaçâo Orçamantária:
O2-Poder Executivo
O5-Secretaria Municipal de Infra Estrutura_e Serviços Urbanos
15.451.0780.1007.0000 - PAVTMENTAÇAO DE VIAS URBANAS
449051.00 - Obras e Instalações

2.3. PRAZO DE VALIDÂDE DAS PROPO§TAS E VALOR:
Propostas no mínimo 60 (sessenta) dias comidos, contados da data prevista para abertura dos

envelopes.
Valor: R$: 2.865.000,00 ( dois milhões oitocetrtos e sessenta e cinco rnil reais)

uDlltA.L'r'oMArrA DU PRBÇ() N" U{'|/Zú2(F CPl,
PROCESSO ADMINISTRATTVO N' 2O2OOTOOs{PL-PMSB

3. CONDIÇÔESDEPARTICIPAÇÃO
3.1- Poderão participar desta Licitação empresss que estejarn deüdamente cadastradas

Preleitura Municipal de SÃO BERNARDO e que âtendún às condições e, na fase

HabititaÉo comprovem possuir os requisitos necessários à qualificaçâo, estabelecidos
Edital

3,2.- O Edital poderá ser consultado gratuitamente ou adquirido na sala da Conl
Perrnanente de Licitação, situada Pga Bernardo coelho de Almeida 862 - CeÍrtÍo - S

Bernardo-Ma e está à disposição dos interessados no endereço supr4 de 2o a 6" feir4 no h
das 08:00 rásl2:00 horas, onde tanbém poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais, custo

Edi$l: 002 R.ESI.íAS DE P.{PEL Â-4., na sede Ca Prefeit'.:.ra municipal.

4. IMPEDIMENTOS
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PREFEITURA TIIUNICIPAT DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARAiI}iÃO

CNPI: 06.125.3E9/ü,O1-88

4,1. É vedada a participação de consórcio de empresas.

4.2. E vedada a pa:ticipaçâo de pessoa fisica.

4.3" r'Nâo será habilitada a ÊmpÍesâ que teúa sido rleçlara<la inidônea pela Arlmini
Pública Estadual, Municipal ou Federal, ou que esteja cunprindo suspensâo do dtreito de
e de contrataÍ com os Orgãos da Administração Publica Mrmicipal.

4.4 Não poderão paÍicipar da presente licítação as empresas das quais servidor do Municí
seja geÍente, acioÍrist4 controladoÍ, ÍesponúvÊl técnico ou subcontratado.

4.5 - cuja falência teúa sido deçretadq eÍn concuÍso de credores. em dissolução, em liqui
e em consórcios de empresaq qualquer que seja sua forma de constituiçâo;

4,6 - empresas que não tenham o CNAE (Classificagão Nacional de Atividades Econômi
compativel com o objeto da licitação

5. DÂ'TA T] LOCAL D[, RECEBIMENTO
5.1. As 14:00 horas do dia 17 de agosto de 2020, a Cornissão Permafl€nte de Licitação na
da Comissão PermaneÍte de Licitação, situada Pça Benrardo coelho de Akneida 862 - Centro
São Bemardo-Ma" serâo recebidas as documentaçÕes relativa à habilitação e propostâ,
como dará inicio à abertura dos envelopes da presente TOMADA DE PREÇO. Oco
feriado ou ponto facultativo na data da licitação, será a mesÍna realizaÀa no primeiro dia
subseqüente, no mesmo local e honínio.

6.DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
6.1. Os licirantes deverão apresentaÍ toda a documentação de Habilitação e Proposta de
no dia, hora e local cita<los no preâmbulo deste e<lital, ern 02 (dois envelopes lacra<los

invioláveis, em cuja paÍte extema, alern da razão social e endereço, este.ia escrito):

INVELOPE N" 0l - com as seguintes indicações na paÍe externa:
PREFETTURA MLINICIPAL DE SÃO BERNARDO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pça Bernardo Coelho de Atneida 863 - Centro - SÃO BERNARDO-Ma
TOMADA DE PREÇO n" 0ü812020- CPL
'DOCUMENTAÇÃO Or Henn-rreÇÃO"

ENVELOPE N" 02 - Com as seguintes inücações na parte externa:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pça Bemardo Coelho de Atmeida 863 - Centro - SÃO BERNARDO.Ma.
TOMADA DE PREÇO n'0081202G-CPL

.PROPOSTA DE PREÇO"

6.2, 4 _ DO CREDENCIAMENTO

6.2.4.1 No local, data e hora iudicados no preâmbulo deste edrtal e na presença da
da CPL, seni realizado o c.redencianento do interessado ou s&u repÍesentânte legal. Para
obrigatotiamentg será necessária a apresentação dos seguintes documeotos:

6,2,4.2 -- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor. acomparfiado
aiteraçzroraditivo eventuai da geréncia da sociedade, e demais que se achar peúinente, ou
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constih-rtivo consolidado, devidamente registrado, em se tÍatando de sociedades comerciais,
no caso de sociedâdes por açõss, acompanhado de docunentos de eleigões de
adrninistradores, quando o licitatrte for representado poÍ pessoa que sstatutariamente
poder para tal, compÍovando esta capacidade jurídica:

6.2.4.3- Procuraçâo particular ou carta de credenciamento, com firma reconhecid4 podendo
utilizado o modelo anexo a este edital, estabelecendo poderes para representaÍ o licitante
praticar todos os dernais atos inerentes a TOMADA DE PREÇO.

6.2.4.4 - Comprovar o seu enquadramento como Microeinpresa ou Empresa de Pequeno
rnEdiantc aprescntação dc Cortidão expctiitia pcla Jtrnta Comercial, nos tcrlrros «la Insü
Normativa no 103 de 30 de abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registr o
Comercio - DNRC, exigida somente para microempresa e empÍesa de pequeno porte qus
intenção de compÍovar seu enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se bene
do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na
Complunentar no 123. de 1411212006, COM DATA DE EMISSÃO A PARTIR DE MAIO
2018.

6.2,4.5 Para fins de confinnação de poderes para subscrevê-lq ou ainda cópia de tlaslado
procuração por instmmento públim, na hipótese de representação por meio de prepostos;

6,2,4.6- O repÍesentante da licitante presente à sessâo deverá entregaÍ a Presidente da CP
docunento tie credenciamento juntamente com a respectiva cédula de identtdade ou equivai
e CNPJ da empresn atualizado, bem como a declaação de atendimento aos requisitos
habilitação, em separado dos envelopes "Proposta de Preços" e *Documentos de l{abilitação"

6.2.4.7 - Os documentos necesúrios ao credenciamento poderão ser apresentados

original, os quais farão parte do proc€sso licitatório, por qualquer pÍocesso de cópia desde

autenticâda por caÍtório competentq ou conferido por membros da equipe de apoio, inclusi
Presidente da CPL no decorrer da sessão de licitação, ou publicação em ótgão da imp
oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade;

6.2,.4-8 - A çada licitante que partrcipar do certane será permrtido somente um represen
para se manifestar em nome do representado, desCe que autorizado poÍ docuÍnento
habilitâção legal, vedada à paticipação de qualquer interessado representando mais de
licitante.

6.2,4.9 - A não apresentaçâo ou incorreção de qualquer documento de crcdenciamento, b

assim o não compeecimento do liciiante ou de seu Íepresentante legal à sessão, inviabili
participação do (s) licitânte (s) no ceÍâme. Neste caso, o (s) portador {es) dos envelopes
(ão) assistir apenas colno ouvinte (s), não podendo rubricar documenos ou fazer qualq
obsen'agão em ata ou mesmo de se manifestaÍ ou interferir no desenvolvimento dos habal
ressaltando que quando a documentagão de credenciamento estiver', por lapso, dentro
quaisquer dos envelopes (l ou 2), o respectivo envelope será entregue ao licitante que es

autorizado a abriJo e retirá-la lacrando-o em seguid4 utna vez que citâdo document
enconEa no recinto, com o intuito de ampliar a disputa;

6.2.4.10 - recomeflda-se que todos os representantes dos licitantes peÍmaÍIeçarn na sessào

conclusão dos procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência
direito ao recurso.
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PREFEITURA MUNICXPAT DE SÃO BERT{ARDO
ESTADO DO MARÂI\iHÃO

CNPJ: 06.125.389/00O1-88

6.2,4.11 - Após o credenciamento, a Presidente da CPL declarará a abeúuÍa da sessão e
mars serão admitidos ncvos proponentes.

