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qDITAL DE I-ICITAÇAO
PREGAO ELETRONICO N" OO8i2O2I

T.PREÀMBULO

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO, por meio da COMISSAO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, através de seu Pregoeira, designado por Portaria, torna
público_para conhecimento dos interessados que fará realizar o processo licitatório na modalidade
PREGAO, em sua forma ELETRONICÀ, sob o n' O0El202l (Processo Administrativo no.

20210001312021-CPL, do tipo menor preço por lote, apura$o por lote, empreitada por Preço
Global, que tem como objeto a Contração de Serviços de Reforma de prédio para adaptação como
centro administrativo ( Antigo Instituto Cônego Nestor ) e reforma de prédio para adaptação como
mercado municipal ( Antigo U.E. Nilza Coelho Lima ) de interesse da Prefeitura Municipal de
SAO BERNARDO/IÍA, que ocorrerá às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos) do dia 30 de
Março de 2021, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

1.2. O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a modalidade
Pregão, sob a égide Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuação da
Administração Ptiblica; tri Federal n" 8.666, de 21106/1993: Regulamenta o aÍ. 37, inciso XXI, da

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração híblica e dá outras
providências, sendo aplicadas ainda todas as suas alterações; [,ei Federal n" 10.520, de 17107/20O7:

lnstitui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do aÍ. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e

serviços comuns, Decreto n" 1O.O24l19 de 20 de Setembro de 20l9,Regulamenta o pregão, na forma
eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns e serviços comuns de engenharia, e dá outras

providências, e [.ei Complementar no 123, de 1411212006: Institui o Estatuto Nacional da

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela lri
Complementar n". l4'7 de 07 de agosto de 2O14, e subsidiariamente, no que couber, as disposições

da Lei n'8.666193 e suas alterações posteriores, bem como as condições estabelecidas neste Edital e

seus Anexos.

1.3. O recebimento das propostas será a partir das 08h00min (oito horas) do dia 18 de Março de

2021. O início da sessão pública será às 08h00min (oito horas) do dia 30 de Março de 2021, no

endereço eletrônico www.poíaldecompraspublicas.com.br . horiírio de Brasília - DF.

1.4. A entrega da proposta leva a paÍicipante a aceitar e acatar as n das no presente

Edital.

2.1. A presente licitaçáo tem por objeto a Empreitada por Preço Global, para a Contração de

Serviços de Reforma de prédio para adaptação como centÍo administrativo ( antigo instituto cônego

as co
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nestor ) e reforma de prédio para adaptação como mercado municipal ( antigo u.e. nilza coelho lima
) de interesse da Prefeitura Municipal de SÀO BERNARDO^4A. conforme especificações
contidas no Anexo I deste Edital.

2.2. kegáo Eletrônico com beneficiamento para as empÍesas Locais e Regionais, conforme §3" do
Artigo 48 da LC n. 12312006, com redação dada peia LC 147 12014, respeitando o previsto no §2" e
§3" do art. lu do Decreto Federal no 8.538/2015, aplicável subsidiariamente ao caso por força do
Parágrafo Único do Art. 47 daLC 123/2006, com redação dada pela LC n. 147 t2014.

3.1. Poderão participar deste Pregão:

3.1.1. Quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade
pertinente ao objeto da licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive
quanto ao item 2.2 do Edital, e à documentação, constantes deste Edital e seus

Anexos;

4. DAS RESTRTÇOES PARA PAR'TrClP4ç4q

4.1. 1. Empresas que não atenderem às condições deste Edital.

4.1.2. Empresas que estejam em concordata ou em processo de falência, sob concurso de

credores, em dissolução ou em liquidação;

4.1.3. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração hiblica.
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato
publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Mumcípio, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição. Igualmente não poderão paÍticipar
as empresas suspensas de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de SAO
BERNARDO, Estado do Maranhão.

4.1.4. Empresas reunidas em consórcio, que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias

entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;

4.1.5. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de SAO
BERNARDO, bem assim a empresa da q

responsável técnico.

ual tal servidor

4.1.6. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País

sócio, dirigente ou

DAS PARA

4.1. Não poderão participar deste Pregão:
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5.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransfeível, para acesso ao sistema eletrônico, no stte www publicas.com.br

5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da
LICITANTE ou de seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização
das transações ineÍentes ao Pregão Eletrônico.

5.3. O uso da senha de acesso pela LICITANTE é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamenre ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou a Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da seúa, ainda que por teroeiros.

5.4. Quando da participação das microempresas e empresa de pequeno porte deverão ser dotados os
critérios estabelecidos no art. 44 da Lei Complementar n" 123, de 14ll2l20ü6t lnstitui o Estaruto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais,
alterada pela Lei Complementat n". 14'7 de 07 de agosto de 2014, e Decreto Municipal N" 010/l7e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da tri n'8.666193 e suas alterações posteriores.

6.1. A licitante vencedora deverá apresentar, obrigatoriamente, no original ou cópia devidamente
autenticada em cartório, a seguinte documentação:

6.1.1 HabilitaçãoJuídica

a) Requerimento de empresário, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente rôgistrado, em
se tÍatando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações,

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades is, acompanhada de prova

ú

de diretoria em exercício:

d) Decreto de autorização, em se tratando de em a iedade estrangeira em

funcionamento no País, e ato de registro ou autoriz ão para funcionamento

5. DO C]REDT'NCI.{NIENTO

expedido pelo órgão competente, quando a atividade as o exrg[.

DA PARA rAo
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e) CeÍidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante, dentro
do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade.

f) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante,
dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade.

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

b) Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de
Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, emitida
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Federal;

c) Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa,
expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Estadual;

d) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto Dívida
Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado do domicílio ou
sede do licitante;

e) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS - CRF, emitido pela Caixa
Econômica Federal - CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de

Garantia por Tempo de Serviço;

f) Certidão Negativa da Dívida Ativa do Município de origem;

g) Certidão Negativa de Débitos do município de origem da licitante;

h) Alvará de Licença, Funcionamento e l,ocalização do estabelecimento do licitante.

ó.1.3 QualificaçãoEconômico-Financeira:

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata emitida
sede do licitante.

b) Balanço Patrimonial, devidamente registrado na Junta C
origem da licitante.

o distribuidor da

ial do Estado de

6.1.2 RegularidadeFiscal:
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6.1.4 RegularidadeTrabalhista:

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (em www.tst.gov.br), em
cumprimento àLei n" 12.44O1201l. Visando comprovar a inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

6.1.5 QualiÍicação Técnica: Cumprimento do disposto no art. II, § l" do art. 30 da
8.666193:

a) Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinenre compatível em
características com o objeto desta licitação, por intermédio da apresentação de
Atestado (s) de Capacidade Técnica, fomecido (s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado. (Documento deverá ser apresentado com data de emissão não
superior a 6(seis) meses.

b) Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e

Urbanismo), conforme as iáreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena
validade;

c) Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das
instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a

execução contratual.

d) Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de
Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região
pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participaráo da obra, que

demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de

Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem
as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação.

e) Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, as empresas poderão

declarar dispensa de vistoria se responsabilizando por quais quer prejuízos
decorrentes da não vistoriar o local das Obras.

f) A vistoria será acompanhada por servidor designado
comercial.

se fim. em horário

g) O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao blicação do Edital,
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura dos envelopes



PM. FOI}IA l_9
PROCESSO ,0rl tii;c.tt

u$0 -r
pREFETTURA MUNIcIpAL oe sÃo BERilARDo

EsrADo oo ulmrxÃo
IRAçA BERI{ARDo coELHo DE ALMETDA No 862 - cENTno - sÃo BERNARDo/MA

CNPI: 06.125.389/00O1-88

h) Para a vistoria o licitante, ou o seu repÍesentante legal, deverá estaÍ devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

6.2. Declaração assinada pelo representante legal de enquadramento ME/EPP, conforme modelo no
Anexo II.

6.3. Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na forma do § 2"
do artigo 32 da l*i Federal 8.666/93, assinada pelo representante legal do Licitante, conforme
modelo no Anexo III.