6.2.4,72 - Credencial de rspÍesentarte do licitante com a respecriva qualificação civil, junto
Comissão Pe,rmanente de Licítaçâo - CPL, a ser eolÍeglle separadamente

6.t - DA HAB|LITAÇÃO DOS LrCr-TANTES

6.3.1. A licitante vencedora deverá apresettâÍ, obrigatoriamente. no original
devidamente autenticada ern cetório, a següinte documentação:

6,3,1.I HabilifaçõoJurídica

a) Requerimento de empresário, no caso de onpresa indiüdual;

b) Ato constitúivo. estatuto ou contrato sociaj em ügor. der.idamente registrado. em
tratando de sociedades cornerciais, e, no caso de sociedade por ações, acornpan
de documentcs de eleição de seus ad*ínishsdores:

c) Inscrição do ao constitutivo, no casô de sociedades civis, acompa,rhada de prova
diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
funcionarnento no Pais, e ao de regisho ou autorizagão para funcionamento expedi
polo órgão competentg qumdo a atividde assim o exigir.

6.3.2- A participaçao no p!€sente procedimento licitatório requeÍ a apresentaçào de toda
documentação comprobatória da necess.ída qualificação no que se refere à:

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

b) Prova de inscrição no CadastÍo de Contribuintes Federal, Estadual e Municipal, se hou
relativo ou sede da licitante, p€rtinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
ticitação;

c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio
sede da licitante, ou outra eqúvalente, na forma da lei;
c.1.) faz parte da prora Ce regula:idade pêÍa corx a Fazênda Federal:
. Certid2io Conjunta de Tributos Federais e quanto à Divida Ativa da União.

c.2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual:
r Ceúidão Negativa de Inscrição na Divida Ativa.

c,3) faz paÍte da prova de regularidade com a Fazenda Municipal
e Certidão quanto à Divida Ativa do Mutricipio
r Certidão Negativa de Débitos Fiscais relativos ao tribúo ISSQN
r Alvará de Localizagão e Funcionamento;

e) CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, com validade na data de apresentação
propostâ.
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PREFETTURA MUNICTPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MÂRANHÃO

Ci{PJ: 06.125.389/0001-88

f) CNDT - Certidâo Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimenro à
12.440n0181e à Resotuçâo Administrativa n" 1.4?02018I, expedido pelo portal do
Superior do Trabalho, www.tstjus.br/c€rtidâo, dualizado o art.29, V da Lei 8.666/93.

6.4 QUÀLTFICÀÇÃOTÉCNICA:

6.4.1. Certiíicado de Registro da empresa e de seu Responsável 'I'écnico no CREA da região
que estiver ünculado o Licitante, denúo do prazo de validade, que cornprove atiü
relacionada com o objeto da preserüe contratação (execução de serviços de paümenta
asfáltica)

6.4.2. Comprovação de possuir em seu quadro pelo meoos 0l (uÍn) profissional de niv
superior, com formaçâo ern engenheria civil, daentor de atestado(s) de responsabili
tecnica, del'idamente registradô(s) no CREA da região comp€tente, relativo(s) à execução
obras de engenharia paÍa oÍgão ou entidade da administração pública direta ou indireta,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que nâo o
iicitante (cNPj diferurte).

6.4.3. O (s) atestado(s) de responsabilidade técnica da eÍnpresa licitante deverá(ão) comprovar
execução, em resumo que tenha como objeto servigos semelhantes ao objao desta
Os serviços mais relevantes deverão ser apreserrtados atgstados técnico-profissional e técni
operacional coÍrespondentes a 50o/o de pavirnentação asfáltica realizada das quanti
desoitas ern planilha orçamerralia.

6.4.4. As empresas licitantes deveÍão apresentar quadro resumo com suas quantidades
demonstrativo das paginas onde se encontram em sua proposta de hâbilitação técnica de

atestados técdco-opeÍacional e acervos e úestados técnico-profissionais para facilitar a anali
destas docurnentações a fim de agilizaÍ o plocedfunento liçitaório.

6.4.5. O (s) responúvel (is) tecnico (os) deverão apÍesêntar atestados de capacidade técnica
CAT similares aos serviços descritos o€stÊ projeto brásico.

6.4.6. A comprovação de vinculo pÍofissionai far-se-á com a Bpresentaçâo de cópia da Cartei
de Trabalho (CTPS) em que conste â Licitante como CONTRATANTE, do Conhato Social
Licrtante em oue conste o profissional como úcio, do ContÍato de Trabalho ou de Ates

Tecnico da empresa, devidamente rogistrado no CREA da região competente, em que conste
profissional como Rgsponsável Técnico, ou, ainda, declaração de contratação fuhua
profissional detentor do âtestado apÍesentado, desde que acompanhada de Declaração

Aluência do profissional. A contrâtaqão do citado profissiolal será efetivada em data n
postsrioÍ à da assinatuÍa do contato;

6.4.?. A comprovação do profissional de Nivel Superior ser detentor de Atestado de Capaci

Tecnica poder:i se feita pela apresentação ila Certidão de Acervo Técnico - CÀT emitida pel

CREA da região comp€tsnte, podendo ser aceita Certidão de Acervo Técnico posta em Ates

de Capacidade Técnica, comprovando a eletiva realizagão das obraVserviços;

6.4.8. Licença Ambientâ|, fomecida pela Secraaria do Meio Ambiente Estadual ou Munici
corn data de validade no dia da úertura destâ licitação.

OTTTR4,S Dtr,CLARACÓES

a) Declaraçôo formal e expressa da licitante, que disponibilizará os responúv
tecnicos, mediaÍte equipe téorica, bem corno a qualificação de cada um dos membros, assi
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PREFEITURA I,IUNICTPAT DE SÃO BERilARDO
ESTADO DO MARÂT{HÃO

CNPI: 06.125.389100O1-88

como instalaçôeq rniáquinas e equipanentos considerados essenciais para o curnprimento
objeto da licitação.

Responúveis pela execução da obra:

{. 0l (um) engenheiro ciül;

b) Para a comprovação do vínculo profissional do(s) responúvel(eis) tecnico(s)/equi
técnica com a licitante deve-se admitir a apresentação de copia de Carteira de Trabalho (CTP
contrato social da licitante que demons8e a condição de sócio do profissional; ou certidão
registro e quitação de pessoa Jurídica exaedita pelo CREA deúdaÍnef,te atualizada.

A empresa contratada para execução do objeto desta licitação, somente
substituir o responsáve(eis) tecnicos) por novo(s) profissional(ais), com a previa e escri
anuência da Prefeitura Municipal, rnediante a apreseütação de acervo técnico comprovando q
possú expenência profissional equivalente ou superior

No caso de dois ou mais licitantÊs apresentaÍem atestados de um mesmo profission
como responsável tecnico como mmpÍovâÇâo de qualiÍicação técnica, todos os licitan
poÍadores desse atêstado seÉo inabíitados.

c) Declaração do licitrrte de manutenção dds) responsável(eis) técnico(s)

d) Atestado de üsita técnica fomeçido pelo saor responsável, conforme modelo

Declaração constante do ANEXO lll deste Edital, indiçensável para habilitação.

g.l) A licitante realizarii vista técnica para inforÍLagões sobre as condições que poderão afetar
os custos e o ândâmento dos se.rviços, bem como pau:a esclareclmenfos de dúvidas porventtj!â
existentes.

g.2) As Visitas devsrâo ser agendadas junto à Secre*aria Municipal de lnfraestrutur4 medi
requerimento formal da empres4 devendo ser protocolado de2' aff feira" das 08h00 a 12h00,
partir do dia 03/08/2020 até o terceiío dia irtil que antec€deÍ a abertura da licitação e

acornpanhada pelo engerheiro da Prefeitura Sr. Roberto Miarda lrite. Fone: 98 - 98329-232

para protocolo da Visita
g.2.1) Identificação da ernpresa: CNPJ, eodereço e contatos;

g.2.2) Identifrcaçao do rcsponúvel técn-ico credenciarlo da eÍnpresâ, o quâl devsrá

engenherro civil: nome completo, número do CREA, endeÍeço e telefone;

g.2.3) Certidão de registro e quitação da ernpresa oo CREA" para Íins de id«ttilicaçâo

responúvel técnico da empresa;

g.3) O representante credenc.iado pela licitante para efetuar a deverá apresentar-se munido

documurtação de identifi cação.

g.4) Na técnica não poderá o mesmo profissional representa mais de uma empÍesa.

e.5) A Prefeitura Municipal de São Bernardo fomeceÉ na mesma data da sua realização,

atestado de tecnic4 que devcrá ser anExado a documentação do cnv'elope no 0[ - Documentos

l{abilitação
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PR.EFEITURA MUNICIPAT DE SAO BERiIARDO
ESTADO DO }{ÂRANHÃO

CilPJ: 06.125.389/0001-88

e) Declaração do ücitante de sujeiçâo ao edital, na forma do ANEXO IV, de que está

acordo e so submete incondicionalrnente às disposições deste Edital beÍn como às da

Federal no 8.666/1993 e suas alterações.

f) Declaração do licitante, na forma do ANEXO VI, de que não possui, em seu quadro
pessoal, empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso

insalubre e de 16 (dezesseis) anos ern qualquer trabalho salvo na condigão de apreadiz a
dos 14 (catorze) anos, cumprindo o disposto no inciso XIO(III, aÍt.7', da Constituição F

de 1988.

6.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO.FINANCEIRA:

a) Balanço pmrimonial e dernonstrações contábeis do último exsrcício social,

exigíveis e apresentados na forma da lei, que compÍovem a boa situaçâo financeira
empresa, vedada a sua substitüção por balancetes ou balangos provisórios, podendo

atualizados. quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da propos

a.l) Serão considerados acsitos como na fonna da lei o balanço patÍimonial e
demonstrações cootábeis assirn apresentados:
o Publicados ern Diário Oficial; ou
o Publicados etn jornal de grande circulaçâo; ou
. Por fotocopia registrâda ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante; ou
o Por cópia do Lilro Dirário, devidâÍnente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante, acomparúada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de

Encen'amento; ou
o Por Sistema Público de Lscrituraçâo Digital - SPED p€rmte a Sec,retaria da Receitâ
Federal do Brasil acompan-bado do Reclbo de EntÍegê;

a-t.l) O balanço parimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por
contador ou por outÍo profissional equlvalente, devidarnente registrdo no Conselho
Regional de Contabili dade.
OBS: A licitante deve apresentaÍ junto âo balanço o Certificado de Regularidade do
Profissionai responsálel pelo Dalanço dentro do prazo de validade.

s.2) A boa situagão financefua será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor
mínimo iguai a i (unr), resuliuntcs rJa aplicar,:ão das segúúcs fórmulast

âr lY o c r Q ct Í Í, {NT F + P F âÍ.I 7 \VF i. Â :,O ll /:O P P )7 0
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a.2.1) As fórmulas deveÍão estar devidanente aplicadas eÍn rnemoÍial de úlcul os juntado
ao balanço;
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PREFEITURÀ MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO
ÊSTÂDO DO MARANHAO

CNPI: O6.125,389/0O01-88

a.3) Se necessári a a aÍualização do balanço patrimonial e do capital social, deverá ser
apresentado, juntârnsnte com os documentos em apreço, o memorial de ciádculo
correspondente.

b) Comprovaçâo de Patrimônio Líqurdo igual rru superior a l0o./o (dez por cenlo) do val
estimado da contratação.

c) Certidão negativa de falência ou concordal4 expedida pelo distribuidor da sede
pessoa jurídica, emiúda até 60 (sesssnta) dias consecutivos antes do recebimento
envelopes, quando não vier expresso o prazo de vâlidade.

6.5.T _GARÂNTIA D PROPOSTÀ
- Comprovação de garantia da proposta no valor corespondente a l% (um poÍ cento) do v
orgado pela ptefeitura. Caberá ao licitante optar por uma das seguintes modalidades de garanti
nos tennos do art. 56 da Lei 8.666193'.

I - car,rçâo e.m durheiro realizada na Tesor,raria do Municipio de São Ber:rardo, o que s

comprovado por Declaagão da SEcretaria de Finangas do Mrmicipio de São Bemardo, ou
titulos da diüda pública, devendo estes terem sido emitidos sob a foÍma escritural" medi
registro em sistema cenúalizado de liquidação e de custôdia autorizado pelo Banco Cenhal
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Miaistério
Fazorda;

II - seguro-garantia;

III - fiança ban«íria.

- O prazo de validade da garantia da proposta deverá ser de, no mínimo, 90 (noventa) dias,
contaÍ da data de úertuÍa da pres€nte lioitaçâo, sujeito à prorrogação, caso necessário;

\? - A Garantia da Proposta, pÍestada pelos proponentes, à exceçáo da prestada pela licit
vencedoÍa será devolüda ené lO (dez) dias após a data da homologa$o do resultado
presente licitação.

- À Garantia da Licitante vencedora deverá ser complementada após a assinatura do
nos termos previstos na minuta de contrato;

6.6 Os documentos exigidos deverão ser legiveis ê poderão seÍ apresentados no original
por qualquer proc€sso de ópia preúamente autenticada por Cartório competente ou p
serüdor da Comissão Pelmmente de Licitagão - CPL, medialrte a apÍesentação do
original, ou ainda por publicação ern órgão de knprenm Oficial.

6.7 A aulenticação por servidor da Comissâo Pennanente de Licitação poderá ser real
aló o dia útil anterior à data marcada para a sessão de abertura desta TOMADA DE PREÇO,
h^Íáf;^ Áq. cL à. l')la

6.8 Para a habilitaçâo, as ME e EPP deverão apreseotâÍ toda â documentação exigida q

seÍá deúdarnente confsrida pela Comissão. Havendo alguma Íeshição na comprovaçào

rBgulâ dâde fiscal e trabalhista. será assegurado o pÍtzo de 05 (cinco) dias úteis, cujo

inioial conesponderá ao momento em que o pÍoponsnte ME ou EPP for declalado vencedor

cenatne, prorrogávei poÍ iguai periodo, para a reguiaiizaçào ria docrunentaçào'
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CNPJ: 06,125,389/0001-88

6.9 DA DOCTIMI,NTAÇÃO PARA TNÍCIO DA EXECUÇÃO DI'S SERVIÇOS

No prazo máximo de i5 (quinze) dias consecutivos apôs a assinatuÍa do Cont'ato,
CONTRATADA deverá apresentar cópias autorticadas em cartório ou cópias simp
acornpanhadas dos originais dos seguintes doçumentos, enquanto condiçâo para a emissão
Ordem de Serviço e para o efetivo início das atiüdades:

a) Comprovarte de Festação da Garantia de execução

b) Anotago de Responsúilidade Técnica - ART registrada no CREA refeÍe te aos serviços
de engeúaria contratados, constando como Responúvel Técnico o profissional indicado na
Documentaçâo de Habilitação;

c) CEI - Matricula da obra no INSS;

d Licurças Ambientais necess'árias paÍa a oxecução dos serviços, quando for o caso, sm
cumprimento à legislação ambie<rtal federal, estadual e municipal ügentes

Após a urálise e aprovação dos documentos acima relacionados, o CONTRATANTE poderá
iniciar a elnissão de Ordens de Servigo.

O Cronograma Fisico-Financeiro poderá ser reüsto e aju*ado, mediante aprovação das partes

6,10 DA GÀRÂNTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA deveni apÍesentar cornprovante de prestação de garantia de 5% (cinco

cento) sobre o valor total dos serviços, observado o prazo de ate 5 (cinco) dias consecutivo

apôs a zssinatura do Contrato, mediante a op@o por uma das seguiltes úro<ialidades, son

disposto no art. 56 da Lei Federal n' 8.6ó611993:

a) cauçâo em diúeiro;
b) títulos da dívida públioa;

c) sêguÍo-gantrti q, ou

d) fiança bancária.

O prazo para âpresentação da garantia poderá ser prorrogado por igual período a critério
CONTRATANTE.

O ât".co superior a 30 (trintq) dias arrtoriza o CONTRATANTE Â promover a rescisâo tl

ContÍato por descumprimento ou Çumprimento irregular de suas cláusulas, confonne di

os incisos I e U do aÍt. 78 da Lei Federat n' 8.666/1993.

A validade da gaanti4 qualquer que seja a modalidade escolhida deverá úranger o período

exeolçâo dos serviços meses.

A garautia ern dinheiro deverá ser depositada em banco oficial, em conta especifica

coÍreçâo monetária a ser infonnada pela Administração, ern favor do CONTRATANTE'

A earan tia em Títulos da Díüda Públiça deveú ter sido ernitida sob a fonna escritural, medi

regr sho em sistema centralizado de liqúdaçao e de custódia autorizado pelo Banco Central
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A garantia na modalidade seguro-garantía deverá ser feita mediante entrsga da coln
apoüce emitida por entidade em firncionarnento no país, em nome do Municipio de S
Bemardo, cobrindo o risco de quebra do Conhato.

A garamtia na modalidade fiança bancâ-ia deverá ser fomecida por un banco localizado
Brasil, corn cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidadq de inalienabilídade e
irrevogabilidade.