6.4. Declaração assinada pelo representante legal de conhecimento do Edital, conforme modelo no
Anexo IV.

6.5. Declaração assinada pelo representante legal da licitante de que está cumprindo o disposto no
inciso XXXII do artigo 7'da Constituição Federal, na forma da I*i n" 9.854199, conÍbrme modelo
do Decreto n" 4.3581O2, conforme modelo no Anexo V.

6.6. Declaração assinada pelo representante legal de Veracidade, a qual declara cumprir os
requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4" e 5'
do ut. 26 do decreto 10.02412019 e conforme modelo no Anexo VI.

6.7. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prÍrzo, reputar-se-ão
válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.

6.8. Em neúuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para apresentação dos documentos
exigidos para a habilitação, onde deverá cumprir as normas do Decreto 10.024119, onde apenas será

permitida excepcionalmente a inclusão de documentos que corroborem com a habilitação através de

diligência, salvo item 10.10.

6.9. As certidões expedidas pela Internet, estão condicionadas à verificação de sua autenticidade
nos sites de cada órgão emissot.

6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação dos

documentos para habilitação, a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação deverào

ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital,
autenticidade e integridade.

6.11. Serão desclassificadas licitantes que não atenderem às exigências
Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades, e dificultem o

conferir aos mesmos

presente Edital e seus

amento do Processo
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Licitatório, que discordem das Cláusulas e noÍÍnas do Edital, estando fora do prazo previsto de
Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 10024/19.

8.1. A LICfIANTE será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

8.2. Incumbirá ainda à LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

8.3. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da LICITANTE e

subsequente encaminhamento da Proposta de Preço exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
até às 07h30min (Sete horas e trinta minutos) do dia 30 de Março de 2021. (Horário de Brasília).

8.4. Como requisito para a participação no Pregão, a LICITANTE deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação
previstas neste Edital.

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de preenchimento da planilha existente

no sistema Cidade Compras, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Marca", "Vl
Unitiírio" (valor unitário), "Vl Total" (valor total) e "Prazo de entrega" (o prazo de entrega não

poderá ser superior ao constante no Termo de Referência).

8.5.1.A proposta comercial, neste momento, não deverá conter dados que identihquem
a Licitante.

8.6. Até a data prevista neste Edital para enceÍramento do recebimento de propostas, a Licitante
poderá acessar o sistema Portal de Compras Públicas para retirar, alterar ou complementar a

proposta formulada. A partir do início da sessão pública, não poderão ser alteradas ou retiradas às

pÍopostas formuladas.

8.6.1 O cronograma
propostas de preços.

8. DO ENVIO DA PROPOSTA DT] PRF] ()s

físico-financeiro com o cálculo do BDI deverá ser enviado junto com todas as

7.1. A Equipe de Apoio através de seu Pregoeira esclarece que a cotação do referido pregão far-se-á
por meio de lances em valores unitários e com apresentação da marca ofertada.

DAS
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8.7. Uma vez que a licitante seja declarada vencedora do presente pregão, esta deverá
encaminhar, pelo Portal de Compras Públicas a cópia da documentação de habilitação da licitante
vencedora no endereço htto://www.oortaldecom praspublicas.com.br/1 8/de acordo § 2" art.38 do
Decreto 10.024119, tendo como tempo limite o prazo mínimo estabelecido no decreto federal
supracitado.

8.7.1. A licitante deverá entregar à Comissão Permanente de Licitação cópia
da proposta de preços negociada e a planilha de preços em Excel com a
descrição completa do objeto ofertado, agora identificando a empresa com
todos os dados, inclusive bancários e devidamente assinada pelo seu
representante legal.

8.8. A Proposta de Preços deverá conter:

8.8.1.Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de
sua apresentação:

8.8.2. Preço Unitrírio e total, expressos em reais;

8.8.3. Especificação clara do objeto, de acordo com o Anexo I deste Edital;

8.8.4. A "Marca" do produto ofertado preço ofertado;

8.8.5. Prazo de entrega conforme definido no Anexo I: Termo de Referênciai

8.8.6. Declaração de que sua proposta compreende todos os tributos, despesas ou
encargos de qualquer natureza, resultante da execução;

8.8.7.Os seguintes dados da licitante: Razão Social, endereço, telefone/Fax, número do
CNPJ, nome do banco, o código da agência e o número da conta-corrente e praça

de pagamento.

8.9. Declaração expressa de total concordância com os termos deste Edital e seus Anexos.

8.10. Não serão consideradas as propostas com alternativas, devendo as licitantes se limitarem às

especifi cações deste Edital.

8.11. Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação conffatação, ficam as

licitantes, liberados dos compromissos assumidos.

8.12. O prazo de entrega será o estabelecido no Anexo I - Termo de
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8.13. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus
Anexos, sejam omissas, apresentem inegularidades ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento,
bem como aquelas que apresentem quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital, ou
preços e vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes.

8.14. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas
propostas.

9.1. A partir das 08:00horas (oito horas) do dia 3OlO3l2O2l terá início a sessão pública do Pregão
Eletrônico n" 00812O21, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e, após análise, início
da etapa de lances, conforme Edital.

10.1. Para o objeto licitado, haverá a disponibilidade do sistema para a formulação de lances pelas

Licitantes, cujos procedimentos são explicitados nos subitens a seguir, tendo por amparo legal
aqueles previstos no Decreto n" 10.024119.

10.2. lniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por melo
de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.

10.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de

aceitação dos mesmos.

10.4. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance por ele ofertado e

registrado no sistema.

10.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido

e registrado em primeiro lugar.

10.6. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor
do menor lance registrado que teúa sido apresentado pelas demais licitantes, vedada à identificação
dâ detentora do lance.

10.7. No caso de desconexão com o Pregoeira, no decorrer da
sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a

tiva do Pregão, o
lances.

10.7.1. O Pregoeira, quando possível, daná continuidade à sua atuação no certame, sem
prejuízo dos atos realizados.

9. ]\RI.]R'I'TIR"\ DÁ. SESSÀO

IO. !'ORN,IUI,A ]AO DOS LANCES
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10.7.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão

do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do
hegoeira aos participantes.

10.8. A etapa de lances da sessão pública transcorrer normalmente, neste processo optou se pelo
Modo de Disputa "ABERTO", ou seja, por um peíodo de l0 (dez) minutos os itens ficaram aberto
pra lances sendo que a paÍir do 8" (oitavo) minuto o sistema prorrogara o fechamento do item
pronogando o tempo de lance de 2(dois) em 2(dois) minutos consecutivos enquanto houve lance,
sem lance o sistema encerrará o item. sendo vencedor a menor oferta.

10.8. 1. O intervalo de lance utilizado para este processo é de 1.000,00 Mil reais.

10.10. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o detentor da melhor ofeÍa deverá comprovar
a situação de regularidade, mediante encaminhamento entrega dos originais ou cópias autenticadas
dos documentos de habilitação e planilha da proposta em mídia no prazo de 3 (três) dias úteis, para
confirmar a autenticidade da documentação exigida conforme o art. 26 do decreÍo 10.024119 .

l0.l l. O Pregoeira anunciará a LICITANTE VENCEDORA imediatamente após o encerramento
da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo
Pregoeira acerca da aceitação do lance de menor valor.

11.1. Na aniílise da proposta de preços, será verificado o atendimento de todas as especificações e

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

11.2. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeira divulgará o resultado de

julgamento da Proposta de Preço.

11.3. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se a LICITANTE desatender às

exigências de habilitação, o Pregoeira examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a

ordem classificação, e

11.3.1. Ocorrendo a situação a que se refere o inciso
negociar com a LICITANTE para que seja obtido

I I, IX).II.JI,(;AI\IE,NTO DAS PROPOS'TAS

melhor.

10.9. O Pregoeira ao depois da disputa de lance poderá abrir, pelo sistema eletrônico, negociação
ofertando contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para
que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação.
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11.4. Para fins de julgamento das propostas, será observado o disposto no art. 44 da Lei
Complementar n' 123, de 14112,12006l. lnstitui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa
de Pequeno Porte e altera outÍos dispositivos legais, alterada pela [ri Complementar n". 147 de 07 de
agosto de 2014, , e subsidiariamente, no que couber, as disposições da lri n' 8.666/93 e suas
alterações posteúores.