O número do Contralo Administrativo dwerá constar dos instrumentos de garantia ou seguro
serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.

A garantia assegurar4 qualquo que seja a modalidade escolhida o pagamento de:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do Contrato e do não adimplernvrto das
obrigações nele prwistas;

b) pÍejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiro, decorentes de culpa ou do
durarte a execução do Contrato;

c) multas moratórias e pmitiyas elicedas pela fiscali"ação à CONTR-A.T.a-D.A;

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdencirárias de qualquer natuÍezq não adimp
pela CONTRATADA, quando couber.

O CONTRATANTE executará a garantia na forma prelista na legislação que rege a materia.

O garantidor deverá declarar expressarnente que tem plena ciência dos termos do Edital
TOMADA DE, PREÇO e das cláusulas conlratuais.

O garantidor não é parte interessada para figurar em proc€sso adrtinistrativo instaurado pe

CONTRAI ANT E com o objetrvo de apumr prejuizos e,/ou aplicar sançôes à {ION I RAl'ArA.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obri
a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo de até 5 (cinco) diâs út
contado do recebimento da respectiva Notificação.

No caso de alteração do valor do Contrato ou prorrogação de sua ügênci4 a garantia deverá
ajustada à nova situaçâo ou rerrovad4 seguindo os mesmos parámetros determinados ne

Cláusul4 observado o prazo de aúé 5 (cinco) dias úteis, contado da dâta de âssinatua
respectivo Termo Aditivo.

A garantia será restitúda em 30 (trinta) dias, após o cumprimentÕ das obrigações con
deüdamente atestadas pela Cornissão de Fiscaliza@, quando do recebimento definitivo
serviços.

SeÍá considerada extinta a garantia:

a) com a dwoluçilo da apólice, carta fiança ou autorização para o leyantaflento de importânci

Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo MinisteÍio
Fazenda.
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depositadas em diúeiro a título de gaÍmti4 acompanhada de declaração do CONTRATA
mediante tsrmo ciÍcunstanciado, de que a cONTRATADA curnpriu todas as cláusulas
Confrato;

b) no prazo de 03 (tres) meses após o tennino da vigência do Contrato, caso a Comissão
Fiscalização não comunique a ocorrênçia de sinistros, quando o prazo será ampüado, nos term
da comuni cação.

O CONTRATANTE nâo executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das segu
lüpóteses:

a) caso fortuito ou força maior;

b) alteraçâo, sem 1névia anuância da seguradora ou do fiador. das obrigações contrahrais:

c) descr:mprirnanto das obrigações pela CONTRATADA d€corÍentes de atos ou fatos prati
pela Admini stração;

d) atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Adminisnação.

6.II DO RE,SPONSÁVEL TÉCNICO

Os serviços de engeúaria dwerão ser acompanhados pelo profissional (identificar o nome,
profissâo e no da identidade profissional), indicado na Documentação de Habilitagão da
CONTRATADA que devera constaÍ oa Anotação de Responsabilidade Tecnica ' ART
registrada no CREA, referenie aos serviços de angenharia contratados.

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

A substituiçào do profissional, durante a execução do Contrúo. será admitida:

a) nos casos excepcionais ern que se justifiquem rnotivo superveniente fora do controle raz
da empresq caso fornrito ou de força maior, regularmente comprovados e aceitos pe
AúniÍistração;

b) a qualquer tempo, nos câsos em que a Adminishação julgar que a atuação, pennanência
conrportaÍnento do profissional seia prejudicial ao bom andamento dos serviços, inconvenien
ou insatisfatórios à disciplira da repartição ou ao hteresse público, mediante solicitação
escrito com as necessárias justificativas.

A CONTRATADA deveÍá apÍesente currículo de outro prcfissional com qualificações
equivalentes ou superiores,

A CONTRATADA níro deveÍá reiündicar custos adicionais resultantes ou incidentes sobre
qualquer substituição do Responsável Técnico ou de qualquer outro mernbro da Equipe.

6.12. Proposta de Preços: O envelope n'02 deve{á conteÍ 0l (uma) via em original,
datilografada ou impressa por qualquer meio ustal, ern papel timbrado da ernpres4 deü
datada e assinada, com o seguinte conteúdo:
o Razão social, sede e núrnero da inscriÉo do CNPI do licitânte;
. Pl Lzo de validade da propost4 que não poderá ser inferior a 60 (sess€nta)
corridos, contados da data da abertuÍa da pÍoposta.
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6.t2.1 - A propost4 urna vez aberta, vinculaú o licitante, obrigando-a a executar os servi
cotados, caso lhe seja adjudicado o objeto da licitação.

6.12.2 - Pedidos de retificaçâo, poÍ eogano flo preço ou especificação do objeto da lici
somente s€rào aceitos âÍttes de abertas ali propostas, nâo sendo adrnitida a sirnples ofeÍa
descolto ou aumento de preços.

ó.12.3 - Não serão consideÍadas as proposlas apresentadas fora do prazo, bern como aquelas
contiveÍem rasuras, ernendaso borrões ou entrelinhas em suss partes essenciais de modo
ensejar dubiedade, principalmeote ern relação a valores.

6.12.4 - Constatada declaração ou doc.umertaçâo falsa, após inspeçâo pela CPL, a licitante
inúilitada ou desclassificadq confoÍme o caso, sem prejuizo de outras p€nalidades.

7-DO DrRErrO D[, PETrÇÀO

7.1 Qualquer cidadâo é parte legítima para irnpugnar edital de licitagão por irregulari
devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias üteis antes da data fixada para a úsrtura
envelopes de habilitação, cuja petição deverá ser dirigida a presidente da CPL1

7.1.1 - caberá a presidente da CPL decidir sobre a petição no prazo de a1é 3 (três) dias úteis;

7.1,2 - acolhida a petiçâo contra o ato convocatório, será designada nova data para a realizaç
do cename;

7.2 - declarado o vencedor do certtrne, qüalquer licitante poderá mmifestrÍ imediata
motivadamente a intenção de recorrer, com registro ern ata da síntese das suas Íazões, cl

the será concedido o pÍazo de 03 (três) dras úteis para a apresentagão das razões do
podendo juntar memoriais, ficando os dernais licitantes desde logo intimados paÍa apresen

contra mzões ern igual numero de dias, que começarão a correr do término do prazo

recoÍrênte, sendo-lhes assegurada ústa imediata aos autos;

7,3 - o(s) recursds), que não terá (ão) efeito sus?ênsivo, ssrá (ão) dirigido (s) à

superior, Prefeito Municipal, pot intermédio da Presidente da CPL, o qual poderá reconsid
sua decisão, ern 5 (cinco) dias úteis ou, nesse período, eacaminha lo (s) à autoridade superi
devidaÍnente informado, paÍa apreciação e decisão, no rDeslno prazo;

7.4 - o acolhimento de recurso importará a invalidaçâo apenas dos atos insuscetiveis

aproveitamento;

7.5 - decididos os ÍecuÍsos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autori
competente homologará o resultado da licitaÉo, e autorizará, respeitada a ordem
classificação e a quartidade de fomecedores.

7.6 - a falta de manifestaçào imediata e motivada do (s) Iicitante (s) na sessào importará
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitaçào pela Presidente da C
ao vencedor;

8, Do Julgamento
8.1. Habilitação
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8.1.1. O julgamento iniciar-se-á corn aberhrra dos envelopes no 01, contendo a docum
relativa à habilitação das concorrentes, a qual deverá ser rubricada pelos licitantes
pelos mernbros da comissão.

I'1.2. Agós â apreeiação dos doçumerrtos, â Corrrlssâo tleclarará habilitadas as licitantes que
apÍesentaram na foma indicada neste edital e inabilitadas as que não atenderarr as exigôncias.

8.1.3. As licitantes poderão, unanünemente, renunciar aô direito de interpor recruso. o q
constará ern ata, procedendo à úertura dos envelopes no 02. das concorrentes habilitadas.