11.5. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por
item, observadas as especificações técnicas definidas no Edital, propostas acima de 507o do valor de
mercado apontada pelo sistema será rejeitada.

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitânte poderá manifestar imediata e motivadamente, a
intenção de interpor recurso, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentarem contra-razões em igual número de dias, que começa.rão a correr do término do prazo
do recorrente, sendolhes assegurada vista imediata dos autos.

12.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

12.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência <1o direito de
recoÍrer e a adjudicação do objeto pelo Pregoeira ao vencedor.

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO - MA, à Pça

Bemardo Coelho de Almeida 863, Centro, SAO BERNARDO - MA, durante os dias úteis, das

08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

13.1. O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente para homologação.

o contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis,
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

a contar do recebiment convocaçao e nas

13.3. É facultado a Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO, qu convocada não
gular no ato dacompaÍecer no prazo estipulado no sub-item 13.2, não apresentar si

assinatura do contrato ou, ainda, recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as

LICfIANTES remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções

cabíveis, observado o disposto no sub-item 11.3.

I2. DOS RECURSOS

]ÃO E CONVOC]A13. DA HONIOI,OGA ]Ao DA I,I(II'I'AN'I-E vI'NCEDORA

13.2. Após a homologação da lrcitação, a LICITANTE VENCEDORA será convocada para assinar
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13.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual peíodo, quando solicitado
pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura
Municipal de SÃO BERNARDO.

14.1. A licitante que ensejar o ÍetaÍdamento da execução do ceÍame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará
impedida de licitâr e contrataÍ com a Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO, pelo prazo de até

05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.

14.2. A penalidade será obrigatoriamente regisúada no Dirário Oficial do Estado e no caso de
suspensão de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das

demais cominações legais.

14.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:

14.3.1. Advertência:

14.3.2. lMülta por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de l07o (dez por cento),
calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as

condições pactuadas;

14.3.3. Multa, moratória simples, de O,47o (quatro décimos por cento), na hipótese de

atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor
da fatura:

14.3.4. Suspensão tempoÍária de participação em licitação e impedimento de contratar
com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

14.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou con a Administração
Pública:

14.3.6.A aplicação da sanção prevista no item 14.3.1, não

cumulativa das penalidades dos itens 14.3.2, 14.3.3 e

udica a incidência
4.3.4, principalmente,

sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega

do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas

mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no
prazo de 10 (dez) dias úteis.

OES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES14. DAS SAN

,)
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14.4. As sanções previstas nos itens 14.3.1, 14.3.4 e 14.3.5, poderão ser aplicadas
conjuntamente com os itens 14.3.2 e 14.3.3, facultada a defesa prévia do
interessado, no prazo de l0 (dez) dias úteis.

14.6. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do preço anterior, ficará sujeita às mesmas
condições estabelecidas neste Eütal.

14.7. A aplicação das penalidades pÍevistas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura
Municipal de SÃo BERNARDo.

15.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos
consignados no orçamento, classifi cada conforme abaixo especificado:

16.1. A contratação do objeto licitado será efetivada mediante Contrato, conforme minuta constante

no Anexo VII.

16.2. O contrato, que obedecerá às condições estabeiecidas neste Edital e seus Anexos, estará

vinculado integralmente à este instrumento, implicando na obrigatoriedade da licitante vencedora

em cumprir todas as obrigações e condições de execução especificadas tal e seus Anexos.

16.3 O presente Edital e seus Anexos, bem como a pÍoposta do I
faÍão parte integrante do Conffato, independente de transcrição.

A]\IENTARIA15. DA DOTÂ AO OR

1ó. DO CONTRATO

cedor deste certame,

14.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 14.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de
optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação,
comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as providências
cabíveis.

20.605.0650.1O17.OOOO - CONST. AMPL. E REF. DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO
3,3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoâ Jurídica ,
15.452.0820.1004.0000. CONST. AMPL. E REF. DE PREDIOS PUBLICOS
33.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
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17.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá
restabelecer a relação pactuada, nos termos do aÍ. 65, inciso II, alínea d, da l-ei n" 8.666193,
mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

18.1. Os serviços deverâo ser executados, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas
no Termo de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições
implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A
Contratada obriga-se a substituir os serviços que porventura não atendam às especificações, sob
pena das sanções cabíveis.

18.2. Os serviços deverão ser executados integralmente sem falhas, de acordo com as necessidades
da Secretaria Municipal e serão executados conforme ordem de serviço.

18.3. Os serviços executados deveúo ser executados no local indicado em cada Termo de
Referência-

19.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos serviços executados, após a
comprovação de que a empresa contÍatada está em dia com as obrigações perante o Sistema de

Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o
FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal dos serviços,
devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os

Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta
Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

19.2. É vedada expressamente à realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital,
em especial a cobrança banc:íria, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de

aplicação das sanções previstas neste insÍumento e indenização pelos danos decorrentes.

19.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mes

irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme ite

20.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais vidas na interpretação do
presente Edital e seus Anexos deverá ser enviado, ao Pregoeira responsável por estâ licitação,
exclusivamente no endereço do Portal de Compras Públicas wwwOortaldecompraspublicas.com.br,
até 3 (três) dias úteis anterior à data fixada no preâmbulo.

18. DOS SERVI ]OS E, EXECU tA()

I9. DO PAGAI\IENTO

20. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIIIIENTOS

encontre em situação
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ao Edital:

20.1.2. Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas as demais
empresas que tenham adquirido o presente Edital.

20.1.3.0 Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

21.1. Conforme pÍevisto no afi. 24 do Decreto 10.024119, até 03 (três) dias úteis antes da data
fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste
Pregão, sendo que tais impugnações deverão ser manifestadas exclusivamente por meio eletrônico
através do Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico,

licas. m. no prazo mencionado.

21.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeira, auxiliado pelos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação, conforme estabelecido no § l" do art. 24
do Decreto 10074119;

21.3. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização
do certame;

21.4. As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas.

21.5 As empresas que não entrarem com o pedido de IMPUGNAÇÃO do Edital no pru.o
estabelecido art.24 do DecreÍo 10024119, ou participarem do presente certame automaticamente
estão concordando com todas as cláusulas e regras pÍevista nesse Edital.

22.1. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente

de Licitação
10.520102, e
posteriores.

, com base à legislação que se aplica a modalidade P

subsidiariamente, no que couber, as disposições da ki
re sob

8.

a égide da Lei n"
3 e suas alterações

22.2. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de SAO BERNAR ito de, no interesse da
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, por
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e

2I. DA IN,IPUGNA {ODO ATO CONVOCATORIO

22. DAS DTSPoSIçOES GERAIS

20.1.1. Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de esclarecimentos verbais quanto
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22.3. A participação neste Pregão implicará na aceitação integral e irretratável de suas normas e

observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e de
recufso.

22.4. O objeto da presente licitaçáo poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no §
l" do Art. 65 da Lei 8.666193.

22.5. Não havendo Limpeza na data fixada paÍa a abertura da sessão da licitação, ou ocorrendo
qualquer fato superveniente que impeça a realizaçáo do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário
anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeira em contriírio.

22.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e a exata compreensão da
sua proposta, durante a realização da sessão pública deste Pregão.

22.'7 . Caso seja necessiíria à interrupção da sessão, os autos do processo ficarão sob a guarda do
Pregoeira, que designará nova data para a continuação dos trabalhos.

22.8. O presente Edital e seus Anexos, estarão a disposição dos interessados, gratuitarnente, na sala

da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO, sito à Pça

Bernardo Coelho de Almeida 863, Centro, SAO BERNARDO - MA, durante os dias úteis, das

08:00 às 12:00 horas e no endereço do Cidade Compras - endereço

.com.br.

22.9. O executor de outra Unidade da Federação deverá, por ocasião da execução dos serviços,
apresentar, a declaração de idoneidade da Nota Fiscal emitida pela Secretaria de Economia Finanças

ou Fazenda do Estado que haja tributado a operação.

23.1. Constituem anexos do edital e dele fazem parte integrante, independentemente de transcrição,

os seguintes anexos

23.1.1 Anexo I - Termo de ReÍ'erência
23.1.1.a) Projeto Básico e Memorial Descritivo

23. DOS ANEXOS

23,1.2 Anexo II - Modelo de Declaração de enquadramento de

suficiente para justificar tal conduta, devendo anuláJa por ilegalidade, de ofício ou por provocação
de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.



PM. FOIHA N0 c

?

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHAO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CEI{TRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/O001-88

23.1.3

23.1.4

23.1.5

23.1.6

22.1.7

Anexo III - Modelo de Declaração de inexistência de impeditivos

Anexo IV - Modelo de Declaração de Conhecimento do Edital

Anexo V - Modelo de Declaração que nâo emprega menores.

Anexo VI - Modelo de Declaração Veracidade

Anexo VII - Minuta do Contrato

SÃo BERNARDO _ ÇoD82021

UJO LIMAELIZA DOS
Pre cipal

l
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L

EDITAL DE LICITACÂO
PREGAO ELETRONICO N" OOU2O2I

ANEXO I
..TIiRIIIO DE REI.'ERENCIA*

Objeto Empreitada por Preço Global, para a Contração de Serviços de Reforma de prédio para
adaptação como centro administrativo ( antigo instituto cônego nestor ) e reforma de
prédio para adaptação como mercado municipal ( antigo u.e. nilza coelho lima ) de
interesse da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDOMA, conforme especificações
contidas no Anexo I deste Edital.

ITEM DESCRIÇAO UND QUANT V.UNT. V.TOTAL
I Contração de Serviços de

Reforma de prédio para
adaptação como Centro
Administrativo ( antigo
Instituto Cônego Nestor )

1 R$ 310.424.83 R$ 3t0.424,83

Contratação de reforma de
prédio para adaptação como
mercado municipal ( antigo
U.E. Nilza Coelho Lima ) de
interesse da Prefeitura
Municipal de SÃO
BERNARDO/MA.

und I RS: 198.064,77 R$: 198.064.77

Recurso
Financeiro

RECURSOS PROPRIOS

Dotação
Orçamentária

20.605.0650.1O17.OOOO - CONST, AMPL. E REF. DE FEIRAS. MERCADOS
EMATADOURO
3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juúdica
15.452.0820.1004.0000 - CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚBLICOS
33,m39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juídica

Visa atender a necessidade dos Serviços de Reforma de prédio paÍa adaptação
como centro administrativo ( antigo instituto cônego nestor ) e reforma de
prédio para adaptação como mercado municipal ( antigo u.e. nilza coelho lima )
a ser realizado na cidade de SAO BERNARDO/MA.

JustiÍicativa

Yigência do
Contrato

O contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de l2 meses

Prazo de
Execução

Início: Conforme Ordem de Serviço
Execução: 120 (cento e vinte) dias.

Adjudicação
Local da

Execução dos
Município de SAO BERNARDO/I44. )

^l

Por f-ote.
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VI

Serviços
Unidade

Fiscalizadora
Setor de Compras e Contratações da Prefeitura Municipal.

S oM

,t,

il,,"-* 5/L 'úJÉSUS SILVA DE SOUSA
unicipal de Administração

-,r ! r.!.r riai:

I
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EDITAL DE LICITA o

ANEXO II
DECLARÀÇÃO DE ENQUADRAMENTo ME/EPP

Ilma. Sra.

Pregoeira e demais membros da CPL
hefeitura Municipal de SÃO BERNARDO

REf.: PREGÃO ELETRÔNICO N"OO8/202I

Prezados Senhores,

nome da em CNPJ n"
sediada em (endereco comoleto) por intermédio de seu representante legal
Sr(a) _, portador(a) da Carteira de Identidade n" e

do CPF n' requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e
declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
nos termos da Lei ComplementaÍ n' 123, de 1411212006. Código do ato: 316 Descrição do Ato:
ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(.....), ....... de de 2021 .

(assinatura do representante legal da proponente)

PREGAo El,ETRoNrco N" 00tt/2021

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). a
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PRAçA BERNARDO COELHO DE AL}IEIDA Í{O 862 - CENTRO - SAO BERilARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

EDITAL DE LICITA o

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDITIVOS

Ilma. Sra.

Pregoeira e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São BernardoÀ{A

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N" oo812o2I

Prezados Seúores.

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa
(nome da emnresa) CNPJ n" DECLARA, sob as

penas da I-ei, nos termos do § 2", do art. 32, da t ei n' 8.666/93 que até esta data, não ocorreu
neúum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe.

al
a

(..... ), ....... de ................... de202l.

PRE(;.{O ELETRONICO N" 00lt/202t

",

(assinatura do representante legal da proponente)

a
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PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMETDA No 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPI: 06.125.389/0001-88

EDITAL DE LICITA o

ANEXO IV
DECLARÂÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL

Ilma. Sra.

Pregoeta e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bemardo

REf. : PREGÃO ELETRÔNICO N"OO8/202 I

Prezados Senhores.

_(endereço completo) por intermédio de seu representante legal Sr(a)

, poÍtador(a) da Carteira de ldentidade n" edo
CPF n'-, DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido Edital e seus

Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessiírias, os quais

possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, e por não impugnar o presente

Edital conforme art.24 do Decrcto 10024119 ou participarem do presente certame, Declara por fim,
que aceita e se submete à todas as condições estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de

recorrer de qualquer ação contra o referido edital. Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

_(nome da empresa)_, CNPJ no _, sediada em

(.....),.......de de 2021.

PREGAO ELETRONICo N" OO8/202I

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(assinatura do representante legal da proponente)

*



, PM - FotltA N0

PR

VISTO

U ul
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ESTADO DO MARANHÃO
PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO -

CNPJ: 06.125.389/00O1-88

EDITAL DE LICITA o

ANEXO V
DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO

INCISO XXXIII DO ART.7" DA CONSTITUTÇÃO FEDERAL

Ilma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bemardo

REf.: PREGÃO ELETRÔNICO N'OO8/202 I

Prezados Senhores,

(nome da emDresa) . CNPJ n'
sediada em (endereco completo) , por intermédio de seu representante legal
Sr(a) _, portador(a) da Carteira de Identidade n' e

tlo CPF n' DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da l-ri no
8.666, de 2l de julho de 1993, acrescido pela I-ei no 9.854, de 2'l de outubro de 1999, que não

empÍega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menoÍ, a partir de l4 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

(.....),....... de de 2021 .

(assinatura do representante legal da proponente)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

PRE(;AO ELE't'RONtCTO N' 00Ít/202l
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nRAçA BERNARDo coELHo DE ALMETDA No 862 - cetrno - sÃo BERNARDo/uA

CNPJ: 06.125.389/0O01-88

EDITAL DE LICITA o

ANEXOVI
orcr,lnlçÃo DE vERACTDADE

Ilma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bemardo

REf.: PREGÃO ELETRÔNICO N"OO8/202I

Prezados Senhores,

(nome da empresa) , CNPJ n'
sediada em (endereco completo) , por intermédio de seu representante legal
Sr(a) _, portador(a) da Carteira de Identidade n' e

do CPF n" , DECLARA, cumprir os requisitos de habilitação e que as

declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4'e 5'do art. 26 do decreto
10.024t2019.

), ....... de de2O2l.

(assinatura do representante legal da proponente)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

PREGAO ELETRONICO N" OOtt/202I

NÂR
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PRAçA BERilARDO COELI|O DE ALMEIDA No 862 - CENTRO -
CNPJ: 06.125.389/0001-88

E)ITAL DE.LTCTTAÇAO
PREGAO ELETRONICO N' OO8/202I

ANEXO VII
NIINUTA DO CON'I'RA'I'O

CONTRATO PE N' xcxxx/2021.
PROC ESSO ADMI N ISTRAT IVO N' aO2IOOOI3I2I)2I.CPL

CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
oUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MI]NICIPAL DE SÃO BERNARDO, ESTADO
DO MARANHÃO E A EMPRESA (...).