8.I.4. Não havendo desistência do direito de recorer, na forma do subitern anterior.
Comissào PeÍmanente de Licitaçio, suspenderá a sessào, ialtando ata circunsttutciadâ
trabalhos até çntâo executados e comunicarâ por escrito, com antecedência minima de
(quarenta e oito) horas, as licitantes habilitâdas, a data hora e local de sua reaberhra. Ne
hipótese, os envelopes no 02, devidamente fechados e rubricados pelos presentes,

até que se reabra a sessão, sob a guaÍda e Íesponsabilidade do Presidente da Comissão.
As inabilitadas serão devolvidos os envelopes fechados contendo a proposta de preços.
Envelopes não reclarnados no prazo de 30 {trinta) dias a çontar da data da adjudicaçâo,
destruidos, independentemente de notificaçâo à interessada
PÍopostas

8,2,1. Ultrapassada a fase de habilitação, serão abertos os envelopes de n'02, divulgaldo
Ccmissão, aos licitoÍrtes presentes, as ccnCições c{blecidas pslos p$ticipantes habil'itad
sendo a proposta rubrícada por estes e pelos membros da CPL

8.2.2. As propostas serão aralisadas, podendo a Comissão gonvocalas licitantes p

esclarccimentos de qualquer natureza" que venham facilitar o sntendifiento das mesmas na

de julgamerto.

8.2.3. veriiiçando-se discordância entÍe o prôço unitário e o total prÊvalecel à o primeiro, sor
corrigido o pÍeço total; ocorrendo divergência enúe os valores numáicos e os por exten
predominarão os últimos. Se a licitante não aceitáÍ tais erros, sua proposta será Íejeitada.

8.2,4. As propostas que não âtenderem as condições desta licitação que ofereceÍem alt

de ofertas e cotBçõ€s não prwistas, preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis. s

desclassificadas.

8,2.5. O julgamento das propostas soÍá efçtuado pela CPL e será considerada vencedora

licitante que apresentaÍ o MENOR PREÇO GLOBAL, enhe

integÍalmÊnte as eigências contidas neste edital.

8.2.6. As vantagens rào pÍevistas neste Edital nào serào considemdas para eferto

classificaçãoi
8.2.7. Em caso de úsoluta igualdade de preços, enfe duas ou mais pÍopostas, e após obedeci

o disposto no parággafo 2'do art. 3'da Lei 8.666193, proceder-soá ao desempate, por

em ato público, para o qual, todos licitantes serão convocados.

8,2,8. Será afixado ern local de fácil acesso ao púbiico e colocada à disposição dos in
o resultado da licitaqão, cabendo as liçitantes o prazo recursal de 05 (ciaco) dias úteis,

a partir do primeiro dia útil após a divulgagão

9- Ádjudicação e Homologação
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9.I- Não havendo interposição de recurso quânto ao resultado da classificação, ou após o
julgamento com base relúório circunstanciado, cabe a Comissão adjudicani o objeto da licitaç
à vencedor4 submetendo tal decisão ao titular do óÍgão inteÍessado para homologação.

9.2. - Homologada a licitaçào, será convocada a vencedora par4 no pram de 05 lcinco)
úteis, oferecer a garantia de execução e assinar o contrato.

- O prefeito municipal poderá revogar a licitação por razões de interssse público, deven
anulá-la de oficio ou por provocação de terceiros" quando o motivo assim justificarl

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

indep€ndentemente de transcriçâo.

10.2. A Secretaria de Administração de São Bernardo dc l\,laranhãc - \,[a. com a antecedênc
de 5 (cinco) üas úteis, convocará o licitante venoedor para assinar o termo de contrato, aqei
ou retiraÍ insüurentos equival«rtes, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejüzo
suspensão temporária de participação em licitação e irnpedimentos de contrâtar com
Secretaria de Adminishação de Sâo Bernardo do Maranhão - Ma.,por prazo de até dois anos.

lOJ O prazo <ie convocaçào referido no item i0.2 poderá ser prorrogado uma vez, por ig
período, quando solicitado durante seu úânscuÍso pelâ paÍte, e desde que ocoÍÍ& m
iustificado aceito pela Secretaria de Adnrinistraçâo de São Bernardo do Maranhão - Ma.

10,4. A recusa injustificada da adjudicatri,ria em assinar o Termo Contratual, dentro do
eslabel€gido no subitem anterioÍ e de oferecer garartia de execugão, caracteriza
desateÍrdimento total da obrigaçâo por ela assumid4 acarretando o cancelamento
adjudicagão. sujeitando-a pena de suspensão temporiiria de participar em licitações e do
únpedimento de contrataÍ com a adminisüação prblica pelo prazo de até 02 (dois) anos,

em que a Prefeitura Municipal de SÁO BERNARDO, atraves da secretaria de Administraç
poderá convocar, segundo a ordem de classificação, outra licitante, mantida as cotações

ücitalte vencedora, se não preferír proceder nova licitação.

10.5. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas rnesmas condições contratuais, os acÉsci
ou supÍessões que se Íizerem necessárioq até de 25o/o (vinte e cinco por centô) do valoÍ ini
atualizado do conaato
Os preços conEatados ern decorrência da plesente licitação não estão sujeitos a reajustünento

I I - Pagamento
O pagamento seÍá efetuâdo mediante entrega da nota Fiscal devidaoente atestada pelo
competente e acompanhado da plmilha de medição dos serviços realizados autorizado
atestados pelo Fiscal do Contrato.

Neúum pagamento se fará sem â que a ernpresa adj
eventualmente aplicada.

udicatáÍiâ terha recolhido valor de

l2 - Das Sanções Administrâtivas:
12.1 Aplicam-se à prtsente licitação as sanções previstas na tri Federal no 8.666/93, atuali
rreln I ei Federa! no 8 t81/44 e Áerncic nornrac leÍ'qis s!,rlicávei-< à rrzliria.
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Não existirá qualquer vínculo jurídico entre a CONTRATAN'I-E e quaisquer
encanegados e/ou prepostos da CONTRATADA qus, como tal, tenha ou veoha ter Íelaçâo
os fomecimeÍrtos de que hala este Contrato.

12.2 O valor das multas aplicaclas será rle devidamenÍe corigido, âÍé a datâ dê seu

pagamento, e recolhido em até 30 (trhta) dias da data de sua cominação, mediante
Recolhimento Oficial.

13 - Das Dfupmiçõcs Finais:
13.1 No interesse da Prefeitura Muaicipal de SÃO BERNARDO - MA, e cúacteri
§orvcniência e opoftunirlada fica a liçiÍantc vcnccdora obrigada a âoeitüt rtas ine
condições propostas os critérios ou sugestões dos serviços que se fizerem n
observado o lirnite estabelecido na legislação pertinente.

13.2 Nos termos do Art. 48 e sem p,rejüzo do estabelecido no AÍ. 109, ambos da Lei Fed
8.666193, o descurnprimeülo de qualquer das üsposições contidas nos itens deste Edital p
ensejar a húiÍitação ou classifrcaçrio, respectivamente.

l3J Informações complementarcs ou dúvidas por paÍe da licitante intcressâda podeÍão
obtidas e esclarecidas no endereço constante no preârnbulo deste Edital, com a
Pemanente de Licitagões, e os casos omissos tambern serão resolvidos pela mesma, à luz
legislaçâo pertinente, ou submetidos por esta à autoridade superior.

13.4 Nsúura indenizaçâo seú deüda as licitartes pela elaboração e/ou apresentação
quaisquer documentos relaüvos a estâ TOMADA DE PREÇO - licitação.

13,5 São paÍtes integÍartes deste Edital:
Anexo I - Planilhas orçamentririas
A.nexo II - Minúa do Contrato
Anexo [ll - Declaagâo de Vistoria
Anexo W - Declaração Accrca de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação
Anexo V - Carta Credencial
Anexo Vl - Declaração De Enquadramento Como MiÇTo Empresa Ou Empresa De Pequ

Anexo VII - Declaraçôo de Curnprimento da Legislação Trabalhista de Meüores.