Por este instrumento particular, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO,
situada à SÃO BERNARDO - MA, inscrita no CNPJ sob o n"...........................
neste ato representada pelo prefeito municipal, Sr portador do Cédula
de Identidade n" e do CPF n' a seguir denominada
CONTRATANTE, e a empresa ., situada na
sob o no .., neste ato representada pelo ......
portador da Cédula de Identidade n' e do CPF n' , a segurr
denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente ContÍato, nos termos da Lei no

10.520102, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n" 8.666193, assim como pelas
cláusulas a seguir expressas:

Cüíusuln Primeira - DO OBJETO:
l.l. O presente contÍato tem pôr objeto a execução dos Serviços de Reforma de prédio para

adaptação como centro administrativo ( Antigo [nstituto Cônego Nestor ) e reforma de prédio para

adaptação como mercado municipal ( antigo u.e. Nilza coelho lima ) de interesse da Prefeitura
Municipal de São Bemardo/Ma.

Cáusula Segunda - DO FUNDAMENTO LEGAL:
2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n'008/2021
e rege-se pelas disposições expressas na ki n" 10.520102, subsidiariamente, no que couber, as

inscrita no CNPJ

úblico. A

obal de RS

disposições da tri n" 8.666193 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de

proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Chíusula Terceira - DO VALOR CONTRATUAL:
3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagaá à Contratada o v

- 

(...), conforme descrição dos serviços abaixo:

Item Descricão Marca Unid Quant
Preço

Unitário Total



PREFEITURA Í{UNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO
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PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA No 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Valor Total R$

20.605.0650.1017.0000. CONST. AMPL. E REF. DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO
3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
I5.452.O82O.1OO4.OOOO. CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚBLICOS
3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Cltúusula Quinta- DA VINGÊNCIA:
5.1. 0 presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de l2 meses.

Cüúusula Sexta- DOS SERVIÇOS E EXECUÇÃO:
6.1. Os serviços deverão ser executados, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no
Termo de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará
recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-
sê a substitui-r os serviços que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções

cabíveis.

6.2. Os serviços deverão ser executados integralmente e de forma ininterrupta.

6.3. Os serviços deverão ser executados no local indicado em cada Termo de Referência, no horiírio
das 08:00h (oito horas) às l2:00h (doze horas).

Chusula Sétima - DO PAGAMENTO:
7.1. O pagamento será efetuado mensâlmente, referente aos serviços executados, após a

comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de

Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o

FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de execução dos

serviços, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade

com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão

Y

vida Ativa da

neste Edital,
sob pena de

Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições F
União.

7.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da es

em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de

aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

Cüíusula Quarta- DOS RECURSOS FINANCEIROS:
4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correÍão por conta dos recursos específicos
consignados no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotações que por
ventura se fizerem necessárias, através de ordem de serviços correspondente:
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PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA I{O 862 - CEilTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPI: 06.125.389/O001-88

7.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação
irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1.

7.4. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de serviços.

Ckúusula Oitava- DA RECOMPOSrcÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO:
8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá
restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da tei n" 8.666/93,
mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

ClÍ.usula Nona - DA FISCAUZAÇÃO:
9.1. A contratante designa o senhor XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CPF XXX.XXX.XXX-XX,
para a função de fiscal do contrato para exigir o fiel cumprimento do contrato e a qualidade nos
bens ou serviços entregues, com base no termo de referência e nas cláusulas estabelecidas no
contrato.

Chúusula Décima - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
10.1. Constioem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e

da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
10.2. Constituem obrigações da Contratada:

f) executaÍ os serviços às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do presente
contrato;

II) executar os serviços, rigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas
na Clausula I - DO OBJETO e Anexo I;

III) os serviços deverão ser executados integralmente e constante no caso de provimento
ininterruptamente, no caso de manutenção sempre que requisitado conforme ordem
de serviço de acordo com as necessidades da Secretaria municipal.

lV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o

adimplemento das obrigações decorrentes deste Contrato;
V) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;
VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando

todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso

OCOITÍIM;

VII) comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior,
dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apÍesentar os

documentos paÍa a respectiva aprovação, em até O5(cinco) dias consecutivos, a partir
de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;

VIII) atender aos encaÍgos trabalhistas, previdenciários, fiscais e c

da execução do presente contrato;
orrentes

IX) manter durante toda a execução do ConÍato, em compatibilidade
assumidas;

gaçoes
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X) a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição
dos serviços executados, inclusive suas quantidades e qualidade, competindoJhe
também, a dos serviços que não aceitos pela fiscalização da Contratânte deverão ser
trocados;

XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que
porventura ocorram na execução dos serviços e o uso indevido de patentes e
registros.

10.3. Constituem obrigações da Contratante:
I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;
II) efetuaÍ o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
III) designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;
IV) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a

execução do Contrato.

CWusub Décima Primeira - DA TROCA EVENTUAL DE DOCAMENTOS:
ll.l. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de
protocolo.

11.2. Neúuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Chíusula Décima Segunda - DA RESCISÃO DO CONTRATO:
12.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante,
independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso
D(, da ki n" 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos aÍigos 77 e 78 da referida lei.

Chíusula Dácima Terceira - DAS SANÇÕES E PENALIDADES:
13.1. A licitante que ensejar o retaÍdamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará
impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO. pelo prazo de até

05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.

13.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso de

suspensão de licitar, o LICIT
demais cominações legais.

ANTE deverá ser descredenciado por igual período ,se ízo das

13.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes
13.3.1. Advertência;
13.3.2. Multa poÍ atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10 por cento),

ERNARDdISrc

calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cum
condições pactuadas;

(

f,relmente as
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impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas tes

legais e juídicos efeitos.

4
BERNA

13.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4Ea (quatÍo décimos por cento), na hipótese de
atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor
da fatura.

13.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

13.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

13.3.6.4 aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a incidência
cumulativa das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente.
sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega
do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas
mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no
prazo de l0 (dez) dias úteis.

13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente
com os itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de l0 (dez) dias
úteis.

13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de
optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de olassificação,
comunicando-se, em seguida, a Comissão Permânente de Licitação - CPL, para as providências
cabíveis.

13.6. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita às mesmas

condições estabelecidas neste Edital.

13.7. A aplicaçáo das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura
Municipal de São Bemardo/MA

Clâusub Décima Quarta - DOS CASOS OMISSO§:
14.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n" 10.5201O2, e subsidiariamente, no que

couber, as disposições da lri n' 8.666193 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de

direito.

Cüúusula Décima Quinta - DO FORO:
15.1. Fica eleito o foro da Comarca de SÃO BERNARDO, Estado do Maranhão, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrâto com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as paÍes assinam o to, que fointe Con
surtam seus

U
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SÃO BERNARDO (MA), de de 2O21.

,l

RNARDOVISTO

MANOEL DE JESUS SILVA DE SOUSA
Secretário Municipal de Infraestrutura

Contratante Contratada
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Este volume do edital na modalidade Pregão Eletrônico n" 008/2021, possui 3l (trinta e

uma) paginas, incluindo esta, numericaÍnente ordenadas.

C e de Licitação da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do
Maranhão. 21.