Anexo IX - Termo De Autorização/Anuência
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N'/ ANO DA PROPO.§T-A:

053954/20 r9

OBJETO:
Pavimentaçào Àsfáltica no município de São BcmardoÂ,íÂ

CARACTERIZAÇÃO DO§ INTERESSES RESíPROCO§:
O muuicípio de São Berrardo, Estâdo do Maranhào, tem uma população de 28.343 habitartes (scgurrdo dad
censo do IBGE 2018) e área de L006,920 Km,. Está localizado na Mesorregião Leste Maranhense, Mic
Parnaíba Maranhense. distaute 108 km da caoital Sào Lús.

m estimados do

ioneeiao 
Baixo

iegional, onde a

I promoção do

!ilidade ulbana,

[,, proponente c

I

;as dc péssima

PROBLEMA A SER RESOLVIDOT
Pavimentar a-s vias urbanas diminuindo as doenças Íespiratórías cm crianças, idosos e população em
imóveis: promover à acessihilidade c tráfego dos molícipes proporcionar maior inliaestÍutura para o csc

l. Valorizar os

da produçào

RESULTADOS ESPERADOS:
Apoiar a infracskuÍura urbana com a ação de Àpoio à Politicê Nacional De Desenvolvimento Urbano tem
accssibilidade, acesss à moradia e uóanização, contribuam para a qualidade de vida da população o que vcm §l'lcolltro com

mo objctiYo

CONCEDENTE:
22201

NOME DO ÓRGÃOóRGÃO SUBORDTNADO OU UG:
COMPANHIA DE DESENV- DO VALE DO SAO FRANCISCO

NOME DO RDSPON§ÁYEL:
,OAO FRANCISCO ]ONES FORTES BRAGA

CEP DO RTí
65025-470

iPONSÂYEL:ENDEREÇO DO RESPONSAVEL:
Av Alexandre de Moura, no 25 - Centro

REI,ÁÇÃO ENTRE Â PROPOSTA E OS OBJETIVO§ E DIRETRIZES DO PROGRAMÁ:
O Planejamcnto Urbano para a população com base nas açõss alinhadas Ministerio do Desenvolvimento
proposta está dirctamente relacionada com as diversas políticas públicas de infraestrutura urbana e

desenvolvimento regional e produtivo. Ao criar rnecanismos que aperlbiçoam a prestaçã.o dos serviços de
garante assim cumprir a sua parlr com a responsabilidade assim ficam caracterizadqs os interesses recíprocos
,la Uli

ICO AI,VO:
Beneficiar com o recurso destc convênio moradoles da zona urbala que atüalmente convivem com
trafc ilidadc.

1 . DADO§ DO CONCEDENTE

í]PF DO RE§PONSAVEI,:
958.45349

Relatório emitido em 24107/2020 15:35:10 ágina 1 de 7
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2 - I}ADOS DO PROPONENTE

PROPONEME:
06. r 25.389i0001-88

m0ftJ0Al }E

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
MLINIC:IPIO DF, SAO BERNARDO

L:-'"'* ---:Í-=z

ENDEREÇo JrrRÍntCO nO pnopoxÜüs:
PRACA BERNARDO COEL]IO DE ALMEIDA, 8ó3

CIDADF,:
SAO BERNARDO

IIF:
MA

CÓDIGo
MUNiTCÍPIO:
oso9

CDP:
65550000

E,A,t
Administraçào
Pública Municipal

Di
g8

D/TELEFONE:
I 137400

BANCO:
OO I - BANCO DO BRASIL SÁ

AGÊNCIA:
2826-6

CONTÂ CORRENTE;
26M60

CPF DO RESPONSÁVE,L:

002.551.ó33-71

NOME, IX) RESPONSÁVEI,i
JOAO IGOR VIFJRA CARVALHO

CEP DO R]

65560000

iSPOIiSAVEt,:ENDEREÇO DO RI,SPONSÁVEL:
RUA CELESTINO CAMARA, 155 - CENTRO

Relatório emitido em 24107/2020 í 5:35: 10 Página 2 de 7
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VALOR GLOBAL: R$ 2.868.000,00

\âLOR DA CONTRAPARTII}A: R§ -1.000,00

A|lo ValorVAI,OR DOS RE,PASSES:

2019 R$ 2.86s.000,00

RS r.000,00VÀI,OR DA CONITRAPARTMÀ FINANCE,IRA:

Rs 0,00VAI,OR DÂ CONTRAPARTIDA E,M BENS E SERVIÇOS:

RS 0,00VAI.OR DF, RENDIMENTO§ DE APLICAÇAO:

3t fi2t2019rNicro on rrycÊxcrl:
3ti12/2023FIM DE VIGÊNCIA:

2023VIGÊNCIÂ DO CONVÊNIO:

4 - DÁDOS DO EXECUTOR/'V-ALORT-§

11ú .[üLHÀ

\il§T0

Relatório emitido em 24107/2020 15:35:10 ágina 3 dê 7
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5 . PLANO DE TRABALHO

Meta n": 1

Meta no: 2

'rdereço: No município Sào Bemardor'MÁ

tse no: I

' 'Ês oessÀ{gof,so: Maio

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
CO IPÂNHIA DE DESEITV. DO VALE DO SAO FRÂNCISCO

7 . CRONOGRAMA DE DESEMBOL§O
MUn-lClPtO DE SÂO BERN^RDO

tEspeclÍiceção: Meta 0l - Elaboraçào de hojeto Tccnico Exccutivo vrsT$.-
Ilnidadc de Medida: UN QrantidadÊ: 1.0 Valorl Ís a:.s::,qr

InícioPrevisto: 3lll2l10l9 TérminoPrevisto: 3lll2l20z3 Valor GIobal: R$ 2.868.000,00

TIF: MA CIEPrMunicípio: 0909 - SAO BERNARDO 65550-000

Endereço: No municipio Sâo Bemardo,4r,íA

Etapa/Frsc n": I
Especificaçio: Meta 0l - Elaboraçâo de Projeto Tecnico Executivo

Especifrcaçio: Meta 02 - Pavimentação Asfáltica no nunicipio São Bemardo/MA

Yalor:
R$ 83.s33,98

Iníclo PÍeviúo:
1t t,t2/2019

Termino Previs
3t 2t2023

Quentidedel
I.O UN

Unidade de Mediih: UN Quantidrde; 1.0 Valor: R§ 2.784.466,02

InícioPrevisto: 31/12/2019 Término Prevkto: 3111212023 Valor Global: R$ 2.868.000,00

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

Especiflcaçõo: Meta 02 - Pavimertâçâo âsfiiltica no municipio Sâo Bemardo&íA

Quartirlade:
r .0 llN

Valor:
R$ 2.7E4.46ó,02

Início Prcvisto:
3|tu2019

Término Preüs
3t/12n023

l

MÊ§ DESEMBOLSO: Jancir.o ÁNO: 201 0

META N': 1 VALOR DA META Rs 83.446,ó0

DESCRIÇÃO: Meta 0l - Elúoração ds Projero Técnico Execúivo

VALOR DA META: RS 489.553,40META N': 2

DESCRIÇÁO: Meta 02 - Pavimentaçào Asfáltica no mumcípio §ào Benrardo/\,ÍA

PÀRCELT N': IVALOR DO REPA§SE: R$ s73.000,00

ANO: 20? 0

R§ r.146.000,00META N': 2 VALOR DA META:

DESÇRIÇÂO: Meta 02 - Pavimetrtação Asfáltica no rnunioipio São Bemardo/MA

N"r ZVALOR DO REPÀ§SE: RS 1.146.000,00 PARCEI,A

ANO: 202 )MÊS DESEMBOLSO: .§etembro

MET.4 N": 2 VALOR DA META: R$ 1.146.000,00

DESCRIÇÃO: Meta 02 - Pavimentâçào Asfítica no municipio Sào Bemardo/MA

PÁRCEI,^ N': }VALOR D() REPÁSSE: Rti L 146,000,00

R8latório emitido em 24lO7lZA20 15:.35:10 Páginâ 4 de 7
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MÊs DESEMBoLS0T Janeiro Ál\lo: 2( 120

Vf,TAN': I VALOR DA META: RS 87,18

DESCRIÇÃO: Mcta 0l - Elúorasào de hojeto Técnico Executivo

META N": 2 VALOR DA META: Rti 5 r2,62

DESCRIÇÃO: Meta 02 - Paümetrtaçào AsfáItica no município Sào Bcmardo,MA

PARCEL A, N': IVALOR DO REPASSE: RS 600,00

ANO: 2( 2{)lrÊs oEsEirrsot,so: Maio

METÂ N': 2 VALOR DA META: RS 1.200,00

DESCRTÇÃO: Mcta 02 - Pavimentaçào Asfriltica llo municipio Sào Bemardo/IvlA

\ N"r 2VAI,OR DO REPASSE; Rri t ,200,00 PARCEI.

20MÊS DESI,MBOLSO: Setemlrro ANO: 20

R§ r.200,00NÍETA N": 2 VALORDAMETA;

DE§CRIÇÀO; Meta 02 - Pâvimentaçào Asfáltica no rüricipio São BemardsMA

\ N': 3VALOR DO REPAS§E: R$ 1.200,00 PÁRCIlL,

E

Prú -t0

VI§TO:---.