ELIZA ARAUJO LIMA
pal

MANOEL DE JESUS SILVA DE SOUSA
Secretário Municipal de Infraestrutura

TERIIIO DE ENCERRAN{ENTO

I
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OBRA: REFORMA DE PRÉD'O PARA ADÀPTAçÁO CO O CENTRO ADTI//'N'STRATIVO ( ANNGO i1,/,SÍIrUÍO CÔNEGO NESTOR )
FONTE DE qREçO: SiNAPI-MA EM'SSÀO 12J02/2021 ENCARGOS SOCrÁrS DESONERADOS: 85,68%(HORA) 19,33%(túÊS) - SETNFRA-CE TABELA-026-1 -
ORSE - BDt = 21,50%

11 SE/NFRÁ-CE cla7a DEMOLIÇÃO DE REVESÍIMENTO C/ ARGAMASSA M2 105,00 7,50 9,11 956,55

12 SINAPI . MA 97622
DEM1LIçAj DE ALVENARIA DE BLoco FI)RADo, DE FoRMA MANUAL,
SEM RÉAPROVEITAMENTO

M3 1,39 31,92 38,78 53,81

SEINFRA.CE c1066 DEMoLIÇÁo oE ptso ctMENTADo soBRE LÀsrRo DE coNcREro M2 43,20 19,49 23,6813 1022,98

14 SINAPI . MA 100997
cARcA. MANoBRA E DESoARGA DE ENTULHj EM cAMtNHÁo
BAS'ULANTE 6 M" - cARcA coM ES0AVADEIRA HtDRÁuLtcA (,AÇAMBA
OE 0,80 M' / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 1)

Í 12.38 3,67 4,46 55,23

M3 2,2021 SINAPI - MA 48,10 58,44 128,57
1 30M
ESCAVAçÁO MANUAL DE VALÀ COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A

SEINFRA.CE ALVENARIA DE EMBASAMENTO DÉ PEDRA ARGAMASSADA 2,BA 368,38 447,583.1 1.251,97c0054 M3

73361
CONCREÍO CICLOPICO FCK=19MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE
LÀNCAMENTO

M3 1,15 344,60 418,693.2 4B2,ss

EXEcUÇÃo DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,PARA EDIFICAÇÁo
tNsTlructoNAL TÊRREA, FcK = 2s tvtpA

95957 4,124.1 SINAPI . MA 2.295,28 2.788,77 11.483,04

ALyENARIA oE vEDAçÃo DE BLocos cERÀMtcos FURADoS NA
HoRIzoNTAL DE 9X19X,9CM íESPESSURÁ gCM) DE PAREDES coM ÁREA
LIaUDA MEN,R oUE 6M" SEM VÁos E ARGÁMÁSSA DE ASSENIÁMENTo
COM PREPARO EM BETONEIRA

5.1 87495 103,15 60,05 72,96M2

@IIXK@EITK
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e ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

e
t't0DAU

OBRA: REFORII,,A DE PRÉDIO PARA ADAPTAçÁO COMO CENÍRO ADTú'N'SÍRAT,VO ( ANT'GO 
'NSÍ'ÍUÍO 

CÓTVEGO XESTOR)

FONTE DE qREçO: StNApt-MA EM'SSÁO 12/02/2021 ENCARGOS SOCrÁrS OESONERADOS: 85,68%(HORA) 19,33%(irÊS) - SETNFRA-CE ÍABELA-026.1 -
ORSE - BDI = 21,s0%

P,U. rltr§UUnld Qu.níRefr,úrrç/o P,UniL

96370
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ÁCÁRTONADO (DRYWALL), PARA USO
tNfÊRNo, coM UMA FACE s/MpLEs E ESTRUTURA METÁL|.A coM GUTAS

S/MPLE§ sEM yÂos
248,77 49,O4 59,58 14.821,845.2 SINAPI - MA

llEvg§1fiE 70

311,30 4,47SINAPI . MA 87894

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PIIARES E VIGAS DE CONCRETO COMO
ÉM ALVENARIA DE FACHADA SFM PRESENÇA DE VÃOS. COM COIHER DE
PEDRE|RO. ARGAMASSA IRÁÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 4001. 5,43 1.690,36

M2 10,506.2 SINAPI . MA 87775 36,19 43,97 461 .69

87775
REBoco EM ARGAMASSA 7RÀÇo 1:2:8, PREPARo ME.ÀNlco coM
BETONEIRA 4OO L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA
COM PRESENÇA DE VÀOS, ESPESSURÁ DE 25 MM- AF_06/2014

M2 300.80 36.19 43,9763 SINAPI . MA 13.226,18

87273
REVESTIMENTo }ERÂMlco PARA PAREDES INTERNAS CoM PLÁcAs TIPj
ESMALTADA ExrRA DE D/MÊNsôEs J3x45 cM ApLtcADAS EM AMBTENTES
DÉ ÁREA MAIoR QUE 5M, NA ALTURA INTEIRA DAs PARE2ES

M2 10,50 51,72 62,8464 SINAPI . MA 659,82

io§f.0

95241
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, /NCLUSOS

LANÇA ME NTO E AD E N SAME N ÍO M2 43,20 20,82 25,30 1.092,967.1

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESqESSURA 2.o cM. pREpARo MEcANtco DA ARGAMASSA

43,20 25,927.2 98679 31,49 1.360,?

88,82 27,597.3 87622
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C|MENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLI.ADj EM ÁREÁs sEcÁs soaRE LÁJE, ADERIDo,
ESPESSURA 2CM.

33,s2
":{
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EMBOÇO EM ARGAMASSÁ IRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 4OO L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA
cov qRESENÇA DE vÀos, EspESsuRÁ oE 2s MM. AF_0d2014

60_fi1.ú1

SINAPI . MA

M2SINAPI . MA

M2SINAPI . MA



PM. FOI.HANO s-7
tr(úEssolt ltúÜBáz-
MODALID

V§TO 4-e ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

87251
REVES4MENTo cERÀMtco qARA ptso coM ptÀcAs Ttpo cRÉs DE
D1MENSôE9 4sx4s cM ApLtcADA EM AMBTENTES DE ÁREA MAtoR euE 1o
M2. AF 06/2014

M2 1.110,22 47,05 57,177.4 SINAPI . MA 63.471,37

RETELHAMENTo c/ ÍELHA cERÀMlcA ATE 20% NovA M2 110,00 37,208.1 SE/NFRÁ - CE 45,20 4.972,00c2200

SINAPI MA
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26,
coRÍÉ DÉ 33 CM, INCLUSO |ÇAMENTO

42,90 38,87 47.23 2.026,178.2

Ktr DE poRTA DE MADETRA qARA qINTURA, sEMt-ocA (LEVE ou MÉD|A),
PADRÁj P1PULÁR, 8Ox21OcM, ESPESSURÁ oE 3,5cM, /IENS /Nclusosr
DoBRADIÇAS, M)NÍAGEM E INSTALAÇÀ, Do BATENTE, sEM
FECHADURA - F)RNECIMENT) E INSTALÀçÃo- AF-08/2015

91320 2,00 573,26SINAPI - MA 696,5í 1.3$,42UND

ORSE 91338
Pofta de alumínio do abàrcom lambi, com guamiçâo, frxaçào com parafusos -
Íomeci fi e nÍo e in stal açào

M2 51,84 587,25 713,51 36.988 36

SINAPI MA 102193 LIXAMENT? DE MADEIRA PARA APLI.AÇÁj DE FUNDo oU PINTURA 89,04 1,12 1,36 121,09

102197
qINTURA FUNDj NtvEtÀDoR ALaulDlco BRANco EM MADEIRA
AF 01/2021

M2 89,04 12,85 15,61 1.389,9110.2

102228
qINTURA TTNTA DE A)ABAMENT) (qIGMENTADA) ESMALTE slNTÉTtco
Fosco EM MADEIRA. s DEMÁos M2 14,72 17,88SINAPI . MA 1.592,04

]T @@@
§E§!rN nnKnüTM

((

OBRA: REFORMA DE PRÉD'O PARA ADÀPTAçÁO CO'IIO CENTRO ADÚ'N'STRATMO ( ANTi/GO INSÍ/,ruTO CôNEGO NESÍOR )
FONTE DE PREçO: S//NAP'-MA EÚ//SSÁO 12n2/2O21 ENCARGOS SOCrÁrS DESONERADO& a',WÁ(HORA) 1s,33%(rrÊS) - SE NFRA-CE TABELA-O26.1 -
ORSE - BD, = 21,50%

C6dr,o §€rvr9"RaíoôBcla P.Unta dBDl Proç- íobt

,cgÊe,1rnÁ

100327

,_o ÊsoüÂoRlÁs 343 -32

9.1

PNruRA 38.18§,A'1A.0

M210.1

.€§,u
(

10.3
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u5r0 E.
OBRA: REFORMA DE PRÉDIO PARA ADAPTAçÁO CO'TO CENTRO AD'IIN'SÍRATNO ( ANT'GO INSTIÍUTO CÔNEGO NESTOR )
FONTE DE qREçO: SrrvÁp'-irÁ EÁrrssÁ o 1zo2/ito21 ENaARGoS socrÁrs DESoNERADoS: 85,68oÁ(HoRA) 19,33%@Êq - SE//NFRA-CE TABELA-026.1 -
ORSE - BDI = 21,50%

o ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

€

PINTURA COM TINTA ALOUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÊTICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPÉRFICIÉS
METÁLICAS (EXCETO PFRFIL) FXECI.ITADO EM OBRA (02 DEMÀOS)

M2 2,88 29,69 36,07 103,8810.4 SINAPI . MA 100760

PNruRA COM TINTA ALAUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÀO) APLICADA A
ROLO OU PTNCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (ÉXCÉÍO PERFTL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DÊMÀO)-
M2 2,88 14,88 18,O8 52.0710.5 SINAPI . MA 100722

M2 2.639,44 11,05 13,4310.6 88489
APLICAÇÁO MANUAL DE PINÍURA COM TINTA LÁTEX ACR1LICA EM
PAREDES, DUAS DEMÀOS- AF-OÜZO14

35 447,63

LUMINARIA TIPO CALHA, DÉ SOBREPOR, COM 1 LÁMPADA ÍUBULAR DE 18
W. FORNECIMENTO E INSÍALAçÁO

44,45 54,01 4.428,8211 1 97583 UND B2

UND 32,00 197,35 239,7811.2 SE/NFRÁ.CE c1947 PONTO ELÊTRICO, MAIERIAL E EXECUÇÁO 7.672,96

UND 82,00 95,3711.3 SINAPI MA 93128
PONTO DE ILUMINAçÁO RESIDENCIAL INCLUINDO N'TÉRRUPTOR
SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUÍO, CÁAO, RÁSGO, QUÉBRA E
CHUMBAMENTO IEXCLUINDO LIJMINÁRIA E LÀMPADA), AF_OI/2016

11s.87 9.501,34

UND93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 1OAI25OV, CAIXA
ELÉTRICA,ÉLEÍRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF 01/2016

65,00 118,11 143,50 9.327,5411.4 SINAPI-MA

UND 32.00 41.07 49,9011.5 SINAPI MA 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA . FORNECIMENTO E
INSTALAÇÁO

1 596,80

UND101890
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 1O ATÉ
3OA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO

40,00 12,25 14,88 595,2011.6 SINAPI.MA

UND 2,00 378,51SINAPI.MA 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AçO
GALVANIADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 1OOA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO

459,89 919,7811.7

II @ @
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o ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

OBRA: REFORIúA DE PRÉD'O PARA ADAPTAçAO COIIO CENTRO ADMINISTRATNO ( ANÍ'GO 
'NSTÍTUTO 

CôNEGO NESTOR )
FONTE DE qREçO: SINAPLMA EMTSSÃO 124OZ2O21 ENCARGOS SOCrÁrS DESONERADOS: 85,68%(HORA) 19,33%(tttÊS) - SE'NFRA-CE TABELA-026.1 -
ORSE - BDI = 21,5e/o

121 SINAPI MA 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULÁÇÀO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
/NCLUSOS RASCO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA

UND 1,00 91 20 110,81 110,81

SINAPI.MA 86916
TORNEIRA PLASTICA 94" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E
INSTALAçÁO, AF 1A2ú3 UND 1,O0 23,51 28,56 28,56

13.1 c1950 PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUçÀO 1,00 168,89 205,20 205,20UND

13.2 86882
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO ÉM PVC 1.1/4 X 1-1/2'- FORNECIMÉNTO E
INSTALAçÃ,O

UND 6,00 15.69 19,46 114,36

vÁso sÀN/rÁRlo s/FoNADo coNVENctoNAL coM LouÇA aRANcA,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÀVEL .

FO RN EC I MENTO E IN ST ALÁÇÃO
1,40 173,67 211,01 211,O114.1 UNO

14.2 100849 ÁSSENTO SAN/IÁFIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO 8,00 29,00 35,24 281,92

M2 967,22 68,72151 56,56 66.467,4896486
ESTRUTURA DE FIXA o
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE

LIMPEZA GERAL M2 1.110.22 169 2,05 2.275,9515.2 ORSE

TOTALGERAL..........R$ 310.1U,83

IEI-I l-ll-l§rl-lr'rir

rrK tãE IfreKI'.nrruTlr
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PROCE
.t 4/ I 'tí

MODAUDADE

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: RErcR,IA DE PRÉDIO PARA ADAPTAçÃO COMO CENIRO ADMINISTRANVO ( ANTIGO 
'NSTIrUTO 

CÔNEGO NESTOR )
FONTE DE PREçO: S/INAPLMA El,rltSSÁO 12/02/2021 ENCARGOS SOCrÁrS OESONERADOS: 8í,68WHORA) 19,33y4fltÊS) - SETNFRA-CE rABEL-A-
026.1 - ORSE - BDI=21,50%

)

PREçO TOÍAL

1 sERv/Ços PRELTMINÁRES 2.088,57 100,0% 2.088,57

MOVIMENTO DE TERPA 128,57 100,0% 128,57

3 INFRA-ESTRUTURA 1.734,30 100,0% 1.734,30

SUPERESIRUTURÁ 11.483.04 100,0% 11 .483,04

5 ALVENARIAS / DIVISÓRIAS 22.347,66 100,0% 22.347.66

REVESTIMENTO 16.038.05 100,0%6 16.038,05

7 P/SOS 68.901.87 40,0% 27.560,75 60,0% 41.341.12

I COBERTURA 6.998,17 40,0% ) 700 ,7 60,0% 4.198,90

9 ESQUÁDR/ÁS 38.381.38 40,0% 15.352,55 ô0.0% 23.028,83

10 PINTURA 38.585,53 56,0% 21 .607,90 44,0% 16.977.6i

34.042,4011
INSTALr''ÇÁO
E L É TR I CNTE L E FôN I C AlL OG I CA

10,0% 3.404,24 40,0% 50,0% 17.021.20

12 INSTALAÇÃO HIDRAULICA 139,37 40,0% 55,75 20,0% 27,87 40,0% 55,75

13 3í9,56 40,0% 127,82 20,0% 63,91 40,0% 127,82

LOUçAS / OUTROS 492,9314 100,0% 492,93

D/VERSOS 68.743.43 100,0% 68.743,43

103.r20,57 103.885,19

ACUMULADO 310.121,83 103.r20,57 207.006,0ô 310.121,E3

-U
E

I

m*J
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

EsPEcrFrcAÇóes rÉcNrcas

O presenle documento é parte integrante do projeto, e detalha as
as de execução dos serviços a serem executados, constante na planilha

preços. Toda mão de obra e todos os materiais serão de primeira qualidade

e obedecerão as especificações correspondentes. Quando não forem
especificados obedecerão às normas técnicas brasileiras. Toda mão de obra e

materiais ficarão sujeitos à aprovação por parte da fiscalização. Qualquer
alteração de projeto deverá ser feita de comum acordo com o setor competente
da Prefeitura e devidamente documentado. A empresa contratada deverá
comunicar à fiscalização as ocorrências que sejam consideradas necessárias,
tais como consultas, modificações, esclarecimentos, estado de tempo, prazo

decorrido, etc. Qualquer funcionário operário ou empregado da contratada que

não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja,

desrespeitoso ou indesejável por qualquer motivo, deverá, mediante solicitação
por escrito da fiscalização, ser afastado imediatamente pela contratada.

Sâo de competência e responsabilidade da contratada:

a) Fornecer toda mão-de-obra, maquinário e transporte pessoal;

b) As despesas com legislação social em vigor e todas as obrigações da CLT;

c) Manter limpo o canteiro de obras, removendo o lixo e entulhos para fora do
local da obra, de forma periódica;

d) Entregar a obra completamente limpa e concluída, em perfeito

funcionamento;

e) Acatar prontamente as exigências da fiscalização, baseadas nas

especificações e nas regras da boa técnica;

f) Assegurar livre acesso por parte da fiscalização em todas as partes da obra

em andamento;

g) Respeitar projetos e especificações;

h) Arcar com despesas com demolição e reparos de serviços mal executados

ou errados, por sua culpa;

i) Chamar a fiscalização com antecedência razoável sempre que houver
necessidade;

=ôo
=
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNTCIPAL DE SÃO BERNARDO

j) Ser o único responsável pela segurança no trabalho de seus operários e
técnicos, tomando para tanto, as medidas acauteladoras e os seguros
necessários por lei. Os mesmos se aplicam para casos de terceiros;

k) Assumir perante a Prefeitura a responsabilidade por todos os serviços
contratados.