Relatório emÍlido em 2410712020 15135110 Página 5 de 7
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8 . PLA:IO DE APLICAÇÃO DETALHADO

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOÍ.IDADO

9051

DESCRIÇÃO DO BEM/SERYIÇO: Meta 02 - Pavimentação Asfálticâ no municipio São Be ',iu'"do)lhá*-

lwf,NATUR"EZA DÂ AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio NATTIREZÂ DÂ

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: No município São Bemardo/À4Â VHIU: I
CDP: 65550-000 O: 0909 - SAO BERNÂRDOUF: MA }IUNI
UNIDADE: TIN QUANTIDADE:1,00 V.UNITÁRIO: V.TOTAL: R$ 2.784éó6,02

OBSERVAÇÀO:

DESCRIÇÃO DO BEM/§ERYIÇO: Meta 01 - Elaboração ile Projero Técdco Exerutivo

NATIIREZA DÀ AQUISIÇÂO: Recursos do Convênio NATUREZA DA DEsPtlSÁ: 44 r05l

ENDEI{EÇO DE LOCAIIZAÇÃO: No muuicípio Sào Bemardo/lvíA

CEP: ó5550-000 O: 0909 - SAO BERNARDOIIfiNIUF: MA
V.TOTÂI,: R$ 8.r.533,98UMDÂDE: UN QUANTIDADf,:1,00 v. m{ItÁnlo, Rs 83.533,98

OB§ERVAÇAO:

NATI.MEZ-A DA DESPES,{

Contrapartidr BeÍs e

Serviços
Rcndimento dr

Apticâçáo
Código Total Rtcursos

RS 0.00 RS 0,00RS 2.868.000.00 R$ 2.868.000,00

TOTAL GERAL: R$ 2.86E.000,00

Rêlâtório 6mitido em 24107/2020 15:35:10 Página 6 da7
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I O . DECLARAÇÃO í,,l{

rI - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLA}IO DÍ TRÁBALHO

Aprovado

Conccderrte

(Representa te legal do Órgào ou Entidade

12 - AIYEXOS

CorDprovrnt$ d€ Capacldede Téclica e Gereoclal

i.titH

I-ocal e Data

Nome do Arqulvo:

oriundos

Na qualidade de repÍesontante legrl do proponent€, declaÍo, paÍa tins de prova jrmto ao
para efeitos c sob as penas da L€i, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de
Nacioual ou qualquer órgôo ou entidade da ÂdÍninisu"ção Pâblica Federal, que impeça a
da dotações colsignadas nos orçamentos da Llnião, na forma dcste plano de trabalho.

Local c f)ata Proponcnte

dc

Pedc Dçferimento,

Í176çs^1lTl

DECLARAÇÀO DE CAPACIDADE TÉCNICÁú

Nomc do Arquivo:

Comprovação dr Contreperllda

DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA.Pdf

q



27 tO712020 Plãlâformâ +8râsil

Câdastro ãnre/Entidade

Convênros

À(onrp. e Fiscalizaçào

Protrámas

Ex€.ução

Ífc

DOCU M E NTOS ORçAMEt\tTARtO§
06.1 25.389/0001 -88 - rVUN lClPtO DE 5AO BERNARDO

Dados Básí€os Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar

LAE SPA Quadro Resumo

V síniese rjo Píoieto Âpro\rada

f. identíficação

Pro;r;lil.t
2220320190053 - 2054 - Planejamento Urbanol A??o 1D73 - Apoio ? Pol?tica Nacional de Desen
Urbano - Proponente Espec?Íico

..il)j: irl

Pavimentação Asfáltica no municfpio de 5ão BernaÍdo/MA

l«.ã,: (J.,: a rnt,rli ri,:

205/.1D71

Pi',,ír árr,.r tie I r.;t,"rlhc

15451 20541 D730001

f,'iunl(iplÍr aii) Pt Dponír rlt
SAO BERNARDO

\-/Írdigç lBa!É C{l [.4 t]ni.ipio
21 10609

Ul i11) Pr{--,por'leni€

IVA

2 . Dados do Convêrii§

N':rn ero ii: Pr0p0sid

53954t2019

h rl tlr,:ti: rio Ctlvriltlc
896769t2019

D.ri;.1 r-i8 Atsina: 
'-r 

ril

11t1?t2019

\/,1! rr 'ilob,il
R$ 2.868.000,00

t.lepa ise
R$ 2.86S.000,00

h(ps r//ms n dslarias,plalafo.rÍlamaisbrasil .gov,br/projeto.bâsicorfiivatei Indexjs'r?idPÍopo6tá= í 51 7793 114

carlà

de ReBUl.rr de

22101, aô§lF,ÀNHtÁ ü{ rJ[5tNv. Do v [ 0o sAo a!ÂÀ,(!scB

i/oJt ar

Versão

I PO/CFF

lvimerrro

I

ü*
1í

P

1

0



https://mandataria6,plataformamaisbÍasil.gov.bíproieÍo-bssicdprivate/indexjs't?idProposta:'151293 214

27!0712020

Loltir irpà ritíiir

Rf 3,000,00

Pr.r7() dc E{a,,:L(;i!,

6 meses

3. Pa ,ripantes

Proponent€

Concedente

4. QuadÍo de (omposição de krvestii-&etto

Item
lnvestimento

Descrição da
M€ta/Submetê

ELABORAçÃO

- Pavlmentáção DE PROIÉTO
EXECUTIVO

ELABORAçÃO DE Empreitada
PRoIETO por Preço
EXECUTÍVO Global

PAVIMENTAçÃO

- Pavlmentação ASFALTICA DE

vras

PÁVIMENTAçÃO EmpÍêitada
ASFALTICA DE por Prêço
VIAS Unitário

++*.S51.633-*à -JOAO

IGOR VIEIRA CARVALHO

***.958.453.** -JOAO
FRANCTSCOJONES

FORTES BRAGA

Regimê de
Execução FÍent€ dê obÍa Qtd. Und. Rep
Propoío

ssê Contr:

PRoCESS0

it0BÂ1.Í)A0

vit§T0:

Responsável Telefonê E-mail

20.000,00 M2

Plâlâfomâ +Brasl

ELABORAçÀO

DE pROJETO

EXE(UTIVO

PíI .to$tÂ

Participante Natureza
J u ríd Íca

Administração
Pública
Municipal

Razão Soclal

06.125.389/0001A8 -
MUNICIPIO DE SAO
BERNARDO

2ZO3 - COMPANHIA DE

DESENV. DO VALE OO SAO

FRANCISCO

No.
Meta/v §ubmeta

Rí
1

2

1.1

2.',|

2

20.000,00 M2

R$ 83. ,27

2.7A1
R$

3,73
R§

PAVIMENTAçÃO

ASFÁLTICA 2.141

2.865

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00c6

R$

0.00

Valor
mulado

83.533,98

83.533,98

$ 83.533,98

$ 83.533,98

R$

53,73

5. Çronogramá Físico tinânceiro dÇ Projêto

Vísão de Par(elas For Meta

Íotal Geral

Diferença do Valor Orçâdo (Proposta)

Parceta

Rg

00
Rí

No.
da

Mêta
Preço Total

No. da
Parcêla

PerG€ntual
Parcela

Percentual
Acumulado

ELABORAçÃO
DE PROJEÍO
EXECUTIVO

PAVIMENTAçÃO
ASFALTICA DÉ

vlÀs

Rg

83-533,98

Ri
2.7Ul66,O2

AGO/2020

sEr/2020

orJÍ/2020

NOV/2020

DEzt2020

lAN|2O21

$ 83.533,98

$ 83.533,98

.t

2

4

5

6

í00,00%

0,00qó

o00%

0,00%

0,009ô

1

Descrição da
Meta

oúq
lnotong



httpsJlmandatarias.phtaformamaisbrasil.gov.br/projetoáasicdprivat€/indêxjsÍ?idProposla=1517793

5im

3t4

PlaiâÍornâ +Biãsil

No.
da

Metâ

Descriçáo da
Meta

Prêço Total

{:r{}nügrama Físi.s Finar}{eir.

No. da Parcela

Parcela

AGADOZO

sET/2020

ouT/2020

N OV/2020

DEUZO20

JANi2021

Percêntuàl
Parcela

*ffiffi6§0

vlsTgo,oo%
60.00% R

100.00%

100,00% R

180,00%

100,0096 R

E

1

2

3

4

5

6

20,009ó

40,0096

40,0094

0,000Á

0,0096

0,00só

93,20

2 6,42

2.784.466,42

2.784.466,O2

2.784.466,A2

2

Í

3

4

6

Parcêla

AG 0/2020

PeÍcêntuãl
PaÍcela

22,43P/a

22,31Vi

0,029s

0,00%

38.83%

38,79Vr

0,049ó

38,83!á

38,79%

0,049(!

0,00%

0,0$ló

0,009ó

0,00%

0.00

0,0oci

0,0096

0,00%

0,0096

0,00%

0,00%

0.00%

0.00%

Pêrcentual
Âcumulado

22,33IÁ

22,3ltvô

0,02%

0,00%

51,17río

61,10%

0,06%

0,00%

100,00%

99,90%

0,10%

0,00%

100.00%
qq qÂqá

0,10gá

0.00%

100,00%

99,90%

0,10%

0,00%

100,6
99,90

0,10gó

0,00%

ValoÍ
mulado

640.427,r8

639-751,01

670,17

R$ 0,00

RI .751.2',13,59

R$ 1.752.318,51

$ 1.835,08

R$ 0,00

R$ .868.000,00

R$ .865.000,00

3.000,00

R$ C,00

RS 68.000"00

F$ 865.n00,00

$ 3.000,00

R$ 0,00

RI .000.00

R§ 5.000,00

3.00ú,00

R$ 0,ü0

R§ 000,00

R$ .86s 000,00

3.000,00

R$ 0,00

- lnvestímênto

Repasse

Contrapartida

Outros

- lnvêstlmento

Repasse

Contrapartida

Outros

- lnvestimento

Repãsse

Contrapartida

Outros

- lnvestímênto

Repasse

ContrapaÍtidã

Outros

- lnvestimento

Repâsse

Contràpartida

Outros

- lavestimênto

Repasse

Contrapãrtidâ

Outros

5ET/2020

ouÍ/2020

NOV/2020

DEU2020

JAN/2021

5

ú. Ênq{.iâdrêrílentü da pispostâ de lítervênçáÕ

lla ac jnp.rtiL-.!liila{ie e:rtre,l üorlir-}lçnlaçào 1fíp.iaà ãptÊse!'tl,reia i'ar r-orldiiõr:i e:pecííicas r1e

Iifrà a Pí+i,-!'.Jnl;l

?. aúrnfrieme{}1.êi"iúdãdÊ ia}fli Outrãs Ações

5im

A ír;n..ionàlidade piena da prop{rstà l.Cepende ÍjÊ ol:Iíos p

Jiresente í ll/l-C?
lil

Ci:)il IreÍativo. rlesr:re,;er ;: indefiriiçôes i:lo {or.r ri iaiüna,|]l€s

,§,Í.riões,-,.io aust,:tàdâs pclar

I ârla Pal A fi,(ecllíAô

ü
RlsÂ

No- da
Par(ela
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8. Situaçáa do l-iíefl(lamenro ArnbientaI

órgão emissor Datâ emlssão

SEMA Z2t}7t2o20

9. Re!ponsiiveis iÉrnictJs

VálÍdo até

22tO7 t2022

Manifesto
Ambiêntal

Dispensa

llletâ

2+AVIMENTAÇÃO ÀSFALTICA DE

Responsár.reis !érnic{r5 d€ EngeRharialAíquitetura

CPF Nom!

***,661.773.** 
JESSICA BEZERRA SERRA

liesponsáveir Técnitcs de Trabalho SoíÍel

CREA/CAU

r 1'18489950

ART/RRT

MA20200324137

Data de
Emlssáo

09t03/2020

Ativldadc

Engenharia

CPF Nome Atividade Formação órgão do

Nenhum registro encontrado.

'10. Con€lusão de Laudos

De.:co!"Ílo iorrr u Liurii..r rie /rn;ilise de Engenilarl.rtLi'\E), o ernpreend,merlo proFrosio e Viável

lustiticalivê:

::l:,i

tr,rl*Sl

hltpô://mandataíãs.platafo.mamaiEbrdsil.gov-br/pmjeto.basico,Mvaterindex jsfildProposta=1517793

^

q



Ft{ . FÚLHÂ I{O

FRCCE$90 )J
rúÔDAUCAOE

V}§TO: tt
Mãrarhense Sáo Bsmardo

l

t@
âi

Data Local: GPS GPSDãla: Locãl

3"17',01 d2'1S 47.2"W

PÀVIMENTAÇÂO ASF NA AV. PRICIPAL DA LOCALIOÁOE BIGUIBA

São Bernardo111O212020

AVIMENT

5ão Beír,âído

ASFAUCA NÀ ÀV, PR|CPÀL

i.3's .{2"í 9 47.2"W

LÔCÀLIDÁDE BICUIEÂ

\
1

GPSGPSiData Locat

São Bernardo 3" 17r 1.9|S 42.í9'47 2',Wl1t02?o20 Sào Bernardo 3.17'01.9§ 42"19',47.24v | 1,,,0*oro

RÉclsÍao rolootúFlco

-QCALIDADÊ BICUEAA NA AV, PRICIPÀL DAPAVIMENTAÇ ICA NA AV, PRICIPAL OA BICU ASFASF

I

*f

n
I



rrÉ .F0ttiÀNi

PR

VIôTO:Ê€{160 .

Leste Maranh€iss Sáo Bemârdo

l

Local: GPSDâtal Locâl GPSData

11n2m20

PÀVIMENT

São

NA RUÀ PROJ. Ol DA LOCÂLDADE

3.17'l3.SS {2.19'57.21^'

AVIMENT

3"1São gernaÍó

NÀ RUÂ PROJ, 01

3.8'S 42"í9 s7.2'W

LOCÂLIDADÉ

E

Datâ GPSaLocâl: GPS:

3.SS 42"1S'57.2',Wsão Bemardo 3'173.1 113.8'S 42'19',57.2'W | 1.,,,0*r*1110212024 Sáo Bernãrdo
, LOCÂLIDÁDENÂ BUA PBO.'. OI

U IBÂ
ASFOJ, 01 DÀ LOCALIDADE

BICTJIBA

I

i
l

I



Fíú .FÜLHÂI{'

)

W§TOr

Sáo BôrlrardoL sslE Iúaranhgrss

E

GPS GPSData Local Locâ!

'í z3"s ,1219 53.8"W

LOCALIDADE

São

ASF ICÂ NA RUA PROJ, 02 DA LOCAL|DÁDE

111A2/202A

PAVIMENT
UIBÀ

11n2n920

LICA NÀ BUA PROJ, 02

3'13.1 7í 2.:rS 42 "1 I 53.8'WSào Beínado

AVMENT
tcu{tsÀ

I

\

I

GPSGPS LocálLocal.Dãta

3"17', 2.3"S 12"19'53.8'WSão Bêmardo3.r7 12.rS 42"19'53.8"W I lrrro ^11102!2020 Sáo Bemardo
r LOCALDAOENA RUA PBOJ, 0202 DÂ LOCALIDADEASF ASPAVIIíENT

utaÀ
ÂVSrlÉNTÂ
ICUIBA

fr,



L€sle í\laranhenss

P!{ -FGTHÂ

PROCES O

Sào Bornardo
>-l
, :':7-ÍÍ

IEGtSA(O FOtO6iÁFtCO

Dala GPS Dalâ GPS

11n2t2o29 Sào Eerna.do 3"17',10.6'5 42"1 9'52.1"W 11 8oÍnardo 0. 42"19'52.4"W

AVIMENTAÇAO ASF NA RUA PROj. 03 DA LOCALIDAOE AVIMENT
ICÚIBÂ

ASF NÂ RUA PRO.J, 03 D LOCALIDÂDE
BICUIBA

Dala Looal GPS Ôata Locãl GPS

1lio2i202D Sáo Eernardo 3.17',r0_6'S 42.1E52.4"W Sáo BeÍnardo 311 0.6"s 42"19 52.4'W

PAVIMENTAÇ
BICUIBA

NÁ BUA 03 AVIMENTA AS RUÂ PROJ, 03 D LOCÀL'DAOE
BICUIBÂ

,.id

V1S10r

iG

l

ç,,*"*,

fr
I



PII .FÚIHÂN'

PROCE9SO )

W§ÍO:
Sáo Bemerdo L

iEotsrRo FotooaÁFEo

Data Locall GPS: Local GPS

11 Bern 3.18 06.9'5 42"23 46.0"W 11 Sào Bêrnado 3.1 42.23 46.0'vl

PAVIi\,{ENT NA TRECHÔ DA MA"$3.1 A A PONTE DÀ PAVIMÊNT ASF NÀ ÍRECHO DÂ 34A A PONTE DÂ
TDADE sÀo FAlriUNDcl/ sANÍo Át{tô{lo RAtiruNDô sANTc AMrôN

Local GPSI Locãl GPS

11i0zna20 São Bemardo 42"23'46.0"!v 11tO2t2020 São Bemardo 3.Í8' 9'S 42{346.0'W
AS NÂ TRECHO DA MÂ-0.14 DA NÂ THÊCHO DA

ADÉ sÃo RAIMUNDCí sAMro AMrôNlo E sÃo BAIUUNDO/ SANTO Ât.rToNro

;Flq

q,