SERVICOS PRELIM INARES

PM - FOI,}IA N0

PROCESSO

MODAU

usto

Demolição de Revestimento de Parede: Deverá ser removido o reboco nas
paredes das áreas defeituosas.

Recuperação do Telhado: Deverá ser executado retelhamento conforme
planilha.

MOVIMENTO DE TERRA

Escavação manual: As escavações das valas deverão proporcionar depois de
concluídas, condições adequadas para as fundaçôes e montagem das
tubulações, conforme projetos. O fundo das valas deverá ser perfeitamente
regularizado e apiloado, para melhor assentamento das fundações, tubulações,
infraestruturas, etc. Os locais escavados deveráo ficar livres de água, qualquer
que seja a sua origem (chuva, afloramento de lençol freático, etc), devendo
para isso ser providenciada a sua drenagem através de esgotamento, para não
prejudicar os serviços ou causar danos à obra. Sempre que as condições do
solo exigir, será exêcutado o escoramento das valas.

Aterro: Será realizado para regularização do terreno, deverá ser compactado

em camadas de 20cm mecanicamente. Não será permitida a presença de
qualquer material estranho, tais como material orgânico, lixo, etc.

.)

ã(
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INFRAESTRUTURA

Concreto Ciclópico: O concreto ciclópico para os blocos de fundação, deverá
ser executado com cimento, areia grossa e brita, com 30% de pedra de mão,
definido para um fck > 20 Mpa

Alvenaria de Embasamento: Será executada com pedra de mão de origem
granítica,com argamassa de cimento e areia, isenta de impurezas orgânicas. A
largura mínima da fundação corrida será de 40 cm.

ALVENARIAS / DIV§ÓR|AS

Alvenaria de elevação: Serão executadas com tijolos cerâmicos de 8 furos, de

9x19x1 I cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros,

com faces planas, assentados com argamassa mista de cimento, cal e
areia média, isenta de material orgânico.

REVESTIMENTOS

Chapisco: É obrigatório o uso de chapisco êm todas as superfícies onde foram
demolidos os revestimentos, tanto interno quanto externamente, bem como
alvenarias novas. O chapisco deve cobrir toda a superfície sem deixar falhas

com traço I :3 (cimento/areia grossa).

Reboco: Todas as paredes que receberão chapisco, receberão reboco misto

com traço 1:2:8 (cimento/cal/areia) com espessura de 25mm, sendo a areia

MODAUDADE

PM . FOIHA NO

ffim§

VISTO

SUPERESTRUTURA

Concreto armado: O concreto para todas as peças estruturais deverá ter Fck
25Mpa. As formas dos pilares e das vigas deverão ser de materiais adequados
para esse fim e deverâo ser cuidadosamente calafetadas a fim de evitar a fuga
dos materiais finos do concreto. O concreto deverá atender o disposto
nas Normas Brasileiras em vigor.
A dosagem de todo concreto utilizado nesta obra deverá ser racional,
objetivando a determinação de traços que atendam economicamente a

resistência especificada no projeto, bem como a trabalhabilidade necessária e

a durabilidade. 
a\t ,/ \\\\/ I
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PROCESSO )l

composta pot 70% de areia média e 30% de areia fina. Observar o prumo e o
esquadro das paredes, deixando as paredes lisas e isentas de imperfeiçôes.

Revestimento Cerâmico: Deverá ser executado conforme quantitativo da
planilha, observando o alinhamento e realizando um bom acabamento

PISOS E CONTRAPISOS

Cimentado: Será constituído por uma camada de argamassa executada ao

traço volumétrico de 1:3 (cimento e areia). Terá espessura de

aproximadamente 2,0cm. O piso em cimentado será perfeitamente curado,

devendo permanecer sob permanente umidade durante os 07 (sete) dias que

sucederem à sua execução.

COBERTURA

Estrutura do telhado: A estrutura de sustentação do telhado deverá ser

compatível com a carga e com o vão deÍinido em projeto. Não será permitido a

utilização de madeira danificada na confecção da estrutura do telhado. A
madeira deverá ser de boa qualidade e estar devidamente seca para não

apresentar problemas de deformação do telhado.

Piso cerâmico: Deverá ser aplicado piso cerâmico conforme indicado em
projeto. Será executado piso cerâmico tipo Pl 5 - carga pesada de primeira
qualidade, devidamente comprovado junto à fiscalização, juntas corridas e
uniformes de 4,0mm, fixados com argamassa colante, sendo a cor a ser
definida no momento da execução.

Contrapisos: Deverá ser executado contrapiso, espessura mínima 20mm, traço
í:4 (cimento e areia). O conhapiso pronto deverá estar perfeitamente nivelado,
livre de trincas, ausência de partes soltas e em condições de receber qualquer
tipo de revestimento, mesmo aqueles aplicados com cola.

Lasho de Concreto: Após vigorosa compactação do solo deve ser lançado o
concreto magro no piso, com altura de 5 cm, o serviço inclui o lançamento do
concreto e o acabamento. O preparo do concreto magro deverá ser com a
utilização de betoneira. O lançmento do concreto, bem como o preparo deste
deverá seguir os critérios normativos e técnicos para sua peíeity'\ Ifuncionalidade. t I \
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VISTO

ESQUADRIAS

Esquadrias: Será obdecido o solicitado na planilha orçamentária, constante na
planta baixa. Todas as peças serão de boa qualidade e aplicadas de forma
niveladas e esquadrejadas.

PINTURA

Pintura acrílica: Todas as superfícies a serem pintadas, paredes externas e
internas, deverão receber previamente preparação para acabamento (fundo),
com aplicação de selador e eliminação dos defeitos existentes e Íissuras. Após
a execução do fundo, aplicar no mínimo 03(três) demãos de tinta acrílica.

Pintura Esmalte Sintético para Esquadrias: As esquadrias, portas e caixilhos
basculantes, receberão fundo e no mínimo 03(três) demãos de esmalte
sintético.Em todas as portas deverão ser executadas demãos de pintura na
parte superior e inferior da folha da porta, com vistas a impermeabiliza-las
contra a umidade. As tintas deverão ser de boa qualidade e marca reconhecida
com perfeito nível de cobrimento que permita acabamento uniforme e
impermeável à superfície aplicando tantas demãos forem necessárias até um
perfeito cobrimênto e acabamento. As cores serâo definidas no momento da
êxecução.

INSTALAÇÔES ELÉTRICAS

Será executada a reforma de toda a parte elétrica de acordo com o projeto

elétrico. As instalações elétricas serão executadas de acordo com com as
normas brasileiras . Os eletrodutos utilizados em PVC serão do tipo Antichama
corrugado, conforme NBR 15465. Para tubulações aparentes utilizar eletroduto

PVC rigido antichama, e para emendas utilizar luvas e curvas próprias. Os
materiais a serem utilizados estarão em conformidade com os padrões e
normas da ABNT .

Telhamento: Serão aplicadas telhas de barro cozidas, tipo colonial, de boa
qualidade, sobre ripas de madeira, obedecendo os limites de inclinação.
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INSTALACÔES HIDROSSANITÁRIAS

Será executado em conformidade com as seguintes Normas Técnicas em vigor
e demais correlatas: . NBR-5626 - lnstalações prediais de água fria; . NBR-
8160 - Sistema prediais de esgoto sanitário; . NBR-10.844 - instalaçôes
prediais de águas pluviais.

SERVICOS DE LIMPEZA FINAL

Deverá ser executada a limpeza final de todos os pisos, paredes e esquadrias .

Também deverá ser feito teste de funcionamento de esquadrias, instalações e
equipamentos, bem como a remoção de todo e qualquer entulho ou sobras de
materiais
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